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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pengembangan 

1. Pengertian Pengembangan 

       Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2002. 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuki meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan, secara 

perlahan dan berubahan secara bertahap. Pengembangan adalah suatu sistem 

pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang 

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk 

menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

(Gagne dan Brings dalam Warsita, 2003: 266). 

Maka dari itu pengembangan pembelajaran lebih realisti, bukan sekedar 

idealisme pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Pengembangan 

pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik 

secara materi maupun metode dan subtitusinya. Secara materi, artinya dari aspek 

buku panduan yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan 

secara metodelogisnya yaitu berkaitan dengan pengembangan strategi 

pembelajaran, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Berdasarkan tentang pengertian pengembangan yang telah diuraikan 

adalah suatu proses yang telah dijadikan potensi dalam suatu yang lebih berguna 
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pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah yang telah ditentukan 

untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk tersebut yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Buku Panduan 

      Buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap 

kurikulum secara tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa sederhana,menarik, 

dan dilengkapi gambar beserta daftar pustaka (Kurniasih, 2014 : 60). Buku 

panduan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Melalui 

buku panduan ini guru akan lebih mudah dalam mengajarkan peserta didik yang 

akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Berikut ini beberapa pengertian dari 

buku panduan : a. Buku panduan adalah segala bentuk bahan ( bahan tertulis atau 

bahan tidak tertulis ) yang digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan. b. Buku 

panduan sebagai informasi atau petunjuk, alat atau teks yang digunakan dalam 

penelaahan implementasi pembelajaran. c. Buku panduan adalah seperangkat 

pembelajaran yang disusun untuk menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan berlangsung. 

       Secara garis besar buku panduan dapat disimpulkan yaitu seperangkat materi 

baik tertulis mauun tidak tertulis yang disusun secara sistematis dengan 

menampilkan sosok utuh kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jika guru bisa memanfaatkan buku panduan 

dengan baik, maka guru dapat bebagi peran dengan buku panduan. Dengan begitu, 

peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran. Sebuah buku 

panduan setidaknya mencakup unsur-unsur sebagai berikut :a.Judul b. Pengertian 
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isi tentang buku panduan. c. Metode dan model yang digunakan dalam kegiatan. 

d.Langkah-langkah. e. Contoh gambar. 

Agar buku panduan ini menjadi bermakna, maka seorang guru dituntut 

untuk dapat seacra kreatifitas mendesain suatu buku panduan yang 

memungkinkan peserta didik dapat seacar mundah untuk memahami isi materi 

dan secara langsung dapat memanfaatkan sumber belajar yang bersedia, misalkan 

dengan cara desain buku panduan , agar guru dapat terlebih dahulu mengetahui 

masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut. Lebih lanjut bahwa 

buku panduan ini berfungsi sebagai berikut :a. Buku panduan ini berpedoman bagi 

guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam proses pembelajaran 

berlangsung. b. Buku panduan ini berpedoman bagi peserta didik mempermudah 

dalam proses pembelajaran berlangsung. c. Buku panduan ini berpedoman sebagai 

alat untuk mengukur kemampuan siswa saat hasil pembelajarannya berlangsung. 

3. Seni Tari 

Mulyani adalah seorang ahli tari dari jawa, menjelaskan bahwa tari adalah 

“gerak dari seluruh anggota tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama 

musik, serta mempunyai maksud tertentu (2016 : 49). Tari adalah desakan 

perasaan manusia tentang “sesuatu” yang disalurkan melalui gerak-gerak ritmis 

yang indah (Pekerti, 2007 : 5.3). Sedangkan seni tari adalah gerak yang dilakukan 

dengan gerak anggota tubuh dengan gemulai yang dilakukan dengan senang hati 

atau bergembira. 
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a.   Fungsi Tari 

Beberapa fungsi tari menurut Soedarsono dalam (Sekarningsih & Heny, 2006: 5), 

yatitu : 

1. Fungsi tari sebagai sarana Upacara Ritual 

 Seni tari untuk keperluan ritual harus memenuhi kaidah-kaidah ritual yang 

telah turun temurun menjadi tradisi. Kaida-kaidah tari yang berfungsi sebagai 

sarana upacara ritual harus diselenggarakan pada saat itu, penarinya pun dipilih 

oleh orang-orang tertentu. Beberapa contoh tari yang berfungsi atau digunakan 

sebagai upacara ritual yang dilaksanakan dalam masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a). Tari Bedhaya Ketawang di Jawa Tengah digunakan sebagai    upacara hari 

ulang tahun Raja. 

b).  Tari Mapeliang dari Sulawesi sebagai tari upacara kematian. 

