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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Seni Tari

a. Pengertian Seni Tari

Seni tari yaitu seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu

menggunakan gerakan tubuh secara berirama untuk keperluan mengungkapkan 

maksud, pikiran, dan perasaan manusia didalam dirinya yang mendorongnya 

untuk mencari ungkapan berupa gerak ritmis (Eki, 2015). Menurut Soedarsono 

(dalam Siswandi, dkk, 2006) tarian yaitu gerak ritmis yang indah melalui ekspresi 

jiwa manusia. Sedangkan menurut Parani (dalam Siswandi, dkk, 2006) bahwa tari 

merupakan gerak seluruh tubuh atau sebagian tubuh melalui gerak ritmis yang 

terdiri dari pola kelompok atau individual dan disertai ekspresi maupun ide-ide 

tertentu. 

Kesimpulan dari beberapa para ahli tersebut, bahwa tari adalah expresi 

jiwa manusia yang dikeluarkan melalui gerak-gerak ritmis  sebagian atau seluruh 

tubuh dan terdiri dari pola indivudu atau kelompok sesuai dengan ide-ide atau 

konsep yang diciptakan. Gerakan dalam tari untuk menciptakan gerakan berirama 

yang indah dan mencapai suatu kandungan yang terarah perlu dilandasi 

penghayatan yang mendalam dan ekpresi jiwa manusia.  

b. Unsur Dasar Tari

Unsur dasar tari yaitu bentuk gerak tari yang melibatkan anggota tubuh

yang dapat berdiri sendiri atau bersambungan. Ada banyak unsur pendukung atau 

pelengkap dalam tari antara lain tema, tempat pentas/panggung ,iringan musik, 
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tata rias, tata busana, dan tata lampu/sinar serta tata suara (Eki, 2015). Empat 

aspek dalam unsur dasar tari, antara lain: 

a. Wiraga 

Keterampilan gerak dari tubuh penari atau bagian fisik penari. 

Keterampilan tersebut diantaranya yaitu gerakan jari-jari tangan, jari-

jarikaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki, muka dan kepala, bahu, 

leher, mulut, lutut, pinggul, dada, perut, mata, dan alis.  

b. Wirama 

Pencapaian gerakan yang harmonis dengan pola pengaturan dinamika 

seperti aksen dan tempo tarian. Ada 2 macam wirama untuk tari yaitu 

wirama tandak dan wirama bebas.Wirama tandak merupakan wirama yang 

ajeg atau tetap dan murni dengan ketukan dan aksen yang berulang-ulang 

dan teratur. Wirama bebas adalah wirama yang tidak selalu memiliki 

ketukan dengan akses yang berulang-ulang dan teratur.  

c. Wirasa 

Ekspresi gerakan dan mimik wajah yang mempunyai tingkatan 

penghayatan dan penjiwaan dalam tarian, seperti lembut, halus,  tegas, 

gembira dan sedih, sehingga menghasilkan keindahan gerakan.   

d. Wirupa 

Unsur wirupa memberikan kejelasan karakter gerak tari yang ditunjukkan 

melalui warna, busana, dan tata rias. Penampilan tari melalui unsur wirupa 

dapat dinilai dari ujung atas sampai ujung bawah. 
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c. Penggolongan Tari 

Menurut (Yoyok dan Siswandi, 2006:64) latar belakang kemunculan seni 

tari di Indonesia terbagi menjadi tiga antara lain:  

a) Tari Daerah (Tari Rakyat) 

Tarian yang lahir dari masyarakat biasa sebagai lambang kegembiraan dan 

rasa suka cita. Tarian yang lahir dari kebudayaan lokal. Tarian ini menjadi 

tradisi, karena kebiasaan masyarakat sekitar yang merasakan suka cita 

bersama berkumpul merayakan dan menari. Tari rakyat tidak memiliki 

aturan-aturan yang tertulis dan baku sehingga bentuk tariannya sangat 

bervariasi. Contoh yang termasuk tari rakyat antara lain tari Piring, Tayub, 

Lengger, Orek-orek, dan Joget.  

b) Tari Tradisional (Tari Klasik) 

