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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan salah satunya merupakan faktor yang sangat menentukan 

kualitas suatu bangsa. Awal pendidikan yang baik dalam proses belajar yaitu 

didasarkan pada kemampuan membaca, karena membaca mempunyai fungsi 

penting dalam hidup. Namun, saat ini minat baca masyarakat Indonesia sangat 

rendah, dapat dilihat dari berbagai fasilitas tempat umum khususnya di ruang 

tunggu, orang lebih banyak memegang gadget dari pada buku (Antoro, 2017:9). 

Mulai sekarang perlu menanamkan budaya membaca di sekolah dan 

memahamkan pentingnya kegiatan membaca, dengan harapan dapat menular ke 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Salah satu pentingnya membaca yaitu dapat 

menumbuhkan budi pekerti anak berkembang dengan baik. Oleh karena itu, untuk 

membuka peluang kesuksesan hidup yang lebih baik, kemampuan membaca anak 

perlu dibiasakan pada diri setiap anak.  

Pembiasaan kegiatan membaca bagi anak adalah salah satu dari 

kemampuan literasi bidang ilmu. Selain kemampuan membaca yakni kemampuan 

berpikir dan kemampuan menulis juga termasuk literasi bidang ilmu. Literasi 

merupakan hal yang begitu penting sebagai basis pengembangan pembelajaran di 

sekolah (Suyono, 2009). Dalam kaitan itu, sekolah mempunyai peran penting 

untuk bisa menerapkan gerakan literasi sepanjang hayat. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2015 meluncurkan 

sebuah gerakan literasi sekolah guna menumbuhkan budi pekerti luhur kepada 

anak-anak. Gerakan literasi dapat diartikan suatu usaha yang melibatkan warga 
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sekolah yang bersifat partisipatif untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, 

dan menjadikan gerakan literasi sebagai bagian penting dalam kehidupan. Secara 

luas, literasi tidak hanya sekedar membaca, berpikir, dan menulis, namun 

mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat serta 

berhubungan sosial dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (Teguh, 2017). 

Pengetahuan budaya dan pendidikan seni bertujuan mencetak anak usia 

dini berkhlaq, berbudi pekerti luhur, bermoral, mandiri dan kreatif. Pembelajaran 

seni budaya perlu diberikan kepada anak secara langsung untuk membantu 

mengembangkan aspek kecerdasan dan tumbuh kembang anak, sehingga dapat 

menjadikan manusia yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

(Wulandari, 2017). Keutuhan perkembangan manusia memiliki potensi berbagai 

aspek kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan kinestetik anak yang berperan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak terutama dalam mengembangkan 

keterampilan gerak dasar. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan individu 

untuk melakukan sebuah gerakan yang menggunakan gerak anggota seluruh tubuh 

berupa gerakan kepala, tangan, kaki, maupun bagian perut (Yusvarita, 2012). 

Kecerdasan kinestetik gerak dasar tari merupakan unsur utama yang 

mengandung suatu pengertian dan maksud tertentu dari suatu gerak. Minat anak 

terhadap gerak sangat tinggi karena adanya iringan musik atau lagu-lagu yang 

dikenal dapat menarik minat anak untuk mengikutinya (Ernawati, 2015). Iringan 

musik atau lagu-lagu yang merangsang anak melakukan sebuah gerakan bebas 

untuk mengeluarkan ekspresinya. Pendidikan seni tari dapat melatih keterampilan 

gerak dan koordinasi gerak anak, selain itu sebagai sarana untuk 

memperkenalkan, membudayakan dan menanamkan nilai-nilai seni budaya 
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bangsa. Seni tari sendiradalah gerak ritmis seni yang menggunakan gerakan tubuh 

secara berirama untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran 

yang dilakukan ditempat dan waktu tertentu (Eki, 2015). 

Peneliti akan melakukan penelitian di SDN Sumbersari I Kota Malang. 

