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SARI 
 
 

Utami, Setia Rini. 2011. Proses Belajar Menari Pada Guru-Guru SD Di Pusat 
Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal. Skripsi Jurusan Sendratasik, 
Program Studi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Wahyu Lestari, M.Pd., dan 
Pembimbing II Dra. Eny Kusumastuti, M.Pd. 
 
 
 Proses belajar menari guru-guru SD pada Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 
Kabupaten Tegal adalah tahapan guru-guru SD dalam usaha memperoleh 
pengetahuan tari pada Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Pusat Latihan Tari Sekar 
Budaya adalah lembaga pengembangan seni tari di Kabupaten Tegal yang 
menjadi pilihan guru-guru SD untuk belajar menari. Rumusan masalah penelitian 
ini adalah: (1) bagaimana proses belajar menari guru-guru SD pada Pusat Latihan 
Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal, (2) apa saja  kendala yang dihadapi guru-
guru SD dalam belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten 
Tegal, (3) apa saja pengaruh proses belajar menari guru-guru SD terhadap 
kompetensi sebagai seorang pendidik. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 
dokumentasi dan angket. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik 
dependabilitas dan konfirmabilitas. Analisis penelitian ini melalui langkah-
langkah: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. 
 Berdasarkan proses belajar guru-guru SD diperoleh hasil penelitian yaitu 
(1) proses belajar menari guru-guru SD melalui beberapa tahapan yaitu 
pembukaan, inti,dan penutup. Guru-guru SD mengalami kesulitan dalam 
penerimaan materi, walaupun begitu guru-guru SD mengalami peningkatan dalam 
kemampuan menari tari bentuk, (2) kendala guru-guru SD dalam belajar menari  
meliputi kesibukan guru-guru SD, tidak ada dukungan dari sekolah, dan situasi 
kondisional, (4) pengaruh proses belajar menari guru-guru SD terhadap 
kompetensi sebagai pendidik meliputi pengetahuan tentang pembelajaran tari 
yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik, mengetahui bagaimana bersikap 
dan memahami teman-teman guru yang memiliki karakter berbeda-beda berkaitan 
dengan kompetensi kepribadian, kemampuan berinteraksi berkaitan dengan 
kompetensi sosial, dan kemampuan menguasai materi tari yang berkaitan dengan 
kompetensi profesional. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang ada, peneliti menyarankan bagi (1) 
Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal agar dapat memberikan tempat 
latihan yang bersih, (2) bagi pelatih Pusat Latihan Tari Sekar Budaya untuk lebih 
memperhatikan kekurangan guru-guru SD dalam menari agar dapat diperbaiki dan 
disempurnakan lagi, (3) bagi guru-guru SD yang mengikuti belajar menari 
diharapkan dapat mengatur waktu dengan kesibukan lain agar dapat mengikuti 
latihan dengan baik,lebih disiplin dalam proses latihan dan melakukan latihan 
rutin dirumah agar kemampuan dalam menari dapat meningkat lagi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Guru adalah salah satu ujung tombak pelaku proses pendidikan. Peranan 

guru sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar dan proses bimbingan sekolah. Salah satu peranan guru adalah 

sebagai dinamisator kurikulum, yaitu dalam proses penyampaian bahan ajar yang 

dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.  

Guru SD umumnya adalah guru kelas yaitu satu guru menguasai kelas dan 

melakukan pendidikan dengan mengajarkan semua mata pelajaran yang tercatat 

dalam kurikulum kelas itu, maka dari itu guru kelas harus memiliki kompetensi 

mengajar berbagai bidang studi (Istiningsih 2006: 20), akan tetapi pada 

kenyataannya guru SD tidak mendapat bekal yang cukup untuk mengajarkan 

kesenian khususnya bidang seni tari. Pada hal penguasaan materi oleh guru 

adalah kunci penting dalam pengajaran seni tari sedangkan umumnya guru SD 

masih kurang berkompeten dalam bidang seni. 

Upaya peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar merupakan bagian dari peningkatan profesional guru kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan (Setianingsih 2003: 3).  Penguasaan tari oleh guru-

guru SD sangat penting sebagai bahan materi yang diajarkan kepada siswa-siwa 

Sekolah Dasar, untuk mengajarkan seni budaya maka guru harus memiliki sikap 
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apresiasi dan kreasi. Mengikuti pembelajaran tari di sanggar adalah salah satu 

bentuk apresiasi guru dalam meningkatkan kemampuan mengajar seni tari di 

sekolah. 

Pendidikan seni bagi anak sangat penting, namun hal itu tidak didukung 

dengan sumber daya manusia yang ada yaitu guru sebagai ujung tombak pelaku 

proses pendidikan yang menyalurkan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Pentingnya pendidikan seni bagi anak diperkuat oleh penelitian Atip Nurharini 

(2003) yang menerangkan bahwa pembelajaran tari mampu menimbulkan rasa 

percaya diri anak yang berupa tumbuhnya perasaan bangga, memiliki sifat 

pemberani, mampu mengendalikan emosi dan mengasah kehalusan budi, 

menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan rasa mandiri, mudah berinteraksi 

dengan orang lain, memiliki prestasi lebih baik, berkembang imajinasinya dan 

kreativitasnya.  

Kendala guru yang kurang berkompeten dalam bidang seni diperkuat 

penelitian Dyah Purwani Setianingsih tahun 2003 tentang ‘Pemberdayaan Guru 

Kertangkes SLTP Melalui Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran’ di 

Demak. Penelitian ini menginformasikan bahwa fenomena yang berhasil diamati 

dapat diketahui bahwa kondisi guru kertangkes (kerajinan tangan dan kesenian) 

kinerjanya masih kurang baik. Hal ini dikarenakan unjuk kerja guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sangat bervariasi dalam menyiapkan 

perangkat, melaksanakan dan mengevaluasi program, termasuk penguasaan 

bahan ajar dan penggunaan metode yang tepat. 
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Penelitian Hartono tahun 2007 tentang ‘Kemampuan Guru SD/MI Dalam 

menterjemahkan Mata Pelajaran Seni Budaya dan Kerajinan (SBK)’ juga 

menginformasikan bahwa perlunya peningkatan wawasan, pengetahuan, dan 

apresiasi seni bagi Guru SD/MI. 

Proses peningkatan wawasan dan kemampuan guru dalam mengajar seni 

tari salah satunya dengan mengikuti kegiatan pembelajaran tari di sanggar. Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam 

bidang pengembangan seni tari di Kabupaten Tegal. Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya dijadikan alternatif pendidikan nonformal bagi guru-guru SD di 

Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar seni, budaya 

dan keterampilan, khususnya bidang seni tari. 

Proses belajar menari guru-guru SD yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tahapan guru-guru SD dalam usaha memperoleh pengetahuan tari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal. Guru-guru SD di Kabupaten Tegal 

berinisiatif untuk meningkatkan kompetensi  sebagai pendidik atau guru 

khususnya dalam mengajar tari di Sekolah. 

Guru SD dalam penelitian ini adalah guru-guru SD di Kabupaten Tegal 

yang mengajar di Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta, namun mayoritas 

guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya adalah guru-

guru SD yang mengajar di sekolah negeri. Guru-guru SD yang mengajar di 

sekolah negeri berjumlah 24 guru dan guru SD yang mengajar di sekolah swasta 

hanya 3 guru. Selain diikuti guru-guru SD, lima orang  mahasiswa UT PGSD 

juga ikut belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Para mahasiswa UT 
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PGSD mengaku tidak mendapatkan bekal pengetahuan seni tari dalam 

perkuliahan sehingga mencari pengetahuan lain diluar perkuliahan salah satunya 

dengan belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Rata-rata usia guru-

guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

terbilang masih muda yaitu antara 21-35 tahun. 

Guru-guru SD mengaku belajar menari atas inisiatif sendiri dengan 

menggunakan biaya pribadi. Guru-guru SD rela mengeluarkan uang sebesar Rp. 

30.000,-/bulan guna membayar pelatihan tari. Hal itu dikatakan langsung oleh Sri 

Ayu Setianingsih (wawancara tanggal 30 Desember 2010): 

“Saya belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya ya bayar 
sendiri mbak, uangnya dari upah saya mengajar di sekolah”. 

 
Guru-guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

menyadari masih memiliki kekurangan dalam wawasan dan pengetahuan sebagai 

bekal dalam mengajar di sekolah khususnya dalam mata pelajaran seni budaya. 

Guru-guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya mengaku 

kesulitan dalam mengajar mata pelajaran seni karena tidak mendapatkan bekal 

pengetahuan seni khususnya seni tari. Berdasarkan alasan yang diungkapkan, 

guru-guru SD berinisiatif untuk menambah wawasan dan pengetahuan melalui 

pendidikan nonformal yaitu di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. 

Lembaga pengembangan tari atau sanggar tari di Kabupaten tidak hanya 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, ada juga sanggar tari yang dikelola pribadi 

antara lain yang berada di Desa Balapulang dan Dukuhwaru namun yang baru 

terdaftar di dinas adalah Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya dipilih karena memiliki manajemen yang baik yaitu memiliki 
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susunan kepengurusan dengan pembagian tugas yang teratur, selain itu pelatih 

tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya merupakan orang-orang yang 

berkompeten di bidang seni tari  yang berasal dari lulusan perguruan tinggi 

seperti UNNES, UNY dan IKJ. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guru-

guru SD tertarik untuk belajar di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya.  

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya dibentuk pada tanggal 1 Februari 2009 

dengan sekertariat di Gedung Rakyat yang berada di Jalan Dr. Soetomo No. 91 

Slawi. Ide untuk membentuk Pusat Latihan Tari Sekar Budaya barasal dari 

kumpulan guru-guru tari di Kabupaten Tegal yang berupaya  melestarikan 

kesenian daerah khususnya seni tari. Setelah dibentuk Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya ternyata peminatnya tidak hanya dari kalangan anak-anak, namun guru-

guru SD juga ikut berminat belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

sehingga khusus guru-guru SD yang berminat belajar menari dibentuk kelas 

khusus guru-guru SD. Kelas khusus guru-guru SD ini melakukan latihan satu 

minggu sekali pada hari kamis pukul 15.30 WIB. Materi yang diajarkan adalah 

tari bentuk kreasi maupun klasik. Materi yang pernah diajarkan antara lain tari 

Topeng Endel, Tari Kukilo, dan Tari merak. 

Penelitian ini akan membahas tentang proses belajar  menari yang 

dilakukan oleh guru-guru SD di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Guru-guru SD 

yang mengikuti belajar menari tidak memiliki bekal dalam bidang seni tari dan 

kurang memiliki kompetensi dalam bidang seni tari sehingga, memutuskan untuk 

belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya.  
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Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana guru-guru 

SD yang tidak mempunyai bekal dibidang tari menerima materi tari yang 

diberikan oleh pelatih di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, sehingga dapat 

diketahui kendala-kendala yang dihadapi guru-guru SD yang mengikuti belajar 

menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya serta pengaruh proses belajar menari 

guru-guru SD pada kompetensi guru yang dimiliki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana proses belajar menari pada guru-guru SD di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya Kabupaten Tegal? 

1.2.2 Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru-guru SD dalam belajar  menari 

di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal? 

1.2.3 Apa saja pengaruh proses belajar menari guru-guru SD terhadap 

kompetensi sebagai seorang pendidik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan proses belajar menari pada guru-guru 

SD di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal. 
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1.3.2 Mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh guru-guru 

SD dalam belajar  menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten 

Tegal. 

1.3.3 Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh proses belajar menari pada 

guru-guru SD di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya terhadap kompetensi 

sebagai seorang pendidik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di Pusat Pelatihan Sekar Budaya diharapkan 

dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis.  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat teoritis, 

yaitu: 

1.4.1.1 Memberikan sumbangan pikiran dan tolak ukur kajian pada penelitian 

lebih lanjut, yaitu beberapa alternatif  metode dan materi pembelajaran tari 

yang sesuai untuk guru-guru SD. 

1.4.1.2  Menambah khasanah pengembangan teori keilmuan seni tari bagi guru-

guru SD. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:  

1.4.2.1 Bagi guru-guru SD yang mengikuti kegiatan belajar menari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas 
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dalam mengajar Seni Budaya khususnya seni tari di sekolah sehingga 

kualitas pendidikan nasional dapat tercapai. 

1.4.2.2 Bagi Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, sebagai bahan masukan kepada 

pengelola Pusat Latihan Tari Sekar Budaya untuk pengembangan pusat 

latihan seperti materi, metode pembelajaran dan hal-hal yang mendukung 

proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah, hambatan dalam pengajaran seni di Sekolah dapat teratasi 

dengan adanya kompetensi guru yang meningkat 

1.4.2.4 Bagi murid-murid SD, dapat memperoleh pengetahuan tentang seni tari 

melalui guru secara langsung di sekolah. 

1.4.2.5 Bagi masyarakat, sebagai alternatif pendidikan nonformal yang dapat 

diikuti untuk menambah pengetahuan khususnya bidang seni tari. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar sistematika skripsi sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian awal berisi tentang Judul, Kata Pengantar dan Daftar Isi. 

1.5.2 Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB 1 Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB 2 Landasan Teori, berisi tentang kajian pustaka yang digunakan 

sebagai landasan teori. 
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BAB 3 Metode Penelitian, berisi tentang Pendekatan Penelitian, 

Sasaran Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dan Teknik 

Analisis Data. 

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian  

yang dibahas lebih rinci. 

BAB 5 Simpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang 

didapatkan dari hasil penelitian dan saran peneliti. 

1.5.3 Bagian penutup berisi daftar pustaka. 
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BAB 2 

 LANDASAN TEORI 

 

2.1 Ruang Lingkup Pendidikan Seni 

Pendidikan seni adalah suatu proses kegiatan pembelajaran untuk 

mengembangkan nilai-nilai yang bermakna di dalam diri manusia melalui 

pembelajaran seni (Jazuli 2008: 17). Pendidikan seni dapat berperan tidak hanya 

membentuk pembelajar  memiliki sensitivitas, kreativitas estetis, intuitif dan 

kritis terhadap lingkungannya tetapi juga dapat mengembangkan berbagai 

potensi dasar mereka dalam belajar untuk mencapai hasil yang optimal (Wardani 

2006: 15).  

Pendidikan seni sangat penting bagi anak, terutama dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan diri anak. Dalam satu sisi, pendidikan seni 

berfokus pada fakta dan pengetahuan teoritis, dan di sisi lain, anak juga dapat 

memperoleh pemahaman estetis melalui eksplorasi dan pengalaman praktis dalam 

melakukan kegiatan seni (Kusumastuti 2004: 17). 

Pendidikan Seni Budaya memiliki sifat multilingual, multidimensional, 

dan multikultural. Multilingual yaitu pengembangan kemampuan 

mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media. 

Multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi 

konsepsi pengetahuan, pemahaman, analisis, apresiasi, kreasi, dengan 

memadukan unsur-unsur estetika, sedangkan multikultural mengandung arti 
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pendidikan seni menumbuh kembangkan kesadaran kemampuan apresiasi 

terhadap beragam budaya Nusantara dan mancanegara (Supriyono 2006: 4). 

Pendidikan seni juga dapat menumbuhkan manusia sehat mental yang dapat 

membangun masyarakat yang beradab yang berhak atas kedaulatan, oleh karena 

itu pendidikan seni masuk dalam kurikulum pendidikan (Serniawan 2006: 8). 

