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SARI 

Hamidah Wardani. 2011. Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 
dalam Pembelajaran Seni Tari pada Kegiatan Ekstrakurikuler di Taman Kanak-
Kanak Al-Azhar 14 Semarang.. Skripsi, Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Bintang Hanggoro Putra, 
M.Hum dan Pembimbing II  Dra. Eny Kusumastuti, M.Pd. 
Kata Kunci : Pendekatan RME (Realistic Mathematics Educatoion), 

Pembelajaran Seni Tari, Ekstrakurikuler, Hasil Belajar. 
 

Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) yaitu suatu prosedur 
pembelajaran yang bertitik tolak pada proses belajar mandiri dengan 
menempatkan matematika pada realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal 
pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pendekatan RME 
(Realistic Mathematics Education) dapat diterapkan dalam pembelajaran seni tari, 
yang dapat menjadi penjembatan pemahaman antara pembelajaran matematika 
dan pembelajaran seni tari, sehingga dapat diperoleh hasil belajar siswa yang 
optimal. Manfaat penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 
dalam pembelajarn seni tari, dapat memudahkan siswa melaksanakn instruksi 
guru pada pembentukan pola lantai. Permasalahan dalam penelitian: 1) 
Bagaimanakah penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 
dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 
Semarang; 2) Bagaimana hasil belajar pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di 
TK Al-Azhar 14 Semarang dengan penerapan pendekatan RME (Realistic 
Mathematics Education). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 
memahami dan mendeskripsikaan 1) Penerapan pendekatan RME (Realistic 
Mathematics Education) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan 
ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 Semarang. 2) Hasil belajar pada kegiatan 
ekstrakurikuler seni tari di TK Al-Azhar 14 Semarang dengan penerapan 
pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). 

Subjek penelitian ini adalah siswa Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 
Semarang yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler seni tari. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Dalam penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik 
kesimpulan. 

Hasil penelitian adalah penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematic 
Educations) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakulikuler di Taman 
Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang melalui pemberian materi pola lantai yang  
terimplementasi juga pada ketiga elemen dasar tari yaitu aspek gerak, ruang dan 
waktu. Hasil belajar siswa pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di TK Al-Azhar 
14 Semarang dengan penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 
Education) menurut teori Bloom yang tercakup dalam tiga aspek, antara lain: 
aspek kognitif yaitu siswa dapat menerapkan bentuk pola lantai dengan 
pengetahuan konsep matematika, afektif yaitu siswa dapat mengekspresikan diri 
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melalui kepekaan rasa dan psikomotorik yaitu siswa mampu bergerak mengikuti 
instruksi guru. Peneliti menyarankan agar guru seni tari lebih menekankan untuk 
menggunakan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam proses 
pembelajaran agar menambah pemahaman siswa pada konsep matematika. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk menentukan maju 

mundurnya suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa di dukung oleh sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam upaya peningkatan sumber daya 

manusia yang berkualitas diperlukan strategi belajar mengajar yang diharapkan 

mampu memperbaiki sistem pendidikan yang telah berlangsung selama ini, selain 

itu dapat mengoptimalkan hasil pembelajaran dengan baik dalam penerapan 

pembelajaran pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah. 

Menurut Sudjana (1996: 30) strategi mengajar menuntut keaktifan dan partisipasi 

siswa secara optimal, mampu mengubah tingkah laku siswa secara lebih efektif 

dan efisien sehingga mencapai hasil belajar yang maksimal. Selain itu, proses 

belajar mengajar dapat juga dipengaruhi oleh interaksi antara guru dan siswa.  

Seni (termasuk tari di dalamnya) telah memasuki dunia pendidikan dan 

ikut menjadi salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah baik dalam kegiatan 

intrakulikuler maupun  ekstrakurikuler yang ikut serta menyelaraskan dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan seni termasuk juga tari 

telah menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk berbagai 

kepentingan. Pembelajaran seni tari telah diterapkan pada pendidikan Taman 

Kanak-Kanak (TK) yang terimplementasi melalui hasil pembelajaran, diantaranya 

aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Disegala jenjang 
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pendidikan, seni dapat berperan tidak hanya membentuk anak melalui sensitivitas, 

kreativitas estetis, kritis terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengembangkan 

potensi mereka dalam belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Pendidikan seni 

tidak hanya memberikan pengetahuan secara kognitif, melainkan secara 

komprehensif. Anak diajak menikmati, menghayati, menghargai karya seni 

dengan menjadi pelaku atau penonton. Seperti yang dikatakan dalam penelitian 

Sundari (2009: 2) pendidikan seni tari diberikan di Taman Kanak-Kanak 

dimaksudkan untuk mengembangkan kreativitas dan memberikan pengalaman 

estetis pada anak. 

Anak sebagai pelaku dalam pembelajaran tentunya mengalami suatu 

perkembangan yang dialami pada saat proses pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru, demikian pula pada pembelajaran seni tari. Pembelajaran seni tari di 

dalamnya selain anak diajari beberapa gerakan, anak juga diajak mengenal pola 

lantai. Pengenalan pola lantai yang diterapkan dalam pembelajaran seni tari 

memerlukan adanya suatu strategi pembelajaran, salah satunya melalui sebuah 

pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Belajar melalui pendekatan 

terpadu merupakan pendekatan yang dapat memberikan pemahaman secara 

holistik pada siswa tentang suatu konsep atau prinsip. Dalam belajar seni selain 

perlu dikembangkan kemampuan yang terpadu antara konseptual, operasional dan 

sinestetik, serta bidang seni dan lintas bidang seni (Ratih 2002: 90). Maka 

diperlukan adanya suatu pendekatan dalam memberikan materi agar siswa dapat 

memahaminya secara optimal. 
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Pembelajaran seni memiliki korelasi dengan bidang studi lain dalam 

sistem pembelajaran yang merupakan lintas bidang seni. Salah satunya bidang 

studi Matematika yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan 

bidang studi Matematika pada pembelajaran di TK lebih cenderung pada 

pengenalan angka, garis geometris ataupun bentuk bangun. Pengalaman belajar 

Matematika agar dapat diterapkan dalam pembelajaran seni tari maka diterapkan 

melalui pengenalan elemen dasar tari yaitu gerak, ruang dan waktu beserta bentuk 

pola lantai. Pengenalan bentuk pola lantai dapat diimplikasikan melalui 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). Pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) merupakan suatu pendekatan yang berasumsi bahwa 

perlu adanya pengaitan antara matematika dengan realitas yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Masalah realistis ini bukan berarti masalah yang selalu 

konkret dapat dilihat oleh mata tetapi termasuk hal-hal yang mudah dibayangkan 

oleh siswa (Lasati 2006: 21 dalam http://p4mristkipgarut.files.wordpress.com/ 

2010/11/efektivitas-pendekatan-realistic-mathematics-education-rme-pada-pem- 

belajaran-garis-lurus-siswa-smp-nasional-kps-balikpapan-dwi-lasati.pdf diunduh 

pada tanggal 09 Februari 2011 pukul 12.16). 

Peneliti tertarik untuk meneliti pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) dalam pembelajaran seni tari berdasarkan fenomena penerapan strategi 

pembelajaran yang ada dalam dunia pendidikan. Ketertarikan tersebut 

berdasarkan asumsi peneliti bahwa pembelajaran seni tari dengan pendekatan 

RME (Realistic Mathematics Education) dapat mempengaruhi hasil belajar yang 

tercakup dalam tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Siswa yang 
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diberi arahan membentuk pola lantai dengan dianalogikan melalui sebutan pada 

bidang studi Matematika lebih dapat mengimajinasikan bentuk pola lantai dengan 

cekatan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Fenomena 

penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematic Education) dalam 

pembelajaran seni tari  peneliti temukan di TK Al-Azhar 14 Semarang. 

Pembelajaran seni tari di TK Al-Azhar 14 Semarang dilaksanakan pada 

kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil observasi awal dengan guru yang 

mengajar  ekstrakurikuler seni tari di TK Al-Azhar 14 Semarang, ada beberapa 

hambatan dalam memberikan materi pembelajaran antara lain, kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari dirasa memberatkan bagi siswa TK Al-Azhar 14 

Semarang yang notabene banyak dari mereka yang mengikuti ekstrakurikuler seni 

tari tidak dari potensinya sendiri, melainkan dari orang tua yang menginginkan 

anaknya pandai menari. Sementara menurut Hidajat (2006: 35) estrakulikuler 

diberikan pada mereka yang berbakat atas rekomendasi guru seni, bukan atas 

dasar minat siswa (keinginan) atau orang tuanya. Sehingga sebisa mungkin guru 

tari pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari dapat membawa siswanya nyaman 

dalam menerima materi. Pada pemberian materi pembelajaran seni tari yang 

terlalu serius, siswa TK dituntut dapat menguasai materi dengan alokasi waktu 

yang padat dan singkat, sehingga banyak siswa yang ketinggalan atau tidak dapat 

mengikuti sama sekali materi yang diajarkan oleh guru. Hal-hal semacam inilah 

yang membuat guru kurang tepat dalam memberikan penilaian pembelajaran tari 

tentang hasil pengajaran. 
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TK Al-Azhar 14 Semarang juga mengalami beberapa hambatan seperti 

dalam hal memeberikan materi khususnya dalam memberikan materi seni tari 

pada kegiatan ekstrakurikuler. Guru mengalami kendala dalam menyampaikan 

materi kepada siswa yang cenderung tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, 

namun hambatan inilah yang kemudian memotivasi guru untuk dapat memberikan 

strategi pengajaran yang tepat, agar siswa dapat dengan mudah mencerna materi 

yang diajarkan sehingga suasana belajar menjadi menyenangkan. 

  Materi seni tari yang diberikan dalam pembelajaran tari pada umumnya 

dari beberapa TK Yayasan Islam di Semarang dilakukan dengan metode imitatif 

atau biasa dikenal dengan metode imam, hal ini berdasarkan hasil observasi awal 

peneliti di TK Hj. Isriati dan salah satunya TK Al-Azhar 14 Semarang. Model 

pembelajaran imitataif sudah sering dilakukan oleh guru tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari termasuk di TK Al-Azhar 14 Semarang karena yang 

diharapkan siswa dapat menirukan dan menghafal gerak-gerak tari yang sudah 

diajarkan. Perubahan strategi dalam pembelajaran seni tari di TK Al-Azhar 14 

Semarang disebabkan adanya perkembangan pemikiran. Guru seni tari selain 

menggunakan metode imitatif, juga menggunakan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education), yang merupakan penjembatan antara pelajaran 

Matematika dan pembelajaran seni tari maka akan mendapatkan hasil belajar 

siswa yang optimal. Guru menggunakan penerapan dalam menyebutkan pola 

lantai yang direalisasiakan melalui pelajaran Matematika pada anak TK. 

Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) ini dilaksanakan 

pada semester genap yaitu semester 2, karena pada semester ganjil yaitu semester 
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1 siswa hanya diberi materi gerak tanpa disertai pembentukan pola lantai. 

Sehingga pembuatan pola lantai disesuaikan dengan materi pada semester ganjil, 

agar siswa lebih memahami dalam membuat pola lantai.  

Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) pada 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari di TK Al-Azhar 14 Semarang 

diimplementasikan pada hasil belajar siswa yang meliputi aspek afektif, kognitif, 

dan psikomotorik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah:  

i. Bagaimanakah penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) dalam pembelajaran seni tari pada  kegiatan ekstrakurikuler di 

TK Al-Azhar 14 Semarang. 

ii. Bagaimanakah hasil belajar pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di TK 

Al-Azhar 14 Semarang dengan penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education). 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui, memahami, mendeskripsikan: 

1.3.1 Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran seni tari pada  kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 

Semarang. 
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1.3.2 Hasil belajar pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di TK Al-Azhar 14 

Semarang dengan penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat teoritis, 

yaitu dengan memberikan sumbangan pikiran dan tolak ukur kajian pada 

penelitian lebih lanjut, yaitu beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan 

dalam usaha penyampaian materi pada anak TK, khususnya dalam pendekatan 

pembelajaran seni tari bagi siswa TK sebagai jembatan dalam pemahaman pada 

bidang studi lain. Manfaat teoritis lainnya adalah untuk menambah khasanah 

pengembangan teori keilmuan kesenian seni tari bagi anak TK serta sebagai 

pertimbangan penelitian lain yang sejenis. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1.4.2.1 Bagi guru seni tari TK Al-Azhar 14 Semarang khususnya dan guru-guru 

kelas pada umumnya hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan 

masukan dalam menentukan strategi belajar mengajar seni tari. 

1.4.2.2 Bagi siswa TK Al-Azhar 14 Semarang dapat menambah pengalaman 

dalam bidang kesenian khususnya seni tari, dan dapat melatih keberanian 

dan percaya diri melalui olah gerak (tari). 
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1.4.2.3 Bagi masyarakat sekitar TK Al-Azhar 14 Semarang akan lebih mengetahui 

dan dapat memberikan informasi pada masyarakat umum tentang 

pengajaran yang diterapkan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi tentang: halaman judul, halaman pengesahan, 

abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian isi skripsi, terdiri atas: 

BAB I Pendahuluan berisi tentang: alasan pemilihan judul, rumusan 

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

BAB II Landasan teori berisi tentang: teori pendukung dan kerangka 

berfikir. 

BAB III Metode penelitian berisi tentang: pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik 

keabsahan data. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V Penutup berisi simpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 

Proses belajar mengajar di dalamnya mencakup komponen, pendekatan, 

dan berbagai metode pengajaran yang dikembangkan dalam proses tersebut. 

Dalam pembelajaran, terdapat beberapa istilah diantaranya: 

2.1.1 Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi yang diharapkan 

tercapai. 

2.1.2 Pendekatan pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajarannya, yakni tercapainya kompetensi dasar 

yang diharapkan. 

2.1.3 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 

2.1.4 Metode mengajar adalah cara mengajar yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan tiap bahan pelajaran (Suyitno 2004: 2-3). 

Suatu pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi lingkungan dimana pembelajaran itu akan dilaksanakan serta 

melihat keadaan / kondisi siswa yang menginginkan suatu materi pelajaran yang 

sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran harus ditunjukkan kepada semua 

siswa yang belajar di suatu kelas dalam lingkungan sekolah, jangan hanya fokus 

kepada siswa yang pintar saja melainkan kepada semuanya (siswa), sehingga 
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dalam proses pembelajaran guru dapat menguasai siswa dengan baik. Dengan 

demikian guru yang memegang peran penting dalam proses pembelajaran harus 

memiliki strategi pembelajaran yang dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan anak usia 

dini terwujud pada Taman Kanak-Kanak (TK), maka dari itu pendekatan 

pembelajaran pada pendidikan TK dan RA (Raudhatul Athfal) menurut 

Depdiknas (2003: 10) dilakukan dengan berpedoman pada suatu program kegiatan 

yang telah disusun sehingga perilaku dan kemampuan dasar yang ada pada anak 

dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya.  Pendekatan pembelajaran pada anak 

TK dan RA hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

2.1.1.1 Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak 

2.1.1.2 Berorientasi pada kebutuhan anak 

2.1.1.3 Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain 

2.1.1.4 Menggunakan pendekatan tematik 

2.1.1.5 Kreatif dan inovatif 

2.1.1.6 Lingkungan kondusif 

2.1.1.7 Mengembangkan kecakapan hidup 

Jenis pendekatan pembelajaran macamnya diantaranya yaitu Pendekatan 

RME (Realistic Mathematics Education) yang pada dasarnya dapat 

mengembangkan pengetahuan siswa TK dengan baik serta memperhatikan prinsip 

yang ada.  

Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan Frudental Belanda 
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pada tahun 1970. RME dikembangkan menurut Freudenthal (1991), “mathematics 

must be connected to reality and mathematics is human activity” artinya 

matematika harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan matematika 

sebagai aktivitas manusia. Matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia 

harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep 

matematika dengan bimbingan orang dewasa, upaya ini dilakukan melalui 

penjelajahan berbagi situasi dan persoalan-persoalan ‘realistik’. Realistik dalam 

hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada relitas tetapi pada sesuatu yang dapat 

dibayangkan oleh peserta didik. (Zaenuri dalam 

http://zainurie.wordpress.com/2007/04/13/pembelajaran-matematika-realistik-

rme/ diunduh pada tanggal 22 Juni 2011 pukul 11.38 WIB). Dengan pendekatan 

RME menurut Ningsih (2009: 18) maka peserta didik akan lebih memahami 

konsep-konsep matematika sehingga peserta didik tidak akan mengalami kesulitan 

untuk mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik 

juga tidak akan menjadi cepat lupa terhadap materi pelajaran karena materi 

pelajaran langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Dari pengertian RME menurut Zaenuri dan Ningsih, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pendekatan RME adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak 

pada proses belajar mandiri dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa 

sebagai titik awal pembelajaran. Siswa yang mendapatkan materi dari guru pada 

awal pembelajaran pasti membutuhkan stimulus agar siswa tersebut mengetahui 

apa yang akan dia pelajari nantinya di dalam proses belajar. 
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Menurut Ausubel, Novak dan Hanesian dalam (Fitriyati 2004: 22) ada dua 

jenis belajar yaitu belajar bermakna (meaningfull learning) dan belajar menghafal 

(rote learning). Belajar bermakna adalah suatu proses belajar dimana informasi 

baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang 

yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba 

menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Hal ini 

terjadi melalui belajar konsep, dan perubahan konsep yang  telah ada, yang akan 

mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan struktur konsep yang telah dipunyai 

peserta didik. Jika konsep yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada dalam 

struktur kognitif peserta didik, informasi baru harus dipelajari melalui belajar 

menghafal. Dalam belajar menghafal, informasi baru tidak diasosiasikan dengan 

konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Ausubel menyatakan bahwa dalam 

proses belajar bermakna seseorang dapat mengembangkan skema yang telah 

dimiliki, sehingga dalam proses belajar ini siswa mengkontruksi apa yang ia 

pelajari sendiri. Skema adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk 

mengerti sesuatu hal, menemukan jalan keluar ataupun memecahkan persoalan. 

Fungsi pendidikan adalah membimbing anak ke arah suatu tujuan yang 

kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa 

semua anak didik kepada tujuan. Tujuan proses belajar - mengajar secara ideal 

adalah agar bahan yang dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid, hal ini disebut 

“mastery learning“ atau belajar tuntas, artinya penguasaan penuh. Sejumlah tokoh 

pendidikan yakin bahwa sebagian besar bahkan hampir semua murid sanggup 

menguasai bahan pelajaran tertentu sepenuhnya dengan syarat-syarat tertentu. 
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Faktor-faktor yang mempengarui penguasaan penuh, misalnya bakat untuk 

mempelajari sesuatu, mutu pengajaran, kesanggupan untuk memahami 

pengajaran, ketekunan, dan waktu yang tersedia untuk belajar. Siswa dalam 

memahami pembelajaran matematika yang telah diajarkan oleh guru selama 

proses belajar, maka perlu adanya suatu pendekatan agar siswa tidak mengalami 

kesulitan yang berarti. Namun dalam suatu pendekatan memiliki karakteristik 

masing-masing dalam penerapannya. Pembelajaran matematika realistis memiliki 

lima karakteristik seperti yang dikatakan Soedjadi (2001: 3) 

http://ironerozanie.wordpress.com/2010/03/03/realistic-mathematic-education-

rme-atau-pembelajaran-matematika-realistik-pmr/ diunduh pada tanggal 09 

Februari 2011 pukul 11.45  sebagai berikut : 

1. Menggunakan konteks, artinya dalam pembelajaran matematika relistis 

lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat 

dijadikan sebagai bagian materi belajar yang konstektual bagi siswa. 

2. Menggunakan model, artinya permasalahan atau ide dalam matematika dapat 

dinyatakan dalam bentuk model, baik dari model situasi nyata maupun model 

yang mengarah ke tingkat abstrak. 

3. Menggunakan kontribusi siswa, artinya pemecahan masalah atau penemuan 

konsep didasarkan pada sumbangan gagasan siswa. 

4. Interaktif, artinya aktivitas proses pembelajaran dibangun oleh interaksi siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan dan sebagainya. 

5. Intertwine, artinya topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga 

dapat memunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak. 
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Acuan yang ditrerapkan oleh guru dalam menerapkan pendekatan RME 

(Realistic Mthematics Education) melalui kelima karakteristik yang telah 

dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini dipantau sebuah pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari yang lebih mengacu pada karakteristik 

intertwine, yaitu adanya sebuah pengaitan antara pembelajaran matematika yang 

ditransformasikan melalui pembelajaran seni tari melalui penerapan pembentukan 

pola lantai yang dapat dijabarkan pada tiga elemen dasar tari yaitu aspek gerak, 

ruang dan waktu. Dalam pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 

siswa diberi keleluasaan dan dorongan untuk mengekspresikan pikirannya untuk 

mengkonstuksi pengetahuan tentang matematika dan tari untuk dirinya. 

 

2.1 Pembelajaran Seni Tari 

Pembelajaran seni adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan sikap dan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman berkesenian dan berinteraksi dengan budaya lingkungan untuk 

mencapai tujuan (Jazuli 2008: 139). Seni tari secara singkat dijabarkan menurut 

Hidajat (2006: 56) adalah seni ruang gerak waktu. Jadi dalam seni tari dicakup 

oleh tiga elemen dasar, yaitu gerak sebagai fondasi mendasar yang dibentuk yang 

mana disaat gerakan tersebut dilakukan maka akan terbentuknya sebuah ruang 

yang terangkum dalam waktu. Tari sendiri menurut Jazuli (1994 : 3) adalah 

bentuk gerak yang indah dan lahir dari tubuh yang bergerak, berirama dan berjiwa 

sesuai dengan maksud dan tujuan tari. 
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Pengertian pembelajaran seni dan seni tari setelah disimak, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran seni tari adalah suatu proses usaha 

perubahan sikap dan tingkah laku sebagai hasil pengalaman dalam mengolah 

gerak untuk mencapai tujuan perkembangan yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia. 

Pembelajaran seni tari yang dilaksanakan oleh guru harus memperhatikan 

tiga elemen dasar tari tersebut, baik pada pembelajaran intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler  agar tercapai tujuan pembelajaran yang optimal. Salah satu 

elemen dasar tari yaitu gerak, gerak yang indah pada tari bukan semua gerakan 

relistis pada kehidupan, namun gerakan yang sudah mengalami proses distorsi dan 

stilisasi sehingga gerakan tersebut mengandung keindahan. Gerak menurut 

Rokhyatmo (1986: 74) merupakan unsur pokok pada diri manusia dan gerak 

merupakan alat bantu paling tua di dalam kehidupan manusia, untuk 

mengemukakan keinginan atau refleksi spontan didalam jiwa manusia. Gerak 

menurut Soedarsono dalam (Cahyono 2006: 242) dibedakan menjadi empat 

kategori, yaitu: 

2.2.1 Gerak Maknawi 

Gerak maknawi ialah gerak yang dibawakan secara imitatif dan interpretatif 

melalui simbol-simbol maknawi (gesture). 

2.2.2 Gerak Murni 

Gerak murni ialah gerak yang lebih mengutamakan keindahan dan tidak 

menyampaikan pesan maknawi. Dengan kata lain gerak murni adalah gerak yang 

hanya memiliki unsur keindahan. 
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2.2.3 Gerak Boton signal 

Gerak Boton signal adalah gerak yang digunakan untuk memperkuat 

ekspresi atau memperkuat arti. 

2.2.4 Gerak Berpindah tempat 

Gerak berpindah tempat adalah gerak yang digunakan penari untuk 

berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. 

Pemahaman gerak sebagai wujud ungkapan menurut Hidajat (2006: 51) 

ditekanakan pada bentuk-bentuk gerak yang dibedakan menjadi dua: 

1). Gerak yang bersifat representative, yaitu gerakan yang diangkat atas dasar 

usaha imitatif (meniru) dari objek tertentu sehingga gerakan yang 

dipresentasikan memiliki kemiripan dengan objeknya. 

2). Gerak yang bersifat non-representatif, yaitu gerak yang tidak menggambarkan 

apapun kecuali semata-mata hanya mengandalkan kemampuan tubuh itu 

dalam menerjemahkan pola ruang dan waktunnya yang khas. 

Elemen dasar tari selain gerak, ada juga ruang. Pola gerakan yang terjadi 

dalam tari menurut Sundari (2009: 14) akan membentuk aspek-aspek ruang. 