Tarian yang lahir dari kaum bangsawan atau dari dalam keraton dan lahir 

pada zaman raja-raja. Tarian jenis ini hanya berkembang di lingkungan 

tertentu, bahkan masyarakat biasa dilarang menarikannya. Tari tradisional 

(klasik) memiliki aturan-aturan yang tertulis, karena dikembangkan secara 

turun temurun di lingkungan keraton (Jawa). Contoh yang termasuk tari 

klasik antara lain tari Bedaya, Srimpi, Gathotkaca Gandrung, Bondabaya, 

dan Bandayuda. 

c)  Tari Kreasi Baru (Modern) 

Tarian kreasi baru ini tarian yang tidak terikat aturan-aturan tradisi atau 

daerah tertentu. Tarian ini diolah dengan konsep dan ide yang baru sesuai 

dengan unsur yang ada. Unsur tersebut adalah gerak tubuh (sebagian atau 

keseluruhannya), ritme (irama), bentuk (pola), dan ruang (space). Contoh 
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yang termasuk tari kreasi baru antara lain tari Kupu-Kupu, Merak, Roro 

Ngigel, Ongkek Manis, Manipura, dan Roro Wilis.   

d. Pendidikan Seni Tari di Sekolah Dasar 

Pendidikan seni merupakan salah satu materi yang termuat dalam mata 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Calon pendidik diperlukan pengetahuan 

tentang seni untuk anak usia Sekolah Dasar. Pendidikan Seni Budaya dan 

Keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan 

kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, sehingga anak 

dapat berkreasi, berekspresi, dan berapresiasi dengan seni. Berikut ini adalah 

contoh materi seni tari di Sekolah Dasar: 

a) Gerakan Tari Menirukan Gerakan Alam  

Gerakan alam bisa ditiru dalam gerak tari. 

Gerakan alam bermacam-macam. 

Salah satunya proses tumbuh tanaman. 

Mari kita menirukan gerakan tanaman tumbuh.  

Tanaman yang tumbuh mengarah ke atas. 

Gerakan diawali dari posisi duduk jengkeng. 

Lutut menumpu lantai, telapak kaki menopang pantat. 

Perlahan-lahan berdiri. 

Kedua tangan digerakkan naik turun, bergantian di depan dada. 
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Gambar 2.1 Seni Budaya & Keterampilan (Murtono, Sri. 2006:59) 

b) Pola Lantai dalam Tari 

Perhatikan gerakan kaki para penari di lantai. 

Pasti ada pola tertentu yang tampak di lantai. 

Pola itu tidak terjadi begitu saja, melainkan dirancang dengan seksama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Seni Budaya & Keterampilan (Nurhadiat, Dedi. 2006:103) 
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 Kegiatan seni tari dianggap potensial, karena mampu mengeluarkan 

ekspresi identitas diri secara alamiah (Sustiawati, Ni Luh. 2011:134). Aktivitas 

gerak yang dikeluarkan melalui ekspresi jiwa dan perasaan mempunyai makna 

tersendiri, sehingga terciptanya simbol gerak. Simbol dapat diwujudkan dalam 

gambar, bentuk, gerakan, atau benda yang mewakili suatu gagasan.   

2. Literasi  

a. Pengertian Literasi 

Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi sebagai sarana 

bagi siswa dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 

didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta 

didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Secara tradisional literasi 

mempunyai makna yaitu kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat 

dikatakan literat adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta 

huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, 

menulis, berbicara, dan menyimak (Abidin, dkk, 2017:1). Literasi didefinisikan 

sebagai kemampuan memahami simbol-simbol bahasa atau kemampuan 

keaksaraan. Istilah literasi dalam bidang bahasa semakin berkembang. 

Berdasarkan pengertian awal, literasi dipandang sebagai kondisi melek huruf, 

melek kata, dan melek makna. Literasi kemudian di pandang sebagai alat untuk 

mendapatkan informasi dan mengkomunikasikan informasi.   

Pentingnya literasi bagi siswa membuat Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

Tujuan umum gerakan literasi sekolah adalah menjadikan peserta didik 

pembelajar sepanjang hayat dalam gerakan literasi sekolah,sehingga dapat 
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menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik yang diwujudkan melalui 

pembudayaan ekosistem literasi sekolah. Adapun tujuan khusus gerakan literasi 

sekolah yaitu menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa 

di sekolah, supaya literat perlu peningkatan kapasitas warga dan lingkungan 

sekolah, supaya warga sekolah mampu mengelola pengetahuan perlu menjadikan 

sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, menghadirkan 

beragam buku bacaan serta mewadahi berbagai strategi membaca untuk menjaga 

keberlanjutan pembelajaran. (Kemendikbud, 2016: 10-11). 