Beberapa tujuan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan antara lain: 

(1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, (2) 

Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan, (3) 

menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan, (4) menampilkan 

peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, 

maupun global (Hartono 2007: 103).  

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa pendidikan seni khususnya pada anak-anak bermanfaat  untuk membentuk 

pribadi yang sensitif terhadap lingkungan di sekitar anak-anak dengan 

mengembangkan kreativitas yang ada pada diri anak-anak. Pendidikan seni 

sangat penting diterapkan di Sekolah Dasar (SD) karena pendidikan di tingkat 

dasar akan mempengaruhi perkembangan anak-anak menuju tingkat 

perkembangan selanjutnya. 

 

2.2  Permasalahan Pendidikan Seni di Sekolah Dasar (SD)  

Pendidikan seni sangat penting untuk mendukung perkembangan 

kecerdasan kinestetik maupun psikologis peserta didik. Kecerdasan kinestetik 

adalah kemampuan menyelaraskan pikiran dengan badan sehingga apa yang 
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dikatakan oleh  pikiran akan tertuang dalam bentuk gerakan-gerakan badan yang 

indah, kreatif, dan mempunyai makna (Faruq 2007: 3). Pembelajaran seni tari 

diharapkan mampu mengungkapkan ide-ide, imajinasi dan fantasi peserta didik 

secara kreatif (Ratih 2002: 81).  

Sekolah sebagai lembaga atau organisasi sosial berperan penting dalam 

pembelajaran seni. Mata pelajaran seni untuk Sekolah Dasar (SD) masuk dalam 

Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Seni budaya dan 

keterampilan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya 

meliputi segala aspek kehidupan. Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya (KTSP SD/MI 

2006), namun pembelajaran seni di Sekolah Dasar memiliki kendala dengan 

kurangnya guru yang memiliki kompetensi pada bidang seni. 

Kenyataan rendahnya kompetensi dan ketrampilan guru dikemukakan 

Fasli Djalal mantan Dirjen DIKNAS Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan menerangkan hampir setengah dari sekitar 2,6 juta guru di 

Indonesia tidak layak mengajar di sekolah. Sementara input guru di Indonesia 

sangat lemah (Sunarto. 2008. Membangun Kompetensi Guru Efektif. 

http://researchengines.com/anton1609.html. Diunduh 16 September 2008).  

Kurangnya pemahaman sebagian guru SD terhadap seni, diantaranya 

mencakup pengetahuan, wawasan, konsep, pemikiran, penyusunan kurikulum 

seni, menentukan dan memilih materi pengajaran kesenian; sehingga sangat 

mempengaruhi anak didik dalam persepsi dan apresiasi seninya. Oleh karena itu, 
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diperlukan peningkatan wawasan, pengetahuan, dan apresiasi seni (Hartono 2007: 

100-105).  

Implementasi KTSP menuntut kemandirian guru untuk memberdayakan 

tenaga kependidikan, sebab keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan 

oleh keterlibatan tenaga kependidikan dalam seluruh kegiatan di sekolah. 

Pembinaan kualitas tenaga kependidikan merupakan strategi khusus dalam 

pemberdayaan tenaga kependidikan. Dalam hal ini perlu senantiasa dilakukan 

peningkatan kemampuan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugasnya 

secara efektif dan efisien. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal (Mulyasa 2009: 

81-84). 

Upaya peningkatan kemampuan guru dapat melalui pendidikan formal 

maupun nonformal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, 

berstruktur, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi dan yang setaraf dengannya, sedangkan pendidikan nonformal ialah setiap 

kegiatan yang terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang 

mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan 

yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu 

didalam mencapai tujuan belajarnya (Amin.2010. Pendidikan Formal, 

Nonformal dan Informal. http://benramt.wordpress.com/. Diunduh 26 Maret 

2010 Pkl. 04.45). 

Salah satu pendidikan nonformal yaitu melalui sanggar. Pembelajaran tari 

di sanggar yang dilakukan oleh guru-guru SD adalah salah satu bentuk 
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peningkatan kompetensi bidang profesionalitas. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Guru, dinyatakan bahwasanya  

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru adalah kompetensi 

profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud dalam hal ini merupakan 

kemampuan Guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam 

(Mahmudin. 2009. Kompetensi Profesional Guru Indonesia. 

http://mahmudin.wosrdpress.com/. Diunduh 24 Maret 2009). 

 

2.3  Tari 

2.3.1  Makna Tari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan tari sebagai gerakan 

badan yang berirama dan biasanya diiringi bunyi-bunyian. Dalam buku Djawa 

dan Bali: Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisionil di Indonesia, 

mengungkapkan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan 

dengan gerak-gerak ritmis yang indah (Soedarsono 1972: 4). Sementara itu, teori 

lain menyatakan tari adalah bentuk gerak yang indah, lahir dari tubuh yang 

bergerak, berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari (Jazuli 

2008: 7). 

2.3.2 Aspek-aspek Tari 

Aspek-aspek tari terdiri dari bentuk, gerak, tubuh, irama, dan jiwa. Bentuk 

yaitu bentuk gerak yang indah merupakan rangkaian dari beberapa anggota tubuh 

yang ditata, dirangkai, dan disatupadukan yang selaras dengan unsur-unsur 

pendukung tari. Gerak dalam gerak tari mengandung tenaga/energy yang 
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melibatkan ruang dan waktu. Tubuh merupakan alat/sarana komunikasi kepada 

penontonnya ketika sedang membawakan perannya. Irama yaitu melalui 

pengendalian irama dengan tekanan-tekanan gerak yang tepat akan menimbulkan 

sajian tari yang memiliki greged dan berkesan tidak monoton. Penguasaan 

terhadap irama menjadi jembatan untuk menampilkan sebuah tari yang dinamis 

dan mempunyai daya hidup bila dinikmati. Jiwa yaitu pada kekuatan jiwa bisa 

dikatakan sebagai tingkat kekuatan proses-proses stimulatif yang mengikuti 

persepsi (tanggapan) maupun motivasi (pendorongnya), karena pengalaman-

pengalaman yang belum dipahami secara baik tidak akan membantu untuk 

memunculkan sebuah ungkapan (Jazuli 2008: 7-10). 

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Tari 

2.3.3.1  Fungsi Tari 

Tari mempunyai dua sifat yang mendasar yaitu, individual dan sosial. 

Individual karena tari merupakan ekspresi jiwa yang berasal dari individu. Sifat 

sosial karena gerak-gerak tari tidak lepas dari pengaruh dari keadaan dan 

mengacu kepada kepentingan lingkungannya, sehingga tari dapat berfungsi 

sebagai sarana komunikasi guna menyampaikan ekspresi jiwa kepada orang lain 

(Jazuli 2008:45). 

Fungsi tari dalam kehidupan manusia adalah: (1) untuk kepentingan 

upacara, (2) untuk hiburan, (3) sebagai seni pertunjukan, dan (4) sebagai media 

pendidikan (Jazuli 2008:46). Tari sebagai media pendidikan merupakan sebuah 

instructional material berbentuk kegiatan seni yang menyalurkan nilai-nilai 

tertentu pada siswa. Sejumlah manfaat tari sebagai media pendidikan antara lain 
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sebagai pengenalan tubuh, pembentukan tubuh, sosialisasi diri, pengenalan 

prinsip, pengetahuan ilmu pasti alam, menumbuhkan kepribadian, komunikasi, 

dan  pengenalan nilai budaya (Hidajat 2006: 17-26). 

2.3.3.2 Tujuan Tari 

 Bangsa atau suku bangsa sering menampilkan bentuk tari yang 

mencerminkan ekspresi budayanya. Tidak jarang suatu bangsa atau negara 

memperkenalkan diri kepada bangsa lainnya melalui komunikasi budaya, yaitu 

kesenian yang dimiliki. Tari sebagai seni pertunjukan menjadi sarana untuk 

mencapai kepentingan tersebut. Namun demikian sesungguhnya di dalam tari 

sendiri juga memiliki bentuk yang terkait dengan tujuan-tujuan bagi 

keberadaannya. Adapun bentuk tujuan tari dapat digolongkan menjadi lima, 

yaitu: 1) tari rakyat, 2) tarian sosial, 3) tarian etnis, 4) tarian spektakuler, 5) 

sebagai ekspresi seni (Jazuli 2008: 62-66). 

 Berdasarkan teori-teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tari 

adalah kesatuan antara gerak dan irama melalui jiwa yang mengekspresikan 

suatu maksud tertentu. Fungsi dan tujuan tari berkaitan dengan ekspresi budaya 

yang setiap suku bangsa berbeda-beda, namun pada dasarnya suatu tarian dapat 

berfungsi untuk kepentingan upacara, hiburan, dan media pendidikan. 

 

2.4 Proses Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, 

yang mengubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, 

yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan 
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jangka panjang (Sugandi 2007: 9). Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

tersebut berubah kearah yang lebih baik (Darsono 2000: 24). 

Pembelajaran merupakan dua kegiatan yang terjadi dalam satu kesatuan 

waktu yaitu kegiatan belajar dan mengajar. Interaksi belajar mengajar merupakan 

hubungan aktif guru siswa dan siswa-siswa dalam ikatan tujuan instruksional, 

maka yang menjadi unsur dasar interaksi belajar mengajar adalah guru, siswa dan 

tujuan instruksional. Dalam mencapai tujuan instruksional diperlukan bahan ajar, 

strategi, situasi, serta evaluasi pada pelaksanaan proses interaksi belajar mengajar 

(Kusumastuti. 2009. Handout Strategi Belajar Mengajar. http://eny-

tari.blogspot.com/. Diunduh 30 Mei 2009 Pkl. 08. 45). 

Proses pembelajaran sendiri secara empiris dapat diartikan sebagai tahapan 

suatu kegiatan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Adapun komponen 

pembelajaran meliputi guru, siswa, bahan ajar (materi), metode, media 

pembelajaran dan evaluasi. Berikut ini adalah penjelasan dari komponen-

komponen pembelajaran antara lain: 

2.4.1  Guru 

Peranan guru dalam proses belajar mengajar sangat penting yaitu guru 

sebagai moderator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai ahli media, guru 

sebagai evaluator disamping itu guru harus berkualifikasi tinggi, dapat 

menyelenggarakan dan menilai program pengajaran. Guru merupakan pengajar 

yang menyentuh pribadi siswa. Guru sering dijadikan tokoh teladan oleh siswa, 

maka seyogyanya memiliki perilaku yang memadai untuk dapat mengembangkan 
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diri siswa secara utuh, selain itu guru juga memiliki tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan 

(Slameto 2003: 98). Begitu pula dalam proses pembelajaran seni, guru sangat 

penting peranannya dalam pembelajaran karena merupakan salah satu unsur 

dalam interaksi belajar mengajar. 

2.4.2 Siswa 

Siswa dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena 

selain berperan sebagai subyek belajar juga sebagai obyek. Sebagai subyek 

karena siswa adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai 

obyek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan 

perilaku pada diri subyek belajar (Sugandi 2007: 29). 

2.4.3  Bahan Ajar ( Materi ) 

 Bahan pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran. Tanpa bahan pengajaran, proses pembelajaran tidak akan 

berjalan. Guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan 

pelajaran yang akan disampaikannya kepada anak didik. Bahan pembelajaran 

harus menunjang tujuan yang telah ditetapkan. Bahan pembelajaran harus pula 

sesuai dengan taraf perkembangan dan kemampuan siswa, menarik dan 

merangsang serta berguna bagi siswa, baik untuk pengembangan pengetahuan 

atau untuk keperrluan tugas di lapangan (Djamarah 2002: 50). 
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2.4.4  Metode  

 Metode secara harfiah berarti cara. Dalam istilah umum, metode diartikan 

sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan 

menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Selanjutnya yang 

dimaksud dengan metode mengajar ialah cara yang berisi prosedur baku untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan, khususnya kegiatan penyajian materi 

pelajaran pada siswa (Syah 2000: 201). 

Proses belajar-mengajar praktik tari sebagai bentuk belajar keterampilan 

sering menggunakan metode demonstrasi (mempertunjukan), metode drill-

resitasi (latihan), metode SAS (Struktur Analisis Sintesis), metode wawancara 

dan sebagainya. Sedangkan teknik pengajaran tari biasanya menggunakan teknik 

peniruan, teknik berlawanan arah, teknik langsung dengan iringan, dan teknik 

garingan (Jazuli 2002: 35). 

2.4.5 Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri. Secara umum media 

pembelajaran berfungsi untuk membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa 

yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon peserta 

didik, memberikan timbal balik antara materi dan respon siswa, menciptakan 

minat untuk latihan terus-menerus. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi 

untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar, memperjelas 

informasi pada waktu tatap muka, memperkaya informasi saat proses belajar 
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mengajar, memberikan variasi dalam menyajikan materi, menambah 

pengetahuan nyata terhadap suatu ilmu, serta dapat mengatasi pengalaman siswa 

yang berbeda-beda (Sudrajat. 2008. Media Pembelajaran. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com. Diunduh Sabtu, 12 Januari 2008 Pkl. 

10.10). 

2.4.6 Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi dan memanfaatkannya 

sebagai penimbang dalam pengambilan keputusan. Evaluasi pembelajaran 

merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, artinya dalam pembelajaran 

akan melibatkan tiga aktivitas yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. 

Tanpa kegiatan penilaian guru tidak akan tahu bagaimana proses belajar terjadi 

dan seberapa jauh tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Sugandi 2007: 109-

111). 

 

2.5 Kompetensi Guru 

 Kompetensi merupakan unsur yang wajib dipenuhi sebagai syarat menjadi 

guru. Guru SD merupakan guru kelas, Kompetensi guru kelas dengan guru 

bidang studi atau mata pelajaran memiliki perbedaan dalam hal orientasi 

pengajarannya. Guru kelas melakukan pendidikan dengan mengajarkan semua 

mata pelajaran yang tercatat dalam kurikulum kelas itu, maka guru kelas harus 

bisa menguasai kelas. Guru bidang studi atau mata pelajaran hanya mengolah 

bidang studi atau mata pelajaran yang diampu menjadi struktur ilmu yang 

diterjemahkan peta konsep, konsep terseleksi dan bahan ajar yang fungsional 
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untuk kegiatan pembelajaran. Secara umum kompetensi guru sebagai agen 

pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Istiningsih 2006: 20-21). 

2.5.1 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang menuntut guru 

memiliki pemahaman yang luas tentang landasan kependidikan. Selain itu, guru 

dituntut memiliki pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki (Junaidi. 2010.  Kompetensi 

Pedagogik. http://wawan-junaidi.blogspot.com. Diunduh Rabu, 13 Januari 2010). 

2.5.2  Kompetensi Kepribadian 

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar memiliki 

karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok 

seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun 

masyarakatnya sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” 

(ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan 

perilakunya). Guru sebagai panutan bagi peserta didik dan masyarakat, maka 

guru harus memiliki akhlak yang mulia, berwibawa, jujur dan menjadi teladan 

yang baik. Selain itu, guru dituntut untuk dapat mengembangkan diri secara 

mandiri dan berkelanjutan (Mustaqim. 2009. Kompetensi Kepribadian. 

http://nyongandikahendra.blogspot.com. Diunduh Kamis, 30 April 2009) 
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2.5.3  Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota 

masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi: kemampuan beriteraksi dan 

berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan 

professional, kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap 

lembaga kemasyarakatan, dan kemampuanuntuk menjalin kerjasama baik secara 

individual maupun secara kelompok (Adi. 2007. Kompetensi Yang Harus 

Dimiliki Seorang Guru. http://saifuladi.wordperss.com. Diunduh 6 Januari 2007 

Pkl.04.58). 

