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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu tidak dibeda-bedakan menurut 

jenis kelamin, status sosial, letak geografis, agama, dan keadaan fisik dan mental 

seseorang. Anak berkelainan meskipun dalam jumlah yang sedikit, mempunyai hak 

yang sama pula untuk memperoleh pendidikan guna meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara engan lulusan 

sekolah dasar. Pendidikan anak berkelainan dikelola oleh sekolah-sekolah luar biasa 

yang disesuaikan dengan jenis kelamin. 

Pendidikan luar biasa bertujuan untuk membantu peserta didik yang 

menyandang kelainan fisik dan mental, agar mampu mengembangkan 

kemampuannya dalam duniakerja.Tuna rungu merupakan salah satu dari sekian anak 

berkelainan yaitu mereka yang kehilangan daya pendengarannya. Akibat kehilangan 

daya pendengarannya ini, maka anak tuna rungu mengalami kesulitan dan hambatan 

dalam bersosialisasi di masyarakat.  

Pendengaran merupakan indera yang dipergunakan oleh anak yang 

berkembang secara normal untuk mengasimilasi pola-pola komunikasi dari 

masyarakat sebagai komunitas bahasanya. Kekurangan dalam indera pendengaran 

dan ketiadaan pendidikan kompensatoris (pengganti) akan menyebabkan seorang 

anak yang tumbuh tuli secara bisu, tidak mampu berperan secara independent dalam 

masyarakat dewasa. Dengan memberikan pendidikan seseorang tuna rungu dapat 

menguasai keterampilan komunikasi sehingga ia dapat pula berfungsi dengan sukses 

sebagai individu yang independent atau mandiri.   

SDLB (sekolah dasar luar biasa) Putra Jaya Malang merupakan salah satu 

sekolah luar biasa bagian B, yang ada di Malang yang menyelenggarakan pendidikan 

khusus bagi anak-anak tuna rungu atau tuli. SDLB Putra Jaya Malang diperuntukkan 
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untuk anak-anak baik putra maupun putri yang memiliki kelainan atau kecacatan 

(tuna rungu) dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah umum.  

Program pengajaran di SDLB Putra Jaya Malang mengacu pada kurikulum, 

isi mana materi pembelajarannya tidak jauh berbeda dan diupayakan sama dengan 

materi pembelajaran di sekolah dasar biasa. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu 

dimodifikasikan seperti yang menyangkut teknik penyampaian materi pelajaran, serta 

metode mengajar yang digunakan oleh tenaga pengajar. Proses belajar mengajar pada 

anak tuna rungu berbeda dengan kelas anak-anak normal, karena anak cacat (tuna 

rungu) perlu cara khusus dalam mengajar dan mendidik, biasanya dalam bentuk 

kelas kecil. Seorang guru hanya berhadapan dengan 4-10 orang anak supaya guru 

lebih berkonsentrasi dan terarah, sebab anak-anak cacat tuna rungu memerlukan 

perhatian khusus. Seni tari merupakan salah satu pelajaran yang diberikan dari 

berbagai pelajaran yang ada di SDLB Putra Jaya Malang.  

Dengan adanya pelajaran seni tari yang diberikan, diharapkan siswa SDLB 

Putra Jaya Malang senang dalam pelajaran  kesenian dan dapat mendukung pelajaran 

umum. Materi seni tari yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

keadaan fisik peserta didik. Dalam pemberian materi ataupun praktik seni tari dipilih 

tarian yang sederhana atau ragam geraknya tidak terlalu sulit dan banyak 

pengulangan supaya anak dapat dengan mudah mengingat dan menghafal.  

Mengingat keterbatasan mental dan fisik tersebut, maka materi yang 

diberikan pada anak-anak tuna rungu di SDLB Putra Jaya Malang  cenderung pada 

tari kreasi sebagai contoh tari Merak, Kelinci, Piring dan tidak menutup 

kemungkinan sesekali diberikan tari klasik misal Bondan Tani. Pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar seni tari di SDLB Putra Jaya Malang bisa berjalan dengan baik, hal 

ini karena didukung dengan sikap siswa yang sangat antusias dalam belajar, 

ketertiban dalam mengikuti pelajaran, selain itu juga faktor utama dari guru yang 

bisa menerapkan metode yang tepat bagi siswa tuna rungu.  

Wujud  kongkret keberhasilan ini adalah mengadakan pentas setiap acara 

perpisahan dan bila ada kunjungan dari pemerintah yang sifatnya resmi. 

Keberhasilan dalam pembelajaran tari didukung dengan adanya bakat serta kemauan 
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siswa dalam bidang tari.  Kemampuan anak dalam melakukan gerak tari tidak kalah 

dengan anak-anak normal pada umumnya misalnya: keluwesan, kelincahan, hafalan 

hanya mereka terhambat dalam pendengaran yaitu iringan tari. Namun demikian 

proses pembelajaran tari di SDLB Putra Jaya Malang adalah berhasil, karena 

meskipun anak cacat dapat menguasai sebagaimana anak yang normal. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

penerapan metode yang tepat bagi anak tuna rungu serta kesulitan guru dalam 

mengajar mata pelajaran seni tari di SDLB Putra Jaya Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berpijak pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 

penulis bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendekatan pembelajaran seni tari di SDLB Putra Jaya Malang? 

2. Apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran seni tari di SLB Putra 

Jaya Malang? 