Sebuah tari  menurut Smith (1985: 43) dapat diberi penekanan ruang, misalnya 

wujud lengkung dan alur yang dilalui penari dalam ruang dapat berupa motif yang 

dapat dilihat oleh penonton. Ruang gerak penari menurut Widaryanto (2009: 42) 

menggunakan garis-garis horizontal, diagonal, dan melengkung, yang dilakukan 

dengan volume gerak besar maupun kecil. Ruang pada tingkat konsepsional 

menurut Hidajat (2006: 84) dikenal sebagai keadaan yang wadhag (material 
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fisikal) dan dapat dibedakan, punya ukuran dan punya jangkauan keterbatasan, 

punya berat dan kekuatan.  

Tari yang dapat dilihat dari kedua elemen dasar tadi saling 

berkesinambungan, selain keduanya ada juga elemen dasar tari yang ketiga yaitu 

waktu. Waktu menurut Murgiyanto (1983: 25) adalah elemen lain yang 

menyangkut kehidupan kita setiap hari. Tari merupakan elemen lain yang terjadi 

dalam waktu. Hal ini dapat dilihat pada saat tubuh melakukan gerakan yang ritmis 

dan indah dilakukan pada pembagian waktu yang tertata rapi. Desain ruang 

sendiri menurut Murgiyanto (1986: 30) terwujud  secara sambung-menyambung 

membentuk sebuah “wujud waktu” atau rangkaian gerak. Sehingga suatu gerakan 

yang terangkum dalam ruang dapat diperkuat dengan rangkaian waktu agar 

keteraturan dapat terwujud dalam tari. Waktu  menurut Murgiyanto (1983: 25-26)  

dibagi dalam tiga macam elemen, yaitu: 

1).  Tempo 

Tempo adalah kecepatan dari gerak tubuh kita. Jika kecepatan suatu gerak 

diubah kesannya pun akan berubah. 

2). Meter 

Hitungan atau ketukan adalah unit waktu terkecil bagi seorang penari untuk 

bergerak. Pengelompokan hitungan-hitungan yang ditandai dengan tekanan inni 

disebut meter. 

3). Ritme 

Ritme adalah pengulangan teratur dari kumpulan-kumpulan bagian gerak dan 

suara yang berbeda kecepatannya. 
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Penyusunan tari menurut Hidajat (2006: 55) mempertimbangkan elemen-

elemen pendukung sebagai bahan materi konstruksi. Konstruksi tari dapat berupa 

konsep-konsep yang disebut desain, yaitu pola yang mewujudkan “bentuk”, 

seperti desain lantai, desain dramatik, desain musik, desain tata rias dan busana, 

dan desain tata pentas. Dari kesemua desain tersebut, langkah yang paling awal 

sebelum dipentaskan dalam menyusun tari yaitu desain lantai. Desain lantai 

menurut (Soedarsono 1975: 4) adalah pola yang dilintasi oleh gerak-gerak dari 

komposisi di atas lantai dari ruang tari. Desain lantai biasa juga disebut pola 

lantai. Tari bukan hanya sebuah bentuk pertunjukan seni, tari juga dapat diajarkan 

kepada generasi penerus bangsa melalui sebuah pendidikan dalam proses belajar. 

Pendidikan tari yang hadir sebagai media pendidikan menurut Hidajat 

(2006: 58) memungkinkan anak-anak memiliki pengalaman gerak yang ekspresif. 

Pengalaman gerak ini dapat terwujud melalui aktivitas belajar siswa dalam dunia 

pendidikan. Aktivitas belajar sesungguhnya berasal dari dalam diri peserta didik. 

Guru berkewajiban menyediakan lingkungan yang serasi agar aktivitas itu menuju 

ke arah tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini guru bertindak sebagai organisator 

belajar bagi siswa yang memiliki potensi, sehingga tercapai tujuan pembelajaran 

secara optimal.Tujuan pendidikan seni (termasuk tari di dalamnya) menurut 

Hidajat (2006: 5) ada tiga, yaitu: 

1). Sebuah strategi atau cara memupuk, mengembangkan sensitivitas dan 

kreativitas; 

2). Memberi peluang seluas-luasnya pada siswa untuk berekspresi; dan 
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3). Mengembangkan pribadi anak ke arah pembentukan pribadi yang utuh dan 

menyeluruh, baik secara individu, sosial, maupun budaya.  

Tujuan pendidikan seni berfungsi untuk mengarahkan perubahan sikap dan 

tingkah laku sebagai hasil belajar seni, sedangkan materi ajaran seni untuk dikaji 

agar berfungsi sebagai pengalaman belajar. Pengalaman belajar berkesenian untuk 

itu harus mampu mengembangkan potensi kreatif siswa sehingga mampu 

menemukan genius dalam diri siswa. Potensi kreatif siswa dapat dikembangkan 

manakala dalam proses pembelajaran seni di sekolah selalu berpegang dalam tiga 

prinsip, antara lain: 1) Pembelajaran seni di sekolah harus memberikan kebebasan 

kepada diri siswa untuk mengolah potensi kreatifnya; 2) Pembelajaran seni di 

sekolah harus dapat memperluas pergaulan dan komunikasi siswa dengan 

lingkungannya; 3) pembelajaran seni di sekolah hendaknya dilakukan dengan cara 

yang menyenangkan (Jazuli 2008: 140-141). Dengan demikian, seorang guru 

harus dapat mempersiapkan beberapa metode pengajaran sebelum menghadapi 

siswa dalam proses pembelajaran. Metode-metode dalam pengajaran tersebut 

dapat berupa pendekatan pembelajaran, yang bertujuan agar siswa mampu 

memahami dan mengerti apa yang diterangkan oleh guru selama proses belajar 

tanpa rasa terpaksa. 

Belajar yang berhasil adalah bila anak dalam melakukan belajar dapat 

berlangsung secara intensif dan optimal sehingga menimbulkan perubahan 

tingkah laku yang lebih bersifat permanen (Sadiman 2003 : 9). Untuk itu guru 

dalam mengajar harus dapat menimbulkan aktivitas mental dan fisik atau cara 

belajar siswa aktif (CBSA) proses belajar yang demikian itu akan terwujud bila 
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ada dukungan dari situasi belajar, dimana prinsip peragaan, apersepsi, korelasi 

dapat dilaksanakan secara terintegrasi. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 

baik (Darsono 2000:24). Berkaitan dengan hal tersebut, seorang guru dituntut 

mampu mengorganisasikan lingkungan, siswa dan faktor lainnya agar terjadi 

proses belajar. Pembelajaran menaruh perhatian pada “bagaimana subyek didik” 

bukan pada “apa yang dipelajari subyek didik”. Pembelajaran lebih menekankan 

pada cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu suatu tuntutan agar subyek 

belajar setelah mengikuti proses pembelajaran, menguasai sejumlah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sesuai isi proses pembelajaran tersebut (Sadiman 2003:16-

17). Tujuan guru mengajar menurut Nasution (2003: 35) adalah agar bahan yang 

disampaikannya dikuasai oleh semua murid, bukan hanya oleh beberapa orang 

saja yang diberikan angka tertinggi. Sehingga dalam penyampaian materi 

pelajaran membutuhkan strategi pembelajaran yang dapat dipahami oleh siswa 

pada saat proses pembelajaran. Proses kreatif seorang guru (pendidik) menurut 

Hidajat (2006: 7) memiliki fokus tersendiri, yaitu sebuah strategi yang mampu 

melakukan kegiatan transformasi nilai. Teknik, gaya atau berbagai keunikan 

materi gerak hanya sebuah pilihan. Maka semua itu sangat tergantung pada 

kondisi dan situasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang dilakukan di dalamnya terdapat dua komponen 

utama yakni guru dan siswa, sehingga terjalin suatu interaksi timbal balik yang 

bermakna dengan tujuan menjadikan perubahan tingkah laku pada siswa yang 
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belajar. Perubahan itu harus dituntut dengan komponen yang saling berkaitan dan 

mempunyai kedudukan yang sama penting. Dalam hal pembelajaran terdapat 

unsur-unsur yang berperan dalam proses pembelajaran yaitu unsur siswa, guru, 

tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. 

Materi dalam pembelajaran seni tari yang kita lakukan dapat membentuk 

suatu gerak tari yang memiliki nilai estetis. Kemampuan daya pikir dan ingatan 

anak-anak sampai usia 8 tahun menurut Caturwati, E (2008: 11) masih relatif 

terbatas. Sehingga pemberian materi praktik dipilah-pilah yang sekiranya mudah 

diingat dan sesuai bagi siswa TK. Gerak yang mudah dan dirasa tidak sulit bagi 

siswa. Gerakan yang diberikan dilakukan berulang-ulang sampai anak didik dapat 

menangkap pelajaran dan mempraktikkannya. Motif gerak semacam olah tubuh 

namun sudah dibentuk dan dilengkapi dengan jangkauan yang memenuhi kaidah 

dalam sebuah tarian menurut Caturwati, E (2008: 40) yakni ruang, ritme (waktu), 

tenaga serta tata hubungan. 

Menilai hasil pembelajaran adalah langkah terakhir dalam prosedur 

pengajaran. Menurut Jazuli (2008: 194) penilaian hasil belajar oleh guru 

dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, 

perbaikan hasil, dan mencakup seluruh aspek pada diri siswa, baik aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik sesuai dengan karakteristik kelompok mata 

pelajaran estetika. Estetika disini menyangkut pembelajaran seni tari.  

Hasil belajar yang merupakan sesuatu yang menjadi tujuan utama selama 

proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui berhasil atau tidaknya guru 

dalam memnyampaikan materi, maka menurut taksonomi Bloom yang dicetuskan 
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oleh Benjamin dalam (http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom diunduh 

pada tanggal 13 juli 2011 pukul 14.13 WIB) dapat di kelompokan dalam tiga 

ranah yaitu : ranah kognitif, psikomotor dan afektif. 

2.2.1 Cognitive Domain (Ranah Kognitif) 

Ranah kognitif ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan 

aspek intelektual, selain itu kemampuan untuk mengenali dan mengingat 

peristilahan, menetapkan gagasan, menganalisa informasi yang masuk ke dalam 

bagian yang lebih kecil untuk mengenali sebuah pola, sampai pada kemampuan 

memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan 

menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari 

untuk memecahkan masalah tersebut. 

2.2.2   Affective Domain (Ranah Afektif) 

Ranah afektif ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

perasaan dan emosi, sebagai contoh berhubungan dengan minat, sikap, apersepsi, 

dan nilai. Kategori tujuan pembelajaran ini mencerminkan hierarki yang 

bertentangan dari keinginan untuk menerima sampai dangan pembentukan pola 

hidup. Kategori pembelajaran afektif meliputi : penerapan, penanggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. 

2.2.2 Psyichomotor Domain (Ranah Psikomotorik) 

Ranah psikomotorik berisi perilaku-petilaku yang menekankan aspek 

keterampilan motorik saraf, manipulasi obyek, dan koordinasi syaraf. Aspek 

psikomotorik menurut Singer dalam (Mimin 2007: 25) lebih beriorentasi pada 

gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Sedangkan menurut Mager  
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dalam (Mimin 2007: 25) lebih menekankan pada gerakan fisik dan keterampilan 

tangan. Keterampilan tangan ini menunjuk pada tingkat keahlian. 

Suatu kegiatan pembelajaran seni tari di sekolah yang terimplikasikan 

dalam kegiatan intrakulikuler maupun ektrakurikuler membutuhkan tolak ukur 

keberhasilan yang memuat hasil belajar siswa yang dikelompokkan dalam tiga 

ranah yaitu : ranah afektif, pikomotorik, dan afektif. Demikian pula yang terdapat 

dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari yang meliputi aspek ruang, 

ritme (gerak), tenaga serta tata hubungan (gerak) yang menyatu dalam 

pembentukan pola lanati di TK Al-Azhar 14 Semarang yang menggunakan 

metode imitatif yang diimplikasikan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education). 

2.3 Penerapan Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

Pembelajaran Seni Tari 

Suatu pembelajaran pada anak pra sekolah, baik itu seni tari ataupun 

bidang studi lainnya memerlukan strategi khusus agar anak dapat memahami 

bidang studi tersebut dengan baik. Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran 

tari menurut Caturwati, E (2008: 38) memuat kemungkinan-kemungkinan apa 

yang membuat anak mengalami keterlibatan langsung dan merasa enjoy dengan 

proses kreatif yang sedang dijalani. Dalam mengajarkan konsep-konsep pokok 

menurut Nasution (2003: 8) yang penting sekali untuk dipertimbangkan adalah 

membantu anak itu secara berangsur-angsur dari berpikir konkrit ke arah berpikir 

secara konsepsional. Maka dari itu, cara apa yang paling cocok untuk sebuah 
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pengembangan kreativitas terhadap gerak tari yang sesuai dengan tingkat usia dan 

pola pikir mereka. 

Pada tahap pandangan pola pikir yang dimiliki siswa baik berbagai tingkat 

usia, khususnya anak diusia pra sekolah, gaya bahasa yang digunakan oleh guru 

sangat berpengaruh pada perkembangan cara berfikir mereka. Berdasarkan bahasa 

atau kata-kata menurut Caturwati (2008: 40) yang dimiliki pola aksi yang 

dipergunakan untuk mengawali sebuah proses tarian. Para murid dapat 

membayangkan dan mengerti tentang sebuah makna yang terkandung pada kata 

atau kalimat yang sekaligus tergambar dalam sebuah kegiatan fisik. Kegiatn fisik 

disni yang berkaitan dengan gerak tari yang diinstruksikan oleh guru kepada 

siswa. Dengan cara ini setidaknya anak termotivasi dan dapat memberikan respon 

sesuai kata-kata yang dimaksudkan oleh guru, sehingga berbagai bentuk pola 

lantai yang diberikan guru tari dapat diimplikasikan oleh siswa dengan baik.   

Kreativitas terhadap gerak dapat dimulai melalui penerapan komposisi 

tari. Secara umum bahwa awal komposisi tari dimulai dengan pengenalan bahasa 

gerak. Bahasa gerak akan merangsang imajinasi seseorang dalam memaknai 

sebuah pola gerakan yang akan dijadikan sebuah dasar tarian. Dengan kata lain, 

korelasi antara bidang studi seni tari dan bidang studi lain (matematika) yang 

dapat menjadi sebuah penjembatan pemahaman antara kedua bidang studi 

tersebut. Berdasarkan pengalaman dan penelitian kepada anak-anak menurut 

Nasution (2003: 9) telah dapat diajarkan konsep-konsep pokok dari matematika 

dan ilmu pengetahuan alam pada usia yang jauh lebih muda daripada yang diduga 

sebelumnya. Pada usia inilah dapat diberikan dasar-dasar yang fundamental yang 
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kelak sangat membantu anak pada taraf yang lebih lanjut. Rasanya tak ada alasan 

menurut Nasution (2003: 9) untuk membantah bahwa tiap matapelajaran dapat 

diajarkan kepada setiap anak pada setiap usia dalam suatu bentuk tertentu. 

Bentuk pengajaran pada setiap matapelajaran ditentukan oleh kebijakan 

guru yang bertanggungjawab memegang peranannya di dalam kegiatan belajar 

mengajar. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu di 

bidang pendidikan, diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan 

belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu (Sa’ud 2009: 54).  Guru 

pada kondisi ini diharuskan merancang, menyiapkan, dan memfokuskan proses 

pengajaran. Pengajaran tersebut menurut Hidajat (2006: 122) disebut juga 

pengajaran terintegrasi, seperti dengan mata pelajaran ilmu alam, matematika, 

atau pelajaran ilmu sosial. Siswa disadarkan bahwa mereka hidup terintegrasi 

dengan persoalan matematis, biologi, dan sejumlah ilmu pengetahuan lain yang 

pada dasarnya berada dalam lintasan berbagai kenyataan (realitas) secara alami,  

bahkan kinetis, dan juga estetis yang dapat dikonstruksikan melalui karya tari. 

Seyogyanya manusia memanfaatkan kecerdasannya dalam mengatasai sebuah 

masalah yang menimbulkan sebab akibat, ada beberapa jenis kecerdasan 

diantaranya kecerdasan logis matematis menurut Efendi (2005:143-145) yaitu 

kemampuan memahami hubungan-hubungan humanikal, yang dilengkapi secara 

kuat untuk mengatasi jenis-jenis masalah tertentu.  Hal ini dapat diperhatikan pada 

penerapan strategi pembelajaran yang dipilih guru, yang dapat dilakukan melalui 

suatu pendekatan. Pendekatan yang dapat menganalogikan pembelajaran seni tari 

melalui pembelajaran matematika yaitu pendekatan RME (Realistic Mathematics 
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Education). Pada RME (Realistic Mathematics Education)  menurut pendapat 

Born dalam (Darhim dan Hamzah dalam 

http://zainurie.wordpress.com/2007/04/13/pembelajaran-matematika-realistik-

rme/ diunduh pada tanggal 22 Juni 2011 pukul 11.38 WIB) masalah kontekstual 

digunakan sejak awal pelajaran dan digunakan terus untuk membangun 

pemahaman siswa tentang topik yang sedang dipelajari dalam proses pelajaran. 

Masalah kontekstual disini dinyatakan dalam pembelajaran seni tari yang 

mengenai penerapan penyebutan pola lantai. Penerapan pendekatan RME 

(Realistic Mathematics Educataion) dalam pembelajaran seni tari disini, yaitu 

keharusan bagi guru tari untuk memfasilitasi dan mendorong siswa untuk terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Siswa harus didorong untuk mengkonstruksi 

pengetahuan bagi dirinya, untuk keperluan tersebut maka siswa memerlukan 

keleluasan dalam mengekspresikan jalan pikirannya dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapinya. Masalah yang ada terkait pada pemahaman 

gerak dan pola lantai. Menurut Caturwati, E (2008: 78) penataan pola lantai dalam 

tarian sangat diperlukan dalam setiap penyajian tari dikarenakan pola lantai dalam 

tarian akan lebih memperjelas desain koreografi dalam arena panggung atau 

stage. Pola lantai akan muncul dalam penyajian tari kelompok sehingga ruang 

koreografi akan nampak lebih terfokus dalam panggung. Selain itu dalam 

pembelajaran matematika pun materi yang disajikan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan intelektual siswanya. Sehingga pada siswa TK materi 

pembelajaran matematika yang disajikan hanya sebatas pengenalan angka dan 

bentuk geometris. 
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Pemahanan bentuk pola lantai diterapkan dengan adanya korelasi antara 

bidang studi seni tari dan matematika melalui penerapan penyebutan pola lantai. 

Pembelajaran seni tari pada anak TK yang di realisasikan pada bentuk pola lantai 

kemudian dianalogikan dalam pembelajaran matematika yang di dalamnya 

mencakup pengenalan angka dan bentuk geometris. Sebagai contoh guru 

menginstruksikan siswa untuk membentuk pola lantai dengan sebutan “ membuat 

angka satu, setelah itu membuat lingkaran”. Angka satu dan lingkaran ini 

merupakan penerapan bidang studi matematika, dan kemudian bentuk pola lantai 

yang terbentuk sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh bentuk pola lantai 

Selain pada penerapan penyebutan pola lantai, penerapan pendekatan 

RME (Realistic Mathematics Education) juga terlihat pada tiga elemen dasar tari, 

yaitu aspek ruang, gerak, dan waktu. Suatu contoh gerakan yang diinstruksikan 

guru kepada siswa untuk meluruskan tangan ke samping kemudian diputar ke 

depan, di sini terlihat bentuk tangan lurus yaitu garis horizontal yang merupakan 

wujud dari gerak. Sedangkan aspek ruang terlihat adanya gerak tangan dari lurus 

ke samping yang diputar, yang jika direalisasikan akan terbuat suatu lingkaran. 

Dan pada aspek waktu yaitu kecepatan anak bergerak yang dapat dihitung dengan 

angka. 
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Aspek gerak, ruang dan waktu yang terangkum dalam pembentukan pola 

lantai yang telah diuraikan di atas diterapkan melalui pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dalam proses pembelajaran tari pada kegitan 

ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 Semarang. 

 

2.4 Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap 

muka, dilaksanakan di sekolah untuk lebih memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan meningkatkan nilai atau sikap dalam 

rangka penerapan pengetahuan dan kemampuan meningkatkan nilai atau sikap 

dalam rangka penerapan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari 

berbagai mata pelajaran dalam kurikulum (Depdikbud dalam Budiarto, 2005: 3). 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu 

bidang pelajaran yang diamati oleh sekelompok siswa, misalnya olah raga, 

kesenian dan kepramukaan yang diadakan di sekolah di luar jam pelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dengan sekolah yang 

lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru, 

siswa dan kemampuan dari sekolah itu sendiri. 

2.4.1 Pengertian Program Ekstrakurikuler 

Program adalah sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian suatu tujuan kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran, 

menurut Arikunto (1997: 271). Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk 
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mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati siswa. Misalnya olah 

raga, kesenian dan berbagai macam keterampilan lainnya. 

2.4.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar 

memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun tujuan 

dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut Depdikbud ( 1990: 

11 ) adalah: 

2.4.2.1 Meningkatkan pengetahuan siswa dalam aspek kognitif dan afektif. 

2.4.2.2 Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan manusia 

Indonesia seutuhnya. 

2.4.2.3 Mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

2.4.3 Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler menurut Dien (1988: 24) dibagi menjadi dua 

yaitu bersifat rutin dan bersifat periodik. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat 

rutin adalah bentuk ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus, 

seperti latihan bola volley, latihan sepak bola dan sebainya. Sedangkan kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersifat periodik adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

pada waktu-waktu tertentu saja, seperti lintas alam, perbandingan olah raga dan 

sebagainya. Banyak macam dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 

di sekolah-sekolah dewasa ini. Beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler menurut 

Sutisna (1985: 56) yaitu sebagai berikut : (1) Organisasi murid seluruh siswa, (2) 

Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkatr kelas, (3) Kesenian, tari-tarian, 
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band, drum band, vocal grup, (4) Klub-klub hobi, fotografi, jurnalistik, (5) Pidato 

dan drama, (6) Klub-klub yang berpusat pada suatu mata pelajaran (klub Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan seterusnya), (7) Publikasi 

sekolah (Koran sekolah, buku tahunan sekolah, dan lain-lain), (8) Organisasi yang 

disponsori secara kerjasama (Pramuka dan seterusnya). Sedangkan secara singkat 

prinsipnya kelas ekstra menurut Hidajat (2006: 35) dibedakan setidaknya ada 3, 

yaitu 1). Ekstra Seni dan Bahasa; 2). Olah raga; 3). Ekstra ilmu pasti serta 

komputer. Dari keduanya, semuanya menggolongkan seni (termasuk tari di 

dalamnya) sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler ditinjau dari sifatnya, bersifat terbuka. 

Maksudnya diperuntukan bagi siapapun yang ingin mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tanpa unsur diskriminasi selama memenuhi ketentuan yang 

berlaku. Sedangkan upaya kegiatan ekstrakurikuler agar berjalan secara efektif 

dan efisisen, diperlukan adanya dukungan dan kebijaksanaan dari pihak sekolah, 

misalnya dengan menyediakan alat dan fasilitas yang ada dan memadai, dana 

yang mencukupi dan pengajar ekstrakurikuler yang professional. 

Kegiatan ekstrakurikuler lebih dititik-beratkan pada pembinaan dan 

perkembangan kepribadian siswa secara utuh, tidak hanya mencakup 

pengembangan pengetahuan keterampilan saja, akan tetapi juga sikap, perilaku, 

pola pikir yang utuh, dan termasuk memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta keimanan dan ketakwaan. Kegiatan hubungan antara berbagai mata 

pelajaran, penyaluran bakat dan minat serta melingkupi upaya pembangunan 

manusia seutuhnya. Untuk menambah kualitas siswa-siswi yang berbakat menurut 
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Hidajat (2003: 51) kedudukan pengajaran tari sudah barang tentu tidak pada 

program intrakurikuler, melainkan pada estrakurikuler. 

Konsep ekstrakurikuler tari menurut Saputri (2011: 29) adalah kegiatan 

sisipan atau tambahan di luar kurikulum tentang ungkapan jiwa seseorang yang 

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

Kata indah yang dimaksudkan adalah hal yang menyenangkan manusia atau 

penikmat. Sehingga dalam kegiatan ekstrakurikuler tari dimaksudkan untuk 

memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara berbagai mata 

pelajaran atau bidang pengembangan lain, menyalurkan bakat dan minat yang 

menunjang pencapaian tujuan instruksional, serta melengkapi upaya pembinaan 

manusia seutuhnya yang memiliki nilai estetis. Upaya pembinaan yang diterapkan 

dilakukan oleh guru sebagai tenaga pendidik tentunya. Guru-guru yang mengajar 

ekstrakurikuler seni tari menurut Hidajat (2006: 34) adalah guru (seniman) 

professional, mereka mengetahui dengan pasti peta perkembangan seni yang 

menjadi bidang keahliannya. Sehingga dengan sangat pasti siswa-siswa 

asuhannya memiliki kualitas keunggulan, setidaknya siswa yang berbakat 

mempunyai peluang besar untuk berkembang, seperti juga siswa yang memiliki 

bakat olah raga. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas, bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan tambahan yang dilaksanakan di luar 

jam pelajaran dengan tujuan mengembangkan bakat siswa agar dapat memperluas 

wawasan dan kemampuan siswa yang di dalamnya terdapat kegiatan 
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pembelajaran. TK Al-Azhar 14 Semarang memiliki beberapa kagiatan 

ekstrakurikuler, salah satunya seni tari. 