b. Komponen Literasi 

Menurut Clay dan Ferguson (dalam Abidin, dkk, 2001) menjabarkan 

bahwa komponen literasi terdiri dari : 

a) Literasi Dini (Early Literacy) 

Kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dan berkomunikasi 

melalui gambar. Berkomunikasi dengan bahasa ibu merupakan 

pengalaman peserta didik yang bisa dijadikan fondasi perkembangan 

literasi dasar.  

b) Literasi Dasar (Basic Literacy) 

Kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan 

berhitung serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan 

pengambilan kesimpulan pribadi.  

c) Literasi Perpustakaan (Library Literacy) 

Memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, 

memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, sampai memiliki 

pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan 



18 

 

 

 

sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, dan mengatasi masalah, karena 

banyak literatur yang didapatkan di perpustakaan.  

d) Literasi Media (Media Literacy) 

Kemampuan untuk mengetahui perbedaan bentuk media dan memahami 

tujuan penggunaannya, seperti media elektronik (media televisi dan media 

radio), media cetak, dan media digital (media internet). 

e) Literasi Teknologi 

Kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, 

mempresentasikan, dan mengakses internet. Kemampuan untuk 

memahami kelengkapan teknologi seperti peranti lunak dan peranti keras 

serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Pemahaman 

teknologi saat ini diperlukan dengan baik karena pengelolaan informasi 

dibutuhkan masyarakat.  

f) Literasi Visual  

Kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual 

dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Pemahaman tersebut 

berkelanjutan dari literasi media dan literasi teknologi. Kemampuan ini 

benar-benar perlu penyaringan berdasarkan etika dan kepatutan, karena 

banyak manipulasi dan hiburan didalamnya. 

c. Prinsip-prinsip Literasi Sekolah  

Menurut Beers (dalam Abidin, dkk, 2009) praktik yang baik dalam 

gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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1) Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang 

dapat diprediksi 

Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu 

sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang 

tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka.  

2) Program literasi yang baik bersifat berimbang 

Tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu perlu 

memvariasikan strategi membaca dan jenis teks yang di baca. Program 

literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan 

bacaan kaya ragam teks, seperti karya sastra untuk anak dan remaja.  

3) Program literasi terintegrasi dengan kurikulum 

Pengembangan profesional guru perlu diberikan kepada guru semua mata 

pelajaran dalam hal literasi. Tanggungjawab semua guru di semua mata 

pelajaran yaitu membiasakan dan membelajarkan literasi di sekolah, 

karena pembelajaran apapun membutuhkan bahasa,terutama membaca dan 

menulis.  

4) Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun 

Kegiatan literasi anak yang bermakna mempunyai contoh yaitu menulis 

surat kepada sahabatnya atau membaca surat untuk sahabatnya.  

5) Kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan  

Selama pembelajaran di kelas perlu dimunculkan berbagai kegiatan lisan 

berupa diskusi tentang buku untuk menciptakan kelas berbasis literasi 

yang kuat. Kegiatan diskusi memunculkan perbedaan pendapat, yang 

nantinya akan mengasah kemampuan berpikir yang kritis. Tujuan kegiatan 
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tersebut salah satunya peserta didik dapat belajar menyampaikan perasaan 

dan pendapatnya, saling mendengarkan, dan menghargai pendapat orang 

lain.  

6) Kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap 

keberagaman  

Perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah perlu dihargai warga 

sekolah, supaya peserta didik dapat terpajan pada pengalaman 

multikultural. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu mencantumkan 

kekayaan budaya Indonesia sendiri.  

3. Kecerdasan Kinestetik Anak 

a. Kecerdasan Majemuk (The Multiple Intelligence)  

Teori kecerdasan majemuk diciptakan oleh seorang tokoh pendidikan 

yakni Howard Gardner, mengungkapkan bahwa ada sembilan macam jenis 

kecerdasan yang ada pada manusia (Budihardjo, 2015:54). Tiap manusia 

diantaranya ada yang unggul dalam satu atau dua dari sembilan kecerdasan yang 

ada pada manusia. Misalkan ada yang unggul dalam kecerdasan spiritual yaitu 

cerdas pada ibadah agamanya, ada yang unggul dalam kecerdasan dalam bakat 

musiknya yaitu pandai dalam memainkan musik atau menghafal note musik. Ada 

pula yang unggul dalam kecerdasan kemampuan gerak yaitu senang dalam 

berolahraga, menari, dan performance. Adapun yang dimaksud sembilan macam 

kecerdasan yang dimiliki manusia antara lain: 
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1.) Kecerdasan Spiritual  

Pada umumnya kecerdasan spiritual yaitu kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam beribadah pada agamanya, dan yang berhubungan 

dengan religius. 

