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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah usaha sadar dan terencana. Pada era modern seperti saat 

ini menjadi tantangan bagi seorang guru dimana guru di tuntut untuk 

meningkatkan prestasi siswa, rasa ingin tahu siswa, minat yang kuat pada siswa 

agar siswa dapat menunjukan bakat yang di miliki. Mengedepankan mutu 

pendidikan semua pihak pun perlu menyamakan pemikiran dan sikap untuk 

menghadapi pesatnya persaingan. Guru menjadi fokus utama pada tantangan 

pendidikan tapi bukan hanya guru yang terlibat melainkan pikah pihak lain seperti 

pemerintah, masyarakat, dan semua yang ikut andil dalam substansi pendidikan 

(Sanaky, 2005) 

Salah satu anak luar biasa yang memiliki kelainan fisik khususnya 

pendengaran adalah anak tunarunguu. Anak dengan hambatan pendengaran atau 

sering disebut tunarunguu, pada umumnya mereka mempunyai hambatan atau 

kesulitan berkomunikasi (Yuniati, 2013), mereka yang mengalami kekurangan 

atau kehilangan kemempuan mendengarnya baik sebagian atau seluruhnya yang 

diakibatkan karna tidak berfungsinya sebagian atau seluruh  alat 

pendengarannya,dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak dalam 

kehidupannya. Anak tunarunguu tidak mampu mendengar / menangkap kata-kata 

atau pembicaraan orang lain melalui pendengarannya karna ia memang 

mengalami gangguan pada organ pendengarannya, sehingga ia hanya mampu 

menangkap pembicaraan orang lain atau lawan bicaranya dengan melihat gerak 
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bibir. Mata yang mengalih fungsikan atau yang menutupi hal-hal yang kurang 

dapat di tangkap melalui pendengarannya. 

 Perkembangan motorik anak pada gangguan pendengaran umumnya 

berkembang baik, apalagi motorik kasar yang secara fisik berkembang lancar. 

Setiap aktivitas kehidupan manusia tidak terlepas dari gerak. Kemampuan motorik 

kasar anak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari.  Anak tunarunguu 

tidak ketinggalan oleh anak normal perkembangan motorik kasarnya.  

 Perkembangan motorik anak tunarunguuu yang tidak banyak memiliki 

hambatan maka pembelajaran seni budaya dan keterampilan di sekolah, 

khususnya pembelajaran seni tari dapat menjadi alternative bagi guru untuk 

mengembangkan aspek perkembangan pribadi anak tunarunguu, terutama aspek 

penegembangan gerak kasar anak tunarunguu. Karena perkembangan gerak perlu 

dilakukan melalui kegiatan yang bervariasi, baik yang bersifat permainan, 

kesibukan kerja ataupun dalam apresiasi seni. 

 Seni tari merupakan bagian dari bentuk kesenian, dan kesenian merupakan 

bagian dari kebudayaan manusia. Mengenai pengertian seni tari banyak para ahli 

mengemukaan pendapatnya dan memberikan definisi tari yang satu sama lainnya 

mengandung pengertian yang hamper sama. Pada dasarnya definisi tersebut 

mengakar pada hakekat tari itu sendiri dimana substansi dasarnya gerak. Gerakan 

tari merupakan gerak yang disadari karena gerakannya telah memiliki keselarasan, 

keteraturan, antara gerak dengan irama dan tempo pada tari.  

 Tari kreasi baru yang berasal dari Jawa Timur salah satunya yaitu Ongkek 

Manis. Tari ini menceritakan tentang seorang remaja yang beranjak dewasa. Tari 

yang dikembangkan sesuai perkembangan jaman dan di beri sentuhan Indonesia 
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baru merupakan tari kreasi baru. Tari ini biasanya di tarikan dengan anak jumlah 

ganjil atau tunggal. Tarian ini dibawakan dengan gerakan lembut agar manis 

seperti nama tariannya. Karna tari ini berasal dari Jawa Timur maka kostum tari 

ini meriah menandakan ciri khas orang Jawa Timur. 