SDN Sumbersari I Kota Malang terletak diperkotaan dan merupakan salah satu 

sekolah favorit dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki guru di sekolah 

tersebut. Sarana dan prasarana di sekolah juga sudah dapat menunjang proses 

kegiatan belajar mengajar bagi guru ataupun peserta didik. Sehingga dalam 

kegiatan belajar mengajar guru dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh sekolah. SDN Sumbersari I Kota Malang sudah menerapkan 

kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik mulai dari kelas 1 sampai dengan 6. 

Kegiatan pembelajaran dimulai hari senin - sabtu mulai jam 07.00 – 14.00 WIB.  

Berdasarkan observasi dan analisis kebutuhan di SDN Sumbersari I Kota 

Malang pada tanggal 1 November 2017 dengan kepala sekolah SDN Sumbersari 1 

Kota Malang, bahwa di sekolah sudah menerapkan pembelajaran seni tari melalui 

ekstrakurikuler tari. Pembelajaran seni tari diberikan ke peserta didik dikarenakan 

kemampuan gerak dasar anak di SDN Sumbersari I Kota Malang dirasa kurang 

untuk seusia anak sekolah dasar dan perlu dikembangkan, sehingga dibutuhkanlah 

pembelajaran seni tari yang bertujuan dapat membantu mengembangkan 

kecerdasan kinestetik anak. Selain itu ,pengetahuan budaya lokal juga perlu 

diberikan pada anak sekolah dasar di SDN Sumbersari I Kota Malang, mengingat 

anak generasi sekarang mulai melupakan budayanya sendiri.  

Rendahnya pengetahuan seni dan budaya mengakibatkan pembentukan 

moral dan nilai-nilai norma anak terhambat. Dalam kaitan itu, pembentukan moral 
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dan nilai-nilai norma anak diberikan melalui pembelajaran seni yang berlangsung 

di kegiatan ekstrakurikuler tari SDN Sumbersari I Kota Malang. Pembelajaran 

seni tari dilakukan setiap hari selasa mulai jam setengah 12 sampai jam 2 siang 

diikuti seluruh peserta didik di SDN Sumbersari I Kota Malang mulai kelas 1 

sampai kelas 6. Guru tari membagi dua kelas yaitu sesi pertama kelas rendah (1,2, 

dan 3) di mulai jam setengah 12 sampai jam setengah 1 siang. Selanjutnya sesi 

kedua yaitu kelas tinggi (4,5, dan 6) di mulai jam setengah 1 siang sampai jam 

setengah 2 siang. Tarian yang diberikan ke peserta didik yaitu tarian tradisional 

dan tiap kelompok berbeda tarian, diantaranya ada tari burung nuri, tari monel, 

dan tari candik ayu. Kepala Sekolah SDN Sumbersari I Kota Malang 

mendatangkan guru tari dari luar sekolah yaitu ahli di bidang seni tari. 

Berdasarkan observasi  di SDN Sumbersari I Kota Malang pada tanggal 1 

November 2017, sekolah sudah menerapkan gerakan literasi, dalam bentuk 

menulis dan membaca 15 menit sebelum jam pelajaran di mulai, namun minat 

anak dalam membaca kurang. Peneliti juga melakukan observasi di dalam kelas 

ekstrakurikuler tari, guru ekstrakurikuler tari mengajarkan seni tari ke peserta 

didik sabar dan telaten, selalu memberi contoh gerak tari terlebih dahulu ke 

peserta didik. Namun peserta didik masih ada yang merasa kesulitan dengan tarian 

yang ditarikan, kemudian kurangnya anak bergerak secara bebas ketika menari, 

sehingga membuat kecerdasan kinestetik anak terhambat. Kecerdasan kinestetik 

anak tersebut antara lain keseimbangan, kecepatan, dan keluwesan anak belum 

terlatih.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eny Kusumastuti dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Seni Tari Terpadu pada Siswa Sekolah Dasar” 
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menunjukkan bahwa model pembelajaran seni tari terpadu diterapkan melalui tiga 

tahapan yaitu (1) pendekatan disiplin ilmu, (2) pendekatan multikultural yang 

didalamnya menggunakan alur proses apresiasi yaitu pengenalan, pemahaman, 

penghayatan dan evaluasi, (3) pendekatan ekspresi bebas yang didalamnya 

menggunakan metode kreasi yaitu menuangkan ide dan konsep, menghubungkan 

menjadi sebuah produk gerak baru.   