2.) Kecerdasan Alam (Natural) 

Kecerdasan ini berkaitan dengan alam, sangat antusias terhadap 

peristiwa alam yaitu pada hewan, tumbuhan, cuaca, dan bebatuan. 

Seperti bercocok tanam, naik gunung, dan menyelam. 

3.) Kecerdasan Musik (Musical) 

Kemampuan ritmik seseorang yang dimiliki berkaitan erat dengan 

suara, suka bernyanyi, senang mendengar musik, dan senang 

memainkan musik.  

4.) Kecerdasan Bahasa (Linguistic) 

Seseorang yang memiliki kemampuan dalam bahasa, yakni 

mendengar, berbicara, menulis, dan berkomunikasi. Pada umumnya 

seseorang yang memiliki kecerdasan bahasa yaitu suka membaca. 

5.) Kecerdasan Gerak (Kynestetic) 

Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan bergerak, senang 

menggerakkan seluruh tubuh, contohnya senang dalam dunia 

berolahraga dan menari. 

6.) Kecerdasan Antar-Pribadi (Inter-personal) 

Kemampuan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, suka menjalin 

persahabatan, berhubungan sosial dengan orang lain, dan suka 
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melaksanakan tugas dengan cara berkelompok atau bekerja sama 

dengan orang lain.  

7.) Kecerdasan Diri Pribadi (Intra-personal) 

Kecerdasan diri pribadi dimana seseorang suka mengerjakan sesuatu 

secara perorangan, mempunyai tingat percaya diri, dan tingkat 

kemandirian tinggi.  

8.) Kecerdasan Matematika (Logical-Mathematical) 

Seseorang yang tertarik dengan kekritisan dalam berpikir dengan 

menggunakan angka, berhubungan dengan data-data dan grafik, 

kemudian suka bermain dengan strategi.  

9.) Kecerdasan Gambar (Visual-Spacial) 

Pada umumnya kemampuan yang dimiliki seseorang dalam presentasi, 

performance, gambar dan video. 

Pada dasarnya tidak ada orang yang memiliki semua kecerdasan yaitu 

sembilan kecerdasan yang diungkap Gardner itu semuanya. Umumnya seseorang 

unggul dalam beberapa kecerdasan yaitu satu atau dua macam jenis kecerdasan. 

Kecerdasan yang dimiliki orang dapat dilatih atau diasah terus menerus sehingga 

menciptakan keunggulan dari beberapa macam jenis kecerdasan yang lain. Maka 

dari itu setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda satu sama lain.   

b. Kecerdasan Kinestetik   

Kecerdasan kinestetik anak merupakan kemampuan anak untuk 

menangkap informasi dan mengolahnya dengan cepat, kemudian di konkritkan 

dalam wujud gerak yaitu dengan menggunakan kaki, tangan, dan badan.  
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Gambar 2.3 Kecerdasan Kinestetik (Muhyi, F., M. 2007:3) 

Informasi yang datang diolah di dalam otak dengan kecepatan tertentu 

kemudian disampaikan ke anggota badan yang akhirnya diterjemahkan ke dalam 

suatu gerakan sehingga dapat memunculkan performa. Hal ini merupakan 

kecerdasan yang dimiliki individu dan individu lain belum tentu memilikinya. 

Individu satu dengan individu lain memiliki perbedaan kemampuan yang 

memberikan dampak keindahan dari masing-masing performa. Individu yang 

terbaik performanya yaitu individu yang memiliki bakat dan kemampuan 

tersendiri. Bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang dibawa sejak 

lahir, kemampuan tersebut telah ada dan menyatu serta terkait dengan struktur 

otak (Alim, dkk, 2004:8).  

Pendekatan yang baik dan benar pada pengembangan kecerdasan 

kinestetik anak, perlu ditangani sejak dini. Jika pendekatan yang diberikan benar 

sesuai konsep, maka anak melakukan sesuai contoh yang diberikan dengan benar. 