 

2.5 Karakteristik Anak TK 

Anak usia Taman Kanak-Kanak juga bisa disebut dalam kategori anak usia 

dini atau usia pra sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wibowo dan 

Sarwoko dalam Tim MKDK Unnes (1990: 88) yang mengatakan fase 

perkembangan manusia terdiri dari enam tahap, yaitu masa bayi (0-2 tahun), masa 

kanak-kanak/pra sekolah (2-6 tahun), masa anak sekolah (6-12 tahun), masa 

remaja (12-21 tahun), masa dewasa (21-60 tahun), dan masa usia lanjut (60-mati). 

Anak mulai mempunyai kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau 

wanita, dapat belajar berhubungan emosional dengan orang lain misalnya orang 

tua, saudara, atau teman, serta belajar membedakan benar dan salah (Wibowo dan 

Sarwoko dalam Tim MKDK  Unnes 1990: 100-102). Pada masa prasekolah ini, 

menurut Semiawan, C (2009: 49) pada masa kanak-kanak yang merupakan masa 

keras kepala, anak sangat asyik hidup dalam dunia fantasinya. Pada saat prima 

(antara 2 – 4 tahun) yang disebut jendela kesempatan atau Window of Oppurtanity 

orang dewasa di sekitar anak dapat memberikan perhatian khusus dengan strategi 

pendekatan holistic dan integrative bagi pengembangan indera penglihatan, 

belajar bahasa, keterampilan motorik, pengenalan musik dan konsep matematika, 

nutrisi, berbicara, pengalaman awal dan setting lingkungan ( Rilansoni L dalam 

Handayani, C 2003 : 2 ).  
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Pada masa usia pra sekolah, Kusumastuti (2004: 18) mengatakan berbagai 

aspek perkembangan anak sedang berada pada keadaan perubahan yang sangat 

cepat, baik dalam kemampuan fisik, bahasa, kecerdasan, emosi, sosial, dan 

kepribadian. Perkembangan motorik anak pada usia prasekolah, ditandai dengan 

bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem syaraf otot 

(neuro-maskuler), sehingga memungkinkan anak lebih lincah dan aktif bergerak. 

Pertumbuhan keterampilan motorik, baik kasar maupun halus tidak berkembang 

begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencakup kesiapan 

belajar, kesempatan belajar, kesempatan berpraktek, model yang baik, bimbingan, 

motivasi, setiap keterampilan harus dipelajari secara individu satu demi satu. 

Apabila salah satu faktor tidak ada, maka perkembangan keterampilan jasmani 

anak akan berada di bawah kemampuannya, karena seorang anak menurut Sujiono 

(2009: 60) berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di satu area pasti 

mempengaruhi perkembangan di (dalam) area yang lain. Perkembangan sosial, 

fisik, emosional, dan perkembangan intelektual anak biasanya selalu berkaitan.  

Perkembangan anak usia pra sekolah menurut Desmita dalam (Sundari 

2009: 36) terdiri dari tiga aspek, yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan 

psikososial. Perkembangan fisik pada masa pra sekolah ini cenderung lebih 

lambat dari pada masa bayi, namun keterampilan motorik kasar dan motorik halus 

justru berkembang pesat. Perkembangan fisik yang terjadi pada anak pra sekolah 

terimplementasi pada aspek psikomotorik yang dapat dilihat setelah proses belajar 

berlangsung, sementara aspek afektif dilihat melalui perkembangan psikososial. 
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Perkembangan motorik pada anak usia pra sekolah menurut Yusuf dalam 

(Kusumastuti 2009: 64) dideskripsikan  sebagai berikut: 

Tahap Perkembangan Motorik 

Usia Kemampuan Motorik Kasar Kemampuan Motorik 
Halus/Lembut 

3 – 4 th 
 
 
 
 
4 – 6 th 
 
 
 

1. Naik turun tangga 
2. Meloncat dengan dua kaki 
3. Melempar bola 
 
 
1. Meloncat 
2. Mengendarai sepeda anak 
3. Menangkap bola 
4. Bermain olah raga 

1. Menggunakan krayon 
2. Menggunakan benda/alat 
3. Meniru bentuk (meniru gerakan 

orang lain) 
 
1. Menggunakan pensil 
2. Menggambar 
3. Memotong dengan gunting 
4. Menulis huruf cetak 

Tabel 1. 
Dok. Yusuf 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan motorik pada rentang usia 3 

– 6 tahun sangat dipengaruhi adanya kepekaan terhadap rangsang yang diberikan, 

yang lebih mengacu pada gerak yang harmonis antara stimulus dan imajinasi pada 

diri anak. Fungsi imajinasi yang terletak pada belahan otak kanan menurut 

Semiawan, C (2008: 128) banyak terabaikan karena banyak kegiatan tersebut, 

terutama ditunjukan pada fungsi kognitif yang dikelola belahan otak sebelah kiri. 

Seyoyanga dalam usaha meningkatkan kualitas perkembangan kognitif, 

diusahakan pendidikan dan latihan lebih ditunjukan pada latihan meneliti dan 

menemukan yang memerlukan fungsi kedua belahan otak. 

Perkembangan kognitif mengacu pada perkembangan anak dalam 

berpikir.Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget dalam (Sujiono 2009: 80-81) 

yaitu tahap sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional 
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formula, disini akan dipaparkan tiga tahap perkembangan yang terkait dengan 

perkembangan kognitif, sebagai berikut: 

2.3.1 Tahap Sensorimotor: mulai dari lahir sampai usia dua tahun. 

Periode ini berperan dalam pengembangan suatu konsep dari objek yang 

tetap, gagasan dimana objek ada bahakan ketika mereka tidak dapat dilihat 

atau didengar. 

2.3.2 Tahap Praoperational: usia dua sampai tujuh tahun. 

Permulaan tahap ini ditandai oleh adanya kemampuan dalam menghadirkan 

objek dan pengetahuan melalui imitasi, permainan simbolis, menggambar, 

gambaran mental, dan bahasa lisan. Kedua anak-anak pada tahap ini masih 

bersikap egoisentris dimana mereka tidak dapt menerima pendapat orang 

lain dengan mudah. Ketiga yaitu pemusatan, anak sudah mulai 

memperhatikan satu titik permasalahan menghiraukan satu unsur masalah 

pada waktu yang sama. Dan yang keempat adalah kesukaran yang dihadapi 

seorang anak yang berusaha membalikan pemikiran. 

2.3.3 Tahap Operasional: usia tujuh sampai sebelas atau duabelas tahun 

Anak-anak pada tahap ini menjadi lebih pantas, atau mengkoordinasikan 

informasi yang didapat lebih dari satu sumber yang ada, dalam 

memecahkan masalah. 

Perkembangan anak itu secara alamiah berbeda-beda, baik dalam 

intelegensi, bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, keadaan 

jasmani dan keadaan sosialnya. Perbedaan perkembangan ini secara jelas dapat 

dilihat selama proses belajar mengajar atau proses pembelajaran di kelas. Pada 
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masa peka inilah menurut Hainstok dalam (Sujiono 2009: 54) terjadi pematangan 

fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon dan mewujudkan 

semua tugas-tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilaku 

sehari-hari. Kebanyakan anak menurut Olivia (2009: 89) mulai menampakan 

kemampuan mereka dalam gerak menggunakan tubuh mereka untuk memecahkan 

masalah. Bagi guru yang berpengalaman sudah tidak asing lagi bahwa ada anak 

yang cepat mengerti pelajaran dan ada yang lambat, ada yang lebih berminat 

terhadap satu atau beberapa pelajaran dari yang lain, bahkan ada anak yang cepat 

sekali mengerti suatu pelajaran tertentu dan ada yang bakatnya berbeda-beda 

(Semiawan, C 2008: 125). 

Teori perkembangan anak mengatakan bahwa setiap anak lahir dengan 

lebih dari satu bakat. Bakat tersebut bersifat potensial dan ibaratnya belum 

muncul di permukaan (Sujiono 2009: 54). Perspektif orang berbakat menurut 

Semiawan, C (2008: 126) bertolak dari asumsi bahwa secara genetis kelompok ini 

telah dianugerahi bakat luar biasa. Oleh karena itu sumbangan kemampuan, 

pikiran dan tenaga yang lebih besar dari orang lain bagi kebaikan dan kepentingan 

hidup manusia, lingkungan berkejiwaan memekarnya. Oleh karena itu anak 

berbakat memerlukan program pendidikan atau pelatiahan khusus sejak dini yang 

disertai perkembangan intelektual dan kreativitas anak usia dini. Anak lahir 

menurut Sujiono (2009: 55) membawa sejumlah potensi yang siap untuk 

ditumbuhkembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan kondisi yang 

dapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi tersebut. Berbagai 

pengembangan maupun pelatihan yang mencakup faktor-faktor yang tersebut 
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menunjuk pada apa yang disebut pembelajaran unggul, yaitu pembelajaran yang 

merangsang kemunculan potensi yang dimilki anak serta dapat 

menumbuhkembangan kedua belah otak agar berjalan secara harmonis. Selain 

bakat, minat yang dimilki anak usia TK pun perlu mendapatkan pengukuran dan 

pengamatan objektif semata. Semiawan, C (2008: 34) mengatakan bahkan, 

pengkajian anak secara saintifik dengan distorsi minimal terhadap interpretasi 

penghayatannya memerlukan pendekatan yang subjektif dalam arti : memahami 

(verstehen) anak sedemikian, sehingga dapat menerobos ke dalam (penetrate into) 

penghayatan pengalamnnya.  

Anak usia TK merupakan usia emas untuk mengembangkan bakat yang 

harus diimbangi dengan adanya pendidikan atau pelatihan yang menggunakan 

pembelajaran unggul, agar anak usia TK dapat mengembangkan bakatnya yang 

dapat diterapkan pada mata pelajaran seni tari  melalui kegiatan ekstrakurikuler.   

 

2.6 Kerangka Berfikir 

Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP ataupun SMA di segala jenjang 

pendidikan terdapat pendidikan formal, diantaranya kegiatan ekstrakurikuler. 

Salah satu jenjang pendidikan yang ditempuh pada masa prasekolah (2-6 tahun) 

yaitu Taman Kanak-Kanak. Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang di 

dalamnya terdapat proses belajar, dalam rangka menghadapi perilaku anak TK, 

maka keberadaan pendekatan serta strategi pembelajaran sangatlah mendukung 

dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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Strategi pembelajaran tari di TK salah satunya dengan pendekatan RME 

(Realistic Mathematics Education), yang dalam hal ini pembelajaran matematika 

yang ditransformasikan dalam pembelajaran seni tari dengan penggunaan pola 

lantai yang disebutkan melalui pelajaran berhitung, bentuk geometris ataupun 

bentuk bangun yang terangkum dalam pelajaran matematika. Strategi pembelajran 

tari di TK yang terwujud dalam pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) diimplementasikan melalui hasil belajar siswa yang meliputi tiga 

ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Siswa lebih mengenal angka, bentuk geometris ataupun bentuk bangun 

dengan pemahaman lebih lanjut melalui pembentukan pola lantai dalam 

pembelajaran seni tari sehingga siswa juga mengenal bentuk gerak-gerak tari yang 

tercakup dalam ranah kognitif. Dan ranah afektif, siswa lebih peka terhadap 

iringan untuk bergerak sesuai irama. Sedangkan ranah psikomotorik, siswa hafal 

gerakan-gerakan yang telah didemonstrasikan oleh guru tanpa adanya komando 

dari guru. Hal ini dikarenakan siswa telah belajar tari yang dimobilisasi dengan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). Dengan ketiga ranah hasil 

belajar yang ada maka kegiatan ekstrakurikuler dapat terangkum dengan baik. 
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Ekstrakurikuler 
 

Secara skematis kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan RME (Realistic 
Mathematics Education) 

1. Kognitif  
2.Afektif 
3.Psikomotorik 

Hasil Belajar Siswa 

Pembelajaran Seni Tari 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang berjudul Pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) dalam Pembelajaran Seni tari pada Kegiatan Ekstrakurikuler di TK 

Al-Azhar 14 Semarang ini merupakan penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif, bukan data angka namun 

dengan pendekatan fenomenologi (kajian yang berdasar pada kejadian lingkungan 

peneliti). Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007: 

4) menyatakan bahwa sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

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

diamati. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Jazuli, 2001: 22) 

disebut juga inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionisme simbolik, 

etnomedologi, studi kasus, interpretatif, ekologis, deskriptif, fenomenologi, 

subjektif, interpretative, dan humanistik. 

Pendekatan fenomenologi menurut Muhadjir (dalam Sumaryanto 2007: 

79) sebagai penelitian yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya 

terhadap orang-orang dalam situasi-situasi tertentu dengan etika dan moral dalam 

berteori. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada 

fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-

interpretasi dunia (Moleong 2007: 15). 
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Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

karena dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler dengan pendekatan RME 

(Realistic Mathematics Education) di TK Al-Azhar 14 Semarang serta 

menjelaskan hasil belajar pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di TK Al-Azhar 

14 Semarang dengan penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education). Peneliti menggunakan kata-kata atau secara deskriptif dalam 

menguraikan beberapa hal yang diamati. 

 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di TK Al-Azhar 14 Semarang dengan 

pertimbangan yaitu, TK Al-Azhar 14 Semarang yang bertempat di Jl. 

Klentengsari No. 1 Pedalangan Banyumanik Semarang yang memiliki suatu 

inovasi dalam memberi materi praktek dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari 

dengan adanya pendekatan RME (Realistic Mathematics Educatiom). 

3.2.2 Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian dalam penelitian di sini merupakan fokus penelitian dan 

permasalahan yang hendak diteliti untuk memperoleh data yang objektif. 

Sasaran penelitian ini meliputi: 

3.2.2.1 Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajara seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 

Semarang. 
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3.2.2.2 Hasil belajar pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di TK Al-Azhar 14 

Semarang dengan penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education). 

 

3.3 Teknik Pengumpulan data 

Moleong (1988: 100) berpendapat bahwa pengumpulan data merupakan 

alat penelitian penting yang biasa digunakan dan merupakan catatan yang dibuat 

oleh peneliti sewaktu mengadakan wawancara, pengamatan, atau menyaksikan 

suatu kejadian tertentu. Kemudian dari catatan lapangan dilengkapi dan 

disempurnakan dengan bentuk data lainnya seperti dokumen, laporan gambar atau 

foto. 

Dalam penelitian ini digali data mengenai Pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dalam Pembelajaran Seni Tari pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 Semarang. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah: 

3.3.1 Observasi 

Observasi berdasarkan segi proses pelaksanaan pengumpulan datanya 

menurut Arikunto (2006: 145-146) dibedakan menjadi: 1) Observasi berperan 

serta (Participant observation) yaitu dalam observasi ini peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian; 2) Observasi nonpartisipian yaitu peneliti terlibat 

langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam 
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observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. 

Pengamatan langsung merupakan cara yang tepat untuk memastikan suatu 

kebenaran atas data yang diperoleh. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti 

dengan cara mengamati sendiri pelaksanaan pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler melalui penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education). Objek yang diamati atau diobservasi meliputi: 

3.3.1.1 Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajara seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 

Semarang. 

3.3.1.2 Hasil belajar pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 Semarang dengan penerapan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). 

3.3.1.3 Lokasi penelitian, yaitu TK Al-Azhar 14 Semarang. 

3.3.1.4 Sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari di lokasi penelitian. 

3.3.1.5 Respon dari siswa yang diberikan. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pernyataan itu (Moleong, 2007: 186).  
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Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, 

dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun menggunakan 

telepon (Sugiyono, 2008: 138). Teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan (Moleong, 2007: 190). 

Wawancara untuk memperoleh informasi dilaksanakan dengan guru-guru 

serta karyawan TK Al-Azhar 14 Semarang, sehingga hubungan antara 

pewawancara dengan yang diwawancarai berlangsung biasa dan wajar. 

Pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan 

sehari-hari. Adapun objek dan materi untuk dilakukan wawancara, antara lain : 

3.3.2.1 Wawancara pada Kepala Sekolah, yaitu tentang: 

1)  Kurikulum pendidikan. 

2) Fasilitas yang disediakan. 

3.3.2.2 Wawancara pada guru kelas, yaitu tentang:  

1) Kurikulum pendidikan.  

2) Karakteristik siswa. 

3.3.2.3 Wawancara pada guru ekstrakurikuler seni tari, yaitu tentang: 

1) Karakteristik awal siswa. 

2) Materi yang diberikan. 

3) Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran seni tari yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

4) Alokasi waktu yang digunakan untuk pembelajaran seni tari. 
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5) Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah khususnya dalam bidang 

tari. 

6) Hasil belajar siswa dalam mengikuti kegiatan Ektrakurikuler seni tari. 

7) Prestasi yang pernah diraih. 

3.3.2.4 Wawancara pada murid, yaitu tentang: 

1) Tanggapan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

2) Kesan terhadap kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

3.3.2.5 Wawancara pada orang tua siswa, yaitu tentang: 

1) Pandangan terhadap penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

2) Tanggapan terhadap pembelajaran seni tari yang diberikan pada 

kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 Semarang. 

3)  Pandangan tentang fasilitas yang disediakan. 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi barasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang. 

Dokumen menurut Sugiyono (2008: 240) merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK 

Al-Azhar 14 Semarang yang menggunakan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education), yaitu: 
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3.1 Buku pedoman siswa dan data siswa. 

3.2 Foto-foto pelaksanaan penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler. 

3.3 Kurikulum yang digunakan. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Moleong (2007: 280) mengataka bahwa analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat dikemukakan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan dengan 

pendekatan deskriptif yaitu usaha untuk menggambarkan hal sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Data yang dimunculkan menurut Miles dan Huberman 

dalam Sumaryanto (2007: 106) berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, 

dan analisis tersebut dibagi kedalam tiga tahap, yaitu: 

3.4.1 Reduksi data 

Reduksi data menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2007: 106) 

diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertullis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan secara terus 

menerus selama pengumpulan data di TK Al-Azhar 14 Semarang ditajamkan, 

digolongkan, diarahkan sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan dan 

diverifikasi. 
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3.4.2 Penyajian data 

Penyajjian menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2007: 107) 

adalah sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian yang 

digunakan adalah bentuk teks naratif yang merupakan penyederhanaan dari 

informasi yang banyak jumlahnya kedalam satuan bentuk yang disederhanakan. 

3.4.3 Menarik kesimpulan/ Verifikasi 

Pada tahap penarikan kesimpulan ini merupakan tahap terakhir dan terpenting 

yang dilakukan pada proses penelitian pada TK Al-Azhar 14 Semarang. Data 

yang diperoleh peneliti dikumpulkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.  

Adapun skema dari teknik analisis data ini antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. 
Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif 

Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles & Huberman, 1992) 
 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian 
Data 

Kesimpulan-kesimpulan: 
Penarikan/verifikasi 
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3.5 Teknik Keabsahan Data 

Menetapkan keabsahan (trustworthiness)  data menurut Moleong (2007: 

324) maka diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan, 

yaitu: 

3.5.1 Derajat kepercayaan (credibility). 

3.5.2 Keteralihan (transferability). 

3.5.3 Kebergantungan (dependability). 

3.5.4 Kepastian (konfirmability). 

Keempat kriteria pemeriksaan keabsahan data di atas, maka peneliti dalam 

meneliti penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 Semarang 

yang terimplikasi melalui hasil belajar siswa yang diperoleh, menggunakan 

kriteria keterangan dengan menggunakan teknik keteralihan yaitu, suatu teknik 

dalam melaporkan hasil penelitian seteliti mungkin dengan menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Adapun data yang diperiksa pada 

penelitian ini, yaitu: 

1. Data observasi pada saat pra penelitian dan pada saat penelitian tentang semua 

kondisi dan situasi yang ada di TK Al-Azhar 14 Semarang. 

2. Data wawancara dalam bermacam situasi, yitu situasi di sekitar orang dan 

situasi antara peneliti dan narasumber. 

3. Data dokumentasi peneliti dan dokumentasi lapangan tentang TK Al-Azhar 14 

Semarang. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang terletak di Jl. Klentengsari 

No. 1 Pedalangan Banyumanik Semarang. Lokasi Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

digabung dengan Kelompok Bermain Al-Azhar 14 Semarang, di lokasi tersebut 

juga terdapat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Lokasi yayasan 

Islam ini terletak di daerah dekat Universitas Diponegoro daerah Tembalang, 

tepatnya arah yang menuju Politeknik Kesehatan Semarang, dengan adanya papan 

nama yang berada di depan pintu masuk jalan tersebut dapat memudahkan 

masyarakat untuk lebih mengenal dan mengetahui keberadan yayasan tersebut, 

meliputi Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar maupun 

Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 14 Semarang. Lokasi Taman Kanak-Kanak 

Al-Azhar 14 Semarang  jauh dari lalu lalang kendaraan umum, sehingga suasana 

belajar yang kondusif dapat tercipta serta pengawasan pada anak-anak pun dapat 

terlaksana sebaik mungkin. Akses menuju Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang tidak mudah jika menggunakan alat transportasi umum, karena untuk 

masuk ke jalan Klentengsari untuk menuju Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang cukup jauh dan tidak dapat dijangkau dengan alat transportasi umum. 

Anak-anak yang bersekolah di yayasan Islam tersebut berangkat ke sekolah 

diantar dan pulang sekolahpun dijemput, sehingga kemungkinan besar mereka 

menggunakan transportasi umum sangat kecil. Oleh karena itu, Taman Kanak-
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Kanak maupun Kelompok Bermain Al-Azhar 14 Semarang menyediakan fasilitas 

jasa antar-jemput. 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang memiliki gedung yang 

memadai dengan luas tanah 1.179 m2 dan luas bangunan 1.271 m2, namun Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang gedungnya digabung dengan Kelompok 

Bermain serta disamping itu terdapat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama yang ada di lokasi yayasan Islam tersebut. Keberadaan gedung 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak yang dijadikan satu, dikelilingi 

dengan tembok yang di samping kanan kirinya terdapat pintu yang 

menghubungkan masing-masing lokasi jenjang pendidikan yang ada di kompleks 

sekolah yayasan Islam tersebut, untuk pintu yang sebelah kanan menghubungkan 

dengan masjid dan Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 14 Semarang, 

sedangkan pintu yang sebelah kiri menghubungkan dengan Sekolah Dasar Al-

Azhar 14 Semarang. Gedung Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

dilengkapi dengan ruangan serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

dalam kelangsungan kegiatan belajar mengajar yang ada. Gedung Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang digabung dengan Kelompok Bermain ini 

memiliki beberapa ruangan, diantaranya ruang tamu yang digabung dengan ruang 

TU dan di dalamnya lagi terdapat ruang kepala sekolah yang dibatasi tembok 

yang disertai sedikit kaca, dan disertai pula ruang UKS, 3 ruang TK A, 4 ruang 

TK B, 2 ruang KB, 1 ruang serbaguna, 1 ruangan yang dinamakan  pusat sumber 

belajar, dan di dalamnya terdapat sarana berupa perpustakaan, laboratorium sains, 

audio visual art, laboratorium komputer, ruang serbaguna, 4 kamar mandi siswa, 
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serta 1 kamar mandi guru. Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang tidak 

memiliki ruang guru karena semua guru ketika pertama kali masuk ke sekolah, 

setiap guru kelas langsung memasuki ruang kelas masing-masing dimana  proses 

kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai tema pelajaran pada saat itu. 

Adapun fasilitas lain yang ada di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

antara lain kolam renang anak-anak, kebun toga, halaman bermain yang luas, 

halaman untuk upacara, sarana ibadah (masjid), dan halaman parkir. Fasilitas lain 

yang menunjang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar antara lain komputer, 

televisi, tape, VCD dan DVD Player, alat-alat musik seperti angklung, dan 

kostum-kostum menari yang disediakan di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang. Dari beberapa ruangan yang tersedia di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang tersebut, masing-masing memiliki fungsi yaitu: 

4.1.1 Ruang Kelas 

Ruang kelas di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang ini digunakan 

untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Ruang kelas tersebut ditata dengan 

rapi sehigga membuat siswa nyaman ketika menjalankan aktivitas belajar mereka. 