 Berdasarkan observasi awal dan wawancara pada tanggal 21 November 

2017 di SDLB YPTB Malang tarian yang sedang ditarikan ialah tari ulon-ulon. 

Pada saat pembelajaran seni tari siswa dengan cermat mengamati gerakan yang di 

ajarkan oleh guru tari, adapun guru memberikan pembelajaran tari menggunakan 

gerakan step by step. Media yang digunakan guru  sebatas media player berupa 

suara dan speaker aktif untuk pengeras. Satu pertemuan siswa hanya bisa 

menghafal satu sampai tiga gerakan saja. Gerakan itu di ulang-ulang dan digabung 

oleh gerakan pada pertemuan sebelumnya. Dalam pembelajaran peneliti juga 

mengamati gerak motorik kasar siswa dalam menari masih kurang maksimal, 

seperti ada anak yang cenderung lincah dan tepat gerakannya tapi ada yang hanya 

menari sekedar gerak dalam menari tidak maksimal. 

 Berdasar hasil pengamatan peneliti menganalisis kebututahan disekolah 

tersebut yaitu kurangnya sarana prasana membuat siswa kurang maksimal dalam 

melaksanakan pembelajaran tari dengan kekurangan siswa yaitu pada 

pendengarannya jadi peneliti akan mengembangkan media untuk pembelajaran 

seni tari guna meningkatkan gerak mototik kasar siswa tunarunguu yaitu 

menggunakan media video tari ongkek manis yang dikemas untuk anak 

tunarunguu yang dipadukan dengan bahasa isyarat (SIBI). Peneliti 

mengembangkan media video untuk meningkatkan gerak dasar motorik kasar 

anak tunarunguu karena pada anak tunarunguu hanya memiliki hambatan di 
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pendengaran namun gerak motitik anak tunarunguu tidak memiliki hambatan 

sehingga perlu adanya model pembelajaran yang di kembangkan untuk 

meningkatkan gerak dasar motorik kasar anak tunarunguu. Model yang 

dikembangkan menggunakan media audiovisual tari Ongkek Manis diharapkan 

anak lebih tertarik dalam pembelajaran seni tari. Tujuannya adalah ketertarikan 

anak menari dengan harapan dapat meningkatkan gerak motorik anak tunarunguu.   

 Penelitian sejenis pernah dilaksanakn oleh B.Suhartini pada th 2011 di 

Yogjakarta, Dudi Gunawan pada tahun 2013 di Kota Bandung dan Wijayanti pada 

tahun 2015 di Wonosobo Jawa Tengah, persamaannya ialah sama-sama 

mengembangkan motorik kasar anak tunarunguu hanya saja pada penelitian 

terdahulu berbeda teknik penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengembangan gerak dasar motorik kasar melalui 

pembelajaran tari ongkek manis untuk anak Tunarunguu di SDLB YPTB 

Malang 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan proses pengembangan gerak dasar motorik kasar 

melalui pembelajaran tari ongkek manis untuk anak Tunarunguu di SDLB 

YPTB Malang 

1.4 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang akan diciptakan dalam penelitian pengembangan 

media ini adalah sebagai berikut : 



5 

 

 

 

1) Materi yang akan digunakan dalam pembuatan Vidio tari yaitu tari Ongkek 

Manis 

2) Bentuk media video tari ongkek manis yang dimodifikasi dengan bahasa lisan 

dan isyarat (SIBI) satu-satu gerakan 

3) Video berisi pertama logo UMM, kedua nama dosen pembimbing dan peneliti, 

ketiga gerakan tari ongkek manis step by step gerakan serta hitungan dalam 

tiap gerakannya contoh gerakan pertama dilakukan dalam hitungan 2 x 8 tetapi 

dlam bahasa isyarat, keempat yaitu berisi video tari full dari awal gerakan 

hingga akhir 

4) Buku panduan penggunaan VCD berukuran 13 x 16 cm dibuat dari kertas art 

paper yang dilapisi karton sehingga buku terlihat tebal. 