2.5.4  Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah kompetensi guru dalam pengetahuan isi 

yaitu mencangkup materi pelajaran secara luas, konsep-konsep dan metode 

disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual 

koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata 

pelajaran yang diampu (Mahmudin. 2009. Kompetensi Profesional Guru 

Indonesia. http://mahmudin.wordpress.com/. Diunduh 24 Maret 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

2.6 Kerangka Berpikir Proses Belajar Menari Pada Guru-Guru 
SD Di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 
 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir Proses Belajar Menari Pada Guru-Guru SD Di Pusat 
Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal 

 

Guru-guru SD mengalami kesulitan dalam mengajar seni tari di sekolah 

karena kurang memiliki kompetensi di bidang seni tari, oleh karena itu beberapa 

Kompetensi 

1. Pedagogik 
2. Kepribadian 
3. Sosial 
4. Profesional 

Tindakan 
Berlatih 

 (Belajar menari) 

Pusat Latihan Tari 
“Sekar Budaya” 

 

PBM 
1. Guru 
2. Siswa 
3. Materi Pembelajaran 
4. Media Pembelajaran 
5. KBM 
6. Metode Pembelajaran 
7. Evaluasi 

Keterampilan Mengajar Tari 

Guru-Guru 
SD 

Apresiasi 
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guru-guru SD di Kabupaten Tegal berusaha meningkatkan kompetensi sebagai 

guru yang meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional khususnya 

untuk mengembangkan kemampuan mengajar seni tari dengan mengikuti 

pelatihan tari di sanggar sebagai bentuk apresiasi seorang guru. Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya adalah salah satu lembaga pengembangan seni tari yang berada di 

Kabupaten Tegal merupakan pilihan guru-guru SD untuk mengembangkan 

kemampuan dalam mengajar tari.  

Proses belajar mengajar tari yang diikuti oleh guru-guru SD meliputi 

beberapa komponen yaitu guru, siswa, materi pembelajaran, media pembelajaran, 

metode pembelajaran dan evaluasi. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-

masing komponen: (1) guru, guru dalam penelitian  ini yaitu para pelatih di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya yang memberikan pelatihan tari kepada guru-guru SD 

yang mengikuti belajar menari; (2) siswa, dalam hal ini yang berperan sebagai 

siswa adalah guru-guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya; (3) materi pembelajaran, yaitu materi tarian  yang diajarkan kepada 

guru-guru SD yang mengikuti proses belajar menari; (4) media pembelajaran, 

media pembelajaran dalam penelitian ini erat kaitannya dengan sarana prasarana 

yang dimiliki oleh Pusat Latihan Tari Sekar Budaya; (5) Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM, merupakan interaksi kegiatan antara pelatih yang dalam hal ini 

berperan sebagai guru dan guru-guru SD yang mengikuti belajar menari; (6) 

metode pembelajaran, yaitu metode yang digunakan pelatih dalam memberikan 

materi kepada guru-guru SD yang berperan sebagai siswa dalam proses 

pembelajaran; (7) evaluasi, merupakan bentuk penilaian yang dilakukan kepada 
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guru-guru SD yang mengikuti belajar menari sebagai bentuk hasil belajar yang 

telah dilakukan. 

Melalui proses belajar mengajar tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, 

guru-guru dilatih sehingga mendapat pengetahuan tentang tari dan keterampilan 

menari sebagai bekal dalam mengajar tari di Sekolah dan berpengaruh terhadap 

kompetensi guru yang dimiliki. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah 

teori yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu diperoleh dengan cara 

menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti 

(Suharsimi 2006: 14). Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup 

tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi 

dengan orang lain, dan melalui pengertian dan pengalaman itulah terbentuk 

kenyataan. Oleh karena itu, fenomenologi lebih menekankan pada aspek 

subjektif dari perilaku orang (Jazuli 2001: 28). 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, artinya permasalahan yang 

dibahas dalam proses belajar menari pada guru-guru SD di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya Kabupaten Tegal bertujuan menggambarkan dan menguraikan 

tentang hal-hal yang bertujuan dengan keadaan atau status fenomena yang tidak 

berkenaan dengan angka-angka (Moleong 2004: 103). Dalam hal ini peneliti 

berusaha meneliti, menelusuri, memahami, menggambarkan dan menjelaskan 

tentang bentuk kegiatan proses belajar menari pada guru-guru SD di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya. 
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Metode kualitatif pada penelitian mengenai proses belajar menari pada 

guru-guru SD di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal dijadikan 

sebagai langkah pertama pengamatan. Kemudian nantinya akan muncul 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada pengurus, pelatih, maupun guru-

guru SD yang mengikuti proses belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya Kabupaten Tegal. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini antara lain: 

3.2.1 Guru-guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya. 

3.2.2 Pelaksanaan proses belajar menari pada  guru-guru SD di Pusat Latihan 

Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal, serta kendala yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran tari. 

3.2.3 Pengaruh proses belajar menari guru-guru SD terhadap kompetensi 

sebagai seorang pendidik. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal merupakan lembaga 

pengembangan tari yang berada di Kabupaten Tegal dan dibuka untuk umum. 

Pusat Latihan Sekar Budaya bertempat di Gedung Rakyat (Gedung Kesenian 

Kabupaten Tegal) yang berada di Jalan Dr. Soetomo No.91 Slawi. Lokasi 

penelitian Pusat Latihan Tari “Sekar Budaya” yang berada di Gedung Rakyat 
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Kabupaten Tegal  karena Pusat Latihan Tari Sekar Budaya didirikan atas dasar 

kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dewan Kesenian Kabupaten Tegal 

(DKKT) dalam pengembangan seni budaya khususnya seni tari. Selain itu, Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya memiliki manajemen lembaga yang baik dalam 

pengembangan seni khususnya seni tari didukung dengan sumber daya manusia 

yang baik pula. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data termasuk hal penting dalam langkah-langkah penelitan. 

Ada beberapa metode dalam pengumpulan data, antara lain melalui: kuesioner 

(angket), interviu (wawancara), observasi dan dokumentasi (Suharsimi 2006: 

221).  

3.4.1 Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen 

atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden 

mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan 

presepsinya (Aries. 2008. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif. 

http://ardhana12.wordpress.com. Diunduh 8 Februari 2008). Dalam hal ini 

peneliti menggunakan angket untuk memperoleh data dari guru-guru SD yang 

mengikuti pembelajaran tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten 

Tegal. Angket akan diberikan kepada guru-guru SD yang mengikuti 
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pembelajaran usai melaksanakan latihan rutin di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mendalam. Teknik ini 

digunakan peneliti untuk menggali data dan informan tentang pengalaman 

individu (life history), proses kreatif seniman (dalang kentrung, dalang wayang 

kulit, juru pantun, dalang cepung), pemerolehan cerita yang dituturkan, tanggapan 

(resepsi) penonton, konsep kesenimanan, transformasi cerita, dan unsur-unsur 

kebudayaan masyarakat setempat (Sudikan 2001:176-177).  

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan maupun tidak 

terstruktur, dan dapat melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telpon. Wawancara terstruktur dilakukan dengan setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam 

melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagi pedoman untuk 

wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape 

recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. Wawancara baik yang dilakukan dengan face to face maupun 

yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh 

karena itu pewawancara perlu memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat 
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memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara 

(Sugiyono 2009:194-198).  

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan 

komunikasi secara lisan dicatat dalam buku yang disediakan oleh penulis. 

Wawancara dilakukan di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya dengan menemui 

pihak-pihak yang diwawancarai pada jam istirahat latihan ataupun usai latihan. 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa orang sebagai narasumber, 

diantaranya adalah Ibu Wuninggar selaku pimpinan Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya, Bapak Nur Wahyu Nugroho Widi selaku Sekretaris, Ibu Retno 

Setyaningrum selaku Bendahara, Ibu Dewi Pristyanti selaku koordinator latihan, 

dan guru-guru SD yang mengikuti belajar  tari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya Kabupaten Tegal.  

Ibu Wuninggar adalah pimpinan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, selain 

menjabat sebagai pimpinan di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, Beliau juga 

menjabat sebagai Kepala Bagian Kesenian di Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. 

Peneliti mewawancarai Ibu Wuninggar karena Beliau tahu lebih banyak tentang 

kesenian dan perkembangannya khususnya di Kabupaten Tegal. Materi 

wawancara yang ditanyakan kepada Ibu Muninggar adalah sejarah terbentuknya 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya dan pengelolaannya. 

Bapak Nur Wahyu Nugroho Widi adalah Sekretaris Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya, Beliau merupakan Guru Seni Tari di SMP Negeri 2 Lebaksiu 

Kabupaten Tegal. Peneliti mewawancarai Bapak Nur Wahyu karena Bapak 

Wahyu merupakan pelatih yang secara langsung mengajari para guru SD berlatih 
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tari sehingga Bapak Wahyu tahu  proses pelaksanaan pembelajaran tari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya. Materi wawancara yang ditanyakan kepada Bapak 

Nur Wahyu diantaranya meliputi kepengurusan Pusat Pelatihan Sekar Budaya, 

kendala proses pembelajaran, serta data peserta Guru-guru SD yang mengikuti 

pembelajaran Tari di Pusat Pelatihan sekar Budaya. 

Ibu Retno Setyaningrum adalah Bendahara dalam kepengurusan Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya, selain menjadi pengurus Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya Beliau juga guru tari di SMA Negeri 3 Slawi. Materi wawancara yang 

akan ditanyakan kepada Ibu Retno meliputi sistematika pendaftaran, sarana dan 

prasarana yang tersedia, serta data keluar masuknya peserta pembelajaran tari di 

Pusat Pelatihan Sekar Budaya. 

Ibu Dewi Pristyanti adalah koordinator latihan tari  di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya. Kemampuan dalam mengajar Seni diperoleh dari pendidikan yang 

ditempuh di Perguruan Tinggi  Jurusan Seni Tari. Materi wawancara yang 

ditanyakan kepada Ibu Dewi meliputi pembagian jadwal latihan dan pembagian 

materi yang disampaikan kepada Guru-guru SD. 

Peneliti mewawancarai beberapa guru SD yang mengikuti latihan tari 

antara lain Ibu Siti Baroyah, Ibu Tri Fida Meiyanti dan Ibu Sri Ayu Setyoningsih. 

Wawancara kepada Ibu Siti Baroyah yaitu tentang alasan teman-teman guru lain 

banyak yang tidak berangkat dan tentang keterlambatan Ibu Baroyah dalam 

mengikuti latihan tari. Wawancara kepada Ibu Tri Fida Meiyanti yaitu tentang 

alasan Ibu Meiyanti membawa serta putranya pada saat latihan. Wawancara 

kepada Ibu Umi Salamah yaitu tentang alasan mengikuti belajar menari di Pusat 
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Latihan Tari Sekar Budaya dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam 

menerima materi yang disampaikan. Wawancara dilakukan di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya pada saat istirahat latihan.  

3.4.3 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono 2009: 203). Peneliti 

menggunakan metode observasi nonpartisipan dalam melakukan penelitian. 

Peneliti mengamati beberapa hal dengan metode observasi, antara lain proses 

pembelajaran tari pada guru-guru SD, materi tari yang diajarkan, dan sarana 

prasarana pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di Pusat Latihan 

Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan camera digital untuk 

mengambil data yang berbentuk foto dan menggunakan handycam untuk 

merekam proses selama pembelajaran tari berlangsung. Selain itu, peneliti juga 

mengambil foto dari beberapa sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Pengambilan data dengan kedua alat tersebut 

diharapkan untuk memperoleh data autentik sebagai salah satu sumber data 

penelitian. 

Peneliti mendatangi Pusat Latihan Tari Sekar Budaya melalui konfirmasi 

yang dilakukan sebelumnya pada jadwal latihan. Sesampainya di Pusat Latihan 

Tari, peneliti menemui Ibu Retno yang sudah datang sebelumnya. Peneliti 

mewawancarai Ibu Retno selaku pengurus Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

untuk menanyakan data guru-guru SD yang mengikuti belajar menari mengawali 
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proses observasi dan menjelaskan prosedur pendaftaran untuk menjadi siswa di 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Pada saat penelili mewawancarai Ibu Retno, 

satu-persatu guru-guru SD yang mengikuti latihan tari datang, disusul dengan 

Bapak Wahyu dan Ibu Dewi. Selanjutnya peneliti membagikan angket kepada 

guru-guru SD yang mengikuti proses belajar menari pada Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya sebelum memulai latihan. Pada saat istirahat wawancara 

dilanjutkan kepada Bapak Wahyu dan Ibu Dewi. 

3.4.4 Dokumentasi 

Pada teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya (Suharsimi 2006: 227-231). Dokumen yang digunakan oleh peneliti 

adalah dokumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran tari dan 

kepengurusan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal, antara lain: 

foto-foto pelaksanaan pembelajaran tari pada guru-guru SD di Pusat Latihan 

Tari, struktur organisasi pengurus Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, data guru-

guru SD yang mengikuti pembelajaran tari bentuk. 

 

3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Data atau dokumen yang diperoleh dalam penelitian kualitatif perlu 

diperiksa keabsahannya agar menjadi penelitian yang terdisiplin atau ilmiah. 

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya selain untuk menyanggah pendapat 

bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah , juga merupakan unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif (Moleong 2007: 320). Pemeriksaan 
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keabsahan data dalam penelitian ini memakai dependabilitas dan konfirmabilitas 

(Lincoln dan Guba dalam Jazuli, 2001: 34). Dependabilitas adalah keterkaitan, 

dalam hal ini peneliti menghubungkan data yang satu dengan data yang lain yang 

saling berkaitan, sedangkan konfirmabilitas yaitu peneliti mengonfirmasi data 

yang telah diperoleh kepada informan atau member checking yakni meminta 

pengecekan dari informan, dalam hal ini adalah pengurus Pusat Pelatihan, pelatih 

dan para guru SD yang mengikuti proses belajar menari. Data yang didapat dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya ditafsirkan hingga 

penarikan kesimpulan melalui pembimbing.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Patton dalam Moleong 2004: 

103). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam 

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

sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah 

maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan 

dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat 

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunya 

dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah 

berikutnya. 
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Miles & Huberman dalam Sugiyono (2009: 337) mengemukakan aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian yang berjudul 

“Proses Belajar Menari Pada Guru-Guru SD Di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

Kabupaten Tegal” ini dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh. Data 

yang telah terkumpul tersebut selanjutnya diproses sebelum siap digunakan, 

kemudian analisisnya menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang 

diperluas. Analisis tersebut dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data menurut Miles&Huberman dalam Sugiyono (2009: 338) 

diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses 

pengumpulan data berlangsung. Data yang telah diperoleh peneliti dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pusat Pelatihan Sekar Budaya 

Kabupaten Tegal selanjutnya dipilih, ditajamkan, digolongkan, diarahkan dan 

diorganisasikan sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

3.6.2 Penyajian Data 

Miles&Huberman dalam Sugiyono (2009: 341) mengatakan penyajian 

adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang telah 

ditajamkan dan dikelompokkan oleh peneliti selanjutnya disajikan dalam bentuk 
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teks naratif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang berjumlah 

banyak, ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. 