3. Bagaimana efek psikologis siswa di SDLB Putra Jaya Malang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ; 

a) Mengetahui pendekatan pembelajaran seni tari di SDLB Putra Jaya Malang  

b) Mengetahui metode yang digunakan dalam pembelajaran seni tari di SLB 

Putra Jaya Malang. 

c) Mengetahui efek psikologis siswa di SDLB Putra Jaya Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun 

manfaatnya adalah: 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat teoritis, yaitu 

dengan memberikan sumbangan pikiran dan tolak ukur kajian pada penelitian 

lebih lanjut, yaitu beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam 
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usaha penyampaian materi pada anak tuna rungu,khususnya dalam metode 

pembelajaran seni tari bagi siswa tuna rungu. Manfaat teoritis lainnya adalah 

untuk menambah khasanah pengembangan teori keilmuan kesenian seni tari 

bagi anak tuna rungu serta sebagai pertimbangan penelitian lain yang sejenis. 

b) Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru seni tari SDLB Putra Jaya Malang khususnya dan guru-

guru kelas pada umumnya hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai 

bahan masukan dalam menentukan strategi belajar mengajar seni tari;  

2. Bagi siswa SDLB Putra Jaya Malang dapat menambah pengalaman 

dalam bidang kesenian khususnya seni tari, dan dapat melatih 

keberanian dan percaya diri melalui olah gerak (tari). 

3. Bagi masyarakat sekitar SDLB Putra Jaya Malang akan lebih 

mengetahui dan dapat memberikan informasi pada masyarakat umum, 

bahwa anak-anak cacat tuli pun dapat bersaing dalam bidang seni tari. 

D. Rencana Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. 

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara 

semi terstruktur  atau wawancara yang bersifat percakapan , tidak menggunakan 

kuesioner melainkan panduan wawancara yang fleksibel untuk membantu 

pewawancara fokus pada topik yang diteliti. Wawancara Semi Terstruktur 

dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Bertujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

2. Metode Analisa Data 

Analisis data yaitu proses mengatur, mengkonstruksi dan mengartikan 

sejumlah data yang terkumpul. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini dengan teknik data kualitatif. Adapun tahap-tahapan analisis adalah: 

1. Mengorganisasi Data      

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara (Indepth 

Interview), yang mana data direkam dengan MP3 dan dibantu alat tulis 
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lainnya.Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara 

dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim.Setelah selesai 

menemui subjek data dibaca berulang ulang, agar penulis mengerti benar data 

atau hasil yang telah didapat. 

2. Pengelompokkan Berdasarkan Kategori, Tema, dan Pola Jawaban. 

Dalam tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam tentang data, 

perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul diluar 

apa yang digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, 

peneliti menyusun sebuah kerangkan awal analisis sebagai acuan dan 

pedoman dalam melakukan koding.Dengan pedoman ini, peneliti kemudian 

kembali membaca transkip wawancara dan melakukan koding. Melakukan 

pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan.Data yang relevan 

diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau 

dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Dalam 

penelitian ini, analisis dilakukan pertama-tama terhadap masing-masing 

kasus. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman 

terhadap hal-hal yang diungkap oleh responden. Data yang telah 

dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan 

ditemukan tema-tema penting secara kata kuncinya.Sehingga peneliti dapat 

mengungkapkan pengalaman, permasalahan dan dinamika yang terjadi pada 

tiap subjek. Pada bagian kedua dari analisi, peneliti melakukan analisis antar 

kasus dengan menyimpulkan hal-hal umum dan memberi perhatian pada hal-

hal khusus yang ditemukan dintara subjek-subjek penelitian dengan mengacu 

pada teori dan permasalahan penelitian. 

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data 

Setelah kategori dan pola tergambar dengan jelas, peneliti menguji data 

tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada 

tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau berdasarkan 

landasan teori yang telah dijabarkan pada bab dua, sehingga dapat dicocokan 

apakah ada kesamaan antara landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi 

mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada. 

4. Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data 
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Setelah kaitan antara kategori dan pola dengan asumsi terwujud, penulis 

masuk kedalam tahap penjelasan. Berdasarkan pada kesimpulan yang telah 

didapat dari kaitan tersebut, peneliti perlu mencari suatu alternatif penjelasan 

yang lain. Dari hasil analisi, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang 

menyimpang dari asumsi atau tidak terpikir sebelumnya. Dalam tahap ini 

akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui refleksi atau teori-teori lain. 

Alternatif ini sangat berguna pada bagian kesimpulan, diskusi, dan saran. 

5. Menulis Hasil Penelitian 

Penulisan analisis data masing-masing subjek yang telah berhasil 

dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu peneliti untuk memeriksa 

kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai.Dalam penelitian ini, 

penulisan yang dipakai adalah persentasi data yang telah didapat yaitu 

penulisan data dari hasil penelitian berdasarkan wawncara dengan tiap-tiap 

subjek. Prosesnya dimulai dari data-data yang telah diperoleh dari tiap subjek 

dibaca berulang kali sampai peneliti mengerti benar permasalahannya lalu 

dianalis secara perorangan, sehingga didapatkan ganbaran mengenai 

penghayatan yang dialami masing-masing subjek.Selanjutnya, dilakukan 

interprestasi secara keseluruhan dimana di dalamnya mencakup keseluruhan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini. 