Jika pendekatan yang diberikan salah tidak sesuai konsep, maka akan susah untuk 

mengubah anak ke cara yang baik dan benar. Keseriusan, ketekunan, dan 

kemauan keras untuk melakukan dan menunjukkan yang terbaik adalah kunci 

mencapai kecerdasan kinestetik yang setinggi-tingginya, karena kecerdasan setiap 

individu bisa dikembangkan sebesar-besarnya jika ada niat dan kemauan yang 

keras untuk mengembangkannya (Faruq, 2007:3-5). Seseorang yang mempunyai 

kecerdasan kinestetik pandai menggerakkan seluruh tubuh untuk mengungkapkan 

perasaan dan pikiran. Diantaranya yaitu keahlian fisik khusus seperti kelincahan, 
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kecepatan, keseimbangan, kekuatan, keluwesan gerak, koordinasi dan kemampuan 

taktis (Irwansyah, Dodi dalam http://brainvit.com, 2015).  

4. Pengembangan Seni Tari Literasi untuk Kecerdasan Kinestetik Anak 

Pengembangan seni tari literasi untuk kecerdasan kinestetik anak adalah 

pengembangan seni tari dengan tema literasi yang menggunakan gerak seluruh 

tubuh, ditarikan anak seusia sekolah dasar dengan tujuan dapat melatih dan 

mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Tema literasi yang dimaksudkan 

yakni berhubungan dengan kemampuan individu dalam membaca dan menulis. 

Pengembangan seni tari literasi tidak lain berpedoman dari nilai estetis tari. 

Nilai estetis tari merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan 

dalam perwujudan suatu karya tari. Gerakan tari yang diciptakan tidak terlepas 

dari tujuan, fungsi, dan latar belakang budayanya (Sulastianto, 2006: 41). Gerak 

merupakan unsur pertama dalam tari, maka dari itu tari identik dengan gerak. 

Gerak tersebut adalah gerak badaniah seperti gerak tangan, gerak kaki, gerak 

kepala, sehingga gerak dalam tari merupakan bahasa atau pengucapan tari. 

Adanya perubahan tempat, perubahan posisi dari benda, seluruh tubuh atau 

sebagian tubuh penari, semua itu karena adanya gerak. Semua gerak melibatkan 

ruang dan waktu. 

Gerak yang diciptakan untuk mengembangkan suatu karya tari mengambil 

dari tari kreasi yaitu Tari Kenes Nenes dan Tari Monel yang digabungkan menjadi 

sebuah tarian. Tari Kenes Nenes dan tari Monel merupakan tari kreasi berasal dari 

Jawa Timur. Tarian ini menggunakan musik dari gamelan dan diiringi dengan 

bernyanyi. Musik tarian ini sangat bagus untuk anak seusia sekolah dasar, karena 

musik tersebut dapat mendidik anak. Salah satu lirik musik tersebut berbunyi 

http://brainvit.com/
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“Sekolahe-sekolahe kudu pinter, lek wes pinter besuk gedhe jadi dokter”. Hal itu 

mendorong peneliti untuk mengembangkan tarian tersebut. Peneliti 

mengembangkan gerakan tidak terlalu rumit bila diajarkan bagi peserta didik 

Sekolah Dasar. Gerakan tersebut cenderung diulang-ulang sehingga mudah 

dihafalkan. Pengembangan gerak tari sesuai dengan tema yaitu gerak literasi, 

dimana gerakan tersebut seperti arti dari literasi sendiri yaitu kemampuan anak 

dalam membaca dan menulis, diibaratkan gerakan menirukan orang membaca 

buku dan menulis. Selain itu, gerakan dimodifikasi dari etnik tari Bapang 

Malangan untuk memasukkan gerakan tarian budaya lokal daerah berasal dari 

Malang menjadi satu dengan tari yang akan peneliti kembangkan. Kostum yang 

dikenakan beradat Jawa yaitu memakai atasan kebaya dan bawahan rok. Tabel 

berikut ini adalah contoh pengembangan seni tari literasi: 

Tabel 2.1 Pengembangan Seni Tari Literasi 

No. Ragam Gerak Keterangan 

1.  

 

 

 

 

 

 

Gerakan Tari Kenes Nenes (Tari Asli) 

2.  

 

 

 

 

 

Gerakan Menulis (Tari Pengembangan) 

3.  

