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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013, merupakan kurikulum baru yang saat ini digunakan di 

Indonesia dan masih terus dalam tahap revisi dan perbaikan. Kurikulum 2013 

sendiri merupakan kurikulum yang terintegrtif dimana mata pelajaran dirangkum 

dalam satu tema, adapun salah satu muatan mata pelajaran yang ada pada  satuan 

pendidikan sekolah dasar yaitu Seni Budaya dan Prakarya (SBdP). Mata pelajaran 

Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) masuk pada mata pelajaran kelompok B yang 

bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, 

budaya, dan seni. 

Permendikbud No. 57 tahun 2014 Lampiran III, menjelaskan pada mata 

pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) juga berperan dalam 

perkembangan sejarah peradaban dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal, 

nasional, regional, maupun global. Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

(SBdP) diajarkan secara konkrit dan menyeluruh mencakup semua aspek mulai 

dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan prakarya melalui pendekatan tematik.  

Ruang lingkup materi untuk Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) di SD/MI 

mencakup gambar ekspresif serta dekoratif, lagu-lagu daerah serta elemen musik, 

kerajinan, gerak tari, dan pertunjukan seni. Pembelajaran Seni Budaya dan
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 Prakarya (SBdP) di kelas V sekolah dasar dialokasikan 4 jam pelajaran 

dalam satu minggu. Satu jam pelajaran dialokasikan selama 35 menit. 

Cakupan materi yang akan dibahas di kelas V meliputi gambar, kerajinan, 

lagu-lagu daerah, dan tari tradisional. Terdapat dua Kompetensi Dasar yang 

membahas tentang tari tradisional, yaitu Kompetensi Dasar 3.3 yang berbunyi 

memahami fungsi properti yang dapat digunakan dalam tari dan Kompetensi 

Dasar 4.12 yang berbunyi memperagakan gerak tari bertema berdasarkan gagasan 

dan imajinasi dengan menggunakan properti dan iringan. Berdasarkan kompetensi 

dasar tersebut peserta didik diharapkan mampu menyebutkan fungsi properti tari, 

macam-macam properti yang digunakan dalam tari dan mampu memperagakan 

gerak tari. 

Perkembangan tari tradisional di Indonesia saat ini tergolong baik 

meskipun banyak yang lebih memilih tari modern. Tetapi, hal ini tidak membuat 

keberadaan tari tradisional tersisih. Tari tradisional masih banyak dipakai pada 

upacara-upacara tertentu, penyambutan-penyambutan, dan pada kurikulum 2013 

sekolah dasar tari tradisional masuk dalam materi Seni Budaya dan Prakarya 

(SBdP). Dengan masuknya tari tradisional ke dalam pembelajaran, maka secara 

tidak langsung peserta didik akan mempelajari mengenai tari tradisional. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

kelas V di SD Muhammadiyah 4 Malang pada tanggal 2 Desember 2016 diketahui 

bahwa dalam materi tari tradisional, pembelajaran materi tari tradisional di kelas 

V kurang efektif. Peserta didik kurang menguasai materi tersebut karena peserta 

didik tidak melakukan praktik langsung dan hanya belajar dari buku tema saja. 

Materi tari tradisional yang ada di buku tersebut kurang lengkap, karena pada 
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buku tersebut hanya berisi gambar tarian beserta pertanyaan mengenai gambar 

tersebut. Ketidak lengkapan materi membuat peserta didik kesulitan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan seputar tarian tersebut.  

Peserta didik juga merasa kesulitan saat mencari buku sumber lain yang 

dapat dijadikan rujukan belajar. Satu-satunya buku sumber yang digunakan adalah 

buku Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL), namun pada buku 

tersebut hanya terdapat nama tarian dan asal tarian saja. Pada perpustakaan 

sekolah juga tidak terdapat buku khusus mengenai tari tradisional. Pembelajaran 

tersebut dapat optimal apabila peserta didik belajar didukung oleh buku sumber 

yang lain yang lengkap dan belajar dengan orang yang ahli di bidang tari. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membuat Ensiklopedia tari 

tradisional Jawa. Ensiklopedia yang akan dibuat menggunakan banyak warna dan 

bahasa yang lebih komunikatif sehingga dapat menarik peserta didik untuk 

membaca. Ensiklopedia tersebut mampu membantu peserta didik dalam 

mempelajari berbagai macam tari tradisional yang ada di pulau Jawa dan mampu 

melestarikan tari tradisional dengan bentuk yang berbeda. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan 

judul “Pengembangan Ensiklopedia Tari Tradisional Materi SBdP Pada Kelas V 

Sekolah Dasar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, permasalahan 

penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengembangan ensiklopedia tari tradisional  materi SBdP 

pada kelas V Sekolah Dasar? 

2. Bagimana keefektifan ensiklopedia tari tradisional materi SBdP pada kelas V 

Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian dan pengembangan ini 

bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan ensiklopedia tari tradisional materi SBdP pada kelas V Sekolah 

Dasar. 