Meja dan kursi disusun secara melingkar di tengah ruangan dibuat beberapa 

kelompok untuk memudahkan sosialisasi antar siswa.  
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Gambar 2. 
Ruang Kelas Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 2 menunjukkan ruang kelas Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang yang cukup cahaya dan sirkulasi udara yang baik. Di dalam ruang kelas 

dibuat beberapa area yang ditandai dengan adanya papan yang digantung di dalam 

kelas, antara lain area sains, area matematika, area bahasa, dan area balok, hal ini 

dikarenakan sistem pembelajaran TK Al-Azhar 14 Semarang menggunakan 

sistem moving area, dimana pembelajarannya dilaksanakan secara bergantian 

disesuaikan dengan tema dalam tiap pertemuan. Dinding-dinding kelas di Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang pun dihiasi dengan gambar-gambar yang 

disesuaikan dengan tema pembelajaran yang berfungsi sebagai pengenalan huruf, 

pengenalan angka, pengenalan hari, tanggal, bulan dan tahun, serta terdapat pula 

peralatan yang menunjang di setiap area, seperti macam-macam balok yang 

tersedia di area balok, buku-buku yang tersedia di area bahasa, dan peralatan lain 

yang menunjang di setiap area. Di ruang kelas ini pun dilengkapi papan tulis, 

karpet untuk digunakan pada saat pembelajaran bidangstudi tertentu, dan kursi 
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untuk guru. Penataan ruang yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada dapat 

menunjang siswa dalam hal pengembangan hasil belajar yang optimal, terutama 

dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. 

4.1.2 Ruang Tamu dan ruang TU 

Ruang tamu dan ruang TU Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain 

Al-Azhar 14 Semarang ditempatkan di ruangan yang sama, yang digunakan untuk 

menerima tamu yang berkunjung ke sekolah serta orang tua murid yang memiliki 

keperluan dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Ruang tamu dan ruang TU 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang selain 

dilengkapi meja dan kursi, almari yang berisi piala hasil kejuaraan para siswa baik 

Kelompok Bermain maupun Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang, 

seperangkat meja dan serta adanya akuarium membuat suasana di ruang tamu 

menjadi terasa tenang dan damai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.      Gambar  4. 
Gambar 3, Ruang Tamu dan Gambar 4, Ruang TU Taman Kanak-Kanak  

Al-Azhar 14 Semarng 
Dokumen Hamidah (2011) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

54

 
Gambar 3 merupakan gambar ruang tamu dan gambar 4 merupakan ruang 

TU Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Ruang 

tamu dan ruang TU yang dijadikan satu ruangan tersebut berisi seperangkat meja 

dan kursi tamu, piala-piala siswa, akuarium, seperangkat meja dan kursi kerja, 

satu buah komputer untuk kepentingan data siswa, kursi kerja serta satu buah 

komputer dan mesin faximile untuk petugas TU, almari penyimpan kostum-

kostum tari yang dimilki Taman Kanak-Kanak maupun Kelompok Bermain Al-

Azhar 14 Semarang. Adanya ruang tamu dan ruang TU yang digabung menjadi 

satu memudahkan orang lain apabila ingin mengetahui informasi tentang Taman 

Kanak-Kanak maupun Kelompok Bermain. 

4.1.3 Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah Tamana Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Al-

Azhar 14 Semarang digunakan oleh ibu Fitri bekerja, beliau sebagai kepala 

sekolah baik Kelompok Bermain maupun Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang. Di ruang kepala sekolah ini terdapat sepasangh meja dan kursi kerja 

yang digunakan oleh ibu Fitri, satu buah kamar mandi, serta dua buah almari yang 

berisi dokumen-dokumen penting milik sekolah.  
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Gambar 5. 
Ruang Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak  

Al-Azhar 14 Semarang 
Dok. Hamidah (2011) 

 
Gambar 5 merupakan ruang kepala sekolah Kelompok Bermain maupun 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang berada di dalam ruang tamu 

dan ruang TU yang dijadikan satu. Tepatnya berada di sebelah kiri ruang tamu 

dan ruang TU yang diberi sekat dengan tembok yang diberi kaca. Ruang kepala 

sekolah dilengkapi sepasang meja dan kursi kerja, seperangkat meja dan kursi 

tamu, almari yang berisi dokumen-dokumen penting sekolah, papan data statistik 

murid, guru dan karyawan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang, selain itu dilengkapi kamar mandi dalam khusus untuk 

kepala sekolah. 

4.1.4 Ruang UKS 

Ruang UKS (Unit Kesehatan Siswa) Kelompok Bermain dan Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang berada di sebelah kanan ruang tamu dan ruang TU 

yang dijadikan satu. Ruang UKS Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak 
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Al-Azhar 14 Semarang digunakan apabila ada siswa yang sakit dan membutuhkan 

tempat untuk beristirahat serta yang membutuhkan obat-obatan. Ruang UKS 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang memiliki 

peralatan yang lengkap untuk kebutuhan kesehatan siswa. 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

Gambar 6.      Gambar7. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8.      Gambar 9. 

Gambar 6, 7, 8dan 9 Ruang UKS Taman Kanak-Kanak 14 Semarang 
Dok. Hamidah (2011) 

 
 Gambar 6 dan 7 merupakan ruang UKS Taman Kanak-Kanak maupun 

Kelompok Bermain yang digunakan apabila ada siswa yang sakit dan 

membutuhkan tempat istirahat ataupun membutuhkan obat-obatan, selain itu juga 

dilengkapi dengan 4 buah tempat tidur, yang terbagi 2 buah tempat tidur untuk 
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kamar siswa putra dan 2 buah kasur untuk kamar siswi putri, yang terpisah dengan 

sekat tembok kain, dan serta itu ada juga sebuah alat penimbang berat badan, 

sebuah alat pengukur tinggi badan yang terlihat pada gambar 8, serta alat 

pemeriksaan kesehatan gigi yang terlihat pada gambar 9 dan sebuah almari yang 

berisi obat-obatan. Adapun sebuah washtavel berada di dekat alat pemeriksaan 

gigi serta terdapat pula cermin, yang berfungsi melihat gigi para siswa yang sudah 

diperiksa oleh dokter serta satu buah kamar mandi. 

4.1.5 Ruang PSB (Pusat Sumber Belajar) 

Ruang PSB (Pusat Sumber Belajar) baik kelompok Bermain maupun 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang merupakan sebuah ruangan ber AC 

yang terdiri atas beberapa fasilitas, antara lain perpustakaan, laboratorium sains, 

audio visual art, dan laboratorium komputer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 
Ruang PSB (Pusat Sumber Balajar) Taman Kanak-Kanak Al-Azhar  

14 Semarang 
Dok. Hamidah (2011) 
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Gambar 10  merupakan ruang PSB (Pusat Sumber Belajar) Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang di dalamnya terdapat empat fasilitas yang 

disediakan oleh pihak sekolah, antara lain perpustakaan, laboratorium sains, audio 

visual art, laboratorium komputer. 

Perpustakaan di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang merupakan 

salah satu tempat yang di dalamnya memiliki fasilitas untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa, yaitu dengan adanya buku-buku penunjang pembelajaran agar 

guru lebih mudah dalam proses pengembangan siswa pada saat belajar. Semua 

siswa memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam perpustakaan, karena dengan 

adanya jadawal berkunjung ke perpustakaan bagi masing-masing kelas sesuai 

jadwal atas dasar bimbingan guru kelas.  

Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang terletak di 

sebelah kanan laboratorium sains, yang dilengkapi dengan almari yang berisi 

buku-buku yang menunjang dalam proses pembelajaran, maupun majalah yang 

sesuai dengan usia anak. Semua siswa dapat menembah pengetahuan dan 

wawasan serta mengasah kemampuan membaca. Kenyamamanan membaca dapat 

tercipta dengan baik, karena ruangan PSB Taman Kanka-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang dilengkapi dengan AC. 

Ruang PSB selain perpustakaan, ada juga fasilitas laboratorium sains. 

Laboratorium sains merupakan sebuah fasilitas yang diberikan sekolah kepada 

siswa agar mengenal dan mengetahui alat-alat di bidang sains dan cara 

menggunakannya. Laboratorium sains terletak di sebelah kiri perpustakaan, dan di 

depan fasilitas audio visual art. Siswa melakukan kegiatan di laboratorim sains 
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sama halnya dengan kegiatan di perpustakaan, yaitu dengan adanya sistem 

penjadwalan pada masing-masing kelas yang disesuaikan dengan materi pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang memiliki beberapa materi yang disampaikan kepada siswa. Selain 

media ajar yang dilakukan melalui ceramah, siswa di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang menggunakan media elektronik dalam proses pembelajaran 

baik dengan  audio maupun visual. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

media elektronik dilaksanakan di ruang audio visual art, yang berada di dalam 

ruang PSB (Pusat Sumber Belajar) Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. 

Ruang audio visual art berada di depan laboratorim sains dilengkapi dengan 

televisi, keyboard, tape, dan satu buah unit komputer yang digunakan untuk 

mengedit musik-musik yang dirancang dan dibuat oleh pihak Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang , yang bertanggung jawab sepenuhnya diserahkan 

kepada Pak Muslikhin selaku petugas PSB. 

Siswa Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang dibekali dengan 

keterampilan dasar mengenai pengetahuan tentang komputer sebagai bekal 

kedepan. Pihak sekolah menerapkan program pembekalan keterampilan dasar 

komputer untuk siswa, dengan menyediakan fasilitas laboratorium komputer. 

Laboratorium komputer terletak di samping kiri ruang audi visual art. Proses 

pembelajaran komputer dilaksanakan di laboratorium komputer dengan dipandu 

oleh Pak Lis selaku penanggung jawab bidang IT (Ilmu Teknologi) Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Pihak sekolah menyediakan 10 unit 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 60

komputer yang siap dipakai oleh siswa sebagai proses pembelajaran. Kegiatan di 

laboratorium komputer dilakukan sesuai jadwal serta tema pembelajaran masing-

masing kelas. Perkembangan teknologi setiap tahun semakin pesat membuat 

setiap individu dituntut untuk mengikuti perkembangannya, dengan adanya 

pengenalan salah satu teknologi yaitu komputer di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang dapat membantu perkembangan pola piker dan kreativitas anak. 

4.1.6 Ruang Serbaguna 

Ruang serbaguna Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang merupakan sebuah ruangan yang berada di sebelah kanan ruang 

tamu dan ruang TU yang menyatu dengan ruang kepala sekolah dan ruang UKS. 

Ruang serbaguna digunakan untuk proses pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

maupun rapat guru yang diadakan oleh pihak sekolah. Ruang serbaguna Taman 

Kanak-Kanak maupun Kelompok Bermain Al-Azhar 14 Semarang di dalamnya 

dilengkapi dengan AC, sehingga semua kegiatan yang dilakukan di ruang 

serbaguan dapat dilaksanakan dengan nyaman. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11. 

Ruang Serbaguna Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 
Dok. Hamidah (2011) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 61

Gambar 11 merupakan ruang serbaguna Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang yang dilengkapi dengan adanya almari yang berisi hasil kretivitas 

siswa, washtavel, tape untuk proses pembelajaran ekstrakurikuler seni tari agar 

dapat berlangsung dengan baik dan siswa memperoleh hasil pembelajaran yang 

optimal. Selain pembelajaran ekstrakurikuler seni tari, ruang serbaguna digunakan 

guru-guru melaksanakan rapat dalam hal apapun, karena cukup luas. 

4.1.7 Ruang Gizi 

Ruang gizi Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang merupakan 

sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah dapur kering yang digunakan 

sebagai penunjang/persiapan penyajian apabila ada kegiatan mengamati jenis 

sayuran ataupun buah-buahan bagi anak untuk mengetahui kandungan gizi yang 

terkandung di dalamnya. Ruang gizi terletak di samping kamar mandi siswa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. 
Ruang Gizi Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Dok. Hamidah (2011) 
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Gambar 12 merupakan ruang gizi Al-Azhar 14 Semarang yang di 

dalamnya dilengkapi dengan meja dan kursi untuk praktek, seperangkat kompor, 

washlap, dan almari gantung serta almari bawah. Dan terdapat pula beberapa 

gambar sayuran serta buah-buahan yang berfungsi agar siswa mengetahui bentuk 

dan jenis sayuran serta buah-buahan yang ada. 

4.1.8 Dapur 

Ruang dapur Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang berfungsi sebagai ruang yang digunakan untuk memasak seperti 

membuat makanan dan minuman. Pihak sekolah menyediakan peralatan yang 

cukup lengkap di ruang dapur Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang, agar segala kepentingan yang menyangkut tentang 

pembuatan makanan maupun minuman dapat berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. 
Dapur Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 13  merupakan gambar salah satu aktivitas siswa di ruang dapur 

yang dimilki kelompok Bermain maupun Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

63

Semarang. Selain digunakan untuk keperluan memasak dan menyediakan 

minuman bagi guru dan karyawan, ruang dapur digunakan juga sebagai ruang 

praktek siswa dalam menerima materi memasak. Ruang dapur Kelompok Bermain 

dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang terletak di samping kamar 

mandi guru dan karyawan yang dilengkapi dengan tempat pencuci piring, 

seperangkat kompor gas, dan perlengkapan memasak yang lain seperti panci, 

wajan, piring, gelas, pengaduk, sendok, garpu, talenan, dan lain-lain.  

4.1.9 Kebun Toga (Tanaman Obat Keluarga) 

Kebun Toga (Tanaman Obat Keluarga) di Kelompok Bermain dan Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang merupakan sebuah kebun kecil yang terbagi 

menjadi dua, ada yang di dalam ruang kecil yang terkena sinar matahari langsung 

dan ada yang tidak di dalam ruang. Kebun Toga (Tanaman Obat Keluarga) di 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang digunakan 

sebagai media pengenalan macam-macam jenis tanaman yang berfungsi bagi 

tubuh manusia kepada siswa. 
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Gambar 14. 

Kebun Toga (Tanaman Obat Keluarga) 
Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 14 merupakan Kebun Toga (Tanaman Obat Keluarga) Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang digunakan untuk sarana pengenalan 

kepada siswa tentang jenis tanaman yang berfungsi menjadi obat terutama untuk 

keluarga melaluji media jenis-jenis tanaman. Pengenalan tanaman obat keluarga 

kepada siswa dilakukan pada setiap jadwal yang sudah ditentukan di masing-

masing kelas, sehingga semua siswa dapat menambah ilmu yang mereka dapat 

dan miliki selama belajar. Selain pengenalan jenis tanaman obat kepada anak, 

dilakukan juga proses pembelajaran kepada anak tentang cara merawat tanaman 

yang baik agar tanaman yang mereka rawat dapat tumbuh dengan baik, seperti 

contoh cara menyiram bunga dan cara memberi pupuk yang baik agar tanaman 

dapat tumbuh dengan maksimal. 
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4.1.10 Kolam Renang 

Kolam renang yang dimiliki Kelompok Bermain maupun Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak 

sekolah dalam melaksanakan pelajaran renang. Kolam renang Kelompok Bermain 

dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang dibuat seperti kolam renang 

yang ada di taman rekreasi, jadi kolam renang dikuras setiap air sudah terlihat 

kotor. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 15. 
Kolam Renang Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 15 merupakan kolam renang yang dimilki Kelompok Bermain 

dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang terdiri dari 2 kolam 

renang, 2 kamar ganti dan bilas (putra dan putri), dan 6 kamar mandi (putra dan 

putri). Kolam renang Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang digunakan sebagai proses pembelajaran yang mengembangkan motorik 

anak, serta keberanian mereka bermain di dalam air karena anak usia dini 

cenderung takut dengan air dan kedalaman. Siswa yang diberi pelajaran renang, 
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secara langsung siswa diajari untuk bergerak di dalam air, sehingga 

perkembangan motorik siswa dapat menjadi lebih terampil. 

4.1.11 Halaman Ikrar 

Halaman ikrar Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang merupakan sebuah halaman yang digunakan untuk ikrar, yaitu sebuah 

aktivitas rutin yang dilakukan sebelum semua siswa memasuki kelas masing-

masing, dengan bersama-sama membaca do’a memulai aktivitas belajar. Semua 

guru dan siswa Taman Kanak-Kanak berkumpul dan berbaris di halaman ikrar, 

sebelum aktivitas belajar dimulai. Dan sementara siswa Kelompok Bermain, ikrar 

dilaksanakan di dalam ruang kelas yang diawali dengan salam. Halaman ikrar 

digunakan juga untuk upacara setiap hari senin dan hari peringatan nasional. 

Halaman ikrar terletak di depan ruang tamu yang menyatu dengan ruang TU. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. 

Halaman Ikrar Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 
Dok. Hamidah (2011) 

 

Gambar 16 merupakan halaman ikrar, walaupun berada di lingkungan 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak, tetapi halaman ikrar hanya 
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digunakan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang, karena kegiatan ikrar 

untuk Kelompok Bermain dilaksanakan di dalam ruang kelas. Halaman ikrar 

dikelilingi oleh pohon-pohon hijau yang membuat suasana halaman ikrar menjadi 

rindang, selain itu dilengkapi juga dengan tiang bendera yang digunakan untuk 

upacara, serta tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Tempat 

sampah yang disediakan di halaman ikrar ini bertujuan agar siswa dapat melatih 

diri untuk menjaga kebersihan baik pada dirinya maupun lingkungan. 

4.1.12 Halaman Bermain 

Halaman bermain Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang terletak di halaman paling depan tepatnya di depan halaman ikrar 

yang dipisahkan oleh jalan setapak. Halaman bermain digunakan apabila waktu 

kegiatan bermain dan makan tiba. Siswa yang bermain di luar diharapkan dapat 

mengembangkan motorik, keterampilan, sosialisasi dengan guru dan teman, serta 

mengeksplorasi keterampilan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. 
Halaman Bermain Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Dok. Hamidah (2011) 
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Gambar 17  merupakan halaman bermain di Kelompok Bermain maupun 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang dilengkapi berbagai jenis 

mainan untuk anak, mulai dari perosotan, ayunan, jaring-jaring lingkaran dan 

teletubies terbang. Keadaan halaman bermain Kelompok Bermain dan Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang tidak begitu rindang, karena hanya 

dilengkapi dengan satu pohon hijau. Beberapa fasilitas mainan yang ada di 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang masih 

terlihat baru, karena fasilitas mainan yang ada dirawat dengan cara dicat.  

4.1.13  Kamar Mandi 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

memililki beberapa kamar mandi yang menunjang untuk kebersihan lingkungan 

sekolah, yang terdiri dari 13 kamar mandi, yaitu 4 kamar mandi untuk siswa, 6 

kamar mandi untuk siswa di arena kolam renang, 1 kamar mandi guru dan 

karyawan, dan 1 kamar mandi kepala sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. 
Kamar Mandi Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Dok. Hamidah (2011) 
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Gambar 18 merupakan kamar mandi Kelompok Bermain dan Taman 

Kanak-kanak Al-Azhar 14 Semarang, letak kamar mandi berbeda tempat. Kamar 

mandi siswa putri terletak di sebelah kanan  ruang serbaguna, kamar siswa putra 

di sebelah ruang kelas B4, kamar mandi siswa putra-putri terletak di bersebelahan 

dengan ruang ganti dan bilas, kamar mandi guru dan karyawan terletak di ruang 

UKS, kamar kepala sekolah terletak di ruang kepaala sekolah. Kamar mandi 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak 14 Semarang selalu dalam keadaan 

bersih. 

4.1.14 Arena Mainan Pasir dan Air 

Arena mainan pasir dan air di Kelompok Bermain dan Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang terletak di samping kebun toga (Tanaman Obat 

Keluarga).  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 19. 

Arena Mainan Pasir dan Air Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 
Dok. Hamidah (2011) 

 

Gambar 19 merupakan arena mainan pasir dan air Kelompok Bermain dan 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang terbagi menjadi dua bagian, 
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yaitu kotakan yang sebelah kiri berisi pasir dan kotakan yang sebelah kanan berisi 

air. Penggantian isi kotak yang berisi pasir tidak serutin kotak yang berisi air, 

karena air cenderung menjadi tempat pertumbuhaan jentik nyamuk. Arena mainan 

pasir dan air digunakan oleh siswa Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

untuk meningkatkan keterampilan motorik siswa. 

 

4.2 Profil Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

4.2.1 Sejarah Berdirinya Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu pendidikan yang dibutuhkan 

anak usia dini untuk pengembangan keterampilan potensi yang dimiliki, baik 

bakat maupun minat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitri selaku kepala 

sekolah pada tanggal 13 April 2011 di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang, mengatakan bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

berawal dari nama paten dari sekolah Al-Azhar yang dipelopori oleh ulama besar 

Prof. DR. Buana Hamka, nama Al-Azhar diberikan oleh DR. Mahmoud Syalthout 

(saat itu Rektor Universitas Kairo) yang berkunjung ke Indonesia tahun 1960. 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang merupakan sebuah sekolah 

yang menjalin kerja sama secara franchise atau di bawah bimbingan. Franchise 

atau di bawah bimbingan, yaitu adanya kerjasama Al-Azhar 14 Semarang dengan 

Al-Azhar pusat di Jakarta untuk konteks kurikulum yang dipakai. Kurikulum yang 

dipakai oleh pihak Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yaitu dengan 

adanya penggabungan antara kurikulum Diknas dan Al-Azhar Jakarta, sehingga 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang memilki kurikulum yang berbeda 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

71

dengan kurikulum Taman Kanak-Kanak lain. Berawal pada tahun 1995 dibukalah 

pendaftaran untuk siswa Taman Kanak-Kanak di Jalan MT Haryono no. 880, 

Semarang, drengan meminjam gedung di BPD. 

Pembukaan pendaftaran Taman Kanak-Kanak Al-Azhar, pertama kali 

dibuka oleh pihak-pihak dirjen pajak yang pada saat itu diketuai oleh H. Umun 

Supriatman. Disamping Taman Kanak-Kanak, pihak sekolah pun mendirikan 

gedung untuk Sekolah Dasar pada tahun 1995, dan pada tahun 1997 gedung 

Sekolah Dasar pun jadi. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Al-Azhar 14 

Semarang membuka pendaftaran di tahun berikutnya didua tempat, tepatnya tahun 

1997. Namun melihat ketidak efektifan dalam pembelajaran, maka pada tahun 

1998 gedung di Jalan MT Haryono ditutup, baik Taman Kanak-Kanak maupun 

Sekolah Dasar.  Kelas yang ada pada tahun ajaran 1998 tidak begitu banyak, 

antara lain Taman Kanak-Kanak terdiri atas TK A dan TK B, sementara Sekolah 

Dasar hanya kelas 1 dan kelas 2. 

Fenomena yang terjadi ada pada tahun 1998, yaitu keadaan minat orang 

tua yang ingin mendaftarkan anaknya di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang diperkirakan gedung tidak dapat menampung jumlah siswa yang 

banyak, maka pihak sekolah pun perlahan-lahan mendirikan gedung tambahan 

yaitu gedung Taman Kanak-Kanak yang berdiri pada tahun 2000. Dalam setiap 

tahun ajaran baru jumlah siswa yang mendaftar semakin bertambah, dengan 

bertambahnya siaswa maka pihak pengelola Taman Kanak-Kanak berinisiatif 

membangun Sekolah Menengah Pertama dengan diiringi kelengkapan 

pembangunan Sekolah Dasar pada tahun 2001. Pada tahun 2002 semua gedung 
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pun sudah dapat beroperasi dengan baik, walau pada saat itu baru ada kelas 1 

(kelas X), namun pada saat tahun ajaran 2002 terhitung sudah lengkap, karena 

seiring pendaftaran siswa baru dibuka pula pendaftaran untuk Kelompok Bermain. 

Setiap tahun pembangunan untuk kelengkapan gedung maupun fasilitas pun 

dilaksanakan dengan baik, dan pada akhirnya semua gedung baik Sekolah Dasar 

maupun Sekolah Menengah Pertama dapat dilengkapi dengan baik. 

Al-Azhar 14 Semarang sendiri merupakan suatu sekolah yayasan yang 

berdiri dengan bernafaskan islami, dan sebagai Yayasan Bimatama (Bina Manusia 

Utama). Yayasan Bimatama (Bina Manusia Utama) mengandung pengertian 

bahwa manusia utama yang diharapkan yaitu manusia pilihan yang dapat 

menjunjung tinggi nilai agama dan selalu terdepan dalam hal pendidikan. 

Sehingga lulusann dari Al-Azhar 14 Semarang, khususnya siswa Taman Kanak-

Kanak dapat dibekali ilmu yang lebih untuk penyesuaian dengan lingkungan di 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi tingkatnya. Yayasan Bimatama (Bima 

Manusia Utama) pertama kali diketuai oleh H. Umun Supriatman, dan selanjutnya 

pergantian kepengurusan untuk ketua dilakukan selama 5 tahun sekali. Pada lima 

tahun berikutnya Yayasan Bimatama (Bina Manusia Utama) diketuai oleh Bpk. 