5) Bentuk buku panduan video berupa tempat VCD di halaman 1 dan halaman 

selanjutnya adalah panduan penggunaan media audiovisual tari ongkek manis. 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian dan pengembangan ini berdasarkan analisis 

kebutuhannya yaitu penting sebab melihat dari kondisi ideal dan kondisi di 

lapangan yang masih kurang dalam pasana prasarana sekolah membuat siswa 

kurang maksimal dalam pembelajaran terutama pembelajaran seni tari sehingga 

peneliti dapat mengembangkan model pembelajaran untuk memaksimalkan 

pembelajaran seni tari di SDLB YPTB Malang. 

a) Pentingnya pengembangan secara teoritis yaitu: 

Diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah wacana baru tentang 

pengembangan media pembelajaran yang bermanfaat dalam  proses pembelajaran 

di SDLB YPTB Malang. 
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b) Pentingnya pengembangan secara praktis yaitu: 

1. Bagi siswa 

a. Melatih motorik kasar siswa tunarunguu agar lebih aktif dalam 

melakuakan gerak. 

b. Melatih siswa belajar tarian Ongkek Manis 

c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tunarunguu di 

SDLB YPTB Malang 

d. Meningkatkan aktivitas positif bagi siswa tunarunguu melalui tarian 

Ongkek Manis untuk motorik kasarnya 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan dorongan untuk melakukan variasi dan inovasi untuk 

mengembangkan gerak dasar motorik kasar anak tunarunguu melalui 

pembelajaran tari ongkek manis. 

b. Memberikan manfaat untuk mengatasi permasalahan pendidikan gerak 

motorik anak tunarunguu 

3. Bagi Sekolah 

a. Bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya 

pembelajaran seni tari untuk anak tunarunguu di SDLB YPTB Malang 

b. Dapat dijadikan sarana uji coba implementasi pengembangan gerak 

dasar motorik kasar melalui pembelajaran seni tari ongkek manis untuk 

anak tunarunguu di SDLB YPTB Malang 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan didasarkan Tari Ongkek Manis 

yang tepat jika pengguna dan struktur pembelajarannya mendukung. Asumsi 

penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut : 

1. Sarana prasarana memenuhi adanya LCD, Proyektor, Media Player. 

2. Guru mampu menggunakan tari Ongkek Manis yang di desain untuk anak 

tunarunguu. 

3. Siswa lebih tertarik dalam pembelajaran menggunakan tari Ongkek Manis 

yang dilengkapi dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) 

4. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran guna meningkatkan gerak motorik 

kasar melalui pembelajaran tari menggunakan tari Ongkek Manis. 

5. Guru mampu menggunakan dan meningkatkan gerak motorik kasar siswa 

menggunakan tari Ongkek Manis. 

Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Tari Ongkek Manis yang di kemas untuk anak tunarungu menggunakan 

bahasa lisan dan bahasa isyarat 

2. Tari Ongkek Manis dapat digunakan untuk pemebelajaran tari guna 

meningkatkan motorik kasar anak tunarunguu. 

3. Tari Ongkek Manis dilengkapi dengan panduan yang dikemas dalam 

bentuk yang menarik. 

4. Penelitian ini hanya dilaksanakan di SDLB YPTB Malang 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Gerak dasar motorik kasar merupakan gerak fisik yang membutuhkan

keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh dengan menggunakan

otot-otot besar.

2. Pembelajaran seni tari adalah proses interaksi antara guru bersama siswa

dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat dan

disesuaikan dengan karakteristik siswa tunarunguuuntuk

mengembangkan gerak dasar motorik kasar anak tunarunguu.

3. Pengembangan media video tari Ongkek Manis adalah proses

menciptakan produk baru yang layak dan bermanfaat dalam proses

penyampaian pembelajaran seni tari untuk anak tunarunguu guna

mengembangkan gerak motorik kasarnya.