Peneliti mengadakan penelitian melalui kegiatan pembelajaran seni tari 

dikelas. Seni tari literasi adalah seni yang dilakukan menggunakan gerak tubuh 

yang di tarikan anak sekolah dasar dan memberi motivasi pada anak yang dapat 

menumbuhkembangkan budi pekerti anak. Anak dapat menumbuhkembangkan 

budi pekertinya melalui membiasakan membaca, berpikir dan menulis. Seni tari 

literasi juga dapat membangun kecerdasan kinestetik anak. Penting bagi anak 

sekolah dasar memiliki kecerdasan kinestetik, diantaranya untuk meningkatkan 

kemampuan psikomotorik anak, membangun rasa percaya diri anak, 

meningkatkan kemampuan sosial anak, dan meningkatkan kesehatan tubuh anak. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengembangan Seni Tari Literasi untuk Kecerdasan Kinestetik di Sekolah 

Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan seni Tari Literasi untuk kecerdasan kinestetik di 

Sekolah Dasar ? 
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2. Bagaimana kevalidan pengembangan seni Tari Literasi untuk kecerdasan 

kinestetik di Sekolah Dasar ? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini maka 

tujuan penelitian & pengembangan saya sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pengembangan seni Tari Literasi untuk kecerdasan 

kinestetik di Sekolah Dasar. 

2. Mendeskripsikan kevalidan pengembangan seni Tari Literasi untuk 

kecerdasan kinestetik di Sekolah Dasar ? 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Pengembangan karya seni tari kreasi untuk kecerdasan kinestetik di 

sekolah dasar, supaya menghasilkan sebuah karya seni tari yang menarik, maka 

perancang memiliki kriteria sebagai berikut:  

1. Isi Karya Seni Tari  

Karya seni tari didalamnya terdapat gerakan dan musik tari, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Gerakan Tari 

Produk berupa karya seni tari kreasi bertema literasi yaitu sebuah gerakan 

tarian yang diciptakan untuk melatih perkembangan kinestetik anak 

menjadi lebih baik. Adapun literasi yang dimaksud yakni gerakan 

mempunyai makna atau menggambarkan gerakan yang mengibaratkan 

seseorang membaca, membuka buku, dan menulis. Bahwa dari 

membudayakan atau membiasakan kegiatan mulai dari melihat, membaca, 

menulis dapat menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik. Semua 
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kegiatan tersebut dikemas menjadi sebuah gerakan yang dapat 

memperbaiki kinestetik gerak anak. Adapun yang termasuk kecerdasan 

kinestetik anak adalah keseimbangan, kelincahan, kekuatan dan kecepatan 

gerak anak serta meningkatkan kemampuan psikomotorik anak yakni 

menggunakan gerak anggota seluruh tubuh seperti anak dapat meliukkan 

badan, mengayunkan tangannya dengan benar, menggelengkan kepala, dan 

melangkah dengan benar. Gerakan dan formasi dalam tari diciptakan yang 

mudah dihafal anak.  

b. Musik Tari 

Musik tarian menggunakan musik tradisional berdurasi 3 menit 46 detik. 

Musik tradisional tersebut diambil dari musik tari Kenes Nenes dan tari 

Monel dari Jawa Timur yang dimainkan dengan alat musik gamelan, 

antara lain gong, saron, kenong, kendang, bonang, demung, kempul, dan 

peking. 