3.6.3 Menarik Kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dan terpenting dari proses 

penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti selanjutnya 

diolah untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1  Gambaran Umum Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

Kabupaten Tegal 
 
 Bagian-bagian yang dibahas dalam gambaran umum Pusat Latihan Sekar 

Budaya Kabupaten Tegal dibagi menjadi enam komponen mencakup (1) lokasi 

dan lingkungan sekitar Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, (2) sejarah singkat 

Gedung Rakyat dan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, (3) sarana dan prasarana, 

(4) siswa/peserta pelatihan, (5) pengurus/pelatih Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, 

(6) sistematika pendaftaran. Berikut ini adalah uraian keenam bagian tersebut: 

4.1.1 Lokasi dan Lingkungan Sekitar Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 Pusat Latihan Tari Sekar Budaya adalah lembaga pengembangan tari yang 

terbentuk berdasarkan kerjasama dari guru-guru tari yang tergabung dalam Dewan 

Kesenian Kabupaten Tegal (DKKT) yang berupaya memberikan pembelajaran 

tari bagi semua orang yang berminat mempelajari seni tari. Pusat Latihan Tari ini 

bertempat di Gedung Rakyat (Gedung Kesenian Kabupaten Tegal) yang berada di 

Jalan Dr. Soetomo No.91 Slawi. 

 Gedung Rakyat digunakan sebagai pusat kegiatan berkesenian yang berada 

di Kabupaten Tegal. Melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan Dewan 

Kesenian Kabupaten Tegal, Gedung Rakyat digunakan sebagai tempat latihan 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya sebagai upaya untuk melestarikan kesenian 
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daerah. Selain itu, Gedung Rakyat memiliki tempat yang luas dan lokasinya 

sangat strategis sehingga dapat ditempuh dari berbagai arah. 

Lokasi Gedung Rakyat yang merupakan sekretariat Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya dapat dilihat pada denah di bawah ini: 

 

Denah 1. Denah Menuju Gedung Rakyat (Pusat Latihan Tari Sekar Budaya) 
(Sumber: Setia Rini U Desember 2010) 

 

Denah nomor 1 adalah gambaran menuju Gedung Rakyat atau sekretarian 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Gedung Rakyat sebagai tempat latihan berada 

di pusat kota yang dapat dicapai dari berbagai jalur dan angkutan umum yang 

beroperasi setiap hari, yaitu dari arah kota tegal dapat dicapai menggunakan bus 

umum yang berhenti di perempatan Slawi Pos atau angkutan umum jurusan 

Tegal-Banjaran-Slawi yang dapat berhenti langsung di depan Gedung Rakyat. 

Gedung Rakyat menghadap ke utara dan pada halaman depan terdapat patung 

wanita yang sedang duduk mengenakan pakaian tradisional. Dari perempatan 

Slawi Pos yang berada di Jalan Raya Slawi-Purwokerto kearah barat sekitar 20 
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meter sebelah kiri jalan, sebelah kanan Gedung Rakyat adalah Gedung BRI dan 

50 meter ke barat dari Gedung Rakyat adalah RSUD Dr. Soesilo Slawi, sedangkan 

di seberang jalan terdapat pertokoan dan Gedung Bank Jateng. 

 
 

4.1.2 Sejarah Singkat Gedung Rakyat dan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 Gedung yang diresmikan pada tanggal 24 September 1993 oleh Bupati 

Tegal saat itu yaitu Soetjipto awalnya adalah gedung yang digunakan sebagai 

kantor DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah), namun setelah direnovasi pada 

tanggal 14 November 2007 diresmikan kembali dengan pemberian nama 

“Gedoeng Rakjat” atau Gedung Kesenian oleh Bupati Tegal H. Agus Riyanto, 

S.Sos. MM.  

Gedung Kesenian yang diberi nama “Gedung Rakyat” diharapkan dapat 

menunjang kegiatan berkesenian di Kabupaten Tegal meningkat sebagai upaya 

melestarikan kesenian daerah, oleh karena itu sekumpulan guru tari yang 

tergabung dalam Dewan Kesenian Kabupaten Tegal (DKKT) memanfaatkan 

“Gedung Rakyat” sebagai Gedung Kesenian Kabupaten Tegal menjadi tempat 

latihan tari. Selanjutnya dibentuklah lembaga pengembangan tari yang diberi 

nama “Pusat Latihan Tari Sekar Budaya” pada tanggal 1 Februari 2009 sebagai 

lembaga resmi wadah pengembangan seni tari, seperti yang dituturkan Ibu 

Wuninggar  sebagai berikut: 
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“Mulanya di Kabupaten Tegal tidak ada sanggar tari yang secara 
legal terdaftar di dinas…kebanyakan sanggar tari di Kabupaten 
Tegal dikelola secara pribadi, dari itulah guru-guru tari di 
Kabupaten Tegal yang tergabung dalam Dewan Kesenian 
Kabupaten Tegal (DKKT) membentuk Pusat Latihan Tari Sekar 
Budaya dengan maksud melestarikan kesenian tari daerah dengan 
memanfaatkan Gedung Rakyat (Gedung Kesenian Kabupaten 
Tegal) sebagai tempat latihan. Kebetulan Kabupaten Tegal 
mempunyai Gedung Kesenian…jadi kenapa tidak dimanfaatkan 
saja?” (wawancara 23 November 2010). 
 
Tujuan dibentuknya Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal 

yaitu untuk melestarikan kesenian tari daerah sehingga kesenian tari daerah dapat 

selalu dikenal oleh masyarakat luas. 

 

Foto 1. Lokasi dan Bangunan Tampak Depan Gedung Rakyat Kab. Tegal 
Digunakan sebagai tempat latihan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

(Dokumentasi: Setia Rini U, Desember 2010) 
  

 Foto nomor 1 adalah lokasi Gedung Rakyat tampak depan sebagai tempat 

berkegiatan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Tampak pada bagian gedung 

terdapat patung wanita menggunakan pakaian tradisi sebagai simbol pusat 

kegiatan kesenian di Kabupaten Tegal. Gedung Rakyat merupakan  gedung 
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pementasan, pada bagian depan terdapat dua pintu untuk pengunjung dan tempat 

penjualan tiket pada bagian kanan depan.  

 

Foto 2. Lokasi Gedung Rakyat pada bagian kiri 
Tempat parkir yang luas memudahkan peserta kursus memarkir kendaraan 

(Dokumentasi: Setia Rini U, Desember 2010) 
 

 Foto nomor 2 adalah foto Gedung Rakyat pada bagian samping kiri. 

Tampak pada gambar terdapat gedung yang berlantai dua, ruangan pada lantai dua 

biasa digunakan untuk berlatih tari. Latihan tari juga dapat dilakukan di aula 

Gedung Rakyat ataupun di atas panggung yang berada di dalam Gedung Rakyat 

yang lebih luas dari ruangan yang ada di lantai dua yaitu dengan ukuran 8m x 

12m. Tempat parkir yang luas dengan ukuran 12m x 15m pada bagian samping 

kiri Gedung Rakyat dapat menampung 22 kendaraan roda empat atau 90 

kendaraan roda dua sehingga memudahkan peserta kursus  memarkirkan 

kendaraan khususnya pada saat ada pementasan di dalam Gedung Rakyat yang 

mengundang banyak penonton. Pada bagian pojok kiri depan tampak bangunan 
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yang agak terbuka sebagai galeri untuk karya seni lukis sehingga peserta kursus 

dapat leluasa melihat berbagai macam karya seni lukis. 

 

4.1.3 Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang yang sangat 

mendukung dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar (KBM). Sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh Gedung Rakyat yaitu: gedung pementasan, ruang 

kesenian, galeri, toilet, serta halaman parkir yang luas. Selain itu Gedung Rakyat 

dilengkapi dengan audio mixer yang dapat menunjang kegiatan pementasan 

maupun pertemuan yang diadakan di Gedung Rakyat, sedangkan sarana yang 

dimiliki Pusat Pelatihan Sekar Budaya antara lain: tape recorder  yang digunakan 

setiap kali latihan, kaset-kaset, sampur, serta berbagai macam kostum tarian. 

Sarana yang dimiliki Pusat Latihan Tari Sekar Budaya secara lebih rinci dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Sarana/Properti yang dimiliki Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

No. Jenis Alat Jumlah 
1 Tape Recorder 2 buah 
2 Kaset Tarian 15 buah 
3 Sampur 15 buah 
4 Kostum Tarian: 

Kostum Tari Endel 
Kostum Tari Blekdikdot 
Kostum Tari Meong 
Kostum Tari Kupu-kupu 
Kostum Tari Kukilo 
Kostum Tari Rampak 
Kostum Tari Menthok 
Kostum Tari Angsa 
Kostum Tari Iman Alit 
Kostum Tari Tepak-tepak Putri 

 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 
6 Setel 

Sumber: Data Sarana/Properti PLT.SB 
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 Tabel nomor 1 merupakan data jumlah properti yang dimiliki oleh Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya. Berdasarkan tabel nomor 1 dapat diketahui bahwa 

kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki Pusat latihan Tari Sekar Budaya 

cukup lengkap. Selain tape recorder dan kaset , Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

memiliki banyak koleksi kostum tarian. Kebanyakan koleksi kostum dibuat atau 

dijahit sendiri sebagai hasil kreativitas pelatih. Adanya sarana prasarana yang 

dimiliki Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, maka mempermudah proses 

pembelajaran dan keperluan untuk pentas dapat dipenuhi sendiri. 

 

Foto 3. Audio Mixer 
Audio Mixer digunakan sebagai sarana pementasan yang berfungsi 

menyeimbangkan suara 
(Dokumentasi: Setia Rini U, Desember 2010) 

 

 Foto nomor 3 adalah foto audio mixer, berfungsi mengendalikan segala 

suara yang masuk kemudian menyeimbangkannya dan menjadikan suara yang 

dihasilkan lebih jernih. Audio mixer sering digunakan pada saat pementasan dan 

sangat mendukung dalam proses pementasan yang biasanya dilakukan pada saat 
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pentas uji sebagai bentuk evaluasi hasil belajar maupun pada saat pentas untuk 

acara-acara lain. 

 

Foto 4. Tape Recorder 
Tape Recorder digunakan sebagai sarana latihan 

 (Dokumentasi: Setia Rini U Desember 2010) 
 

 Foto nomor 4 adalah foto tape recorder, yaitu alat untuk memutar kaset 

maupun merekam suara dengan media pita kaset. Tape recorder digunakan 

sebagai sarana media pembelajaran pada proses belajar mengajar di Pusat Latihan 

Tari Sekar Budaya. Pusat Latihan Tari Sekar Budaya memiliki dua buah tape 

recorder untuk kelangsungan proses belajar mengajar di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya. 

 

4.1.4 Siswa/Peserta Pelatihan 

 Siswa atau peserta pelatihan terdiri dari anak-anak hingga dewasa yang 

dibagi menjadi beberapa kelas meliputi: Kelas Dasar (PAUD, TK, SD Kelas 1-3), 

Kelas Madya (SD Kelas 4-6 dan SMP), dan Kelas Lanjut (SMA dan Umum), pada 
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Kelas Lanjut ternyata banyak guru SD yang mendaftar mengikuti latihan tari 

sehingga guru-guru SD tersebut dijadikan menjadi kelas tersendiri. Dalam hal ini 

peneliti lebih mengkhususkan kelas untuk guru-guru SD yang mengikuti 

pembelajaran tari sebagai objek penelitian. Kelas ini dibentuk karena minat yang 

tinggi dari guru-guru SD untuk mempelajari tari sehingga dibentuk kelas khusus 

untuk guru-guru SD yang berminat belajar menari. 

 Jumlah peserta guru-guru SD yang mengikuti proses belajar di Pusat 

Latihan Tari sekar Budaya dari awal dibuka pada tanggal 1 Februari 2009 hingga 

bulan Desember tahun 2010 telah terdaftar sebanyak 32 Orang, namun seiring 

berjalannya waktu hingga bulan Februari 2011 hanya 10 orang yang masih aktif 

mengikuti latihan. Hal ini dikarenakan kesibukan guru-guru SD tersebut dan 

kurangnya dukungan penuh dari Sekolah tempat mengajar sehingga pembelajaran 

tari kurang maksimal, selain itu umumnya mereka keluar setelah mengikuti 

evaluasi atau menguasai satu tarian sehingga merasa belum perlu melanjutkan 

belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, namun masih terdapat guru-

guru SD yang tetap semangat mengikuti proses belajar menari dengan harapan 

bisa mengajarkan berbagai tarian kepada anak didiknya di sekolah sekaligus 

menyalurkan hobi dalam menari seperti yang diungkapkan oleh Ibu Umi Salamah 

(28) sebagai berikut: 

 “Saya memang seneng nari mbak, jadi tidak ada beban atau 
paksaan dalam mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari 
Sekar Budaya, apa lagi bisa ketemu sama teman-teman…saya bisa 
ngumpul dan ngobrol macam-macam”. 
 
Berdasarkan pernyataan Ibu Umi Salamah dapat diketahui alasan lain 

guru-guru SD masih ingin belajar menari di Pusat latihan Tari Sekar Budaya 
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karena menyukai kegiatan menari dan berkumpul dengan teman-teman sesama 

guru, walaupun banyak diantara guru-guru SD lain yang memutuskan untuk 

keluar dan berhenti belajar menari. Data guru-guru SD yang mengikuti belajar 

menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya dapat dilihat pada tabel 2  berikut ini: 

Tabel 2. Data guru-guru yang mengikuti belajar menari 

No. Nama Umur 
(th) Pekerjaan Terdaftar 

1 Yuyun Eka R 23 Guru SDN Slawi Wetan 01 07/02/2009 
2 Maryani 28 Guru  SDN Kudaile 02 14/02/2009 
3 Neni Nur W 35 Guru SDN Slawi Kulon 01 14/02/2009 
4 Futikhatul Jannah 26 Guru SDN Kudaile 06 14/02/2009 
5 Etrik Kusumo 23 Guru SDN Slawi Kulon 04 14/02/2009 
6 Isroilah 27 Guru SDN Pagedangan 02 21/02/2009 
7 Diana Citra  25 Guru SDN Pagedangan 02 21/02/2009 
8 Grafita Yudi  22 Guru SDN Kudaile 05 21/02/2009 
9 Reni Haryati 30 Guru SDN Pagedangan 02 06/03/2009 
10 Toni Ardiyansyah 22 Mahasiswa LP3I Tegal 06/03/2009 
11 Isnawan Risqi 25 Guru SD 28/03/2009 
12 Dewi Indahsari 22 Guru SD 08/08/2009 
13 Istianah Siwi  27 Guru SD 23/10/2009 
14 Tasqiyatul Khalda 26 Guru SDIT 31/10/2009 
15 Suciati 27 Guru SD 05/10/2009 
16 Meila Rakhmawati 26 Guru SD 05/10/2009 
17 Masruroh 23 Guru SD 05/10/2009 
18 Siti Baroyah 26 Guru SDN Bulakpacing 04 05/10/2009 
19 Sri Ayu S 25 Guru SDN Tarub 02 05/10/2009 
20 Widyastuti 32 Guru SD 05/10/2009 
21 Dwi Hastini 30 Guru SDN Slawi Wetan 01 12/10/2009 
22 Hana Rizki S 22 Guru SDN Karanganyar 1 12/10/2009 
23 Santi Yani W 33 Guru SDN Kagok 02 12/10/2009 
24 Umi Salamah 28 Guru Adil Sempoa Mandri 12/12/2009 
25 Nur Fitria H 22 Mahasiswa UT PGSD 12/03/2010 
26 Novi Nur S 26 Guru SDN Pener 01 27/03/2010 
27 Windha Ningrum 22 Mahasiswa UT PGSD 03/04/2010 
28 Tri Ana Kumala Sari 24 Guru SDN Penusupan 03 17/04/2010 
29 Tri Fida Meiyanti 34 Guru SDN Ujungrusi 03 22/10/2010 
30 Siti Mandu Chaerani 33 Mahasiswa UT PGSD 29/10/2010 
31 Ayu Metha Sari 22 Mahasiswa UT PGSD 04/10/2010 
32 Indyana Dewi 22 Mahasiswa UT PGSD 04/10/2010 
Sumber: Formulir pendaftaran yang tersimpan oleh Pusat Latihan Sekar Budaya 

tahun 2009-2010 
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 Tabel nomor 2 adalah daftar nama-nama peserta pelatihan tari pada kelas 

umum di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Berdasarkan tabel nomor 2 dapat 

diketahui bahwa mayoritas kelas ini diikuti oleh guru-guru SD yang ingin belajar 

menari, guru-guru SD yang mengikuti belajar menari  mengajar di sekolah yang 

berada di Kabupaten Tegal. Diantara guru-guru SD yang belajar menari juga 

terdapat mahasiswa UT PGSD yang belajar menari karena mereka menyadari 

perlunya belajar menari sebagai bekal untuk mengajar di Sekolah Dasar. Rata-rata 

usia guru-guru SD yang mengikuti pembelajaran tari antara umur 21-35 tahun.  