2.   Fungsi tari sebagai hiburan. 

Sebagai sarana hiburan digunakan dalam rangka memeriahkan suasana pesta 

perkawinan, khitan, syukuran, peringatan hari-hari besar nasional, dan peresmian-

peresmian gedung. Seni tari dalam acara tersebut sebagai rasa senang dan 

bersyukur yang diharapkan akan memberikan hiburan bagi orang lain. 

3. Fungsi tari sebagai tontonan. 

Tari sebagai tontonan ini juga disebut dengan tari pertunjukan, pelaksanannya 

disajikan khusus untuk dinikmat. Hal ini dapat diamati pada pertunjukan tari 

untuk kemasan pariwisata, untuk penyambutan tamu-tamu penting. 
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a. Jenis-jenis tari 

 Mulyani (2016 : 61) mengatakan bahwa jenis tari sangatlah 

beragam. Namun ditengah keberagaman tersebut setidaknya tari dapat 

dikelompokkan menjadi tiga jenis , yakni : 

1.  Jenis tari berdasarkan pola garapan 

a.    Tari tradisional 

Tari tradisional adalah tari yang telah mengalami suatu perjalanan hidup yang 

cukup lama dan mempunyai nilai-nilai yang berhubungan dengan ritual. 

b. Tari kreasi baru 

Tari kreasi baru ini adalah tari yang dimana telah mengalami pengembangan atau 

perubuhan yang sudah ada pada sebelumnya. Dalam hal ini, gerakan tari kreasi 

baru ada yang berpijak kepada pola-pola yang sudah ada (tradisi), ada pula yang 

tidak berpijak pada pola-pola yang ada,atau benar-benar gerakan baru yang 

kreatif. 

2. Jenis tari berdasarkan koreografi 

a. Tari tunggal 

 Tari tunggal adalah tari yang dimana saat dipentaskan atau dibawakan oleh 

seorang penari saja. 

b. Tari berpasangan 

Tari berpasangan ini adalah tari yang dimana saat dipentaskan atau 

dibawakan secara berpasangan yang satu sama lainnya saling merespon. Tari 

berpasangan ini sering dikaitkan dengan tari pergaulan dan tari perang. 
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  Tari kelompok kelompok 

 Tari kelompok ini adalah tarian yang dimana dilakukan atau dipentaskan 

oleh sejumlah orang penari yang terdiri dari tiga atau empat penari, bahkan bisa 

dilakukan lebih, dalam hal ini tergantung kepada kebutuhan tarian tersebut. 

3. Jenis tari berdasarkan tema. 

a. Tari dramatik  

 Tari dramatik adalah tari yang dalam pengungkapannya memakai alur 

cerita. Tari dramatik ini bisa dilakukan oleh seorang penati atau lebih. Tari 

dramatik di Indonesia pada umumnya berbentuk dramatari, yang berdialog 

maupun tidak. 

b.     Tari non dramatik 

Tari non dramatik ini adalah tari yang tidak mengandung alur cerita maupun 

drama. 

4.   Karakteristik Peserta Didik Sekolah Dasar  

      Siswa Sekolah Dasar merupakan anak yang paling banyak mengalami 

perubahan sangat drastis  baik mental maupun fisik. Gerakan- gerakan organ 

tubuh anak juga menjadi lincah dan terarah seiring dengan munculnya keberanian 

mentalnya. Keberanian dan kemampuan ini,disamping karena perkembangan 

kapasitas mental, juga disebabkan oleh adanya keseimbangan dan keselarasan 

gerakan organ-organ tubuh anak. 

Menurut Nasution (1993:44) dalam (Syaiful, 2008: 123) masa usia 

sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam 

tahun hingga kira-kira sebelas atau dua belas tahun. Usia ini ditandai dengan 

mulainya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam 
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kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Guru 

mengenal masa ini sebagai “masa sekolah”, oleh karena itu pada usia inilah anak 

untuk pertama kalinya menerima pendidikan formal.  

5. Tari Perang-perangan Papua Barat. 

Tari Perang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Papua Barat. 

Tarian ini melambangkan sebuah kepahlawanan dan kegagahan dari rakyat Papua. 