2. Mengetahui keefektifan ensiklopedia tari tradisional materi SBdP pada kelas 

V Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang akan Dikembangkan 

Pada penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah ensiklopedia 

modern. Ensiklopedia tersebut digunakan untuk membantu pembelajaran SBdP 

mencapai Kompetensi Dasar 3.3 yang berbunyi memahami fungsi properti yang 

dapat digunakan dalam tari dan Kompetensi Dasar 4.12 yang berbunyi 

memperagakan gerak tari bertema berdasarkan gagasan dan imajinasi dengan 

menggunakan properti dan iringan untuk tema 4 yaitu Sehat itu Penting dan tema 

5 yaitu Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Pembelajaran yang berkaitan dengan 

materi tari tradisional terdapat pada setiap pembelajaran ke 2, 5, dan 6 pada 

subtema 1 dan 2. Pada tema tersebut mata pelajaran SBdP diintegrasikan dengan 
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mata pelajaran PJOK, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKn. Ensiklopedia 

tersebut akan membahas mengenai tari tradisional yang ada di daerah Jawa. Tari 

yang akan dimuat adalah Tari Cokek (Banten), Tari Gandrung Banyuwangi (Jawa 

Timur), Tari Bondan Payung (Jawa Tengah), Tari Merak (Jawa Berat), Tari Remo 

(Jawa Timur), Tari Topeng Malangan (Jawa Timur), dan Tari Yapong (DKI 

Jakarta). Penjelasan masing-masing tarian meliputi asal daerah tari, sejarah atau 

makna tari, ragam gerak, properti tari, tata rias dan tata busana. Buku tersebut 

ditujukan untuk peserta didik kelas V sekolah dasar, tetapi buku tersebut juga 

dapat dibaca oleh anak yang sudah bisa membaca pada usia sekolah. 

Ensiklopedia ini berukuran 22 cm x 15 cm, menggunakan warna-warna 

yang cerah yang dapat menarik minat membaca peserta didik serta dilengkapi 

gambar tari tradisional yang diuraikan. Bagian-bagian tari tradisional tersebut 

meliputi cover, cuplikan gambar tari yang akan dibahas, nama penulis dan 

ilustrator, kata pengantar, daftar isi, pembahasan mengenai tari tradisional secara 

umum, tari tradisional, halaman CD, dan daftar pustaka. Pada cover buku tersebut 

menggunakan jenis kertas crungkut yang tebal, halus, dan licin. Untuk bagian 

dalam buku menggunakan kertas art paper yang memiliki kesan lux dan glosy 

sehingga gambar yang dicetak akan terlihat jelas. Ensiklopedia menggunakan 

jenis jilidan spiral agar buku dapat dibuka dengan mudah dan terbuka lebar. Buku 

tersebut berisi 45 halaman dengan tebal 2 cm. 
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E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan ensiklopedia tari tradisional 

pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) kelas V Sekolah Dasar 

adalah untuk memberikan kemudahan pada peserta didik untuk mendapatkan 

informasi, pengetahuan, dan keterampilan mengenai materi tari tradisional pada 

pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP). Ensiklopedia tersebut juga dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi tari tradisional pada pembelajaran 

Seni Budaya dan Prakarya (SBdP). 

F. Asumsi Penelitian & Pengembangan 

Asumsi penelitian & pengembangan yang mendasari penelitian ini adalah : 

1. Peserta didik memiliki kemampuan membaca. 

2. Ruangan kelas memiliki LCD. 

3. Terdapat laptop atau alat pemutar video lain. 

G. Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Keterbatasan penelitian & pengembangan ini adalah produk yang 

dikembangkan adalah ensiklopedia yang didesain menggunakan berbagai warna-

warna yang cerah dan gambar yang menarik. Buku tersebut akan membahas 

mengenai tari tradisional yang ada di daerah Jawa. Tari tradisional yang akan 

diangkat adalah jenis tarian yang ditarikan menggunakan properti tari. Penjelasan 

masing-masing tarian meliputi asal daerah tari, sejarah atau makna tari, ragam 

gerak, properti tari. Ensiklopedia tersebut dirancang untuk peserta didik kelas V 

sekolah dasar. 
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H. Definisi Operasional 

Berdasarkan judul penelitian pengembangan ensiklopedia tari tradisional 

materi SBdP pada kelas V Sekolah Dasar maka diperoleh definisi operasional 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk memperbaiki 

produk yang masih kurang sempurna atau menghasilkan produk baru.  

2. Ensiklopedia merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang berisi informasi. 

Tulisan tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang lebih komunikatif, 

sehingga pembaca mudah untuk memahami informasi yang hendak 

disampaikan. 

3. Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) dapat diartikan sebagai salah satu mata 

pelajaran mengenai seni yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

atau jiwa seni peserta didik agar peserta didik mampu berperan dalam 

mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dalam berbagai tingkatan. 

4. Tari tradisional adalah gerak anggota badan yang berpegang pada tiga aspek 

yaitu wiraga, wirama, dan wirasa yang berkembang di suatu daerah. 

5. Properti tari adalah segala benda yang digunakan oleh penari untuk 

menunjang sebuah tarian. 

 