 

 

 

 

 

Gerakan Tari Bapang Malang (Tari Pengembangan) 
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5. Deskripsi Gerakan Pengembangan Seni Tari Literasi  

Model tariannya yaitu tari kreasi baru, yang ditarikan berkelompok. 

Deskripsi gerak tari seni literasi mulai dari ragam I yaitu Tangan dipinggul sambil 

jalan dengan hitungan (1x4), tangan ke atas (1x4) dan tangan ke bawah (1x4), 

kaki gejuk dengan hitungan sejumlah (7x8), kemudian tangan kanan dipipi, 

tangan kiri dipinggung, bahu kiri digerakkan dari bawah ke atas, kaki mendak 

dengan jumlah hitungan (4x8). Ragam II yaitu tangan kanan ke atas tangan kiri di 

bawah ,kaki diayunkan dengan hitungan (2x8), tangan kanan gerak ukel ke atas, 

kaki mendak dan sebaliknya dengan hitungan  (2x8). 

Ragam III antara lain tangan kanan dan kiri lurus digeser kesamping 

selanjutnya tangan kiri dipinggul, tangan kanan lurus, kaki mendak dengan 

hitungan (1x4), selanjutnya tangan di kepala, pundak, bawah disilang, dan 

telentang, kaki kanan dan kiri maju mundur dengan hitungan (4x8). Ragam VI 

tangan menengadah ke atas dengan menirukan gerakan membuka buku, gerakan 

ke kanan dan ke kiri, kaki gerak ke kanan dan ke kiri dengan hitungan (1x8). 

Kemudian tangan menengadah ke bawah dengan menirukan gerakan menulis dan 

digerakan ke kanan ke kiri,duduk bertumpu 2 kaki hitungan (1x8). Tangan kanan 

dipipi, tangan kiri dipinggung, bahu kiri digerakkan dari bawah ke atas, kaki 

mendak dengan jumlah hitungan (4x8). 

Ragam V tangan telentang lurus ke samping , kaki jalan ditempat dengan 

hitungan (1x8). Ragam VI yaitu tangan kanan dan kiri diangkat di depan dada 

berhadapan dengan tangan mengepal, kaki kanan dan kiri diangkat secara 

bergantian dan kepala mengikuti arah kaki dengan hitungan (3x8). Ragam VII 
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posisi gerak tetap ragam VI, badan geser ke samping kiri, kaki gejuk 4x, dan 

sebaliknya dengan hitungan (4x8). 

Ragam VIII yaitu posisi badan hadap kesamping kiri, 2 tangan saling 

bertumpu, kemudian tangan kanan membuka dan menutup, kaki kanan kiri 

membuka lebar dan mendak, dengan hitungan (2x8). Ragam IX gerakan 

menirukan orang sedang menulis dengan tangan dipindah ke kanan dan ke kiri, 

kaki mengikuti arah tangan ke kanan dan ke kiri, selanjutnya tangan menengadah 

ke samping dengan kaki geser kesamping dan sebaliknya, hitungan (4x8).  

Ragam X yaitu posisi badan hadap kesamping kiri, 2 tangan saling 

bertumpu, kemudian tangan kanan membuka dan menutup, kaki kanan kiri 

membuka lebar dan mendak, dengan hitungan (2x8). Kemudian ragam XI adalah 

gerakan lincah yaitu tangan kanan dan kiri diangkat di depan dada, tangan 

mengepal saling berhadapan, kaki kanan kiri jinjit gerak bergantian kanan kiri dan 

putar ditempat, dengan hitungan (3x8). Ragam terakhir yaitu ragam XII tangan 

kanan dan kiri diangkat sedada  berhadapan dengan tangan mengepal, kaki kanan 

dan kiri geser ke kanan dan ke kiri secara bergantian dan kepala mengikuti arah 

kaki dengan hitungan (2x8). 

Kelebihan dari pengembangan seni tari literasi adalah dapat membantu 

meningkatkan kecerdasan kinestetik anak, memotivasi peserta didik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tari, dan menanamkan gerakan literasi pada peserta didik 

melalui kegiatan menari. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Eny Kusumastuti dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Seni Tari Terpadu pada Siswa Sekolah Dasar”. 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui dan menerapkan model 

pembelajaran terpadu pada siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Research and Development (R&D), teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, validitas data 

menggunakan triangulasi serta proses analisis data mencakup tiga alur kegiatan 

sebagai suatu sistem, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian 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.   