E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan  

Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, bukan untuk menguji teori melainkan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian 

pengembangan adalah mengembangkan suatu produk untuk menyempurnakan 

produk yang sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan 

hal tersebut pengembangan sebuah produk baik berupa media, metode atupun 

karya seni tari memberikan dampak yang baik bagi pembelajaran supaya menjadi 

efektif. 
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Pembelajaran seni tari diberikan ke peserta didik dikarenakan kemampuan 

gerak dasar anak di SDN Sumbersari 1 Kota Malang dirasa kurang untuk seusia 

anak sekolah dasar dan perlu dikembangkan, sehingga dibutuhkanlah 

pembelajaran seni tari literasi yang bertujuan mengetahui kecerdasan kinestetik 

anak. Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan mampu untuk mendukung terlaksananya tujuan 

pembelajaran seni tari yang bertema literasi untuk kecerdasan kinestetik anak, 

serta melalui tema literasi diharapkan peserta didik dapat membudayakan 

gerakan literasi di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Pengembangan seni tari literasi mampu melatih dan mengembangkan 

kecerdasan kinestetik yang dimiliki peserta didik yaitu menambah 

kelincahan, kekuatan, keseimbangan, kecepatan gerakan dengan baik.   

b. Bagi Pendidik 

Pengembangan seni tari literasi yang diciptakan peneliti, memberikan tarian 

kreasi baru yang dapat disampaikan pendidik ke peserta didik. Tarian kreasi 

baru tersebut mampu melatih dan mengembangkan kecerdasan kinestetik 

yang dimiliki peserta didik. 
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c. Bagi Peneliti 

Pengembangan seni tari literasi untuk menambah pengetahuan. keterampilan, 

dan pengalaman dalam mengembangkan seni tari sehingga dapat bermanfaat 

bagi peneliti. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan  

1. Pengembangan seni tari yang digunakan adalah seni tari bertema literasi 

mengembangkan dari tari kreasi yaitu Tari Kenes Nenes dan Tari Monel 

dari Jawa Timur, menggunakan model pengembangan ADDIE (analysis, 

design, development, implementation, evaluation) tahap satu hingga lima 

yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.   

2. Pengembangan seni tari literasi dapat melatih kecerdasan kinestetik anak 

yaitu gerak dasar yang dimiliki tiap anak menjadi lebih baik. 

3. Tarian ini dapat digunakan pada anak seusia sekolah dasar. 

4. Penelitian diuji cobakan pada peserta didik yang mengikuti ekskul tari 

pada kelas tinggi di SDN Sumbersari I Kota Malang yaitu kelas empat,dan  

lima.  

G. Definisi Operasional 

1. Kecerdasan Kinestetik 

Kecerdasan Kinestetik merupakan kemampuan anak untuk melakukan 

sebuah gerakan yang menggunakan gerak anggota seluruh tubuh berupa 

gerakan kepala, pundak, tangan, kaki, maupun bagian perut. Kecerdasan 

kinestetik mempunyai peran yang baik dalam pertumbuhan dan 
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perkembangan anak terutama dalam mengembangkan keterampilan gerak 

dasar anak. 

2. Literasi 

Literasi merupakan kemampuan yang perlu dimiliki tiap individu antara 

lain kemampuan membaca huruf abjad dan angka, menulis angka,kata 

maupun kalimat, dan kemampuan bagaimana seorang individu 

berkomunikasi yang berhubungan dengan pengetahuan, bahasa, dan 

budaya. 

3. Seni Tari Literasi 

Seni tari literasi adalah penampilan seni tari berbasis makna simbol yang 

dikomunikasikan melalui gerak sehingga dapat membangun kecerdasan 

kinestetik anak. Sebuah tarian yang mempunyai tema literasi, dilihat dari 

makna simbol gerak dan musik tarian yang mengajak anak untuk rajin 

belajar melalui sebuah tarian.  

 