Kesadaran untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik 

dalam mengajar membuat guru-guru SD mencari pengetahuan di lembaga 

nonformal  seperti Pusat Latihan Tari Sekar Budaya  Kabupaten Tegal sebagai 

lembaga pengembangan keterampilan tari. Menurut salah seorang guru SD yang 

mengikuti pembelajaran tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya alasan mengikuti 

pembelajaran tari yaitu agar dirinya dapat melatih tari murid-murid di Sekolah 

tempatnya mengajar. Seperti yang dikatakan oleh Tri Fida Meiyanti (34) sebagai 

berikut: 

“Saya mengikuti latihan di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 
karena saya ingin bisa melatih tari murid-murid saya di 
Sekolah…karena di SD tidak ada guru seni tari jadi saya 
berinisiatif mengikuti pembelajaran tari disini dengan harapan bisa 
mengajarkan tari pada murid-murid saya, Mbak (wawancara 
tanggal 30 Desember 2010)”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui alasan guru-guru 

SD mengikuti latihan tari di Pusat Latihan Sekar Budaya agar dapat 

mengajarkannya kembali kepada murid-muridnya di Sekolah. 

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


 

 

4.1.5 Pengurus/Pelatih di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 Pengurus Pusat Latihan Tari Sekar Budaya terdiri dari ketua, sekretaris, 

bendahara, koordinator latihan, dan pembantu umum. Pada dasarnya pengurus 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya juga merupakan pelatih di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya dan masing-masing memiliki pembagian tugas sendiri-sendiri. 

Daftar nama pengurus/pelatih sekaligus pembagian tugas masing-masing dapat 

dilihat pada tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Daftar  pengurus “Pusat Latihan Tari Sekar Budaya” 

No. Nama L/P Pendidikan Jabatan 
1 Dra. Wuninggar P S1, Pend.Seni 

Tari-IKIP 
Jogjakarta 

Ketua 

2 Nur Wahyu Nugroho W, S.Pd L S1,Sendratasik – 
UNNES 

Sekretaris 

3 Retno Setyaningrum, S.Pd P S1, Pend.Seni 
Tari – UNY 

Bendahara 

4 Dewi Pristyanti, S.Pd P S1, Pend.Seni 
Tari – IKIP 
Jogjagarta 

Koordinator 
Latihan 1 

5 Wahyu Ranggati, S.Sn L S1, Seni Tari-IKJ Koordinator 
Latihan 2 

6 Aris L SMA PU 
Sumber: Data Pengurus”Pusat Latihan Tari Sekar Budaya” 

 

Berdasarkan tabel nomor 3 dapat diketahui bahwa Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya dikelola oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan 

Sarjana Pendidikan Seni Tari maupun Sarjana Seni dari perguruan tinggi. 

Pengurus Pusat Latihan Tari Sekar Budaya juga termasuk pelatih yang mengajar 

di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, ini menunjukkan bahwa pengurus atau 

pelatih di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya memiliki kompetensi di bidang tari.  
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4.1.6 Sistematika Pendaftaran di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 Sistematika pendaftaran untuk menjadi siswa di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya tidaklah sulit, calon siswa yang akan mendaftar tinggal mendatangi ke 

Gedung Rakyat sebagai sekertariat sekaligus tempat latihan Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya. Calon siswa akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan 

membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 15.000,- kemudian siswa dapat langsung 

mengikuti latihan sesuai dengan jadwal, sedangkan untuk biaya bulanan siswa 

dikenakan membayar sebesar Rp. 30.000,-. Bagi siswa yang ingin memesan kaos 

seragam Pusat Latihan Tari Sekar Budaya maka dikenakan biaya tambahan 

sebesar Rp. 20.000,- namun Pusat Latihan Tari Sekar Budaya tidak mewajibkan 

untuk memiliki kaos seragam agar tidak terlalu memberatkan bagi siswa. 

 

4.2 Bentuk Pembelajaran Tari Pada Guru-Guru SD di Pusat 
Latihan Tari Sekar Budaya 

 
 Guru SD dituntut untuk serba bisa dalam mengajar mata pelajaran 

termasuk mata pelajaran Seni Budaya, namun sayangnya banyak Guru SD yang 

kurang berkompeten dalam bidang seni, untuk itu beberapa Guru SD di 

Kabupaten Tegal berinisiatif untuk memperdalam kompetensi dalam mengajar 

kesenian di sekolah dengan mengikuti pembelajaran tari di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya.  

 Pusat Latihan Tari Sekar Budaya sendiri didirikan sebagai lembaga 

pengembangan dalam pembelajaran seni tari di Kabupaten Tegal. Pusat Latihan 

Tari Sekar Budaya dibuka untuk umum dan dapat diikuti dari berbagai kalangan 
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dan usia. Selain diikuti kalangan anak-anak, Pusat Latihan Tari Sekar Budaya juga 

diikuti kalangan guru-guru SD yang ingin mempelajari tari. 

 Pembelajaran tari yang diikuti oleh guru-guru SD di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya dilaksanakan setiap Kamis sore pukul 15.30 - 17.00 WIB, 

sedangkan untuk kelas anak-anak dibagi menjadi dua yaitu setiap Jumat dan 

Sabtu, pukul 14.00 – 15.30 diperuntukkan bagi anak-anak usia playgroup sampai 

kelas satu Sekolah Dasar dan pukul 15.30 – 17.00 diperuntukkan bagi anak-anak 

yang lebih besar. 

Umumnya materi pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh guru-guru SD 

dalam waktu tiga bulan atau dua belas kali pertemuan. Hal ini bertolak belakang 

dengan peserta dari kelas anak-anak yang dapat menyerap materi lebih cepat yaitu 

delapan kali pertemuan. Penuturan langsung oleh Ibu Retno, salah satu pelatih di 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya mengatakan: 

“Ngajar guru-guru SD memang agak lama mbak, nggak kaya 
ngajar anak-anak cepat nyantel daripada yang guru-guru SD. 
Mungkin kalau anak-anak pikirannya masih polos jadi lebih cepat 
menerima materi, kalau yang guru-guru kan sudah tua jadi banyak 
pikiran, makanya susah nyantel. Biasanya kalau anak-anak dua 
bulan saja sudah bisa, tapi kalau yang guru-guru SD malah sampai 
tiga bulan”.(wawancara tanggal 30 Desember dengan Ibu retno) 
 

 Proses pembelajaran tari pada guru-guru SD melewati tahapan 

pembukaan, inti, dan penutup. Tahapan yang pertama yaitu pembukaan, biasanya 

pelatih akan memberikan pree test kepada peserta pelatihan yang dalam hal ini 

adalah guru-guru SD. Tahapan proses pembelajaran selanjutnya yaitu inti, yaitu 

pelatih memberikan tambahan materi. Tahapan pembelajaran yang terakhir adalah 

penutup, biasanya pelatih menyuruh peserta pelatihan untuk mengulang gerakan 
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yang telah diajarkan hari itu, kemudian pelatih memberi evaluasi dengan 

menyuruh peserta menari perorangan ataupun kelompok. Berikut ini akan 

diuraikan secara rinci tentang proses pembelajaran tari pada guru-guru SD di 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal. 

 

4.2.1 Materi Pembelajaran 

 Materi pembelajaran yang diberikan kepada guru-guru SD yang mengikuti 

pembelajaran tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya berupa tari bentuk atau tari 

kreasi yang dapat diterapkan untuk mengajar siswa-siswi di Sekolah Dasar. 

Selama ini tari yang sudah diajarkan kepada guru-guru SD yaitu Tari Topeng 

Endel, Tari Kukilo dan Tari Merak. Berikut penjelasan pemilihan materi tarian 

yang diberikan kepada guru-guru SD yang mengikuti pembelajaran tari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya. 

4.2.1.1 Tari Topeng Endel 

Tarian Topeng Endel diberikan karena merupakan tarian khas Kabupaten 

Tegal yang wajib diketahui dan dipelajari bagi yang mengikuti pembelajaran tari 

di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya sebagai tujuan didirikannya Pusat Latihan 

Tari Sekar Budaya yaitu untuk melestarikan kesenian daerah khususnya dalam 

bidang seni tari, dari proses transformasi yang diberikan kepada guru-guru SD 

diharapkan dapat diteruskan kembali kepada siswa-siswi di Sekolah Dasar. 

4.2.1.2 Tari Kukilo 

Tarian Kukilo diberikan karena merupakan jenis tari klasik yang cocok 

diberikan untuk anak usia Sekolah Dasar, walaupun tari Kukilo adalah tari klasik 
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namun gerakan-gerakan pada tari Kukilo masih merupakan gerakan-gerakan dasar 

yang dapat dipelajari oleh anak-anak SD, dengan diberikannya materi tari Kukilo 

diharapkan dapat menambah wawasan guru-guru SD maupun murid-musid SD 

dalam pengetahuan mengenai tari klasik. 

4.2.1.3 Tari Merak 

Tarian Merak merupakan tari kreasi yang sesuai dengan usia anak Sekolah 

Dasar untuk melengkapi materi tarian yang sebelumnya telah diberikan dari tari 

klasik hingga tari kreasi. Gerakan-gerakan pada tari Merak sesuai dengan karakter 

anak-anak SD yang masih lincah dalam bergerak sehingga diharapkan dapat 

menyalurkan kreativitas anak dalam bergerak, khususnya menari. 

 

4.2.2 Metode 

Metode pembelajaran merupakan salah satu prosedur yang ditempuh untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Terdapat banyak metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, namun metode yang diterapkan 

tergantung dari pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan setiap sub 

pokok bahasan. 

Metode pembelajaran yang digunakan di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

dalam memberikan materi kepada guru-guru SD antara lain menggunakan 

metode demonstrasi, metode drill-resitasi, dan metode struktur, analisis, dan 

sistesis (SAS). Berikut ini adalah uraian ketiga metode pembelajaran yang 

digunakan: 
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4.2.2.1 Metode Demonstrasi 

 Pelatih memperagakan/ memberi materi gerak dan bentuk tari, sekaligus 

ekspresi tari yang diajarkan. Dalam pembelajaran tari pada guru-guru SD di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya  Pelatih mempertunjukan gerakan-gerakan tari yang 

diajarkan dengan menyebutkan nama gerakan yang dipertunjukan. Contoh: pada 

saat pelatih mengajarkan gerakan tari merak, pelatih mendemonstrasikan gerakan 

tangan yang diputar dengan menyebutkan nama gerakan ukel pada gerakan yang 

ditunjukkan, selain itu pelatih juga mempertunjukan gerakan terbang dengan lari 

kecil-kecil kaki dijinjit atau disebut dengan srisig. Guru-guru SD yang mengikuti 

pembelajaran tari menirukan gerakan yang diperagakan atau dipertunjukan oleh 

pelatih. 

4.2.2.2 Metode Drill-Resitasi 

 Metode dril-resitasi dilakukan dengan menyajikan materi pengajaran tari 

melalui latihan-latihan yang dikerjakan berulang-ulang, sehingga semakin lama 

semakin baik dengan tujuan guru-guru SD yang mengikuti pembelajaran tari 

dapat memperkuat dalam penguasaan keterampilan tari yang diajarkan. Dalam hal 

ini pelatih memperhatikan hasil transformasi yang diberikan kepada guru-guru 

SD, apabila masih ada yang kurang sempurna pada gerakan tertentu atau yang 

lebih rumit maka akan dilakukan latihan berulang kali pada gerakan tersebut 

sehingga guru-guru yang mengikuti pembelajaran tari dapat memahami gerakan 

tari yang disampaikan. 
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4.2.2.3 Metode Struktur, Analisis, dan Sistesis (SAS) 

 Dalam metode SAS pelatih menguraikan setiap bentuk gerakan tari yang 

sesuai dengan irama maupun karakteristik iringan musik yang digunakan dalam 

sebuah tarian. Metode SAS sangat bermanfaat diterapkan dalam pembelajaran tari 

pada guru-guru SD mengingat guru-guru SD yang belajar di Pusat Latihan Sekar 

Budaya akan mentransformasikan kembali ketrampilan menari yang mereka 

peroleh kepada peserta didik di Sekolah tempat guru-guru SD mengajar sehingga 

guru-guru dapat menyampaikan materi secara sempurna. 

 

4.2.3 Teknik  

Teknik pengajaran yang dilakukan diantaranya menggunakan teknik 

peniruan (imitatif), teknik ngedhe dan teknik langsung dengan iringan. Ketiga 

teknik dilakukan secara bersama-sama dan diterapkan langsung pada saat latihan 

yaitu dengan memutar kaset iringan kemudian pelatih dan guru-guru SD menari 

bersama-sama, guru-guru SD menirukan gerakan pelatih yang berada di depan, 

agar guru-guru SD tidak bingung dalam menirukan gerakan tari, pelatih 

menggunakan teknik ngedhe saat berada di depan. Selain itu, pemahaman tentang 

pola lantai pada saat menari diterapkan langsung pada saat latihan dengan 

membuat barisan-barisan dan perubahan tempat diantara gerakan yang satu 

dengan yang lain. 
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4.2.4  Evaluasi 

 Evaluasi diperlukan dalam setiap akhir proses pembelajaran untuk 

mengukur sejauh mana materi pembelajaran diterima, sedangkan untuk evaluasi 

akhir yang dilakukan di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya dilakukan dengan 

mengadakan pentas uji. Pentas uji guru-guru SD dilakukan bersamaan dengan 

pentas uji kelas usia anak-anak. Dalam pentas uji tersebut guru-guru SD 

mengenakan kostum tari sesuai dengan materi tari yang diujikan. Kegiatan pentas 

uji dilakukan dengan maksud memberikan pengetahuan berkostum dan menari di 

atas panggung. Aspek yang dinilai pada saat pentas uji meliputi: (1) hafalan, (2) 

teknik gerak, (3) kesesuaian gerak dan iringan, dan (4) ekspresi pada saat menari. 