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama meneliti pembelajaran seni tari pada siswa sekolah dasar. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian 

terdahulu meneliti bentuk dan pelaksanaan model pembelajaran seni tari terpadu 

pada siswa Sekolah Dasar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

mengembangkan seni Tari Literasi untuk kecerdasan kinestetik di Sekolah Dasar.  

Penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Khairul Cahyaningrum dengan judul 
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“Peningkatan Kecerdasan Kinestetik melalui Index Card Match Siswa Kelas II 

SDN Minomartani 6 Sleman”. Penelitian terdahulu bertujuan untuk meningkatkan 

kecerdasan kinestetik siswa melalui model pembelajaran aktif tipe Index Card 

Match Siswa Kelas II SDN Minomartani 6 SlemanYogyakarta. Pengumpulan data 

pada penelitian terdahulu menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Instrumen penilaian yang digunakan berupa lembar observasi dan 

pedoman pengamatan kinestetik siswa. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kuantitatif dan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan mencari rerata hasil kinestetik siswa setiap siklus. Rerata 

hasil kinestetik siswa tersebut dideskripsikan dengan menggunakan model alur 

yang terdiri dari proses pengumpulan data, pengolahan data dan kesimpulan. Hasil 

rata-rata kinestetik siswa pada Siklus I adalah 18,64%. Sedangkan, pada siklus II 

meningkat menjadi 88,78%. 

 Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu 

teletak pada objek penelitian yaitu sama-sama mengetahui kecerdasan kinestetik 

untuk sekolah dasar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian terdahulu merupakan penelitian tindakan kelas dengan model spiral 

Kemmis dan Taggart, sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan 

penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE. Perbedaan 

selanjutnya yaitu penelitian terdahulu mengetahui kecerdasan kinestetik melalui 

pembelajaran aktif tipe Index Card Match pada kelas 2, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan mengetahui kecerdasan kinestetik melalui pembelajaran seni 

Tari Literasi pada kelas 4 & kelas 5 di sekolah dasar. 
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Penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Suyono dengan judul “Pembelajaran 

Efektif dan Produktif Berbasis Literasi”. Penelitian terdahulu bertujuan untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan 

sekaligus mengkondisikan peserta didik produktif dalam menghasilkan gagasan-

gagasan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan analisis data yaitu rancangan 

penelitian kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka merupakan penampilan 

argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil 

olah pikir peneliti mengenai suata masalah atau topik kajian. Pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan instrument berupa matriks pencatatan atau perekam 

data. Analisis data dilakukan melalui 3 langkah yakni persiapan, penganalisisan, 

dan penyimpulan. Dengan dijadikannya literasi sebagai basis pembelajaran 

memungkinkan siswa mampu mendalami dan mengembangkan kompetensi 

belajarnya menjadi lebih baik melalui banyak membaca, berpikir, dan menulis.    

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu 

adalah terletak pada subyek penelitian yaitu anak sekolah dasar, kemudian sama-

sama meneliti pembelajaran berbasis literasi. Sedangkan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan pembelajaran berbasis literasi yang akan diterapkan pada 

kesenian tari, sedangkan penelitian terdahulu menerapkan pembelajaran berbasis 

literasi secara umum. Perbedaan selanjutnya yakni penelitian terdahulu 

menggunakan analisis data yaitu rancangan penelitian kajian pustaka yang 

merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan memaparkan hasil kajian 

pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suata masalah atau topik kajian, 
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sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan tema penelitian 

pengembangan yaitu mengembangkan sebuah seni tari bertema literasi.  

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan  

 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan Persamaan Keterangan 

1. Penerapan Model 

Pembelajaran 

Seni Tari Terpadu 

pada Siswa 

Sekolah Dasar 

(2014) 

Perbedaan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

dengan penelitian 

terdahulu yaitu 

pada penelitian 

terdahulu meneliti 

bentuk dan 

pelaksanaan model 

pembelajaran seni 

tari terpadu pada 

siswa Sekolah 

Dasar, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

yaitu 

mengembangkan 

seni Tari Literasi 

untuk kecerdasan 

kinestetik di 

Sekolah Dasar 

 