Sumahar Paisan, kemudian 5 tahun berikutnya diketuai oleh Bpk. H. Muh. 

Subakir, dan sampai saat ini pun yayasan Bimatama (Bina Manusia Utama) 

diketuai oleh beliau, yaitu Bpk. H. Muh. Subakir. 
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4.2.2 Visi dan Misi Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Sebuah lembaga pendidikan memiliki visi dan misi untuk menentukan apa 

saja tujuan yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran ditempuh oleh siswa 

agar dapat memperoleh dan menghasilkan output yang baik. Upaya mencerdaskan 

suatu bangsa, dapat berawal dari pendidikan Taman Kanak-Kanak yang ditempuh 

pada lembaga pendidikan manapun, demikian pula Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang yang memiliki visi dan misi dalam ikut serta mencerdaskan 

suatu bangsa, antara lain: 

4.2.2.1 Visi 

Cita-cita dari Yayasan Bimatama (Bina Manusia Utama) yaitu 

mewujudkan cendikiawan muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, 

terampil dan percaya diri sebagai upaya mempersiapkan calon pemimpin masa 

depan. Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang menuangkannya dalam visi, 

yaitu mewujudkan generasi yang religious, cerdas serta unggul jasmani dan 

rohani. 

4.2.2.2 Misi 

4.2.2.2.1 Mewujudkan pendidikan agama dan umum secara terintegrasi 

4.2.2.2.2 Menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk 

pengembangan ilmu agama dan umum 

4.2.2.2.3 Mewujudkan guru berkualitas tinggi dalam ilmu agama dan umum 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

74

4.2.3 Program Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang memiliki program 

pembelajaran yang dirasa dapat mengasah kecerdasan baik emosional maupun 

spiritual siswa dengan menerapkan kurikulum yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pendidikan siswa di usia 4 – 6 tahun. Berdasarkan wawancara dengan 

ibu Fitri selaku kepala sekolah pada tanggal 13 April 2011, kurikulum yang 

digunakan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yaitu kurikulum Diknas 

(Dinas Pendidikan Nasional) yang digabung dengan kurikulum Al-Azhar Jakarta, 

yang pada akhirnya ditatapkan menjadi kurikulum Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang. Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

menerapkan pembelajaran yang bermakna dan terintegrasi dengan keimanan dan 

ketakwaan. Penyajian pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk bermain, 

karena bermain adalah hal yang disenangi oleh anak, khususnya usia 4 – 6 tahun. 

Melalui bermain anak mengalami beberapa perkembangan intelektual maupun 

potensi yang dimiliki anak, karena secara otomatis anak belajar dari kejadian yang 

dialaminya. Konsep bermain sambil belajar di Taman Kanak-Kanak 14 Semarang 

tidak dibatasi oleh ruang kelas, tetapi belajar dapat dilakasnakan dimana saja. 

Penataan Ruang kelas Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

berdasarkan wawancara dengan Ibu Lilik selaku guru kelas dan koordinator 

ekstrakurikuler seni tari pada tanggal 20 April 2011, ditata dengan sistem 

beberapa area pembelajaran. Penataan ruang dengan berbagai area pembelajaran 

dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan menggunakan sistem moving 

area. Moving area berasal dari kata move dan area, move sendiri berarti bergerak 
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yang berpindah, sementara area berarti daerah. Jadi moving area di dalam 

pembelajaran Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang merupakan sebuah 

pembelajaran yang memanfaatkan area yang tersedia di dalam kelas sesuai tema 

pelajaran yang akan ditempuh serta berpusat pada anak berdasarkan minat siswa. 

Area yang tersedia di dalam kelas antara lain, area sains, area matematika, area 

bahasa, area balok, area keterampilan, dan area dramatisasi, hal ini dikarenakan 

sistem pembelajaran TK Al-Azhar 14 Semarang bertujuan memajukan potensi 

peserta didik agar dapat terlatih untuk berfikir dalam setiap keadaan yang 

dialaminya tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. 

Selain di dalam kelas, proses pembelajaran Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang dilakukan di luar ruang kelas yang memanfaatkan fasilitas ruang 

maupun sarana dan prasarana yang tersedia. 

Materi yang diberikan kepada siswa Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang disesuaikan dengan tema yang telah disusun dalam kurikulum 

pengembangan pribadi muslim yang dimiliki oleh Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang yang di dalamnya memiliki aspek-aspek pembelajaran yaitu adanya 

kompetensi dasar, hasil belajar, indikator sserta penjiwaan agama. Pada masing-

masing tema yang diberikan kepada siswa memiliki tujuan untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tema pada 

pembelajaran Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang tidak pernah lepas 

dari penjiwaan agama, khususnya Islam. Penjiwaan agama yang diterapkan 

memiliki tujuan agar siswa dalam berfikir maupun bersikap tidak keluar dari nilai-

nilai agama Islam, mengingat Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 
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merupakan sekolah Yayasan Pendidikan Islam. Adapun tema yang diberikan 

dalam proses pembelajaran di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang antara 

lain: Akhlaqul Karimah, Ketaatan Beribadah, Bahasa, Keterampilan Berfikir, 

Musik, Sains, Seni Keterampilan Tangan, dan Keterampilan Jasmani. 

Bagan Tema Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 
Dok. Kurikulum Sekolah (2010/2011) 

 

Bagan 2 merupakan penjabaran dari tema-tema yang diberikan pada anak 

pada saat peoses pembelajaran berlangsung, namun demikian ada beberapa 

kompetensi dasar yang terdapat di dalam masing-masing tema yang memfokuskan 

pembelajaran apa yang akan diberikan pada siswa. Kompetensi dasar yang 

dimiliki pada kurikulum pengembangan pribadi muslim Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang merupakan wujud dari penggabungan antara kurikulum Al-

Azhar Jakarta dan kurikulun Dinas P dan K. Adapun tema dan kompetensi dasar 

yang diterapkan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar antara lain sebagai berikut: 

Tema 

Akhlaqul 
Karimah 

Ketaatan Ibadah 

Bahasa 

Keterampilan 
Berfikir 

Musik 

Sains 

Seni 
Keterampilan 

tangan 

Keterampialan 
Jasmani 
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Tema dan Kompetensi Dasar Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

 
No. Tema Kompetensi Dasar 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 

Akhlaqul Karimah 
(Moral, Nilai Agama, Sosial, 
Emosional, Kemandirian) 
 
 
 
 
Ketaatan Beribadah  
 
 
 
 
Berbahasa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterampilan Berfikir (Kognitif) 
 
 
 
 
Pengembangan Keterampilan 
Jasmani (Fisik / Motorik) 

1. Memiliki pribadi yang matang dan 
mandiri 

2. Memiliki disiplin terhadap kehidupan 
sehari-hari 

3. Mampu berperilaku yang sesuai 
dengan nilai-nilai yang dijunjung 
tinggi oleh masyarakat 

1. Anak mengenal Allah sebagai “nama” 
Tuhan dan menunjukkan kemampuan 
meniru ucapan hafalan Al-Qur’an dan 
do’a serta meniru tingkah laku orang 
dewasa dalam beribadah 

1. Mampu mendengarkan kata, kalimat, 
cerita dan perintah serta mampu 
meniru, mengungkapkan dan 
melakukan perintah yang didengarnya 

2. Mampu berkomunikasi dengan orang 
lain dan mampu mengenal dan 
memahami konssep sederhana dalam 
sehari-hari 

3. Memiliki kemampuan membaca 
gambar / symbol atau kata-kata 

4. Menunjukkan kemampuan 
menuangkan ide bentuk lisan dan 
tulisan 

5. Mampu bereaksi terhadap suara atau 
bunyi yang didengarnya. Mengerti 
isyarat dan perkataan orang lain serta 
mengucapkan keinginannya dalam 
bentuk tingkah laku dan ucapan 
sederhana 

1. Memiliki keterampilan berfikir secara 
kraetif dengan mengasah logika 
matematikanya 

2. Memahami dan mengontrol dunia 
kebendaan 

1. Terampil dalam berolah tubuh dan 
dapat mengembangkan imajinasi dari 
keterampilan jasmaninya serta dapat 
melakuakan gerakan wudlu dan shalat 

2. Terampil menggunakan jari-jari 
tangannya serta dapat 
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mengkoordinasikan tangan dan mata 
dalam rangka kesiapan menulis 

3. Memiliki kemampuan menggerakkan 
anggota tubuhnya untuk kelenturan 
otot dan latihan keseimbangan badan 

Tabel 1. 
Dok. Kurikulum Sekolah (2010/2011) 

 
Tema yang tercantum dalam tabel 1 merupakan bagian dari tema-tema 

yang dijabarkan pada bagan 1, yang dapat direlisasikan melalui kompetensi dasar 

yang diterapkan pada Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Pada proses 

pembelajaran intrakurikuler siswa selalu dipandu oleh dua orang  guru kelas, baik 

TK A maupun TK B. Guru selalu mengintruksikan kepada siswa tentang pelajaran 

apa yang akan siswa dapat pada hari itu, guru memberikan umpan kepada siswa 

agar mereka dapat berimajinasi tentang apa yang akan mereka pelajari pada saaat 

proses pembelajaran. Sementara untuk proses pembelajaran ekstrakurikuler, selain 

guru ekstrakurikuler yang berperan penting di dalam kelas, namun ada guru 

koordinator ekstrakurikuler yang memantau jalannya proses pembelajaran beserta 

guru kelas yang senantiasa mendampingi masing-masing siswanya. 

Proses pembelajaran intrakurikuler disetiap termin / pertemuan di Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang mengalami beberapa inovasi pembelajaran, 

karena dengan adanya model pembelajaran moving area, sehingga siswa tidak 

merasa jenuh dengan kondisi kelas yang berubah-ubah sesuai tema pembelajaran, 

yang tentunya dari semua prosdses pembelajaran mengalami suatu evaluasi. 

Evaluasi pembelajaran di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

dilaksanakan setiap termin / pertemuan pada tahap kegiatan diskusi, dikarenakan 

pemantauan seberapa besar siswa mampu memahami materi yang diberikan oleh 
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guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pemantauan perkembangan 

potensi yang dimiliki siswa sesuai tema pada kurikulum Al-Azhar 14 Semarang 

yang dilakukan oleh guru yang bersifat rutin, dapat memudahkan guru dalam 

memberikan deskripsi penilaian pada siswa dengan mudah. Mudah yang 

dimaksud yaitu guru melihat prosentase peningkatan potensi siswa dalam belajar. 

Evaluasi pembelajaran yang diimplementasikan melalui hasil belajar siswa, selain 

dituangkan dalam “Buku Satuan Kegiatan Harian” juga dikemas rapi pada ”Buku 

Laporan Perkembangan Murid Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang”. 

Hasil laporan perkembangan murid pada “Buku Satuan Kegiatan Harian” 

kemudian dirangkum dalam “Buku Laporan Perkembangan Murid Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang” diserahkan pada akahir termin, yang di dalamnya 

dilengkapi foto berukuran 3 R pada cover dan pas foto hitam putih berukuran 3X4 

cm pada lembar keterangan tentang diri siswa, dan pengisiannya ditulis tangan 

oleh guru kelas. Selain itu, disertakan pula 1 halaman ayat Al-Qur’an dan Hadist, 

1 halaman petunjuk penggunaan, 1 halaman kata pengantar, 1 halaman keterangan 

identitas siswa, 16 halaman lembar nilai dan halaman catatan khusus, dan 1 

halaman keterangan pindah. Apabila siswa pindah sekolah, maka buku laporan 

pribadi siswa dapat dibawa oleh siswa yang bersangkutan untuk dipergunakan di 

sekolah baru dengan meninggalkan arsip / copy di sekolah asal. “Buku Laporan 

Perkembangan Murid Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang” yang 

merupakan perwujudan nyata dari evaluasi belajar siswa yang di dalamnya 

terdapat hasil belajar siswa yang dinilai melalui 4 termin yang memiliki 
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keterangan nilai antara lain: 1) BT : Belum Terlihat; 2) MB : Mulai Berkembang; 

3) BSH : Belum Sesuai Harapan; 4) BSB : Berkembang Sangat Baik. 

Kriteria penilaian yang ditetapkan oleh pihak Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang dapat menjadi acuan bagi orang tua wali murid agar dapat 

lebih memotivasi anaknya dalam belajar untuk meraih suatu prestasi yang 

membanggakan. Motivasi kepada siswa selain dilakukan oleh orang tua wali 

murid, juga dilakukan oleh guru-guru Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang yang senantiasa mendampingi pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Kualifikasi guru dan karyawan tetap Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang mayoritas lulusan Sarjana Strata Satu (S1) namun ada juga yang 

lulusan D3 maupun SMA. Adapun daftar nama guru dan karyawan Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Daftar Guru dan Karyawan 
Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

Tahun Pelajaran 2010 – 2011 
 

NO. NAMA BERTUGAS SEBAGAI / MENGAJAR 
KELAS 

1. Dra. Fitriatus Sholekhah Kepala Sekolah 
2. Asli Ma’rifatul CH, S.Ag Guru Kelompok B4 
3. Siti Mudaimah, S.Ag Guru Kelompok A-1 
4. Sri Haryani Guru Kelompok B-1 
5. Nur Mufidah Guru Kelompok Bermain 
6. Sri Lestariningtyaas, S.Pd Guru Kelompok B-3 
7. Rulianah  Guru Kelompok A-2 
8. Nugraaheni Maya Dewi, S.Pd Guru Kelompok B-3 
9. Suaenah Guru Kelompok A-2 
10. Fitri Yosvita, S.Pd Guru Kelompok B-1 
11. Dwi Haryani, S.Pd Guru Kelompok A-3 
12. Widyaningsih, Amd Guru Kelompok Bermain 
13. Titik Purwandari, S.Pd Guru Kelompok B-4 
14. Hasti Astuti Haryani, S.Pd Guru Kelompok A-3 
15. Yunita Wahyu Nirmala, S.E Guru Kelompok B-2 
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16. Susi Yanti, S.Pd Guru Kelompok A-2 
17. Ummu Kholidah Hanum, S.Pd Guru Kelompok B-3 
18. Choirun Nisa TU 
19. Rochayati TU 
20 Muslikhin Petugas PSB 
21. Nihlatun Ni’mah Petugas PSB 
22. Sumini Kary. Rumah Tangga 
23. Sakur Cleaning Service 
24. Warma Cleaning Service 
25. Nurul Huda Cleaning Service 
26. Nur Sugiyanto Satpam 
27. Dede Ramlan Satpam 
28. Abdul Wahid Satpam 

Tabel 2. 
Dok. Data Statistik Sekolah (2010-2011) 

 
Tabel 2 merupakan data semua guru-guru beserta karyawan tetap baik 

Kelompok Bermain maupun Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Guru 

tetap yang terdaftar pada tabel 2 merupakan guru kegiatan intrakurikuler, namun 

guru ekstrakurikuler mayoritas dari luar, walaupun ada salah satu ekstrakurikuler 

yang diampu oleh salah satu guru tetap Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang. Guru ekstrakurikuler untuk pembelajaran seni tari atau biasa disebut 

ekstra menari, yaitu berasal dari lulusan Universitas Negeri Semarang. Beliau 

adalah Aminudin, S.Pd yang bertempat tinggal di Jalan Purwomukti Dalam VI/4, 

Tlogosari, Semarang. 

 Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang memiliki gedung yang 

memadai untuk proses pembelajaran, walaupun pembangunan gedung sekolah 

Yayasan Islam Al-Azhar bertahap. Lokasi gedung sekolah yang cukup jauh untuk 

dijangkau dengan kendaraan umum tidak menutup kemungkinan adanya 

kekurangan peserta didik, hal ini dikarenakan awal mula berdirinya sekolah 

Yayasan Islam Al-Azhar memiliki sistem pembelajaran yang terhitung bagus di 
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mata masyarakat, karena memiliki tujuan mewujudkan cendikiawan muslim yang 

bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan percaya diri. Adanya tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai Yayasan Islam Al-Azhar 14 Semarang terkait 

kerja sama secara franchise (kerja sama di bawah bimbingan dalam konteks 

kurikulum) dengan Al-Azhar pusat di Jakarta. Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang menggunakan model pembelajaran moving area, yaitu sebuah 

pembelajaran yang memanfaatkan area yang tersedia di dalam kelas sesuai tema 

pelajaran yang akan ditempuh serta berpusat pada anak berdasarkan minat siswa. 

Area yang tersedia di dalam kelas antara lain, area sains, area matematika, area 

bahasa, area balok, area keterampilan, dan area dramatisasi. Pada proses 

pembelajaran intrakurikuler siswa selalu dipandu oleh dua orang kelas, baik TK A 

maupun TK B. Suatu proses pembelajaran yang telah ditempuh oleh siswa 

tentunya dikemas dalam suatu hasil belajar yang diperoleh oleh masing-masing 

siswa, dan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang mengemasnya dengan 

rapi pada “Buku Laporan Perkembangan Murid Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang” yang diserahkan pada akhir termin, yang apabila siswa pindah 

sekolah dapat dibawa oleh siswa yang bersangkutan, akan tetapi dengan 

meninggalkan foto copy di arsip sekolah asal. 
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4.3 Penerapan Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education)  
 

Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) yang 

diinstruksikan guru pada Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang, yang 

peneliti amati selama tahap pra penelitian maupun penelitian tidak hanya 

digunakan pada pembelajaran ekstrakurikuler saja, namun pada kegiatan 

intrakurikuler pun terdapat guru yang menerapkan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) saat  proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan RME 

(Realistic Mathematics Education) yang diterapkan pada kegiatan intrakurikuler 

maupun ekstrakurikuler seni tari yang dilaksanakan oleh guru kelas dan guru 

ekstrakurikuler seni tari Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang berusaha 

manjembatani antara mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran lain, yang 

notabene matematika tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Adapun uraian 

kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang menerapkan pendekatan 

RME (Realistic Mathematics Education) antara lain: 

 
4.3.1 Kegiatan Intrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang 
 

Proses pembelajaran intrakurikuler (awal proses pembelajaran sebelum 

kegiatan ekstrkurikuler) yang peneliti amati di kelas TK B-4 Taman Kanak-Kanak 

Al-Azhar 14 Semarang pada tanggal 16 Maret 2011. Peneliti mengamati sebelum 

memulai aktivitas belajar, seluruh siswa Taman Kanak-Kanak baik TK A maupun 

TK B berkumpul di halaman ikrar untuk melakukan ikrar, yang merupakan do’a 

bersama sebelum melakukan proses pembelajaran yang nantinya akan siswa 

laksanakan di masing-masing kelas. Kalimat ikrar yang dilafalkan para siswa 
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antara lain dua kalimat syahadat yang kemudian dilanjutkan dengan do’a akan 

belajar pada pukul 07.15 WIB.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 20. 
Kegiatan Ikrar 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 20 merupakan bentuk wujud nyata, bahwa di Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang  menjunjung tinggi nilai agama, khususnya Islam. 

Siswa setelah melakukan ikrar, mereka diberi kesempatan untuk memasuki ruang 

kelas masing-masing untuk memulai proses pembelajaran. Pada saat akan 

memasuki ruang kelas, siswa dibariskan dahulu di depan kelas lalu diberi 

kesempatan melepas sepatu pada saat akan memasuki ruang kelas, yang ditata rapi 

oleh siswa. Siswa sesudah melepaskan sepatunya, kemudian mereka berjabat 

tangan pada guru kelas sebagai tanda penghormatan. Dalam keadaan siswa 

sebelum memasuki ruangan, siswa dilatih untuk rajin atau bersikap saling 

menghormati, terutama pada yang lebih tua. 

Pada tahap berikutnya kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran 

yang diawali adanya presensi siswa, untuk mengetahui siapa saja yang tidak dapat 
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hadir untuk mengikuti proses pembelajaran yang dipantau oleh Ibu Tatik dan Ibu 

Lilik pada hari Rabu. Pada saat itu presensi di kelas TK B-4 yang pada saat itu 

duduk di kursi masing-masing sesuai tempatnya tercatat lengkap, dalam arti 

semua siswa dapat hadir mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Pada 

pukul 07.30 WIB sampai pukul 08.00 WIB dilaksanakan bagian pembukaan pada 

proses pembelajaran, antara lain adanya hafalan do’a sehari-hari, baik do’a untuk 

ayah ibu, do’a bangun tidur, do’a akan pergi menuntut ilmu. Semua siswa TK B-4 

pada saat itu dapat dengan lancar membacakan semua do’a-do’a yang 

diinstruksikan oleh guru, lalu sharing and caring. Sharing and caring merupakan 

salah satu aktivitas siswa yang menceritakan pengalaman yang siswa alami di luar 

lingkungan sekolah, dan itu merupakan contoh dari sharing, sementara caring  

sendiri dilengkapai oleh guru ataupun sesama teman untuk menanggapi sebuah 

cerita yang diberikan oleh siswa. Sehingga pada kegiatan sharing and caring 

terdapat umpan balik yang diberikan oleh siswa maupun guru dengan baik. Dan 

kemudian dalam memasuki tahap kegiatan inti, yaitu pembahasan suatu tema. 

Pembahasan tema pada hari Rabu saat itu berisi tentang pekerjaan orang 

pesisir. Siswa diberi pancingan atau apersepsi tentang apa saja yang mereka 

ketahui tentang nelayan, guru memilih kata nelayan karena nelayan yang dapat 

berhubungan lebih luas serta salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir. 

Siswa pada saat guru mengucapkan kata nelayan dan menanyakan pengetahuan 

yang siswa mengerti tentang nelayan, dan semua siswa berantusias dengan 

mengangkatkan jari dengan mengucapkan kata-kata yang mereka ketahui. Intruksi 

guru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab satu persatu 
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pun akhirnya keluarkah jawaban-jawaban yang sungguh kreatif dalam pemikiran 

mereka. Pengetahuan siswa tentang nelayan dijawab dengan berbagai macam 

pendapat masing-masing siswa pada saat itu, ada siswa yang menjawab 

pancingan, ikan, topi nelayan, kapal, bahkan ada yang menjawab lautan. Setelah 

adanya jawaban dari beberapa siswa, masuklah ke dalam tahap kegiatan inti. 

Kegiatan inti yang berlangsung selama satu jam, yaitu pukul 08.00 WIB 

sampai dengan pukul 09.00 WIB setelah diawali dengan adanya kegiatan 

apersepsi siswa tentang nelayan. Guru pun mengajak siswa dengan bahasa 

pengantarnya untuk mengenal suasana bawah laut dengan menginstruksikan siswa 

untuk mengeluarkan alat gambar untuk menggambar sesuatu yang diberikan oleh 

guru di papan tulis, yang kemudian siswa pun berusaha meniru gambar tersebut 

dengaan crayon. Guru memantau jalannya aktifitas menggambar siswa dengan 

mengevaluasi perkembangan potensi yang ada pada diri siswa yang bersangkutan. 

Setelah selesai menggambar siswa diminta menceritakan sesuatu dari gambar 

yang telah guru instruksikan tadi. Salah satu siswa mengangkat tangan lalu 

langsung menceritakan sesuatu yang dia tahu tentang gambar tersebut, setelah 

satu siswa menceritakan gambarnya kemudian guru mengintruksikan kepada 

siswa kelas TK B-4 untuk menuliskannya di belakang gambar sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui. Aktifitas belajar ini diberikan pada area dramatisasi, yang 

bertujuan untuk mengasah pengetahuan serta pengembangan keterampilan berfikir 

siswa. Pengembangan keterampilan berfikir siswa pun diwujudkan pada kegiatan 

puzzle, dengan cara mengintruksikan 8 sampai dengan 9 siswa menuju area 

keterampilan untuk memasang puzzle secara bersama-sama dan yang menjadi 
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pemenangnya diberi aplouse (tepuk tangan) oleh teman-temannya, demikian pula 

pada kelompok berikutnya sampai 26 siswa dapat melaksanakan permainan 

puzzle. Pada saat permainan puzzle terlihat pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) yang diterapkan oleh Ibu Lilik yang pada saat itu 

menanyakan jumlah potongan puzzle pada tiap kelompok dan siswa diinstruksi 

untuk merealisasikannya dalam jumlah jari yang siswa ketahui. Siswa dengan 

cekatan menjawab dengan merealisasikan jumlah jari yang diangkat keatas. 

Setelah adanya permaian puzzle, pada kegiatan selanjutnya ada permainan yang 

dapat memberi tambahan pengetahuan yang baik pada siswa, yaitu mencari 

gambar yang berhubungan dengan nelayan pada saat akan mencari ikan di laut, 

yang tergabung pada potongan-potongan gambar yang diacak oleh guru di 

masing-masing meja kelompok. Siswa yang telah mengalami aktifitas belajar 

yang lumayan padat, maka siswa diberi kesempatan untuk istirahat dan makan. 