Tarian Perang dilakukan untuk memberikan semangat dan membangkitkan 

keberanian para pasukan yang akan bertempur. Tari Perang dibawakan oleh penari 

pria berpakaian adat dan membawa panah sebagai atribut menarinya. Dahulu 

tarian perang hanya dipertunjukkan ketika kepala suku memerintahkan prajurit 

untuk berperang, namun sekarang tarian ini difungsikan sebagai tari pertunjukan 

atau tari penyambutan. 

Tari Perang mempunyai gerakan yang unik, variatif dan enerjik. Gerakan 

dalam Tari Perang biasanya didominasi oleh gerakan tangan memainkan panah. 

Pada tangan kiri memegang busur panah dan tangan kanan membawa anak panah. 

Serta gerakan kaki diayunkan ke depan dan gerakan kaki menyilang. Dalam Tari 

Perang biasanya terbagi menjadi beberapa bagian tari, dan setiap bagian tersebut 

tentu memiliki makna khusus di dalamnya. 

6. Tari Perjuangan (perang-perangan) untuk kelas V SD 

Tari perjuangan (perang-perangan ) ini adalah tarian yang melambangkan 

kepahlawanan. Pada tarian ini terdapat beberapa makna yang awal mulanya tarian 

ini dilakukan oleh 6 penari yang dimana terdapat empat laki-laki dan dua 

perempuan. Di dalam tarian perjuangan (perang-perangan) ini bercerita empat 

penari tersebut bermusuhan yang akan merebutkan dua perempuan tersebut, akan 
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tetapi pada akhirnya dari enam penari tersebut berakhir secara damai dan 

persaudaraan. Adapun langkah-langkah pada tarian tersebut : 1). Enam penari 

baris kebelakang yang depan perempuan dua. 2). Lalu kedua perempuan baris 

menyamping. 3. Dibarisan kedua diisi penari laki-laki dua. 3) barisan terakhir 

ditutup oleh dua laki-laki. 4). Jadi pola lantai dalam tarian ini berbentuk V atau 

trapezium. 
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B. Kajian Penelitian yang Relavan 

       Beberapa penelitian yang relavan dengan penelitian ini yaitu : 

1. Peneliti yang dilakukan oleh Lestari (2011) Judul Penelitian Penanaman Nilai-

nilai Karakter Melalui Kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari di Sekolah Dasar Negeri 

1 Trirenggo, hasil penelitian menunjukan bahwa sudah terbentuk dengan adanya 

berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah. Upaya yang dilakukan 

antaranya adalah suatu pembiasaan, treatmen dan pemanduan atau intergrasi 

antara teori dan praktik kegiatan ekstrakurikuler seni tari dengan pendidikan 

karakter. Sehingga dapat terbentuk pribadi peserta didik yang mulia dan 

berkarakter. Nilai-nilai karakter yang sudah ditunjukan peserta didik ketika 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari di Sekolah Dasar Negeri 1 Trirenggo 

berlangsung. Meskipun belum sepenuhnya nilai-nilai karakter dapat ditunjukan 

dan belum dapat teraktualisasi 18 nilai karakter, dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui nilai-nilai karakter yang telah ditunjukan oleh peserta 

didik religious, kerjasama, toleransi, rasa percaya diri, saling menghormati, sabar, 

disiplin,tekun, tanggungjawab, dam cinta tanah air. Hal tersebut ditunjukan oleh 

peserta didik pada saat kegiatan ekstrakurikuler seni tari berlangsung dan terlihat 

antusia dari peserta didik tersebut. 

 Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak 

pada kegiatan ekstrakurikuler sama-sama melibatkan siswa dengan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari. Perbedaanya adalah peneliti yang dilakukan sebelumnya 

untuk menanamkan nilai karakter relegius, kerjasama, toleransi, rasa percaya diri, 

saling menghormati, sabar, displin, tekun tanggung jawab dan cinta tanah air, 
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sedangkan peneliti sendiri ingin meningkatkan kreatifitas siswa dalam menari 

dengan dibantu dokumentasi atau buku panduan agar lebih mempermudah siswa. 