 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

terdahulu adalah 

sama-sama meneliti 

pembelajaran seni 

tari pada siswa 

sekolah dasar 

Berdasarkan 

penelitian tersebut 

penelitian 

terdahulu tidak 

sama dengan 

penelitian yang 

saya gunakan, 

karena 

penerapannya 

berbeda yaitu 

penerapan model 

pembelajaran seni 

tari dengan 

pengembangan 

seni Tari Literasi 

untuk kecerdasan 

kinestetik. Hanya 

terdapat kesamaan 

yaitu sama-sama 

meneliti 

pembelajaran seni 

tari pada siswa 

sekolah dasar 

2.  Peningkatan 

Kecerdasan 

Kinestetik melalui 

Index Card Match 

Siswa Kelas II 

SDN 

Minomartani 6 

Sleman (2015) 

Perbedaan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

dengan penelitian 

terdahulu yaitu 

penelitian 

terdahulu 

mengetahui 

kecerdasan 

kinestetik melalui 

pembelajaran aktif 

tipe Index Card 

Match pada kelas 

2, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

mengetahui 

kecerdasan 

kinestetik melalui 

pembelajaran seni 

Tari Literasi pada 

kelas 4 & kelas 5 di 

sekolah dasar. 

Persamaan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

dengan penelitian 

terdahulu teletak 

pada objek 

penelitian yaitu 

sama-sama 

mengetahui 

kecerdasan 

kinestetik untuk 

sekolah dasar 

Berdasarkan 

penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan, 

terdapat kesamaan 

yaitu pada 

kecerdasan 

kinestetik siswa 

sekolah dasar, dan 

perbedaan pada 

pada 

pembelajaran 

yang diterapkan. 

 

3. Pembelajaran 

Efektif dan 

Produktif 

a. Penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

Subyek penelitian 

sama yaitu anak 

sekolah dasar, 

Berdasarkan 

penelitian tersebut 

penelitian 
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Berbasis Literasi 

(2009) 

pembelajaran 

literasi yang akan 

diterapkan pada 

kesenian tari, 

sedangkan 

penelitian terdahulu 

menerapkan 

pembelajaran 

literasi secara 

umum tidak pada 

kesenian tari. 

b. Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

analisis data yaitu 

rancangan 

penelitian kajian 

pustaka merupakan 

penampilan 

argumentasi 

penalaran 

keilmuan, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

yaitu menggunakan 

tema penelitian 

pengembangan 

yaitu 

mengembangkan 

sebuah seni tari 

bertema literasi 

kemudian sama-

sama meneliti 

pembelajaran 

literasi. 

terdahulu tidak 

sama dengan 

penelitian yang 

saya gunakan, 

karena terdapat 

perbedaan yaitu 

pada literasi yang 

akan diterapkan 

dan tema 

penelitian. Hanya 

terdapat kesamaan 

pada subyek 

penelitian dan 

pembelajaran 

literasi. 
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C. Kerangka Pikir 

Penekanan 

 

 

Kebijakan 

Ide Pokok    

 Fakta 

 

 

  

Potensi  

 

Asumsi 

 

 

Langkah Penelitian  

 

 

Dasar Empiris  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir 

Seni Tari 

Literasi 
Seni Tari Literasi ditekankan pada penampilan tari berbasis 

makna simbol yang dikomunikasikan melalui gerak 

Kegiatan dalam kecerdasan 

kinestetik di tekankan pada 

kemampuan bergerak, senang 

menggerakkan seluruh tubuh, 

contohnya senang dalam 

dunia menari 

1. Kemampuan dasar gerak anak yang 

dimiliki masih perlu dikembangkan 

2. Kecerdasan kinestetik anak yang masih 

perlu banyak latihan 

3. Waktu kegiatan dalam proses pembelajaran 

terbatas 

1. Menurut pendidik seni 

Tari Literasi dapat 

digunakan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler tari. 

2. Pendidik sadar akan 

pentingnya seni Tari 

Literasi untuk melatih 

kecerdasan kinestetik 

anak agar berkembang 

lebih baik.  

Guru terfasilitasi dalam pelaksanaan seni Tari 

Literasi di Sekolah Dasar 

Rancangan Seni Tari 

Literasi 
Validasi Ahli 

1. Eny Kusumastuti (2014)Penerapan 

Model Pembelajaran Seni Tari Terpadu 

pada Siswa Sekolah Dasar 

2. Suyono (2009) Pembelajaran Efektif 

dan Produktif Berbasis Literasi 

Pengembangan Seni Tari Literasi 

untuk Kecerdasan Kinestetik Di 

Sekolah Dasar 
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