Semua siswa membawa bekal dari rumah masing-masing, sehingga uang saku 

yang mereka bawa masuk ke dalam kotak amal yang dipergunakan untuk anak 

asuh Al-Azhar 14 Semarang. Pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 

WIB seusai siswa merapikan bekal, maka kegiatan selanjutnya yaitu penutup. 

Guru menanyakan hal apa saja yang telah mereka pelajari pada saat proses 

pembelajaran intrakurikuler berlangsung. Pada saat guru bertanya semua siswa 

berantusias untuk menjawab pertanyaan, yang pada akhirnya ditunjuklah salah 

beberapa siswa untuk mendeskripsikan pelajaran yang telah diperoleh selama 

proses pembelajaran berlangsung. Dengan kepolosan siswa, maka ada salah satu 

siswa yang bernama Nayla menceritakan semua pengetahuan yang didapat beserta 
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menyebutkan jumlah puzzle yang ada dikelompoknya dengan merealisasikannya 

melalui jumlah jari dengan baik. 

Sikap siswa ketika proses pembelajaran maupun diakhir pembelajaran 

menunjukkan respon yang baik, terutama penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) yang notabene hanya diberikan pada proses 

pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler, ternyata di dalam proses pembelajaran 

kegiatan intrakurikuler pun berlaku. Pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) yang diterapkan pada proses pembelajaran kegiatan intrakurikuler 

dapat membantu siswa mengenal dan memahami penganalogian bilangan 

matematika.  

 

4.3.2 Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 
14 Semarang 
 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang wajib didikuti semua siswa dengan cara memilih salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler apa yang siswa minati, namun sistem pemilihan ekstrakurikuler ini 

bersifat temporary (tidak tetap). Bersifat temporary (tidak tetap) memiliki arti 

bahwa siswa pada semester berikutnya dapat memilih untuk berpindah pada 

kegiatan ekstrakurikuler lain yang siswa minati. Kegiatan ekstrakurikuler yang 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang miliki antara lain: ekstrakurikuler 

mengaji, komputer, mewarnai, menari, angklung olah vocal dan lasy. 

Pembelajaran seni tari yang diterapkan oleh pihak sekolah Taman Kanak-Kanak 

Al-Azhar 14 Semarang pada kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan satu kali 

dalam satu minggu pada semua kelas baik TK A maupun TK B. Waktu yang 
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dipilih untuk kegiatan ekstrakurikuler seni tari yaitu pada hari Rabu pukul 10.30 

WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari di 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang baru dimulai pada awal tahun ajaran 

2009-2010, berdasarkan wawancara dengan Ibu Lilik selaku koordinator kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang pada 

tanggal 20 April 2011 siswa Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

memilki potensi dan minat yang cukup baik dalam hal kelenturan tubuh yang 

cenderung mengacu pada bidang seni tari, yang patut untuk diasah agar dapat 

memiliki prestasi belajar khususnya di bidang seni. Potensi menari yang dimiliki 

siswa Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang terlihat ketika adanya lomba 

yang diikuti oleh siswa pada program tahunan Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang dalam rangka mengetahui potensi apa saja yang dimiliki siswa di luar 

proses pembelajaran.  

Kegiatan ekstrakurikuler seni tari dilaksanakan di ruang serba guna, yang 

merupakan ruang yang digunakan untuk segala kegiatan di luar jam pelajaran. 

Fasilitas yang tersedia untuk kegiatan ekstrakurikuler seni tari yaitu tape dengan 

sound-nya dan VCD player. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Udin selaku 

guru ekstrakurikuler menari pada tanggal 6 Maret 2011, materi yang diberikan 

pada semester ganjil (1) dan semester genap (2) berbeda, namun penerapan 

pemberian materinya yang berbeda. Pada semester ganjil (1) siswa hanya diberi 

materi gerak dan lagu tanpa adanya susunan pola lantai yang melengkapi materi 

tari yang diberikan, karena kematangan dalam penyusunan pola lantai diterapkan 

pada proses pembelajaran di semester genap (2) meliahat adanya persiapan untuk 
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kegiatan Akhirussanah Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. 

Penyampaian materi yang diberikan pada semester genap (2) disesuaikan tema 

yang akan diterapkan pada program Akhirussanah Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang, berjudul “Tamasya” yang menggambarkan anak-anak yang sedang 

berlibur, pergi tamasya ke kebun binatang dengan naik kereta api. Setelah lelah 

mereka tertidur dan bermimpi pergi ke Mexico menikmati tarian Samba. Ketika 

terbangun mereka sadar bahwa mereka masih berada di Indonesia, dan mereka 

tetap bangga menjadi anak Indonesia. Adapun nama tarian yang ditarikan oleh 

anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari antara lain, tari 

“Kereta Api”, tari “Tupai”, tari “Burung”, tari “Samba”, dan tari “Aku Anak 

Indonesia”. 

Proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang dilaksanakan setelah proses pembelajaran 

intrakurikuler selesai. Semua siswa baik TK A dan TK B yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari berkumpul di ruang serba guna. Berdasarkan data yang 

peneliti ambil pada tahap pra penelitian tepatnya pada minggu ke dua awal masuk 

semester genap (2), kondisi siswa pada saat jam terakhir pembelajaran 

intrakurikuler, mereka terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran seni tari 

pada kegiatan ekstrakurikuler yang mereka tunggu-tunggu. Salah satu siswa 

bernama Adel dari kelas TK A berkata ketika dia melihat guru ekstrakurikuler 

seni tari datang :  

…“ayo,ayo,hore…Pak Udin dateng…Pak Udin dateng…”… 
…“Pak Udin,Pak Udin, ayo nari..”… 
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Siswa yang menyambut kedatangan guru ekstrakurikuler seni tari 

menandakan adanya minat yang besar untuk ikut serta dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 

16 Maret 2011 merupakan serangakaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

sebelum memasuki kegiatan ekstrakurikuler. Setelah usai berdo’a, bagi siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari baik kelas TK A maupun TK B, langsung 

memasuki ruang serba guna menanti kedatangan Pak Udin selaku guru 

ekstrakurikuler seni tari Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang.  

Pada kegiatan pendahuluan, Bpk. Udin selaku guru ekstrakurikuler seni 

tari memberi salam ketika siswa sudah siap dan membentuk barisan yang rapi. 

Ada salah satu siswa yang bernama Haikal yang tidak dapat bersikap tenang pada 

saat Bpk. Udin mengasih salam. Haikal yang notabene mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari karena adanya faktor orang tua yang menginginkan 

anaknya peka terhadap rasa. Namun ketika Haikal sedang berlari kesana kemari 

Bpk. Udin berkata kepada Haikal bahwa pada pertemuan minggu kedua awal 

semester genap akan membuat Rumah, rumah yang dimaksud yaitu susunan pola 

lantai. Setelah Haikal mendengar kata “Rumah”, Haikal pun langsung terdiam 

berhenti sejenak lalu langsung masuk barisan.  

Pada kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, di dalam kegiatan inti Bpk. 

Udin langsung membagi siswa menjadi 6 kelompok. Materi yang diberikan pada 

masing-masing kelompok dilakukan secara bergantian, dikarenakan  kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari di lakukan di dalam satu ruang, yaitu ruang serba guna. 

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Udin selaku guru ektrakurikuler seni tari di 
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Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang pada tanggal 26 Februari 2011, 

beliau mengatakan: 

…“Ya…materi disesuaikan dengan judul buat Akhirussanah Al-
Azhar de, pertama kali di awal jadi satu buat mengingat materi 
semester 1, nah…kalau sudah terlihat kemampuannya baru 
dikelompokkan terus di satu ruang gonta ganti ngasih materinya 
sesuai kelompok, pertama tari “Kereta Api”, terus tari “Tupai”, 
tari “Burung”, tari “Samba”, terus tari “Aku Anak Indonesia” 
yang ikut di masing-masing tari ya sesuai kelas A apa B tapi ada 
lho satu yang ikut di kelas A namanya Nabila”…  
 

 Pembagian kelompok yang telah ditentukan oleh Bpk. Udin dilakukan 

berdasarkan kemampuan mengingat masing-masing siswa pada setiap materi 

tarian yang diberikan. Siswa yang merasa kebingungan akan pembagian 

kelompok yang diinstruksikan oleh Bpk. Udin maka Ibu Lilik selaku guru 

koordinator seni tari membantu para siswa dengan memberikan pengertian pada 

siswa untuk kelompok-kelompok mana saja yang harus siswa ikuti. Pada 

kelompok pertama Bpk. Udin memberi instruksi kepada siswa membentuk pola 

lantai yang harus disusun. Setiap siswa memperhatikan instruksi Bpk. Udin, 

sehingga Bpk. Udin tidak begitu kesulitan dalam menyampaikan materi. Materi 

pola lantai disampaikan satu per satu pada tiap kelompok, yang pada saat itu tidak 

menggunakan unsur musik pengiring tari. Pada pertemuan minggu kedua materi 

dapat disampaikan oleh Bpk Udin dengan baik. Setelah adanya kegiatan inti, 

maka pada akhir kegiatan belajar tidak ada kesimpulan yang disampaikan oleh 

Bpk. Udin, namun semua siswa seusai diberi materi beranjak berjabat tangan 

kepada Bpk. Udin dan guru koordinator serta guru kelas yang mendampingi. 

Pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang peneliti amati pada saat tahap pra penelitian 
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yaitu tanggal 2 Maret 2011 memiliki hal yang menarik yang menjadi pilihan 

kajian bagi peneliti pada saat tahap observasi pada tahun 2010. Peneliti 

mengamati guru ekstrakurikuler seni tari menggunakan bahasa penyampaian yang 

mudah dimengerti siswa dalam pembuatan pola lantai, berbeda dengan guru seni 

tari pada umumnya. Bpk. Udin selaku guru ekstrakurikuler menggunakan kata-

kata yang peneliti amati antara lain, “buat angka satu berdiri”, “buat angka satu 

tidur”, “buat kotak”, “buat lingkaran”, “pasangan dua”, “buat tambah-tambahan”, 

dan “ buat segitiga”. Kata-kata yang Bpk. Udin terapkan merupakan sebuah 

pendekatan pada siswa agar mereka memahami dan hafal bentuk pola lantainya, 

selain faktor kepekaan musikal anak dan bahasa penyebutan “rumah 1”, “rumah 

2” dan seterusnya pada setiap pergantian bentuk pola lantai. Menurut Bpk. Udin 

pendekatan ini dapat melatih daya ingat anak selain pada pembelajaran seni tari 

juga pada pembelajaran matematika, dan pendekatan ini pernah beliau baca pada 

suatu buku dengan nama pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). 

Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) berusaha menjembatani 

antara matematika dengan pembelajaran seni tari, sehingga dapat menambah 

kemampuan potensi yang dimilki siswa selama menerima materi pelajaran. 

Bentuk pola lantai dibuat pada saat persiapan kegiatan Akhirussanah Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang, pada tahun ajaran 2010/2011 dilakukan 

pada bulan Maret sampai bulan Mei. 

Proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang pada tanggal 16 Maret 2011 sama halnya dengan 

pembelajaran pada saat peneliti amati pada awal minggu kedua pembelajaran 
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ekstrakurikuler seni tari berlangsung, yaitu adanya antusiasme siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Adapun proses pembelajaran seni tari pada 

kegiatan ekstrakurikuler yang peneliti amati pada saat tahap pra penelitian yaitu 

pada tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 dan tahap 

penelitian pada tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 dapat 

peneliti jabarkan sebagai berikut: 

4.3.2.1 Pembelajaran seni tari pada tanggal 2 Maret 2011 

Proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler pada tanggal 

13 April 2011 pertama kalinya pelaksanaan pembelajaran seni tari dengan 

menggunakan pola lantai pada semester genap (2) Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang, namun pertemuan ini merupakan dua bulan persiapan untuk acara 

Akhirussanah Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang sudah menjadi 

agenda tahunan, yang apabila di sekolah umum biasa disebut dengan acara 

“Pelepasan/Perpisahan”. Proses pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan di ruang serba guna, yang berlangsung untuk semua 

siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Setelah proses 

pembelajaran intrakurikuler berakhir, maka pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 

pukul 11.30 WIB proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler 

berlangsung. Siswa kelas TK A dan TK B yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari dikondisikan oleh guru koordinator ekstrakurikuler seni 

tari dan guru kelas untuk berbaris rapi, lalu siswa memberikan salm pembuka 

kepada guru ekstrakurikuler seni tari. Adanya semua siswa yang berada di ruang 

serba guna membuat kondisi siswa tidak kondusif, maka dari itu dengan adanya 
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guru koordinator ekstrakurikuler seni tari dan guru kelas yang mengintruksikan 

tari apa yang akan ditarikan terlebih dahulu pada pertemuan itu menjadikan 

kondisi siswa lebih tenang dan nyaman. 

Materi pertama yang diberikan sesuai dengan judul “Tamasya” yang di 

dalamnya terdapat beberapa tarian yang ditarikan oleh siswa ekstrakurikuler seni 

tari, yaitu tari “Kereta  Api”. Tari “Kereta Api” diikuti oleh kelas TK B, daftar 

nama siswa yang terlihat pada tabel daftar siswa tari “Kereta Api” tahun pelajaran 

2010 – 2011 berikut: 

Daftar Siswa Tari “Kereta Api” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

  
No. Nama Kelas No. Nama Kelas 
1. Neysha B1 6. Dila  B3 
2. Aya B2 7. Ikko  B3 
3. Ayun  B2 8. Ella  B4 
4. Bryna  B2 9. Lintang  B4 
5. Ifa  B2 10. Yesha  B4 

Tabel 3. 
Dok. Sekolah (2010/2011) 

 

Tabel 3 merupakan data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari yang 

terpilih untuk menarikan tari “Kereta Api”. Materi yang diberikan pada tahap ini 

menggunakan penyampaian materi pola lantai secara garingan. Materi untuk 

gerak sudah disampaikan pada awal pembelajaran seni tari, sehingga untuk 

hafalan gerak yang dikuasai siswa sudah cukup matang. Sehingga proses 

penyampaian materi pada pertemuan awal persiapan Akhirussanah yaitu bentuk 

pola lantai yang disusun pada setiap tarian. Tarian yang ditariakan nantinya 

dijadikan menjadi satu kesatuan sehingga membentuk judul “Tamasya”.  
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Siswa yang sudah ditunjuk pada pertemuan di minggu sebelumnya untuk 

menarikan tari “Kereta Api” menyiapkan diri di depan, sementara yang lain 

berada di samping-samping ruang kelas melihat jalannya pembelajaran. Dengan 

intruksi guru siswa membentuk pola lantai yang harus mereka buat yang terdiri 

dari 7 macam pola lantai, seperti yang terlihat pada tabel susnan dan bentuk pola 

lantai tari “Kereta Api” tahun pelajaran 2010 – 2011 berikut: 

Susunan dan Bentuk Pola Lantai Tari “Kereta Api” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

 

No. Nama Rumah 
(urutan pola lantai) 

Susunan dan Sebutan 
Pola Lantai Bentuk Pola Lantai 

1. Rumah 1 
• “buat angka satu tidur di 

belakang dan kotak di 
tengah depan” 

 
 

2. Rumah 2 

• “buat angka satu tidur di 
belakang dan pasangan 
dua di depan pojok 
kanan kiri” 

 

3. Rumah 3 • “buat segitiga besar” 
 
 
 

4. Rumah 4 • “buat lingkaran kecil 
lalu lingkaran besar” 

 
 
 

5. Rumah 5 • “buat angka satu” 

 
 
 
 

6. Rumah 6 • “buat tambah-tambahan” 
 

 
 

7. Rumah 7 • “buat kereta”  
 

Tabel 4. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 
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Tabel 4 merupakan bentuk pola lantai yang diintruksikan oleh guru 

ekstrakurikuler seni tari kepada siswa yang menarikan tari “Kereta Api”. Setelah 

pemberian materi pola lantai selesai untuk siswa kelompok tari “Kereta Api”, 

maka siswa kelompok tari “Kereta Api” berjabat tangan untuk pamit dengan Bpk. 

Udin selaku guru ekatrakurikuler seni tari dan kembali ke kelas untuk mengambil 

tas mereka dan pulang.  

Pemberian materi pola lantai pun dilanjutkan pada kelompok tari “Tupai”, 

yang ditarikan oleh siswa kelas TK A, adapun daftar siswa kelompok tari “Tupai” 

dapat dilihat pada tabel daftar siswa tari “Tupai” tahun pelajaran 2010 – 2011 

berikut: 

Daftar Siswa Tari “Tupai” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

 
No. Nama Siswa Kelas No. Nama Siswa Kelas 
1. Adel A1 6. Aya  A2 
2. Aulia  A1 7. Nadine  A2 
3. Laura  A1 8. Inez  A3 
4. Lysa  A1 9. Naura  A3 
5. Atina  A2 10. Syakira  A3 

Tabel 5. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

 
Tabel 5 merupakan daftar nama siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari, yang dikelompokan untuk menarikan tari “Tupai”. 

Materi yang disampaikan pada tari “Tupai” sama halnya materi yang disampaikan 

pada tari “Kereta Api” yaitu berupa penerapan pola lantai. Siswa yang telah 

terpilih pada pertemuan sebelumnya dengan dibantu oleh guru kelas, para siswa 

langsung menempatkan diri. Guru ekstrakurikuler seni tari mengintruksikan 

kepada siswa untuk menerapkan pola lantai dengan bahasa pengantar yang mudah 
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dimengerti siswa melalui pendekatan RME (Realistic Mathematics Education), 

bentuk pola lantai yang dibuat untuk siswa TK A sangat sederhana, karena hanya 

terdapat dua bentuk pola lantai yang dibuat seperti yang terlihat pada tabel 

susunan dan bentuk pola lantai berikut: 

Susunan dan Bentuk Pola Lantai Tari “Tupai” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011  

 

No. Nama rumah 
(urutan pola lantai) 

Susunan dan Sebutan 
Pola Lantai Bantuk Pola Lantai 

1. Rumah 1 
• “buat pasangan dua 

di depan” dan kotak 
di tengah 

 

2. Rumah 2 
• “buat lingkaran 

besar lalu buat 
lingkaran kecil”. 

 
 
 

Tabel 6. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

 
Tabel 6 merupakan bentuk susunan pola lantai yang diterapkan pada tari 

“Tupai”, penerapan pola lantai yang sederhana tersebut disesuaikan dengan 

kemampuan daya pikir siswa TK A. Setelah proses pemberian materi untuk siswa 

TK A, maka pemberian materi pola lantai pun dilakukan lagi pada siswa TK A 

yang menarikan tari “Burung”. Setelah proses pembelajaran siswa TK A yang 

menarikan tari “Tupai” selesai, maka mereka berpamitan dengan berjabat tangan 

kepada guru ekstrakurikuler seni tari. Siswa TK A yang menarikan tari “Burung “ 

dengan bantuan intruksi dari guru pun menempatkan diri dengan bantuan intruksi 

dari guru kelas. Adapun daftar siswa yang terpilih menarikan tari “Burung” dapat 

dilihat pada tabel daftar siswa tari “Burung” tahun pelajaran 2010 – 2011berikut: 
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Daftar Siswa Tari “Burung” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

 
No. Nama Siswa Kelas No. Nama Siswa Kelas 
1. Bintang A1 6 Tata  A2 
2. Haikal A1 7. Alma A3 
3. Nares  A1 8. Iaz  A3 
4. Naufa  A3 9. Ufa A3 
5. Syeila  A2 10. Nabila  B1 

Tabel 7. 
Dok. Sekolah (2010/2011) 

 
Tabel 7 merupakan daftar nama siswa yang dipilh untuk menarikan tari 

“Burung”. Siswa yang berbaris di depan menunggu intruksi dari guru 

estrakurikuler sni tari, setelah intruksi dimulai semua siswa senantiasa 

melaksanakan perintah guru denga baik. Adapun susunan pola lantai yang 

dibentuk disesuaikan dengan kemampuan daya ingat para siswa, yang 

disampaikan kepada siswa terlihat pada tabel susunan dan bentuk pola lantai yang 

ada berikut ini: 

Susunan dan Bentuk Pola Lantai Tari “Burungi” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

  

No. Nama Rumah 
(urutan pola lantai) 

Susunan dan Sebutan 
Pola Lantai Bentuk Pola Lantai 

1. Rumah 1 
• “buat angka satu 

panjang dan buat 
lingkaran kecil” 

 
 
 
 
 

2. Rumah 2 
• “buat angka satu tidur 

dan pasangan di depan 
pojok kanan-kiri 

  
 

3. Rumah 3 
• “ buat angka satu 

berdiri dua baris kanan 
kiri” 

 
 
 
 

4. Rumah 4 
• “buat angka satu 

panjang (kereta) dan 
berjalan pulang” 
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Tabel 8. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

 
Tabel 8 merupakan susunan pola lantai yang diterapkan pada tari 

“Burung” sesuai intruksi dari guru ekstrakurikuler seni tari.  Bentuk pola lantai 

yang disusun tidak begitu rumit, karena hanya terdiri dari 4 bentuk pola lantai. 

Proses pemberian materi pola lantai yang telah diterima oleh kelompok TK A 

yang menarikan tari “Burung”, seusai pembelajaran diperbolehkan memasuki 

ruang kelasnya dengan berpamitan (berjabat tangan) pada guru ekstrakurikuler 

seni tari. Proses pembelajaran belum selesai, karena masih ada dua kelompok lagi 

yang belum mendapatkan materi. Sesuai tema Akhirussanah, maka selanjutnya 

Bpk. Udin memberikan materi pola lantai untuk tari “Samba”. Adapun daftar 

siswa yang dipilih menarikan tari “Samba” seperti dalam tabel daftar siswa tari 

“Samba” tahun pelajaran 2010 – 2011 berikut: 

Daftar Siswa Tari “Samba” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

 
No. Nama Siswa Kelas No. Nama Siswa Kelas 
1. Dita B1 5. Chilla B3 
2. Ira B1 6. Erlin B3 
3. Shakira B1 7. Nadya B3 
4. Anin B3 8. Ria  B4 

Tabel 9. 
Dok. Sekolah (2010/2011) 

 

Tabel 9 merupakan data siswa yang megikuti kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari yang dikelompokkan dalam tari “Samba”, mereka langsung menempatkan diri 

ketika Bpk. Udin selaku guru ekstrkurikuler seni tari mengucapkan kata “Samba”. 

Siswa TK B memiliki daya nalar yang lebih dari TK A, sehingga penerapan pola 

lantaipun lebih cepat selesai dilaksanakan. Adapun susunan pola lantai yang 
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diterapkan pada tari “Samba” terlihat dalam tabel susunan dan bentuk pola lantai 

tari “Samba” tahun pelajaran 2010 – 2011 berikut: 

Susunan dan Bentuk Pola Lantai Tari “Samba” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011  

 

No. Nama Rumah 
(urutan pola lantai) 

Susunan dan Sebutan 
Pola Lantai Bentuk Pola Lantai 

1. Rumah 1 

• “buat kotak di tengah 
depan dan pasangan 2 
(2 pasang) di pojok 
kanan-kiri belakang” 

 

2. Rumah 2 • “buat tambah-
tambahan” 

 
 
 

3. Rumah 3 
• “buat lingkaran besar 

lalu lingaran kecil” 
 
 
 

4. Rumah 4 • “buat segitiga besar” 

 
 

 
 

5. Rumah 1 

• “buat kotak di tengah 
depan dan pasangan 2 
(2 pasang) di pojok 
kanan-kiri belakang” 

 
 

 
 

6. Rumah 6 
• “ buat angka satu 

berdiri di samping 
kanan-kiri” 

 
 
 
  
 
 

7. Rumah 7 
• “buat angka satu 

berdiri besar lalu 
keluar” 

 
 
 
 

Tabel 10. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

 

Tabel 10 merupakan serangkai susunan pola lantai yang diterapkan pada 

tari “Samba” yang ditarikan oleh siswa TK B. Pola lantai yang bervariasi tidak 

membuat siswa TK B merasa kesulitan, justru para siswa mudah memahami 
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dengan adanya istilah-istilah yang dipakai oleh guru ekstrakurikuler seni tari. 