Proses pentas uji dinilai oleh tiga penguji yang terdiri dari seorang pelatih Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya dan dua orang dari luar Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya yang mengerti dan memahami tari seperti seniman atau guru tari namun 

tidak termasuk dalam kepengurusan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Guru-guru 

SD yang mengikuti belajar menari nantinya memperoleh sertifikat hasil uji atau 

hasil belajar yang menerangkan predikat  nilai yang diperoleh dengan materi uji 

tari yang diujikan sebagai bukti evaluasi hasil belajar. 
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Foto 5. Pentas Uji “Tari Topeng Endel” 
Pentas Uji digunakan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran 

(Dokumentasi: PLT.SB, Februari 2010) 
 

 Foto nomor 5 adalah foto pada saat pentas uji yang dilaksanakan oleh 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Pentas uji dilakukan oleh guru-guru SD yang 

belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Materi yang diujikan yaitu 

Tari Topeng Endel. Pentas uji dilakukan di atas panggung yang berada di Gedung 

Rakyat. Para peserta pentas uji menggunakan kostum tari tapi tidak menggunakan 

sanggul melainkan jilbab berwarna hitam dan bagian atas yang biasanya 

menggunakan kemben dilapisi dengan kaos manset berwarna putih agar tidak 

terlihat terbuka. Hal itu dikarenakan sebagian besar guru-guru yang mengikuti 

pembelajaran tari mengenakan jilbab dan tidak ingin auratnya terbuka. Selain itu, 

peserta pentas uji menempelkan namanya pada bagian pinggang depan 

menggunakan kertas karton berwarna pink untuk memudahkan penguji dalam 

menilai hasil pembelajaran yang dilakukan. 
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4.2.5  Hasil yang dicapai 

Kemampuan guru-guru SD dalam menari mengalami peningkatan 

keterampilan walaupun belum sempurna. Peningkatan yang dialami guru-guru SD 

antara lain yang semula guru-guru SD tidak dapat melakukan gerakan srisig 

akhirnya dapat melakukannya lebih baik, selain itu hafalan gerak tari juga 

semakin baik. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran tari di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya Kabupaten Tegal, guru-guru SD telah menguasai beberapa jenis 

tarian yang meliputi tari daerah, tari klasik dan tari kreasi. Tarian yang telah 

dikuasai antara lain: Tari Topeng Endel, Tari Kukilo, dan Tari Merak. 

 

4.3 Proses Belajar Menari Pada Guru-Guru SD Di Pusat Latihan 
Tari Sekar Budaya 

 
Penulis melakukan pengamatan proses belajar guru-guru SD di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya selama lebih dari sepuluh kali selama rentang waktu  

enam bulan (September 2010-Februari 2011) yang terdiri dari pengamatan 

terstruktur maupun tidak terstruktur, namun penulis merangkum kegiatan belajar 

menari guru-guru SD ke dalam tiga kali pengamatan yang dilakukan pada tanggal 

23 September 2010, 30 Desember 2010 dan 24 Februari 2011.  

4.3.1 Pengamatan pada tanggal 23 September 2010 

Peneliti mengamati proses belajar menari yang dilakukan guru-guru SD di 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Hari itu cuaca sangat mendung, namun ada 

beberapa guru yang tetap semangat berangkat untuk mengikuti latihan. Mulanya 

guru yang berangkat hanya satu orang yaitu Ibu Reni Haryati pada pukul 15.30 

WIB, sepuluh menit kemudian datang Ibu Siti Baroyah dan Ibu Sri Ayu 
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Setyoningsihi. Ibu Reni, Ibu Baroyah, dan Ibu Sri menunggu teman-teman sesama 

guru SD  lainnya yang mengikuti latihan tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. 

Sambil menunggu, Ibu Reni, Ibu Baroyah, dan Ibu Sri mengobrol tentang 

aktivitas dan kesibukan yang guru-guru SD jalani. Topik yang guru-guru SD 

bicarakan bervariasi dari permasalahan pekerjaan, berita terkini, hingga tentang 

keluarga.  

Pelatih memutuskan untuk memulai latihan pada pukul 16.00 WIB setelah 

setengah jam menunggu dan tidak ada yang datang lagi. Sedikitnya guru-guru SD 

yang berangkat pada saat itu disebabkan oleh banyaknya kesibukan guru-guru SD 

mempersiapkan Ulangan Tengah Semester (UTS). Selain itu, cuaca hari itu 

kurang mendukung karena hujan deras, seperti yang dikatakan Ibu Siti Baroyah 

(26) sebagai berikut: 

“Mungkin teman-teman banyak yang nggak berangkat karena 
hujan mbak, apalagi minggu ini lagi sibuk-sibuknya nyiapin buat 
UTS jadi pada nggak berangkat”. (wawancara tanggal 23 
September 2010) 
 
Materi yang dipelajari hari itu yaitu tari Kukilo, sebelumnya Ibu Reni, Ibu 

Baroyah, dan Ibu Sri dites untuk mengulang gerakan yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. Materi ragam gerak tari kukilo sudah diberikan semua 

selama empat kali pertemuan, hanya saja guru-guru SD masih mempelajari teknik 

gerak dan hafalan atau urutan gerak.  

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat guru-guru SD mengulang 

gerakan Tari Kukilo, guru-guru SD masih belum menguasai teknik menari dengan 

benar. Terlihat pada teknik srisig  tangan kanan seharusnya berada di samping 

telinga, namun kenyataannya guru-guru SD belum bisa memeragakan dengan 
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benar, terdapat beberapa guru SD yang tangan kanannya berada di depan dada 

ataupun di bawah dagu.  

Guru-guru SD yang berangkat hari itu tidak mendapatkan penambahan 

materi karena seluruh ragam gerak Tari Kukilo telah diberikan oleh pelatih, 

setelah mengulang gerakan yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya 

guru-guru SD kemudian mendapatkan penjelasan tentang teknik setiap gerakan. 

Guru-guru SD memperhatikan dengan seksama penjelasan pelatih tentang teknik 

gerakan. 

Pertemuan hari itu ditutup dengan evaluasi. Guru SD diminta untuk menari 

sendiri  satu-persatu, walaupun pelatih telah menjelaskan teknik gerak dan 

memberikan seluruh ragam gerak Tari Kukilo tetap saja guru-guru SD belum 

menguasai betul Tari Kukilo yang telah diajarkan, pada saat diminta menari satu-

persatu ada saja kesalahan yang dilakukan guru-guru SD dalam menari seperti 

lupa gerakan ataupun teknik gerak yang salah. Pelatih memberikan komentar dan 

pembetulan setelah melihat kekurangan atau kesalahan guru SD pada saat menari. 

Penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan pengamatan bahwa 

guru-guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya masih 

mengalami kesulitan dalam menerima materi gerak Tari Kukilo yang telah 

diajarkan selama empat kali pertemuan. Faktor cuaca yang kurang mendukung 

dan kesibukan guru-guru SD saat itu membuat banyak guru SD peserta pelatihan 

tidak berangkat mengikuti proses latihan. 
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Foto 6. Tiga orang guru SD sedang belajar menari 
(Dokumentasi: Setia Rini U, September 2010) 

 

 Foto nomor 6 adalah foto tiga orang guru SD yang sedang belajar menari 

di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Pada saat itu guru-guru SD sedang belajar 

menari kukilo. Foto nomor 6 menunjukkan guru-guru SD sedang melakukan 

ragam gerak srisig pada tari kukilo. 

4.3.2 Pengamatan pada tanggal 30 Desember 2010 

 Peneliti tiba di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya pada pukul 15.00 WIB, 

namun saat itu yang baru hadir hanya Ibu Retno sebagai salah satu pengurus dan 

pelatih di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Sambil menunggu guru-guru SD yang 

mengikuti latihan peneliti berbincang-bincang dengan Ibu Retno tentang  guru-

guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. Pada saat 

peneliti berbincang-bincang dengan Ibu Retno, Bapak Wahyu dan Ibu Dewi 

datang. Hari semakin sore, satu-persatu guru-guru SD yang belajar menari di 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya mulai berdatangan. Proses belajar-mengajar 

dimulai pada pukul 16.00 WIB. Materi pembelajaran yang diberikan saat itu 
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adalah Tari Merak dengan Bapak Nur Wahyu sebagai pelatih. Materi Tari Merak 

baru diajarkan selama dua kali pertemuan sehingga hasil belajar guru-guru SD 

untuk materi Tari Merak belum maksimal.  

 Guru-guru SD yang mengikuti proses belajar menari mulanya hanya tujuh 

orang, seperti biasa untuk mengawali proses belajar guru-guru SD mengulang 

gerakan yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya,  pada saat guru-guru 

SD sedang mengulang gerakan pertemuan sebelumnya, seorang guru SD datang 

terlambat . Guru SD yang terlambat tersebut bernama Ibu Siti Baroyah. Ibu Siti 

Baroyah langsung bergabung mengikuti latihan walaupun terlihat kesulitan 

menyesuaikan dengan yang lain. Terlihat pada saat mengikuti gerakan tari Ibu Siti 

Baroyah kebingungan dan selalu terlambat melakukan gerakan tari, selain itu Ibu 

Siti Baroyah  masih sering memperhatikan ataupun melirik teman-teman guru SD 

lain dalam melakukan gerakan tari. Menurut penuturan Ibu Siti Baroyah usai 

latihan, dirinya terlambat karena sebelum berangkat Ibu Siti Baroyah sholat Ashar 

terlebih dahulu dirumah dan karena jarak antara rumah dengan Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya agak jauh, paling cepat perjalanan dari rumah beliau membutuhkan 

waktu seperempat jam, sedangkan waktu sholat Ashar setempat biasanya pukul 

15.15 WIB sehingga sulit untuk datang tepat waktu. 

 Materi yang diberikan oleh pelatih hari itu adalah Tari Merak. Materi Tari 

Merak baru diberikan selama dua kali pertemuan sehingga pertemuan hari itu 

guru-guru SD masih mendapatkan penambahan gerak dari pelatih. Penambahan 

gerak diberikan sampai dengan selesai dan guru-guru SD mengikutinya dengan 

baik. 
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 Saat latihan hari itu penulis juga melihat seorang guru peserta pelatihan 

membawa serta putranya yang berusia lima tahun mengikuti proses latihan. Guru 

SD peserta pelatihan yang membawa anak pada saat latihan bernama Ibu Tri Fida 

Meiyanti. Menurut Ibu Tri Fida Meiyanti, dirinya tidak bisa meninggalkan 

anaknya karena anaknya ingin ikut dengannya. Penuturan langsung Ibu Tri Fida 

Meiyanti (33) usai latihan:  

“Saya biasa membawa anak saya kalau latihan mbak, soalnya 
kalau nggak diajak dia nangis pengen ikut sama Saya. Anak Saya 
nggak mau kalau ditinggal dirumah jadi ya saya ajak saja Mbak” 
(wawancara tanggal 30 Desember 2010). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas guru SD yang belajar menari juga 

memiliki peranan sebagai seorang ibu yang memiliki tanggung jawab menjaga 

anaknya, jadi sambil belajar menari Ibu Tri Fida Meiyanti juga menjaga anaknya. 

Sesekali Ibu Tri Fida Meiyanti memperhatikan anaknya pada saat latihan, hal ini 

menyebabkan konsentrasi belajar Ibu Tri Fida Meiyanti kurang maksimal 

sehingga terlambat dalam menerima materi yang diberikan pelatih. 

 Ibu Tri Fida Meiyanti biasanya membelikan jajan terlebih dahulu agar Si 

Anak tidak bosan dan mengganggu pada proses belajar menari berlangsung, 

namun hal itu tidak menjamin karena pada saat latihan berlangsung Si Anak ingin 

selalu berada dekat dengan ibunya, anak Ibu Tri Fida Meiyanti selalu berdiri di 

samping ibunya atau di belakang ibunya saat Ibu Tri Fida Meiyanti sedang 

berlatih tari. 

Guru-guru SD istirahat selama sepuluh menit setelah melakukan latihan 

berulang-ulang. Selama istirahat, guru-guru SD berbincang-bincang bertukar 

informasi dan terkadang diselingi dengan bercanda, ada pula guru SD yang 
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menanyakan gerakan tari yang sulit dilakukan pada teman sesama guru SD yang 

lebih pintar dalam menari ataupun langsung bertanya kepada pelatih. Suasana 

belajar terlihat sangat kekeluargaan, hal ini diperkuat oleh pernyataan salah 

seorang guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya yaitu Ibu Siti Baroyah (26) mengatakan: 

“Saya senang belajar menari di PLT Sekar Budaya karena suasana 
belajarnya sangat kekeluargaan baik dengan teman-teman saya 
disini atau dengan para pelatih sangat akrab (wawancara tanggal 30 
Desember 2010)”. 
 
Latihan dilanjutkan kembali setelah istirahat. Pelatih mendemonstrasikan 

gerakan di depan kelas dengan menggunakan teknik ngedhe kemudian diikuti oleh 

guru-guru SD yang belajar menari, selanjutnya guru-guru SD diminta untuk 

berlatih sendiri menggunakan iringan. Sebelumnya pelatih mengatur barisan para 

guru SD dan menempatkan guru SD yang lebih pintar berada di depan. Guru-guru 

SD kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, karena jumlah guru yang berangkat  

berjumlah delapan maka kelompok yang dibagi terdiri dari dua kelompok yang 

berjumlah tiga orang dan satu kelompok berjumlah dua orang, kemudian pelatih 

mengamati teknik gerak guru-guru SD saat melakukan gerakan tari.  

Beberapa guru SD terlihat masih kaku dalam melakukan gerakan tari. 

Selain itu, beberapa guru SD juga belum hafal seluruh gerakan yang telah 

diajarkan pelatih, terlihat pada saat perpindahan gerakan guru-guru SD terlihat 

bingung dan menengok pada teman yang berada di samping ataupun di depan 

yang lebih pintar dan hafal dengan gerakan tari yang diajarkan. 

Pelatih mengoreksi satu-persatu kekurangan guru-guru SD dalam 

menangkap materi yang diberikan sebelum mengakhiri proses pembelajaran. 
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Kebanyakan koreksian menyangkut teknik gerak yang belum benar dan hafalan. 

Selain mengoreksi, pelatih juga mencontohkan gerakan yang benar. Proses 

belajar-mengajar berakhir pada pukul 17.30 WIB, guru-guru SD dan pelatih saling 

bersalaman sebelum pulang. 

Penulis mengambil kesimpulan bahwa masih banyak guru SD yang belum 

menguasai materi tari yang diberikan terutama pada teknik gerak dan hafalan 

dalam pengamatan yang dilakukan kedua kalinya.  

 

Foto 7. Guru-guru SD yang belajar menari di PLT.SB siap mengikuti latihan 
(Dokumentasi: Setia Rini U, Desember 2010) 

 

 Foto nomor 7 adalah foto guru-guru SD yang belajar menari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya. Foto di atas diambil sebelum latihan dimulai. Latihan 

dilakukan di ruangan yang berada di lantai dua. Tampak seorang anak kecil yang 

sedang menunggu ibunya belajar menari.  
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Foto 8. Pelatih mendemonstrasikan gerakan tari 
Pelatih mencontohkan gerak mengepakkan sayap pada Tari Merak 

(Dokumentasi: Setia Rini U, Desember 2010) 
 

 Foto nomor 8 adalah gambaran proses belajar mengajar tari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya. Guru-guru SD sedang belajar menari merak dipandu 

Bapak Nur Wahyu sebagai pelatih. Pelatih mendemonstrasikan gerakan tari 

mengepakkan sayap pada Tari Merak yang diikuti oleh guru-guru SD yang belajar 

menari. 