2.Peneliti selanjutnya oleh Hastuti (2012) Judul Penelitian Penanaman Nilai 

Pendidikan Karakter dalam Tari Reog Di Sekolah Dasar Negeri Duwet 

Pracimantoro, hasil penelitian menunjukan bahwa penanaman nilai pendidikan 

karakter dalam tari reog ponorogo yung dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Duwet 

Pracimantoro walaupun tidak sepenuhnya berhasil secara maksimal tetapi bisa 

digunakan sebagai alternative pembelajaran pendidikan karakter dengan 

menggunakan media kesenian tradisional. Adapun nilai pendidikan karakter 

melalui tari Reog Ponorogo sebagai berikut : 1. Percaya diri 2. Kerjasama antar 

siswa, 3.Displin, dan 4 Bertanggungjawab. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan saya teliti terletak pada media. 

Meskipun medianya berbeda akan tetapi dalam seni tari kegiatan ekstrakurikuler 

sudah menggunakan alat dokumentasi atau buku panduan untuk mempermudah 

siswa belajar seni tari. Perbedaanya terletak pada nilai pendidikan karakter 

melalui tari Reog Ponorogo sebagai berikut : 1. Percaya diri 2. Kerjasama antar 

siswa, 3.Displin, dan 4 Bertanggungjawab. Sedangkan peneliti ingin 

meningkatkan kreatifitas siswa dalam belajar menari dengan menggunakan media 

buku panduan agar lebih mudah untuk belajar seni tari. 

Dari hasil dua penelitian tersebut adalah Peneliti melakukan penanaman 

karakter relegius, kerjasama, toleransi,r asa percaya diri, saling menghormati, 

sabar, disiplin, tekun, tanggung jawab dan cinta tanah air semua itu dilakukan 

melalui kegiatan pada ekstrakurikuler, sedangkan yang akan dilakukan pada 

peneliti sekarang yaitu akan melakukan nilai karakter siswa pada kegiatan 
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ekstrakurikuler dengan menggunakan buku panduan agar lebih mempermudah 

guru dalam mengajarkan seni tari kepada peserta didik.  

Peneliti diatas sudah dikatakan relavan karena dari dua peneliti tersebut 

sudah membahas tentang menanamkan nilai-nilai karakter, bekerjasama, displin 

dan cinta tanah air kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Akan 

tetapi lebih baik lagi jika ditambahi oleh dokumentasi yaitu buku panduan agar 

lebih mempermudah dalam siswa belajar mandiri ketika sedang dirumah atau 

tidak dalam dampingan guru ekstrakurikuler. Maka dari itu peneliti ingin 

melengkapi sebuah media buku panduan untuk peserta didik agar lebih 

bersemangat lagi dalam belajar kegiattan ekstrakurikuler. 

C. Kerangka Pikir 

 Mengingat begitu pentingnya buku panduan yang dapat membantu peserta 

didik dalam belajar dan memahami materi dengan mudah sehingga dapat 

mengurangi hambatan-hambatan belajar pada peserta didik tentang pembelajaran 

seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler, oleh karena itu perlu dilakukan 

pengembangan buku panduan. Adapun kerangka piker dalam penelitian ini, 

peneliti menggambarkan dalam bentuk bagian yaitu: 
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Undang-Undang No 18 Tahun 2002 

Pengembangan Buku panduan siswa tentang seni tari 

perang-perangan untuk kelas V di SDN TulusRejo 3 

Malang 

Solusi 

Pembuatan buku panduan seni tari 

 Validasi buku panduan 

 

Bahan ajar buku panduan seni tari 

 

Hasil produk buku panduan seni tari perjuangan (perang-perangan) 

 

Uji coba produk 

 

Kondisi awal dilapangan 

1.Kebutuhan Guru 

    Analisi kebutuhan guru dalam kegiatan 

ekstrakurikuler masih belum terlihat adanya media, 

guru terlihat membutuhkan dokumentasi saat kegiatan 

ekstrakurikuler tari agar mempermudah guru saat 

mengajari seni tari. 

2. Analisis kebutuhan siswa. 

     Dalam kegiatan ini siswa membutuhkan media 

untuk belajar ekstrakurikuler seni tari, agar siswa lebih 

mudah belajar seni tari 

3.Prasarana 

    Analisis pada prasarana ini membutuhkan suatu 

media agar lebih mudah belajar secara langsung ketika 

seni tari pada ekstrakurikuler berlangsung dan juga 

mempermudah guru dan siswa. 

Kondisi ideal saat kegiatan 

ekstrakurikuler  

1. Guru sebagai media saat 

kegiatan ekstrakurikuler  

2. Antusias peserta didik yang 

sangat tinggi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler 

3. Peserta didik hafal dengan 

tarian yang sudah diajarkan 

saat kegiatan 

ekstrakurikuler  

 

 