Setelah pemberian materi selesai, siswa TK B tanpa adanya intruksi dari guru 

kelas pun dengan sendirinya berjabat tangan dengan Bpk. Udin selaku guru 

ekstrakurikuler seni tari di Taman Kanak-Kkanak Al-Azhar 14 Semarang. Dan 

pemberian materi terakhir diberikan pada siswa TK B lagi, dan tanpa adanya 

intruksi dari guru pula, para siswa langsung menempatkan diri. Materi yang 

diberikan yaitu tari “Aku Anak Indonesia”, adapun daftar siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari dapat dilihat pada tabel daftar siswa tari “Aku 

Anak Indonesia” tahun pelajaran 2010 – 2011 berikut: 

Daftar Siswa Tari “Aku Anak Indonesia” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011  

 
No. Nama Siswa Kelas No. Nama Siswa Kelas 
1. Alya B1 5. Bella  B3 
2. Bulan B1 6. Dinar B3 
3. Titan B1 7. Fatma B3 
4. Allya  B3 8. Kidung  B3 

Tabel 11. 
Dok. Sekolah (2010/2011) 

 
 Tabel 11 merupakan sejumlah siswa yang masuk ke dalam daftar siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang. Para siswa yang menempatkan diri, sudah terlihat siap dalam 

menerima materi pembelajaran berupa pola lantai yang berfariasi. Adapun pola 

lantai yang diberikan oleh Bpk. Udin selaku guru ekstrakurikuler seni tari seperti 

yang terlihat dalam tabel susnan dan bentuk pola lantai tari “Aku Anak Indonesia” 

tahun pelajaran 2010 – 2011 berikut: 
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Susunan dan Bentuk Pola Lantai Tari “Anak Aku Indonesia” 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

 

No. Nama Rumah 
(urutan pola lantai) 

Susunan dan Sebutan 
Pola Lantai Bentuk Pola Lantai 

1. Rumah 1 

• “buat kotak di tengah 
belakang dan 
pasangan 2 di kanan-
kiri depan ” 

 

2. Rumah 2 

• “buat H (angka satu 
berdiri kanak-kiri dan 
angka satu tidur di 
tengah)” 

 
 
 
  
 

3. Rumah 3 
• “buat lingkaran kecil 

lalu lingaran besar” 
 
 
  

4. Rumah 1 

• “buat kotak di tengah 
belakang dan 
pasangan 2 di kanan-
kiri depan ” 

 
 
 
 

5. Rumah 4 • “buat tambah-
tambahan” 

 
  
  

6. Rumah 6 
• “ buat angka satu 

berdiri di samping 
kanan-kiri” 

 
 
 
 

Tabel 12. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

 

Tabel 12 merupakan beberapa bentuk pola lantai yang harus dibentuk oleh 

kelompok tari “Aku Anak Indonesia” yang ditarikan oleh siswa TK B. Bekal 

pengetahuan yang siswa dapat pada saat proses pembelajaran intrakurikuler, 

menjadikan siswa dapat menangkap apa yang guru intruksikan kepada dirinya. 

Setelah proses pembelajaran selesai, yang pada saat itu pemeberian materi pola 

lantai secara garingan (tanpa musik), siswa kelompok terakhir yang menarikan 
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tari “Aku Anak Indonesia” berpamitan dengan semua guru dengan cara berjabat 

tangan.  

Pada proses pembelajaran tanggal 16 dan 30 Maret 2011 dilaksanakan 

hampir sama dengan pertemuan pada tanggal 2 Maret 2011, namun pada kedua 

pertemuan tersebut, Bpk. Udin sesekali menggunakan iringan musik untuk 

melihat perkembangan ingatan siswa.  

4.3.2.2 Pembelajaran seni tari pada tanggal 20 April 2011 

Pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler pada tanggal 20 April 

2011 merupakan tahap penelitian pertama dalam pengamatan  pemberian materi 

pola lantai. Pembelajaran dilakukan di ruang serba guna, di awal proses 

pembelajaran siswa ditanyakan oleh guru ekstrakurikuler seni tari tentang ingatan 

mereka pada bentuk pola lantai yang telah mereka buat pada pertemuan minggu 

lalu dihari yang sama yaitu Rabu. Semua siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari mengucapkan salam kepada guru ekstrakurikuler, yang 

pada saaat itu sudah berada di ruang serba guna. Siswa dengan intruksi guru kelas 

menempatkan diri, dari awal tari “Kereta Api”, tari “Tupai”, tari “Burung”, tari 

“Samba” dan tari “Aku Anak Indonesia”.  

Kondisi kelas yang kurang kondusif dengan diberi pengertian oleh guru 

kelas masing-masing, siswa pun akhirnya mau melihat kemampuan yang teman 

yang sedang mengulas materi minggu yang lalu. Semua pola lantai tarian dapat 

siswa terapkan dengan baik, walau pada saat pemberian pengulasan materi yang 

diberikan pada kelompok tari “Burung” terdapat siswa yang masih terlihat belum 

begitu hafal dengan pola lantai yang terbentuk. Sehingga butuh waktu sampai tiga 
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kali untuk mengulang tari “Burung”. Namun demikian pada materi tari “Kereta 

Api”, tari “Tupai”, tari “Samba ” dan tari “Aku Anak Indonesia” pada dasarnya 

tidak ada kesulitan yang berarti bagi siswa untuk menerapkan bentuk susunan 

pola lantainya. Berjabat tangan (berpamitan) dengan guru ekstrakurikuler selalu 

siswa laksanakan seusai pemberian materi masing-masing tarian selesai. 

4.3.2.3 Pembelajaran seni tari pada tanggal 27 April 2011 

Pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler Taman Kanak-Kanak 

Al-Azhar 14 Semarang pada tanggal 27 April 2011, tepatnya hari Rabu diawali 

salam oleh para siswa yang pada hari Rabu kali itu  merupakan pertemuan kedua 

pada tahap penelitian tentang pemberian materi pola lantai yang diberiakan oleh 

guru ekstrakurikuler seni tari pada kelas TK A dan kelas TK B. Pada hari Rabu 

saat itu, kedatangan Bpk. Udin dan siswa TK A dan TK B yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari bersamaan untuk memasuki ruang serba guna 

yang kemudian didikuti guru koordinator ekstrakurikuler seni tari. Semua siswa 

merapikan barisan dan bagi yang terlambat menyesuaikan barisannya dengan 

dipandu oleh guru kelas. Salam pembuka pun disampaikan oleh siswa kepada 

guru ekstrakurikuler seni tari. Antusiasme siswa ditunjukkan dengan adanya 

permohonan pemakaian musik untuk mengiri mereka menari. Guru 

ekstrakurikuler seni tari pun menyetujui adanya penggunaan musik pengiring tari 

karena selain pengetahuan matematika yang mereka miliki dapat memudahkan 

siswa untuk memahami dan menghafal semua pola lantai yang dibuat, namun 

musik pun memiliki peran yang baik dalam unsur penghafalan bentuk pola lantai. 
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Pemberian materi untuk masing-masing tarian diawali dengan metode 

garingan sebanyak 1 kali, dilanjutkan dengan penggunaan musik pengiring tari 

untuk menambah antusiasme siswa pada tahap pemahaman pemberian materi pola 

lantai. Proses pembelajaran yang terjadi menunjukkan peningkatan hafalan, 

terutama pada kelompok tari “Burung”. Kata-kata untuk penyebutan pola lantai 

selalu Bpk. Udin ulang, sehingga siswa terbiasa dan mengerti bentuk pola lantai 

yang terbentuk nantinya. Di akhir pemberian materi, siswa selalu berjabat tangan 

dengan guru ekstrakurikuler seni tari sebagai tanda penghormatan para siswa 

kepada beliau. 

4.3.2.4 Pembelajaran seni tari pada tanggal 4 Mei 2011 

Proses pembelajaran seni tari pada kegiatana ekstrakurikuler di Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang pada tanggal 4 Mei 2011 merupakan 

pertemuan ke tiga pada tahap penelitian tentang pemberian materi pola lantai. 

Pelaksanaan proses pembelajaran masih sama dengan minggu sebelumnya, yaitu 

di ruang serba guna. Kondisi siswa yang ada masih sama seperti minggu 

sebelumnya karena tidak begitu kondusif. Walau siswa yang mendapat giliran 

kelompoknya untuk maju memiliki antusiasme yang baik, tapi konsentrasi mereka 

tidak begitu fakus pada materi yang mereka dapat. 

Pada hari Rabu kali ini proses pembelajarannya sama persis yang 

diterapkan pada tanggal 27 April 2011, pemberian salam pembuka selalu 

dilakukan oleh para siswa kepada guru ekstrakurikuler senii tari.. Guru melihat 

kemampuan siswa seberapa besar pemahaman dan hafalan yang siswa miliki 

selama proses pembelajaran tenmtang materi pola lantai yang siswa peroleh. Pada 
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pertemuan kali itu siswa terlihat sudah sedikit menguasai bentuk dan urutan pola 

lantai yang harus siswa kuasai, walau terkadang guru koordinator dan guru kelas 

mengingatkan siswa yang salah membentuk pola lantainya. Proses pembelajaran 

terlaksana dengan baik, karena hanya beberapa siswa yang masih merasa bingung 

dalam menghafal urutan pola lantai. Dengan demikian dapat dilihat peningkatan 

segi kognitif yang siswa miliki.  

4.3.2.5 Pembelajaran seni tari pada tanggal 11 Mei 2011 

Proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang pada tanggal 11 Mei 2011 berbeda dengan proses 

pembelajaran pada minggu sebelumnya, karena ketidak hadiran Bpk. Udin selaku 

guru ekstrakurikuler seni tari mengurangi semangat siswa pada saat melaksanakan 

proses pembelajarann seni tari yang pada saat itu dipandu oleh guru koordinator 

ekstrakurikuler seni tari.  

Semua siswa pada hari itu mendemonstrasikan tarian masing-masing 

kelompok sesuai urutan tema Akhirussanah Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

Semarang. Guru koordinator  seni tari tidak menerapkan pemberian materi pola 

lantai dengan metode garingan, namun langsung menggunakan iringan lagu 

karena pihak Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang selalu meminta musik 

pengiring yang digunakan menjadi arsip apabila guru estrakurikuler tidak dapat 

hadir melakukan aktivitas belajar. Guru koordinator seni tari, dalam hal 

pemberian materi pola lantai dibekali dengan catatan-catatan yang beliau rekap 

selama proses pembelajaran berlangsung selama ini. Walau tanpa kehadiran Bpk. 

Udin selaku guru pengampu kegiatan ekstrakurikuler seni tari, proses 
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pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik. Bahkan siswa sudah menunjukkan 

perkembangan dalam menerapkan pola lantai yang mereka pelajari selama dengan 

Bpk. Udin.  Dan tradisi berjabat tangan tetap dilakukan pada guru koordinator 

seni tari. 

4.3.2.6 Pembelajaran seni tari pada tanggal 18 Mei 2011 

Proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan tidak 

jauh berbeda dengan pembelajaran pada minggu sebelumnya, walau pada saat itu 

Bpk. Udin selaku guru ekstrakurikuler seni tari tidak dapat hadir dikarenakan 

suatu halangan. Siswa masuk ke ruang serba guna lebih awal dari guru 

ekstrakurikuler seni tari, para siswa membentuk barisan dan melakukan salam 

pembuka pada Bpk. Udin selaku guru ekstrakurikuler seni tari.  

Kegiatan selanjutnya guru ekstrakurikuler menanyakan pertemuan minggu 

sebelumnya disaat beliau tidak dapat hadir. Siswa yang mengatakan bahwa 

mereka sudah hafal pola lantai yang para siswa pelajari, membuat Bpk. Udin ingin 

mengetahui dan melihat kemampuan para siswa. Dengan intruksi Bpk. Udin yang 

meminta secara berurutan tiap kelompok mendemonstrasikan masing-masing 

tarian, para siswa merespon dengan baik dan senang hati. Respon siswa yang 

baik, menunjukkan adanya hasil pembelajaran yang baik. Para siswa mayoritas 

sudah hafal dan dapat memahami bentuk pola lantai yang ada dalam masing-

masing tarian. Para siswa yang dapat menghafal dan memahami bentuk pola lantai 

dengan baik menunjukkan adanya perkembangan kognitif yang merangsang siswa 
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berfikir dan mengingat sesuatu yang ditangkap dan dilihat melalui proses belajar 

yang merupakan salah satu aktivitas sehari-hari. 

Proses pembelajaran seni tari yang peneliti amati dari tahap pra penelitian 

sampai tahap penelitiaan dapat dilihat sebuah penerapan pendekatann RME 

(Realistic Mathematics Education) yang mengacu adanya peningkatan potensi 

anak yang dapat ditunjukkan dengan adanya respon siswa untuk melaksanakn 

instruksi guru dalam membentuk sebuah pola lantai. Usaha guru ekstrakurikuler 

seni tari dengan menerapkan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 

diharapkan dapat menstransformasi pengetahuan dalam bidang studi matematika 

melalui pembelajaran seni tari, yang pada kenyataannya dapat dicapai dan 

dimengerti siswa sehingga siswa dapat dengan mudah menghafal materi pola 

lantai yang diberikan oleh guru ekstrakurikuler seni tari. 

  

4.4 Hasil Penerapan Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 
dalam Pembelajaran Seni Tari Pada Kegiatan Ekstrakurikuler di 
Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang   
 

Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang dapat dilihat dari cara penyampaian guru dalam penyebutan 

pola lantai, yang terangkum juga dalam tiga elemen dasar tari yaitu aspek gerak, 

ruang dan waktu. Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 

yang merupakan penjembatan antara pembelajaran matematika dan pembelajaran 

seni tari dapat dilihat pada proses pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Setiap guru yang 
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mengampu suatu pelajaran, yaitu seorang guru yang menguasai dan mencintai vak 

bidang studi masing-masing. Setiap guru harus mamiliki kompetensi dalam 

menjelaskan materi yang disampaikan kepada murid sesuai pokok bahasan yang 

akan depelajari  

Materi gerak yang diberikan pada proses pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang bukan berupa tari bentuk, 

namun gerakan yang dapat digerakan dengan lincah yang disesuaikan dengan lagu 

atau musik pengiring gerakan tari yang dipraktekkan, karena pada dasarnya tari 

yang diajarkan pada anak usia dini tidak bertujuan menjadikan mereka seniman, 

namun sebagai sarana pengembangan motorik kasar. Penyampaian materi gerak-

gerak sederhana yang diajarkan pada Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang merupakan penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) yang dapat dilihat pada gerakan-gerakan yang ada pada setiap materi 

tari yang diberikan, adapun gerakan yang terbentuk dalam setiap tarian dan 

memiliki korelasi dengan bidang studi matematika. Pola gerak yang terbentuk 

dalam tari dapat membentuk sebuah aspek ruang. Aspek ruang pada tari dapat 

terwujud dalam bentuk geometris dan pengenalan angka pada bidang studi 

matematika. Dengan adanya aspek gerak yang memiliki kecepatan untuk 

membentuk sebuah aspek ruang memerlukan adanya aspek waktu yang harus 

ditempuh dan dapat dilihat dalam wujud angka. Angka yang muncul dari 

kecepatan gerak yang ditempuh merupakan wujud dari bidang studi matematika 

dalam penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). Adapun 

penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 
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pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

4.4.1 Aspek Gerak 

Aspek gerak yang tersusun dalam suatu tari dapat dilihat melalui 

penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) yang diterapkan 

dalam judul tari “Tamasya” yang terdiri dari 5 tarian, yaitu tari “Kereta Api”, tari 

“Tupai”, tari “Burung”, tari “Samba”, dan tari “Aku Anak Indonesia”. Dan 

berikut beberapa contoh gerak dalam tarian-tarian yang bejudul “Tamasya” yang 

dapat dilihat melalui tabel penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) melalui aspek gerak dalam pembelajaran seni tari tahun pelajaran 

2010 – 2011 berikut: 

Penerapan Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education)  
Melalui Aspek Gerak Dalam Pembelajaran Seni Tari 

Tahun Pelajaran 2010 – 2011 
 

No. Nama 
Tarian 

Aspek Gerak dalam 
Pembelajaran Seni Tari 

Penerapan Pendekatan RME 
(Realistic Mathematics 

Education) 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

Tari Kereta 
Api 

 
 
 
 
 

Tari Tupai 
 
 

 
 

Tari Burung 
 
 
 
 

• Sikap kaki dibuka ke 
samping dan bergeser 
ke kanan dan kekiri 

• Sikap tangan kanan dan 
kiri diletakkan 
dipinggang (45o) 
 

• Sikap kaki berdiri lurus 
• Sikap tangan kanan dan 

kiri dibuka ke samping 
dengan ditekuk 
 

• Sikap kaki dibuka ke 
samping kanan dan kiri  

• Sikap tangan dibuka 
lurus ke samping kanan 
dan kiri 

• Membentuk sebuah segitiga 
• Membentuk sebuah setengah 

lingkaran 
 
 
 
 

• Membentuk garis lurus 
(vertikal) 

• Membentuk sebuah  segitiga 
 
 

• Membentuk sebuah  segitiga 
• Membentuk sebuah garis lurus 

(horizontal) 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

112

 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 

 
Tari Samba 

 
 
 
 
 
 

Tari Aku 
Anak 

Indonesia 

 
• Sikap kaki kanan dan 

kiri bergantian berjalan 
ke depan 

• Sikap tangan di tekuk 
ke depan dada 
menghadap ke atas 
 

• Sikap kaki berdiri lurus 
• Sikap tangan diangkat 

ke atas dan dibuka 
sekitar 45o 

 
• Membentuk sebuah simbol 

perkalian (X) 
• Apabila ditarik garis lurus 

membentuk sebuah  kotak 
 
 
 

• Membentuk sebuah garis lurus 
• Apabila ditarik garis akan 

membentuk sebuah segitiga 
terbalik 

Tabel 13. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

 

 Tabel 13 merupakan contoh dari kumpulan berbagai gerak yang ada dalam 

tarian-tarian yang dikemas dalam judul “Tamasya”, yang memiliki korelasi 

dengan pembelajaran matematika dan diterapkan dalam pendekatan RME 

(Realistic Mathematics Education). Selain elemen dasar  tari berupa aspek gerak, 

terdapat pula aspek ruang yang terbentuk, dan dapat dilihat dalam tabel berikut: 

4.4.2 Aspek Ruang 

Aspek ruang merupakan sebuah pengamatan hasil dari gerak yang telah 

dilakukan oleh tubuh. Aspek ruang dapat terlihat apabila ditarik garis lurus dari 

posisi tubuh sebelum bergerak hingga menuju suatu gerak. Adapun beberapa 

contoh aspek ruang dari hasil penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman 

Kanak-kanak Al-Azhar 14 Semarang dapat dilihat pada tabel penerapan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) melalui aspek ruang dalam 

pembelajaran seni tari tahun pelajaran 2010 – 2011 berikut: 
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Penerapan Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education)  
Melalui Aspek Ruang Dalam Pembelajaran Seni Tari 

Tahun Pelajaran 2010 – 2011 
 

No. Nama Tari Aspek Ruang Yang 
Terbentuk Dalam Tari 

Penerapan Pendekatan 
RME (Realistic 

Mathematics Education) 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 

Tari Kereta 
Api 

 
 

Tari Tupai 
 
 

 
 

Tari Burung 
 
 
 
 
 
 

Tari Samba 
 
 

 
 

Tari Aku 
Anak 

Indonesia 

• Tangan yang dilambaikan 
membuka dan menutup di 
depan dada 
 

• Sikap tangan kanan dan 
kiri dibuka ke samping 
dengan ditekuk yang 
diulang-ulang 

 
• Sikap tangan dibuka lurus 

ke samping kanan dan 
kiri yang digerakkan ke 
bawah dan kembali lagi 
ke posisi tangan lurus 
 

• Sikap tangan di tekuk ke 
depan dada menghadap 
ke atas digerakkan ke 
atas dan kebawah 

 
• Sikap tangan diangkat ke 

atas dan dibuka sekitar 
45o  lalu digerakkan ke 
bawah sekitar 45o 

• Apabila ditarik garis 
lurus maka akan 
membentuk sebuah 
lingkaran   

• Apabila ditarik garis 
lurus maka akan 
membentuk setengah 
lingkaran  
 

• Apabila ditarik garis 
lurus maka akan 
membentuk sebuah 
segitiga 

 
 

• Apabila ditarik garis 
lurus akan membentuk 
sebuah garis vertikal 

 
 

• Apabila ditarik garis 
lurus akan membentuk 
sebuah segitiga 

Tabel 14. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

  

 Tabel 14 merupakan wujud dari penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dalam pembelajaran tari, dari tabel 12 dapat dilihat 

adanya korelasi pembelajaran seni tari dengan pembelajaran matematika. Aspek 

gerak dan aspek ruang yang terbentuk dapat dilakukan dengan hitungan waktu 

yang bsa disebut dengan aspek waktu. 
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4.4.3 Aspek Waktu 

Aspek waktu yang terwujud dalam pembelajaran seni tari mencakup 

seberapa cepat gerakan yang dilakukan oleh tubuh dalam membentuk sebuah 

ruang. Adapun beberapa contoh aspek waktu yang dibutuhkan tubuh untuk 

mencakup suatu ruang dalam penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang, seperti yang terlihat dalam tabel penerapan pendekatan RME 

(Realistic Mathematics Education) melalui aspek waktu dalam pembelajaran seni 

tari tahun pelajaran 2010 – 2011 berikut: 

 
Penerapan Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education)  

Melalui Aspek Waktu dalam Pembelajaran Seni Tari 
Tahun Pelajaran 2010 – 2011 

 

No. Nama Tari Aspek Waktu Yang 
Terbentuk Dalam Tari 

Penerapan Pendekatan 
RME (Realistic 

Mathematics Education) 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 

Tari Kereta 
Api 

 
 
 

Tari Tupai 
 
 
 

 
 

Tari Burung 
 
 
 
 
 
 

Tari Samba 
 

• Tangan yang dilambaikan 
membuka dan menutup di 
depan dada dengan 2 kali 
hitungan 
 

• Sikap tangan kanan dan 
kiri dibuka ke samping 
dengan ditekuk yang 
diulang-ulang dengan 4 
kali hitungan 

 
• Sikap tangan dibuka lurus 

ke samping kanan dan 
kiri yang digerakkan ke 
bawah dan kembali lagi 
ke posisi tangan lurus 
dengan 2 kali hitungan 
 

• Sikap tangan di tekuk ke 
depan dada menghadap 

• Membutuhkan waktu 2 
detik 

 
 
 

• Membutuhkan waktu 4 
detik 

 
 
 
 

• Membutuhkan waktu 2 
detik 

 
 
 
 
 

• Membutuhkan waktu 1 
detik 
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5. 
 

 
 

 
 

Tari Aku 
Anak 

Indonesia 

ke atas digerakkan ke 
atas dan kebawah dengan 
1 kali hitungan 

 
• Sikap tangan diangkat ke 

atas dan dibuka sekitar 
45o  lalu digerakkan ke 
bawah sekitar 45o dengan 
4 kali hitungan 

 
 
 
 

• Membutuhkan waktu 4 
detik 

Tabel 15. 
Dok. Hamidah (2010/2011) 

  

Tabel 15 merupakan wujud aspek waktu yang dianalogikan melalui 

pembelajaran matematika pada penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dalam pembelajaran seni tari. Dengan adanya aspek 

gerak, ruang dan waktu yang terbentuk dalam sebuah tarian terimplementasi 

dalam bentuk pola lantai yang menjadikan tarian yang terbentuk menjadi indah. 

Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam 

pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang dilakukan oleh guru ekstrakurikuler seni tari karena dapat 

mengkontruksi hasil pengetahuan yang siswa dapat di luar pembelajaran seni tari, 

salah satunya pembelajaran matematika. Setelah adanya penjabaran tentang aspek 

gerak, ruang dan waktu yang diterapkan pada pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) , maka ada beberapa bahasa penyebutan pola lantai yang 

digunakan oleh guru ekstrakurikuler seni tari di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang pada penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education)  antara lain, “buat angka satu berdiri”, “buat angka satu tidur”, “buat 

kotak”, “buat lingkaran”, “pasangan dua”, “buat tambah-tambahan”, dan “ buat 

segitiga” dapat dilihat pada uraian proses pembelajaran berikut: 
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1. “Buat Angka Satu Berdiri” 

“Buat Angka Satu Berdiri” merupakan sebuah kata yang menjadi bahasa 

penyampaian guru ekstrakurikuler seni tari pada proses pembelajaran seni tari 

untuk mengintruksikan para siswa dalam membuat satu bentuk pola lantai. 

“Angka satu” yang sudah menjadi bukan sesuatu tidak dikenal bagi anak, 

melainkan sebuah bagian yang selalu anak jumpai pada kehidupan sehari-hari 

terutama pada saat mengalami proses pembelajaran, khususnya matapelajaran 

matematika. Adanya realisasi angka satu pada pembentukan sebuah pola lantai, 

membuat anak lebih dapat mengimajinasikan perkembangan keterampilannya. 