4.3.3 Pengamatan pada tanggal 24 Februari 2011 

 Hari itu penulis berkesempatan untuk melihat evaluasi akhir yang dikemas 

dalam bentuk pentas uji. Penulis menyaksikan pentas uji sebagai bentuk evaluasi 

hasil belajar yang diadakan di Gedung Rakyat. Pentas uji dilaksanakan bersama-

sama dengan kelas anak-anak. Penampilan guru-guru SD sebagai penampil 

terakhir pada proses pentas uji yang dilakukan hari itu. Guru-guru SD yang 

mengikuti pentas uji  hanya sembilan orang. Materi pentas uji untuk guru-guru SD 
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saat itu adalah tari merak yang sudah ditempuh selama sepuluh kali pertemuan 

dan evaluasi pentas uji hari itu merupakan pertemuan kesebelas, walaupun 

sebenarnya kurang satu pertemuan lagi namun pelaksanaan pentas uji tetap 

dilaksanakan. Aspek yang dinilai pada saat pentas uji meliputi: (1) hafalan, (2) 

teknik gerak, (3) kesesuaian gerak dan iringan, dan (4) ekspresi pada saat menari 

 Penulis  mengamati gerak tari yang dilakukan oleh guru-guru SD pada saat 

pentas uji. Guru-guru SD mengalami banyak peningkatan dari pengamatan yang 

dilakukan peneliti sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2010. Kemajuan yang 

dialami oleh guru-guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya antara lain hafalan gerak, pola lantai, dan teknik gerak, walaupun 

demikian masih ada beberapa guru yang masih kurang dalam memperagakan tari 

merak. 

 Guru SD peserta pelatihan yang terlihat menonjol dalam melakukan gerak 

tari adalah Ibu Umi Salamah dan Ibu Sri Ayu Setyoningsih yang berada pada 

barisan paling depan, sedangkan guru-guru SD lain masih terlihat kurang dalam 

memperagakan gerak tari merak. Kekurangan guru-guru SD tersebut antara lain  

teknik gerak yang kurang dan hafalan, seperti pada saat perpindahan ragam gerak 

tari ada beberapa guru yang lupa gerakan selanjutnya. 
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Foto 9. Pentas Uji “Tari Merak” 
Pentas Uji sebagai bentuk evaluasi hasil belajar 

(Sumber: Setia Rini U Februari 2011) 
 
 Foto nomor 9 adalah foto guru-guru SD pada saat pentas uji tari merak. 

Guru-guru SD yang mengikuti pentas uji mengenakan seragam kaos Pusat Latihan 

Tari Sekar Budaya yang berwarna putih orange dengan bawahan trening berwarna 

hitam, selain itu guru-guru SD juga memakai sampur dan sayap sebagai property 

saat menari. Ragam gerak yang sedang diperagakan guru-guru SD pada gambar di 

atas adalah ragam gerak terbang. 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari waktu ke waktu, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru-guru SD 

dalam menari seperti kemampuan menghafal gerakan dan kemampuan dalam 

teknik gerak, walaupun peningkatan yang terjadi pada setiap guru SD peserta 

pelatihan berbeda-beda namun hal itu menunjukkan kemajuan yang diperoleh 

guru-guru SD selama mengikuti proses latihan. 
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4.4 Kendala Yang Dihadapi Guru-Guru SD Dalam Belajar 
Menari  di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal-hal yang menjadi 

kendala dalam proses belajar menari pada guru-guru SD di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya adalah sebagai berikut: 

4.4.1 Kesibukan guru-guru SD  

Guru-guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

memiliki peran ganda. Guru-guru SD tidak lepas peranannya sebagai seorang guru 

dan seorang ibu. Guru-guru SD yang belajar menari harus memenuhi tugas-tugas 

yang diberikan dari sekolah untuk memenuhi tugas sebagai guru, sedangkan 

sebagai seorang ibu, guru-guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya juga harus melakukan peranannya untuk mengurus rumah dan 

mengurus anak sehingga terkadang mengesampingkan untuk berangkat mengikuti 

latihan tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya seperti pada saat penulis 

mewawancarai Ibu Siti Baroyah pada tanggal 23 September 2010 yang 

mengatakan guru-guru SD sedang disibukkan pada persiapan UTS. Guru-guru SD 

tidak bisa mengesampingkan peranannya sebagai guru sehingga jika ada 

kesibukan maka guru-guru SD tidak berangkat. Selain berperan sebagai guru, 

guru-guru SD juga berperan sebagai Ibu yang harus mengurus anaknya, seperti 

yang terjadi pada Ibu Tri Fida Meiyanti yang membawa serta putranya mengikuti 

proses latihan pada tanggal 30 Desember 2010.  Ibu Tri Fida Meiyanti yang 

membawa serta putranya pada saat latihan sesekali memperhatikan anaknya, 

begitu juga putra Ibu Tri Fida Meiyanti yang ingin selalu dekat dengan ibunya 

dengan berdiri di samping maupun di belakang Ibu Tri Fida Meiyanti pada saat 
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latihan. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi konsentrasi Ibu Tri Fida 

Meiyanti dalam menerima materi yang diberikan oleh pelatih. 

4.4.2 Tidak Ada Dukungan Dari Sekolah Tempat Mengajar 

Guru-guru SD kebanyakan mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya atas inisiatif sendiri untuk meningkatkan kompetensi sebagai 

seorang guru. Guru-guru SD belajar menari dengan biaya sendiri. Tidak adanya 

sokongan dana membuat guru-guru SD mengesampingkan belajar menari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya, seperti jawaban guru SD peserta pelatihan pada 

angket yang diberikan oleh peneliti, guru-guru SD yang mengikuti belajar menari 

menyatakan bahwa mereka belajar menari dengan biaya pribadi (Hasil angket 

terlampir). 

 Guru-guru SD umumnya berhenti belajar menari sesudah mempelajari 

satu materi tarian sebagai bekal mengajar di sekolah, namun ada juga yang tetap 

mengikuti latihan dari awal hingga sekarang.  

4.4.3 Situasi Kondisional 

Cuaca yang tidak menentu seperti terjadi hujan deras diikuti angin 

kencang membuat guru-guru SD enggan untuk berangkat belajar menari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya. Guru-guru SD lebih memilih diam di rumah jika 

hujan lebat menerjang karena guru-guru SD takut membawa kendaraan sendiri 

saat hujan lebat terjadi. 
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4.5 Pengaruh Proses Belajar Menari Pada Guru-Guru SD Di 
Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Terhadap Kompetensi 
Sebagai Seorang Pendidik 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, banyak hal yang diperoleh 

guru-guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. 

Guru-guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya tidak 

hanya mendapatkan bekal dalam hal kemampuan menari, melainkan juga hal-hal 

yang berkaitan dengan kompetensi sebagai seorang pendidik, antara lain sebagai 

berikut: 

4.5.1 Kompetensi Pedagogik 

Guru-guru SD yang belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

mendapatkan wawasan tentang cara untuk menyampaikan materi tarian yang akan 

diajarkan kepada anak didiknya di sekolah lewat pelatih di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya. 

Wawasan tentang cara penyampaian materi tarian didapatkan secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu pelatih sesekali 

berbagi pengetahuan dengan para guru SD yang mengikuti latihan tari tentang 

bagaimana menyampaikan gerak tari pada anak didik guru-guru SD di sekolah 

agar lebih mudah menangkap gerakan-gerakan tari yang diberikan. Secara tidak 

langsung yaitu guru-guru SD mendapatkan pengetahuan tentang cara 

penyampaian materi melalui pengamatan yang dilakukan sendiri terhadap pelatih 

di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya dalam menyampaikan materi tarian kepada 

peserta yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. 
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4.5.2 Kompetensi Kepribadian 

Guru-guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki karakter berbeda-beda 

sehingga guru-guru SD yang belajar untuk saling menghargai karakter yang 

mungkin berbeda agar bisa bergaul bersama teman-teman sesama guru yang lain. 

Selain menghargai karakter teman yang berbeda-beda, guru-guru SD juga belajar 

untuk memahami karakter para pelatih tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

agar bisa melalui proses belajar yang baik karena setiap pelatih juga memiliki 

karakter dan gaya mengajar yang berbeda-beda. 

4.5.3 Kompetensi Sosial 

Guru-guru SD yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya bertemu dan berkumpul dengan teman sesama guru lain yang dapat 

meningkatkan solidaritas antar sesama guru. Pada saat berkumpul, guru-guru SD 

saling bertukar pikiran dan bertukar informasi tentang masalah pendidikan pada 

khususnya. 

Guru-guru yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya saling bertukar nomor handphone masing-masing untuk saling 

berkomunikai baik menyangkut proses latihan di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

maupun untuk urusan lain di luar proses latihan di Pusat Latihan Sekar Budaya. 

Guru-guru SD yang mengikuti belajar menari juga mengadakan arisan yang 

diikuti oleh guru-guru yang mengikuti belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya, para pelatih di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya dan para orang tua yang 
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sering mengantar atau menemani anak-anak yang ikut belajar menari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya.  

4.5.4  Kompetensi Profesional 

Kemampuan guru-guru SD dalam menari semakin meningkat. Terbukti 

guru-guru SD yang semula kaku dalam melakukan gerakan tari semakin luwes 

dalam menari, meskipun tidak semua guru luwes karena daya tangkap dan 

konsentrasi yang berbeda-beda. Selain itu, guru semakin memahami teknik-teknik 

dalam tarian seperti cara melakukan srisig dan mendak dengan benar, pada hal 

sebelumnya guru-guru SD kurang memahami gerakan-gerakan dalam tarian. 

Guru-guru SD juga mendapatkan pemahaman tentang istilah-istilah dalam tarian 

seperti nyekiting, nyeblak, srisig, mendak dan istilah tari yang lain. 

Wujud peningkatan profesionalitas guru SD dalam menari dibuktikan 

dengan nilai pada sertifikat pentas uji sebagai evaluasi hasil belajar guru-guru SD. 

Tingkat kemampuan guru-guru SD dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori 

baik, sangat baik, dan memuaskan. Kategori nilai yang diberikan sesuai dengan 

rentangan nilai yang didapat pada saat pentas uji. Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya membuat patokan rentangan nilai evaluasi hasil belajar yaitu sebagai 

berikut: (1) Baik: 71-80; (2) Sangat Baik: 81-90; dan (3) Memuaskan: 91-100. 

Nilai akhir yang diperoleh guru-guru SD pada sertifikat hasil belajar juga 

dipengaruhi oleh presensi kehadiran pada saat latihan. Berikut ini adalah daftar 

nilai guru-guru SD yang mengikuti proses belajar menari di Pusat Latihan Tari 

Sekar Budaya Kabupaten Tegal: 
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Tabel 4. Daftar Nilai Hasil Pentas Uji “Tari Topeng Endel” 
No. Nama Nilai Predikat Waktu 
1 Meila Rahmawati 85 Sangat Baik 

12 x 
Pertemuan 

2 Suciati 83 Sangat Baik 
3 Siti Baroyah 92 Memuaskan 
4 Widiastuti 82 Sangat Baik 
5 Sri Ayu Setyoningsih 94 Memuaskan 
6 Umi Salamah 95 Memuaskan 

Sumber: Sertifikat Hasil Belajar PLT.SB 

Tabel nomor 4 adalah daftar nilai hasil pentas uji Tari Topeng Endel. 

Berdasarkan tabel nomor 4 dapat diketahui dari enam guru SD yang mengikuti 

pentas uji, tiga orang guru mendapat predikat memuaskan dan tiga orang lainnya 

mendapat predikat sangat baik, walaupun memiliki predikat yang sama namun 

guru-guru SD mendapatkan nilai yang berbeda-beda. 

Tabel 5. Daftar Nilai Hasil Pentas Uji “Tari Kukilo” 
No. Nama Nilai Predikat Waktu 
1 Dewi Indahsari 95 Memuaskan 

13 x 
pertemuan 

2 Umi Salamah 95 Memuaskan 
3 Siti Baroyah 91 Memuaskan 
4 Reni Haryati 85 Sangat Baik 
5 Widyastuti 83 Sangat Baik 
6 Diana Citra 83 Sangat Baik 
7 Istianah Siwi 85 Sangat Baik 

Sumber: Sertifikat Hasil Belajar PLT.SB 

Tabel nomor 5 adalah daftar nilai hasil pentas uji Tari Kukilo. Berdasarkan 

tabel nomor 5 dapat diketahui dari tujuh guru SD yang mengikuti pentas uji, tiga 

orang guru mendapat predikat memuaskan dan empat orang lainnya mendapat 

predikat sangat baik. 
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Tabel 6. Daftar Nilai Hasil Pentas Uji “Tari Merak” 
No. Nama Nilai Predikat Waktu 
1 Sri Ayu Setyoningsih 93 Memuaskan 

11 x 
pertemuan 

2 Umi Salamah 95 Memuaskan 
3 Siti Baroyah 91 Memuaskan 
4 Hana Rizki S 85 Sangat Baik 
5 Novi Nur S 84 Sangat Baik 
6 Tri Ana Kumala Sari 86 Sangat Baik 
7 Tri Fida Meiyanti 91 Memuaskan 
8 Siti Mandu Khaerani 84 Sangat Baik 

Sumber: Sertifikat Hasil Belajar PLT.SB 

 Tabel nomor 6 adalah tabel daftar nilai guru-guru SD yang mengikuti 

pentas uji Tari Merak. Berdasarkan tabel nomor 4 dapat diketahui bahwa hasil 

yang dicapai guru-guru SD yang mengikuti pentas Uji Tari Merak sangat bagus, 

dari delapan guru SD yang mengikuti pentas uji, empat orang guru SD mendapat 

predikat sangat baik, sedangkan empat orang lain mendapat predikat memuaskan.  

Rata-rata nilai yang diperoleh guru-guru SD sangat baik karena Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya ingin hasil keluaran proses pembelajaran mempunyai 

kualitas yang baik. Hasil nilai tidak hanya diperoleh pada saat penilaian pentas uji, 

melainkan juga proses perubahan dan presensi guru-guru SD pada saat mengikuti 

latihan. Nilai yang diperoleh guru-guru SD merupakan hasil kerja keras guru-guru 

SD dalam belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal. 

Nilai yang diperoleh juga merupakan bukti adanya peningkatan kompetensi 

profesional guru-guru SD.  

 

 

 

 

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


 

75 

BAB 5 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan empat bab yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat 

ditarik simpulan tentang Proses Belajar Menari Pada Guru-Guru SD Di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal, antara lain: 

Bentuk pembelajaran tari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya terbagi 

menjadi beberapa konsep antara lain: (1) materi pembelajaran, (2) metode, (3) 

evaluasi. Materi pembelajaran yang telah diberikan antara lain tari topeng endel, 

tari kukilo, dan tari merak. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi metode 

demonstrasi, metode drill-resitasi, dan metode SAS, sedangkan evaluasi yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pentas uji sebagaipenilaian hasil belajar. 