“Angka Satu Berdiri” yang diinstruksikan oleh guru kepada siswa mempunyai 

maksud agar siswa membentuk barisan lurus ke belakang berbentuk vertikal. 

Adapun bentuk pola lantai yang dibentuk sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. 
Bentuk Pola Lantai Vertikal (“Angka Satu Berdiri”) 

Dok. Hamidah (2011) 
 
 Gambar 21  merupakan bentuk pola lantai vertikal dalam pembelajaran 

seni tari yang dianalogikan dalam pembelajaran matematika dengan tujuan agar 

siswa mudah mengingat posisi (tempat) nya masing-masing. 
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2. “Buat Angka Satu Tidur” 

“Buat Angka Satu Tidur” merupakan kata kedua yang digunakan oleh 

guru ekstrakurikuler seni tari pada proses pemberian materi pola lantai  kepada 

siswa. Guru ekstrakurikuler seni tari mengintruksikan siswa untuk membentuk 

“Angka Satu Tidur” dalam konteks matematika,, namun pada pembelajaran tari 

yaitu membentuk pola lantai horizontal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 22. 

Bentuk Pola Lantai Horizontal (“Buat Angka Satu Tidur”) 
Dok. Hamidah (2011) 

 
Gambar 22 merupakan wujud penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. “Angka Satu” 

yang merupakan bagian dari pembelajaran matematika tentunya dimengerti oleh 

siswa, selain itu kata “Angka Satu Berdiri” juga sudah dapat mewakili siswa 

untuk memahami bentuk pola lantai seperti apa yang didinstruksikan oleh guru. 

Siswa diberi instruksi untuk membuat barisan lurus ke samping atau membentuk 

garis horizontal.  
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3. “Buat Kotak” 

“Buat Kotak” merupakan kata ketiga yang guru ekstrakurikuler gunakan 

dalam pemberian materi pola lantai. Siswa diajak untuk memahami dan mengerti 

bentuk pola lantai serta bentuk ruang yang ada dalam matapelajaran matematika. 

Selain di dalam proses pembelajaran intrakurikuler, siswa diajak juga memahami 

matapelajaran matematika dalam proses pembelajaran seni tari. “Kotak” 

merupakan suatu bentuk ruang yang termasuk dalam pembelajaran matematika, 

dalam proses pembelajaran seni tari siswa diajak untuk menjadi pengkonstruk 

dalam bentuk pola lantai yang instruksikan oleh guru. Karena matapelajaran 

matematika termasuk dalam tema pembelajaran di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 

14 Semarang, sehingga sangat mudah bagi siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan pada dirinya. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 23. 
Bentuk Pola Lantai Empat (“Buat Kotak”) 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 23 merupakan bentuk pola lantai empat pada pembelajaran seni 

tari dan “Buat Kotak” pada penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 
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Education) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. “Kotak” yang merupakan salah satu bentuk 

ruang pada matapelajaran matematika dapat siswa konstruksikan melalui bentuk 

pola lantai yang guru instruksikan ke siswa. 

4. “Buat Lingkaran” 

“Buat Lingkaran” merupakan kata keempat yang digunakan guru 

ekstrakurikuler seni tari untuk menginstruksikan siswanya dalam membentuk 

sebuah pola lantai pada pembelajaran seni tari. Pada saat guru menyebut kata 

“Lingkaran”, para siswa yang ditunjuk untuk membentuk pola lantai tersebut 

dengan cekatan mereka mencari tempat masing-masing dan membentuk 

lingkaran. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 24. 
Bentuk Pola Lantai Lingkaran (“Buat Lingkaran”) 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 24 merupakan bentuk pola lantai berbentuk lingkaran yang sudah 

barang tentu bukan sesuatu hal yang asing pada penerapan pola lantai. Namun 

kata “Lingkaran” pun bukan kata yang asing dalam pembelajaran matematika, 

yang merupakan sebuah bentuk ruang. Siswa yang pada dasarnya sudah 
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mendapatkan beberapa pengetahuan tentang bentuk ruang pada saat diberi materi 

oleh guru kelas tentang matematika, dapat mengkonstruksi diri untuk membentuk 

pola lantai “Lingkaran” yang diinstruksikan oleh guru ekstrakurikuler seni tari. 

Dengan adanya pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) siswa dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam berfikir. 

5.  “Buat Pasangan” 

“Buat Pasangan” merupakan kata kelima yang digunakan oleh guru 

ekstrakurikuler seni tari dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang yang menerapkan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). Kata “Pasangan” pada 

pembelajaran seni tari yang dianalogikan melalui pembelajaran matematika dapat 

diartikan sebagai angka 2, jadi siswa dapat mengetahui dan mengerti bahwa setiap 

yang berpasangan itu mengacu pada angka 2. Dengan adanya perealisasian bentuk 

matematika melalui pembelajaran seni tari dapat membantu siswa untuk lebih 

memahami sesuatu yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, khususnya 

pembelajaran matematika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 25 
Bentuk Pola Lantai 2 – 2 (“Buat Pasangan”) 

Dok. Hamidah (2011) 
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Gambar 25 merupakan bentuk pola lantai 2 – 2 atau dalam penerapan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) digunakan istilah kata “Buat 

Pasangan”. Dari gambar 23 dapat dilihat anak yang dapat mengkonstruksi 

pengetahuan yang mereka miliki dalam penerapan pola lantai suatu bentuk tari. 

Kata “Pasangan” atau couple yang memiliki arti 2, dapat membantu dan  

menambah wawasan kepada siswa bahwa setiap yang berpasangan berkaitan 

dengan matematika dan memiliki nominal “2”. Sehingga siswa dapat juga 

menerapkan angka 2 pada bidang yang lain, tentunya yang berhubungan dengan 

bentuk “Pasangan”. 

6. “Buat Tambah-Tambahan” 

“Buat Tambah-Tambahan” merupakan kata keenam yang digunakan oleh 

guru ekstrakurikuler seni tari di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

dalam menerapkan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education). Kata 

“Tambah-Tambahan” pada pembelajaran matematika merupakan sebuah simbol 

yang digunakan untuk menjumlah sebuah nominal angka. Bentuk “Tambah-

Tambahan” cenderung menyerupai bentuk “Salib” pada konteks agama Kristen, 

yang dijadikan sebuah simbol. Sementara pada pembelajaran seni tari kata 

“Tambah-Tambahan” digunakan dalam membentuk sebuah pola lantai, agar lebih 

mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa dengan mengkonstruksi pengetahuan 

yang ada pada diri siswa khususnya dalam bidang matematika. 
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Gambar 26. 
Bentuk Pola Lantai Salib (“Buat Tambah-Tambahan”) 

Dok. Hamidah (2011) 
 

Gambar 26  merupakan bentuk pola lantai salib atau “Tambah-Tambahan” 

dalam penerapan pendekatan RME (Reslistic Mathematics Education). Penerapan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam pembelajaran seni tari 

pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

dapat dilihat pada kata keenam yang diggunakan oleh guru ekstrakurikuler seni 

tari yaitu dengan kata “Buat Tambah-Tambahan” yang diinstruksikan kepada 

siswa, agar siswa memahami bentuk pola lantai seperti apa yang diharapkan oleh 

guruekstrakurikuler seni tari. Siswa dengan instruksi guru “Buat Tambah-

Tambahan” dengan cekatan mereka melaksanakannya, walau nantinya 

disesuaikan lagi oleh guru untuk posisi masing-masing siswa yang seharusnya 

ditempati. Siswa cekatan dalam membentuk sebuah pola lantai karena siswa 

mengkonstruksi pengetahuan yang ada pada diri siswa terutama pada bidangstudi 

matematika. 
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7. “Buat Segitiga” 

“Buat Segitiga” merupakan kata ketujuh yang digunakan oleh guru 

ekstrakurikuler seni tari dalam penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang, bentuk 

“Segitiga” yang diterapkan tidak memiliki tiga sisi, namun hanya dua sisi. Akan 

tetapi sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi siswa, jadi walau hanya 

terdapat dua sisi, siswa dapat memahami dan mengerti bentuk pola lantai yang 

seperti apa yang didinstruksikan oleh guru. Kata “Segitiga” merupakan sebuah 

bentuk ruang pada pembelajaran matematika, walau pada kenyataannya bentuk 

segitiga yang direalisasikan pada bentla latai hanya menggunakan dua sisi. Bentuk 

“Segitiga” dengan dua sisi  dalam pembelajaran seni tari yang biasa diinstruksikan 

guru dengan kata menggunakan huruf “V”. Kemampuan siswa yang 

mengkonstruksi pengetahuan pada dirinya dapat dengan cekatan membuat bentuk 

ruang segitiga, walau pada awalnya mereka membentuk pola lantai “Segitiga” 

dengan tiga sisi, akan tetapi karena mereka sudah tahu dan mengerti apa yang 

guru harapkan, jadi pada pertemuan berikutnya siswa dapat melakukan gerakan 

bersama pola lantai dengan baik. 

Perkembangan kemampuan berfikir anak dengan adanya penerapan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam pembelajaran seni tari 

pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam teori Bloom mencakup tiga aspek, 

yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dan hasil belajar ini dapat dilihat 

pada saat proses pembelajaran selama tahap pra penelitian dan tahap penelitian 
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yang dilakukan oleh guru koordinator ekstrakurikuler seni tari maupun guru 

pengampu ekstrakurikuler seni tari, yang juga diamati oleh peneliti. Adapun hasil 

evaluasi yang peneliti peroleh antara lain: 

Tabel Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari  
Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

 
Hasil Pengamatan Pada Seluruh Jenis Tari dan Seluruh Ekstrakurikuler Seni Tari 

Waktu Tahap Pra Penelitian 
Tanggal 2 Maret 2011 BT : Belum Terlihat 

Tanggal 16 Maret 2011 BT : Belum Terlihat 
Tanggal 30 Maret 2011 MB : Mulai Berkembang 

Waktu Tahap Penelitian 
Tanggal 20 April 2011 MB : Mulai Berkembang 
Tanggal 27 April 2011 BSH :Belum Sesuai Harapan 

Tanggal 4 Mei 2011 BSB : Berkembang Sangat Baik 
Taggal 11 Mei 2011 BSB : Berkembang Sangat Baik 

Tanggal 18 Mei 2011 BSB : Berkembang Sangat Baik 
 

Tabel 16. 
Dok. Sekolah (2010/2011) 

 
 Tabel 16 menunjukkan hasil pengamatan pada seluruh jenis tari pada tema 

“Tamasya”, yang dilihat pada seluruh siswa. Pada tahap pra penelitian dan tahap 

penelitian dapat dilihat perbedaan perkembangan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

secara menyeluruh. Pada tabel 16 tedapat keterangan BT : Belum Berkembang, 

MB : Mulai Berkembang, BSH : Belum Sesuai Harapan dan BSB : Berkembang 

Sangat Baik. Kriteria penilaian tersebut berdasarkan kurikulum yang diterapkan di 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Penilaian evaluasi yang melihat 

perkembangan belajar siswa pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari di Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar dilihat pada perkembangan dari aspek kognitif, afektif 
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dan psikomotorik. Adapun uraian hasil belajar yang dapat peneliti jabarkan antara 

lain: 

1. Aspek Kognitif 

Hasil belajar yang diperoleh siswa mengenai aspek kognitif dalam proses 

pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang dapat dilihat pada kemampuan siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuan pada diri siswa untuk melaksanakan instruksi guru dalam 

membentuk pola lantai dengan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education). Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) yang menjadi 

penjembatan antara pembelajaran seni tari dan matematika menjadikan siswa 

memilki kemampuan memecahkan masalah sederhana dengan cara 

mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki pada diri siswa. Kemampuan 

memecahkan masalah yang ada, yaitu dalam membentuk pola lantai yang 

diterapkan dalam memberi materi dengan kata-kata atau bahasa penyampaian 

guru yang digunakan, dalam hal ini dengan konsep matematika.  

Hasil belajar dalam aspek kognitif ini dapat dilihat melalui kemampuan 

siswa dalam menirukan gerakan yang diberikan oleh guru serta menerapkan kata-

kata atau bahasa penyampaian guru ekstrakurikuler seni tari dalam membentuk 

pola lantai. Siswa diberi kesempatan untuk berimajinasi dengan cara 

mengkonstruksi semua pengetahuan pada diri siswa, khususnya bidang studi 

matematika. Sehingga siswa dapat menerapkan semua pengetahuan yang siswa 

dapat pada kegiatan intrakkurikuler baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun 
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bidang studi lain yang memilki korelasi diantaranya untuk memudahkan dalam 

memahami suatau pembelajaran. 

2. Aspek Afektif 

Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa pada aspek afektif dalam proses 

pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang dapat dilihat pada saat siswa dapat mengekspresikan diri 

melalui kepekaan perasaan dalam mengikuti alunan musik yang mengiringi tari. 

Di samping itu keceriaan siswa dapat ditunjukkan pada saat mereka mendapatkan 

materi tari dari guru ekstrakurikuler. Materi yang diberikan memberikan stimulus 

yang baik pada siswa, sehingga siswa dapat berkesempatan untuk menirukan 

gerakan maupun pola lantai yang diinsrtuksikan oleh guru ekstrakurikuler seni tari 

dengan lincah serta riang gembira. 

Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari memiliki minat 

dan antusias yang besar dalam proses pembelajaran seni tari. Sikap siswa yang 

selalu memperhatikan instruksi guru baik dalam pemberian materi gerak maupun 

pola lantai yang harus mereka bentuk. Sehingga muncul sikap untuk menanggapi 

instruksi guru dengan baik, yang dapat dilihat dari respon siswa yang langsung 

bergerak ketika diberi materi gerak dan mencari tempat ketika diberi materi pola 

lantai yang harus siswa bentuk dengan cara mengkonstruksi pengetahuan yang 

dimilki. Dan dengan adanya sikap disiplin para siswa dalam menerapkan instruksi 

guru saat proses pembelajaran memberi kemudahan bagi guru untuk  menerapkan 

pendekatan RME (Realistic Mathematic Education). 
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3. Aspek Psikomotorik 

Hasil belajar siswa pada aspek psikomotorik dalam pembelajaran seni tari 

pada kegiatan ekstrakurikuker di Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang 

dapat dilihat dengan adanya kemampuan siswa untuk bergerak, mengikuti gerakan 

yang didinstruksikan guru dengan baik. Kematangan motorik kasar 

(membutuhkan keseimbangan tubuh dengan baik) yang dimilki siswa tercipta 

disaat siswa mampu melakukan gerakan-gerakan tari dengan baik sesuai dengan 

irama. Gerakan-gerakan tari yang dilakukan oleh siswa sebagai contoh, gerakan 

melompat, bergoyang, dan bahkan gerakan berpindah tempat dari posisi satu 

menuju ke posisi lainnya dalam rangka membentuk sebuah pola lantai.  

Gerakan tari yang diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran tari 

berlangsung disesuaikan dengan irama musik pengiring akan ditiru oleh siswa 

dengan usaha pemahaman dari aspek kognitif dan afektif yang muncul pada diri 

siswa untuk merespon stimulus yang ada. Dan selain itu siswa diberi kesempatan 

untuk mencoba berusaha mendemonstrasikan gerak dan pola lantai tari yang telah 

diberikan oleh guru dengan baik, walaupun terkadang ada siswa yang merasa 

kesulitan atau tidak menginginkan tubuhnya bergerak namun dengan adanya 

bimbingan dari guru siswa tergerak untuk ikut mendemonstrasikan tari yang 

dipelajarinya bersama-sama. 

Hasil penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 

mencakup ketiga elemen dasar tari, yaitu aspek gerak, ruang dan waktu yang juga 

tentunya terlihat dalam penerapan pembentukan pola lantai yang disusun dalam 

bebrapa tarian yang diberikan oleh guru ekstrakurikuler seni tari di Taman Kanak-
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Kanak Al-Azhar 14 Semarang. Dengan adanya hasil penerapan pendektan RME 

(Realistic Mathematics Education) tentunya membawa pengaruh dalam hasil 

belajar siswa dalam bidang ekstrakurikuler seni tari, yang menurut teori Bloom 

mencakup tiga aspek hasil belajar, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik. Hasil belajar yang mencakup teori Bloom dapat dilihat setiap 

pertemuan, dengan cara melihat perkembangan dari siswa yang dapat memahami 

maupun aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

Perkembangan siswa dapat dilihat pada saat setiap pentas Akhirussanah 

yang diadakan di Gedung Balai Diklat Semarang pada tanggal 29 Juni 2011, 

dimana siswa dapat menunjukkan kemampuan yang dimilki dari potensi yang ada 

selama proses pembelajaran terutama kepada orang tua masing-masing siswa. 

Pentas Akhirussanah yang diadakan oleh pihak Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang dapat menunjukkan pula hasil belajar siswa baik dari aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotorik. Bentuk pementasan siswa peserta kegiatan 

eksrakurikuler seni tari, dapat dilihat pada gambar 26 berikut: 
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Gambar 26. 
Pentas Seni Tari 

(Dok. Sekolah 2010/2011) 
 

Gambar 26 juga merupakan bentuk pola lantai yang diajarkan Bpk. Udin 

selama proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler, yang dikemas 

ke dalam sajian operet yang berisi tarian-tarian yang telah dipelajari selama proses 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari dilaksanakan. Operet ditampilkan oleh 

siswa peserta ekstrakurikuler seni tari Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 

Semarang dengan baik, yang merupakan wujud dari hasil belajar siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) digunakan guru 

ekstrakurikuler seni tari Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang diterapkan 

pada saat pemberian materi pola lantai. Selain pola lantai, pendekatan RME 

(Realistic Mathematis Education) juga terimplementasi dalam ketiga elemen dasar 

tari, yaitu aspek gerak, ruang dan waktu. Sehingga siswa dapat dengan mudah dan 

mengerti untuk melaksanakan instruksi guru dalam membentuk pola lantai. 

Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) juga diterapkan 

pada proses pembelajaran kegiatan intrakurikuler oleh guru kelas Taman Kanak-

Kanak Al-Azhar 14 Semarang melalui kegiatan inti dan penutup. 

Penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang dapat menghasilkan suatu hasil 

belajar menurut teori Bloom tercakup dalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif yaitu 

siswa dapat menerapkan bentuk pola lantai dengan pengetahuan konsep 

matematika, afektif yaitu siswa dapat mengekspresikan diri melalui kepekaan rasa 

dan psikomotorik yaitu siswa mampu bergerak mengikuti instruksi guru.  
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5.2 Saran 

 Peneliti memberikan saran antara lain: 

5.2.1 Guru seni tari pada umumnya serta guru seni tari Taman Kanak-Kanak Al-

Azhar 14 Semarang agar menekanakan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dalam proses pembelajaran seni tari agar  

menambah pemahaman siswa pada konsep matematika. 

5.2.2 Program pembelajaran eklstrakurikuler yang ada pada kurikulum Taman 

Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang hendaknya jangan bersifat temporary 

(tidak tetap) karena program pemilihan ekstrakurikuler setiap semester 

dapat mengurangi adanya pembelajaran berlanjut pada siswa yang sudah 

terlihat memiliki bakat yang lebih dalam ekstrakurikuler yang sebelumnya 

diikuti. 

5.2.3 Pada setiap sekolahan yang memilki ekstrakurikuler seni tari khususnya 

Taman Kanak-Kanak Al-Azhar 14 Semarang agar lebih memberi waktu 

yang cukup untuk pembelajaran ekstrakurikuler seni tari agar hasil belajar 

yang diperoleh siswa dapat optimal. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Tujuan Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) 

dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 

14 Semarang dan hasil belajar siswanya. 

2. Hal-hal yang Diobservasi 

1) Letak geografis, meliputi letak TK Al-Azhar 14 Semarang 

2) Proses pembelajaran seni tari di TK Al-Azhar 14 Semarang 

3) Karakteristik siswa TK Al-Azhar 14 Semarang 

4) Fasilitas yang tersedia untuk pembelajaran seni tari 

3. Metode Observasi 

Metode yang akan digunakan dalam proses observasi selama 

penelitian ini adalah dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengadakan pengamatan terhaadap subyek yang diteliti. Data yang diperoleh 

akan digunakan sebagai alat untuk menemukan hasil penelitian. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Tujuan Wawancara 

Wawancara dilakukkan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

pendekatan RME (Realistic Mathematics Education) dalam pembelajaran seni 

tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-Azhar 14 Semarang dan hasil belajar 

siswanya. 

2. Informan 

Peneliti mengajukan pertanyaan pada informan berdasarkan 

pembatasan pedoman wawancara, antara lain: 

1). Kepala Sekolah 

a. Apakah visi dan misi TK Al-Azhar 14 Semarang? 

b. Berapa jumlah siswa serta staf guru dan karyawan TK Al-Azhar 14 

Semarang? 

c. Apa kurikulum yang dipakai TK Al-Azhar 14 Semarang? 

d. Apa peran serta kepala sekolah dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler? 

e. Apa fasilitas yang disediakan untuk pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler? 

f. Seberapa pentingkah pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler? 

g. Bagaimanakah karakteristik awal siswa (ekonomi dan akademik)? 

2). Guru Kelas 

a. Apa kurikulum yang digunnakan di TK Al-Azhar 14 Semarang? 

b. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran? 

c. Apa materi yang diberikan kepada siswa? 

d. Bagaimanakah pembuatan perencanaan pengajaran (RPP)? 
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e. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi? 

f. Bagaimanakah karakteristik awal siswa (akademik)? 

g. Bagaimanakah hubungan siswa dengan guru (tingkah laku)? 

h. Bagaimanakah hubungan siswa dengan siswa (tingkah laku)? 

i. Apakah kendala yang dihadapi guru dalam menghadapi siswa TK? 

j. Apakah manfaat diberikan pelajaran seni tari pada kegiatn ekstrakurikuler? 

k. Bagaimana tanggapan orang tua terhadap ekstrakurikuler seni tari? 

l. Bagaimana hasil belajar siswa (kognitif, afektif dan psikomotorik)? 

 

3). Guru Ekstrakurikuler Seni Tari 

a. Bagaimanakah karakteristik awal siswa (minat dan bakat)? 

b. Apa saja materi yang diberikan kepada siswa? 

c. Apa metode yang digunakan dalam proses pembelajaran tari? 

d. Bagaimanakah penerapan pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education) dalam pembelajaran seni tari yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar? 

e. Berapa alokasi waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran seni 

tari? 

f. Apa saja fasilitas yang disediakan untuk pembelajaran seni tari? 

g. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran seni tari (kognitif, 

afektif dan psikomotorik)? 

 

4). Siswa TK Al-Azhar 14 Semarang 

a. Kamu kenal sama guru yang mengajar ekstrakurikuler tari ngga? 

b. Kamu senang sama ekstrakurikuler menari ngga? Kenapa? 

c. Dalam menari ada hal yang menarik ngga? 

 

5). Orang Tua Siswa 

a. Apakah menurut anda pelajaran seni tari sesuai diberikan untuk anak TK? 

Mengapa? 
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b. Bagaimana tanggapan awal anda mengetahui adanya ekstrakurikuler seni 

tari? 

c. Apakah menurut anda fasilitas yang disediakan sekolah sudah memadai 

untuk pembelajaran seni tari? 

d. Apakah pelajaran seni tari penting diberikan kepada anak TK? Mengapa? 

e. Bagaimanakah cara anda, agar anak anda aktif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari? 

f. Bagaimana pendapat anda terhadap penerapan pendekatan RME (Realistic 

Mathematics Education) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler? 

g. Bagaiman pendapat anda terhadap hasil belajar siswa baik dalam bidang 

studi seni tari dan matematika? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Tujuan Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari sumber informasi yang 

ada kaitannya dengan penerapan pendekatan RME (Realistic Mat hematics 

Education) dalam pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di TK Al-

Azhar 14 Semarang dan hasil belajar siswa yang diperoleh. 

2. Pembatasan 

Hal-hal yang dijadikan bahan dokumentasi bagi peneliti diantaranya 

berupa dokumentasi lapangan dan dokumentasi peneliti. Dokumentasi lapangan 

meliputi denah ruang TK Al-Azhar 14 Semarang, pedoman kurikulum yang 

digunakan, data jumlah siswa maupun staf guru dan karyawan TK Al-Azhar 14 

Semarang, data tentang hasil prestasi siswa bidang seni tari baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Dan yang berkaitan dengan dokumentasi peneliti antara 

lain foto-foto proses pembelajaran. Pengumpulan dokumen digunakan sebagai 

bahan untuk menambah informasi dan data-data sebagai bukti tentang faktor-

faktor yang diteliti. Pengumpulan data yang dilakukan juga tidak hanya pada 

materi penelitian, tetapi juga mengenai lokasi penelitian yaitu TK Al-Azhar 14 

Semarang.  
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