Pengamatan untuk mengamati proses belajar menari pada guru-guru SD di 

Pusat Latihan Tari Sekar Budaya Kabupaten Tegal dilakukan lebih dari sepuluh 

kali selama rentang waktu enam bulan, namun penulis merangkum kegiatan 

belajar menari ke dalam tiga kali pengamatan yaitu tanggal 23 September 2010, 

30 Desember 2010 dan 24 Februari 2011. Pengamatan pada tanggal 23 September 

2010, guru SD yang berangkat latihan hanya tiga orang dengan materi 

pembelajaran tari kukilo. Sedikitnya guru yang berangkat latihan disebabkan 

cuaca yang kurang mendukung dan kesibukan guru-guru mempersiapkan Ulangan 

Tengah Semester (UTS). Pengamatan pada tanggal 30 Desember 2010, guru SD 

yang datang untuk latihan berjumlah delapan orang dengan materi pembelajaran 
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tari merak. Gerak yang dilakukan guru-guru SD masih belum baik karena baru 

menerima materi dua kali untuk tari merak. Pengamatan pada tanggal 24 Februari 

2011, hari itu dilakukan pentas uji sebagai bentuk penilaian hasil belajar untuk 

materi tari merak. Jumlah guru SD yang mengikuti pentas uji sejumlah sembilan 

orang. Terjadi peningkatan dalam proses belajar diantaranya berupa hafalan gerak, 

pola lantai, dan teknik gerak. Berdasarkan hasil pentas uji menyatakan guru-guru 

SD lulus dalam menempuh pembelajaran Tari Topeng Endel, Tari Kukilo, dan 

Tari Merak dengan predikat sangat baik hingga memuaskan. 

Kendala yang dihadapi guru-guru SD dalam melakukan proses belajar 

menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya antara lain: (1) kesibukan guru-guru 

SD yang memiliki peran ganda yaitu menjalankan tugas sebagai guru dan menjadi 

ibu rumah tangga sehingga membuat guru-guru SD sulit mengatur waktu untuk 

meluangkan latihan; (2) tidak adanya dukungan dari sekolah tempat mengajar 

karena guru SD mengikuti belajar menari atas inisiatif sendiri dan dengan biaya 

pribadi sehingga kurang adanya motivasi yang membuat guru-guru SD kurang 

semangat dalam mengikuti latihan ; (3) situasi kondisional yaitu cuaca yang tidak 

menentu seperti sering terjadi hujan lebat membuat guru-guru enggan untuk 

berangkat latihan. 

Pengaruh proses belajar menari guru-guru SD terhadap kompetensi sebagai 

seorang pendidik antara lain: (1) kompetensi pedagogik, yaitu guru SD 

mendapatkan wawasan tentang cara penyampaian materi tari dari pelatih baik 

secara langsung maupun tidak langsung; (2) kompetensi kepribadian, yaitu guru-

guru SD belajar untuk memahami dan menghargai karakter orang yang berbeda-
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beda baik kepada teman sesama guru maupun kepada para pelatih; (3) kompetensi 

sosial, yaitu guru-guru SD bertemu dengan teman baru sesama guru yang bisa 

diajak bertukar pikiran maupun bertukar informasi sesama guru; (4) kompetensi 

profesional, yaitu kemampuan guru SD dalam menguasai materi tari meningkat 

dengan dibuktikan dengan nilai yang didapat sehingga dapat mentransformasikan 

tari yang didapat di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya kepada anak didiknya di 

sekolah. 

 

4.1 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis membri saran-saran pada pihak-

pihak yang berkaitan dalam skripsi ini, antara lain: 

4.1.1 Dalam mendukung proses pembelajaran, Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

Kabupaten Tegal diharapkan: 

(1) Menjaga kebersihan tempat latihan sehingga peserta pelatihan dapat 

berlatih dengan nyaman. 

(2) Pelatih lebih memperhatikan teknik gerak yang dilakukan peserta 

pelatihan agar tahu kekurangan yang masih harus diperbaiki dan 

disempurnakan kembali. 

4.1.2 Agar materi tari dapat diterima dengan baik, guru-guru SD yang mengikuti 

belajar menari diharapkan: 

(1) Dapat mengatur waktu antara pekerjaan sebagai guru dan menjadi ibu 

rumah tangga agar dapat meluangkan waktu untuk mengikuti latihan 

dengan baik. 

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


 

 

(2) Mengikuti proses belajar dengan disiplin agar tidak ketinggalan dalam 

menerima penjelasan pelatih. 

(3) Melakukan latihan rutin di rumah agar kemampuan menari dapat 

meningkat lagi dan materi yang didapat dari Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya tidak cepat lupa. 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Tujuan 

Observasi pada penelitian ini dimaksukkan untuk mengetahui proses 

pembelajaran tari pada guru-guru SD di Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya 

Kabupaten Tegal. 

 

Hal-hal yang diobservasi 

1. Gambaran umum Pusat Pelatihan Sekar Budaya Kabupaten Tegal: 

(1) Lokasi dan lingkungan sekitar Pusat Latihan Tari Sekar Budaya, meliputi 

kondisi bangunan, keadaan sekeliling bangunan, dan jalur yang dapat dilalui. 

(2) Sejarah berdiri, meliputi cerita awal terbentuknya Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya dan Gedung Rakyat sebagai tempat latihan. 

(3) Kepengurusan, meliputi susunan organisasi yang terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara, dan koordinator latihan. 

(4) Sarana prasarana, meliputi kelengkapan yang mendukung proses 

pembelajaran di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya. 

(5) Siswa/peserta, meliputi siapa saja yang mengikuti kegiatan pembelajaran tari 

dan pembagian kelas. 
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2. Proses kegiatan pembelajaran tari pada guru-guru SD di Pusat Pelatihan 

Tari Sekar Budaya  

(1) Materi, meliputi materi tarian yang diajarkan kepada guru-guru SD yang 

mengikuti pembelajaran tari 

(2) Metode, meliputi cara pelatih menerapkan metode dalam mengajarkan 

pembelajaran tari seperti garingan, mencontoh, menilai penampilan siswa 

(3) Evaluasi, meliputi cara penilaian yang dilakukan terhadap guru-guru SD 

setelah mengikuti pembelajaran tari di Pusat Pelatihan 

(4) Hasil yang dicapai, meliputi keterampilan menari guru-guru SD setelah 

mengikuti pembelajaran tari. 

3. Faktor pendorong dan penghambat dalam proses pembelajaran tari pada 

guru-guru SD di Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya 

(1) Faktor pendorong, meliputi fasilitas, semangat guru-guru SD, dan dukungan 

pemerintah daerah. 

(2) Faktor penghambat,  daya tangkap guru-guru SD, penyebab banyaknya peserta 

yang mengundurkan diri. 

 

2. Metode Observasi 

Sebagai sarana dalam melakukan observasi, maka penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa tahap: 

(1) Mengamati lokasi Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya  

(2) Mengamati proses pembelajaran tari pada guru-guru SD secara 

menyeluruh 
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(3) Mengamati dan menggali hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan 

pembelajaran tari setiap kali latihan 

(4) Menarik kesimpulan 
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Lampiran 3 
 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Tujuan 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mengunkapkan bagaimana 

proses pembelajaran tari pada guru-guru SD di Pusat Pelatihan Tari Sekar 

Budaya Kabupaten Tegal, faktor pendorong dan penghambat dalam proses 

pembelajaran tari pada guru-guru SD di Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya. 

2. Pembatasan  

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti membatasi materi pada: 

2.1 Gambaran umum Pusat Pelatihan Sekar Budaya Kabupaten Tegal 

(1) Sejarah berdiri, meliputi cerita perkembangan dari awal hingga terbentuknya 

Pusat Pelatihan Tari 

(2) Struktur organisasi, meliputi pelindung, penasehat, ketua, sekretaris, 

administrasi, pelatih 

(3) Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab 

2.2 Proses kegiatan pembelajaran tari pada guru-guru SD di Pusat Pelatihan 

Tari Sekar Budaya 

(1) Proses pembelajaran, meliputi penyesuaian antara kegiatan dengan jadwal 

latihan 

(2) Pelatih, meliputi kemampuan pelatih, kondisi pelatih ketika mengajar dan data 

tentang pelatih 
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(3) Siswa, dalam hal ini adalah guru-guru SD yang mengikuti proses 

pembelajaran tari meliputi mekanisme penerimaan siswa baru, jumlah siswa 

atau guru-guru SD yang mengikuti pembelajaran tari 

(4) Sarana dan prasarana, meliputi kostum tari, tape recorder dan kaset tari, ruang 

latihan, tempat parkir 

(5) Materi, meliputi materi tarian yang diajarkan kepada guru-guru SD yang 

mengikuti pembelajaran tari 

(6) Metode, meliputi cara pelatih menerapkan metode dalam mengajarkan 

pembelajaran tari seperti garingan, mencontoh, menilai penampilan siswa 

(7) Evaluasi, meliputi cara penilaian yang dilakukan terhadap guru-guru SD 

setelah mengikuti pembelajaran tari di Pusat Pelatihan 

2.2 Faktor pendorong dan penghambat dalam proses pembelajaran tari pada 

guru-guru SD di Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya  

(1) Faktor pendorong, meliputi fasilitas, semangat guru-guru SD, dan dukungan 

pemerintah daerah. 

(2) Faktor penghambat, meliputi daya tangkap guru-guru SD dan penyebab guru-

guru SD mengundurkan diri. 

3. Informan 

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pembatasan 

pedoman wawancara, antara lain: 

3.1 Wawancara Kepada Ketua/Pengurus Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya  

(1) Bagaimana sejarah awal berdirinya Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya? 

(2) Apa motivasi anda mendirikan Pusat Pelatihan Tari? 
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(3) Apakah pekerjaan anda selain sebagai ketua Pusat Pelatihan Tari? 

(4) Apakah visi dan misi didirikannya Pusat Pelatihan Sekar Budaya? 

(5) Bagaimana rumusan tujuan didirikannya Pusat Pelatihan Tari? 

(6) Bagaimana cara anda dalam menyusun kepengurusan di Pusat Pelatihan Tari? 

(7) Berapa jumlah siswa yang sekarang masih aktif mengikuti latihan? 

(8) Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat dalam proses pembelajaran 

tari di Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya?  

(9) Bagaimana respon yang anda peroleh dari pemerintah daerah dan masyarakat? 

(10) Bagaimana cara  mempromosikan  Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya?  

(11) Melalui media apa sajakah usaha promosi tersebut? 

3.2 Wawancara Kepada Pelatih tari di Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya  

(1) Siapa sajakah nama pelatih tari di Pusat Pelatihan Tari Sekar Budaya? 

(2) Apa pekerjaan Anda selain di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya? 

(3) Dimana Anda bekerja selain menjadi pelatih di Pusat Latihan Tari Sekar 

Budaya? 

(4) Bagaimana karakteristik dan latar belakang pendidikan para pelatih? 

(5) Apa sajakah metode latihan yang anda terapkan untuk siswa? 

(6) Bagaimanakah hubungan sosial antara pelatih dengan siswa baik pada saat 

latihan maupun di luar jam latihan? 

(7) Ada berapa macam materi yang diberikan kepada guru-guru SD yang 

mengikuti latihan selama ini? 
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3.3 Wawancara Kepada Guru SD yang Mengikuti Latihan 

(1) Apa motivasi Anda belajar menari? 

(2) Kenapa memilih belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya? 

(3) Bagaimana rasanya belajar menari di Pusat Latihan Tari Sekar Budaya? 

(4) Adakah kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran tari di Pusat 

Latihan Tari Sekar Budaya? 

(5) Apa hasil yang dicapai setelah mengikuti pembelajaran tari di Pusat Latihan 

Tari Sekar Budaya selama ini? 
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Lampiran 4 
 
 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama   : Wuninggar 

Umur   : 44 Th 

Alamat   : Jln. Jendral Sudirman M.152- Slawi Kulon  

Pendidikan  : S1, Pendidikan Seni Tari – IKIP Jogjakarta 

Pekerjaan  : Kasi Nilai Budaya dan Kesenian  

  Dinas Pariwisata  Kabupaten Tegal 

Jabatan  : Pimpinan Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 

 

2. Nama  : Nur Wahyu Nugroho Widi 

Umur  : 41 Th 

Alamat  : Dukuh Salam Rt. 03/I, Slawi 

Pendidikan : S1, Sendratasik UNNES  

Pekerjaan  : Guru Tari di SMP Negeri 2 Lebaksiu 

Jabatatan  : Sekretaris Pusat Latihan Tari Sekar Budaya  
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3. Nama  : Retno Setyaningrum 

Umur  : 31 Th 

Alamat  : Procot Rt. 03/I, Slawi 

Pendidikan : S1, Pendidikan Seni Tari – UNY 

Pekerjaan  : Guru Tari di SMA Negeri 3 Slawi 

Jabatan  : Sekretaris Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 

 

4. Nama  : Dewi Pristyanti 

Umur  : 37 Th 

Alamat  : Rt. 02 Rw. 09, Slawi Kulon 

Pendidikan : S1, Pendidikan Seni Tari, IKIP Jogjakarta 

Pekerjaan  : Guru Tari di SMA Negeri 1 Pangkah 

Jabatan  : Koordinator Latihan Pusat Latihan Sekar Budaya 

 

5. Nama  : Umi Salamah 

Umur  : 27 Th 

Alamat  : Rt. 02 Rw. 04 Procot – Slawi 

Pekerjaan  : Guru  

Jabatan  : Siswa Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 
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6. Nama  : Sri Ayu Setyoningsih 

Umur  : 24 Th 

Alamat  : Brekat Rt. 06 Rw. 01 Kec. Tarub 

Pekerjaan  : Guru SDN Tarub 02 

Jabatan  : Siswa Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 

7. Nama  : Siti Baroyah 

Umur  : 26 Th 

Alamat  : Bulakpacing Rt. 05 Rw. 05 Kec. Dukuhwaru 

Pekerjaan  : Guru SDN Bulakpacing 04 

Jabatan  : Siswa Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 

8. Nama  : Tri Fida Meiyanti 

Umur  : 33 Th 

Alamat  : Jl. Seruni Rt. 09/01 Ujungrusi - Adiwerna 

Pekerjaan  : Guru SDN Ujungrusi 03 

Jabatan  : Siswa Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 

9. Nama  : Tuti Heryani 

Umur  : 20 Th 

Alamat  : Ds. Curug Kec. Pangkah – Kab. Tegal 

Pekerjaan  : Guru  

Jabatan  : Siswa Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 

 

10. Nama  : Hana Rizki Septriana 

Umur  : 23 Th 

Alamat  : Ds. Bogares Kidul Rt.08/02 Pangkah - Tegal 

Pekerjaan  : Guru SDN Karanganyar 01 

Jabatan  : Siswa Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 
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11. Nama  : Indah Kusumawati 

Umur  : 21 Th 

Alamat  : Ds. Depok Rt.03 Rw. 01 Kec. Pangkah - Tegal 

Pekerjaan  : Guru  

Jabatan  : Siswa Pusat Latihan Tari Sekar Budaya 
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Lampiran 5 

BIODATA PENULIS 

 

Nama   : Setia Rini Utami 

NIM   : 2502407004 

Program Studi  : Pendidikan Seni Tari 

Fakultas  : Bahasa dan Seni 

Tempat/tgl lahir : Tegal, 18 September 1989 

Alamat   : Desa Kebandingan Rt. 05/II Kec. Kedungbanteng 

     Kabupaten Tegal 

Agama   : Islam 

Gol. Darah  : O 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Jenjang Pendidikan : SD Negeri Kebandingan 01, lulus tahun 2001 

     SMP Negeri 1 Kedungbanteng, lulus tahun 2004 

     SMA Negeri 1 Slawi, lulus tahun 2007 
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Lampiran 6 

 

LIFLET PUSAT LATIHAN TARI SEKAR BUDAYA 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

SERTIFIKAT HASIL BELAJAR 

PUSAT LATIHAN TARI SEKAR BUDAYA 
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