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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi suatu bangsa 

melalui pendidikan mampu melahirkan jiwa-jiwa muda yang berkualitas dan 

mampu memajukan bangsa tersebut.  Salah satunya untuk memajukan bangsa 

ini melalui budaya yang semakin berkembang. Dalam pendidikan juga dapat 

meperkenalkan budaya-budaya yang dimiliki bangsa ini guna memupuk rasa 

nasionalisme, dapat melestarikan budaya yang dimilik, dan juga dapat 

mengembangkan potenis peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Noor 

Syam (dalam Denim, 2011:4) menyatakan bahwa pendidikan adalah aktivitas 

dan usaha untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina 

potensi-potensi pribadinya, yakni ruhani (pikiran, karsa, rasa, cipta, dan budi 

nurani) dan jasmani (panca indera dan keterampilan – keterampilan). 

 Kebijakan guru dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 yakni “Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak  usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah”. Melihat hal tersebut sebagai seorang pendidik 

harus bisa menguasai berbagai bidang mata pelajaran yang ada di sekolah 

khususnya disekolah dasar yang saat ini semua guru dituntut bisa menguasai 

semua mata pelajaran yang akan diberikan peserta didik. Agar seorang 

pendidik tersebut mampu mengetahui juga minat dan bakat masing-masing 

setiap peserta didiknya dan juga dapat menjadi pendidik yang profesional.  
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 Saat ini didalam dunia pendidikan tidak hanya kemampuan akademis yang 

dikembangkan melainkan juga kemampuan non akademisnya guna lebih 

menggali potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Di dalam dunia 

pendidikan kemampuan non akademis peserta didik bisa dituangkan dalam 

pembelajaran seni budaya dan prakarya (SBdP). Seni dalam pendidikan 

dijelasakan oleh Kususmastuti (dalam Mulyani, 2016:19) bahwa pendidikan 

seni lebih berdimendi sebagai media pembelajaran yang memberikan 

serangkai pengalaman estetika yang sangat besar pengaruhnya bagi 

perkembangan jiawa anak. Untuk itu perlunya pendidik yang profesional agar 

pembelajaran seni budaya dan prakarya dapat tersampikan kepada peserta 

didik dengan baik. 

 Guru seni budaya yakni seorang pendidik yang  memberikan pengetahuan 

budaya untuk peserta didiknya dan juga dapat membentuk peserta didik yang 

kreatif, sikap sosial yang tinggi, dan mandiri. Saat ini banyak sekali peserta 

didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang lupa dengan budayanya 

karena banyak pengaruh dari perubahan zaman yang semakin canggih 

sehingga budaya yang seharusnya dilestarikan semakin luntur dan 

ditinggalakan. Untuk itu, perlu sekali di dalam dunia pendidikan selain 

memberikan ilmu pengetahuan juga mengasah bakat peserta didik agar 

terciptanya peserta didik yang berkualitas melalui kegiatan seni budaya dan 

prakarya.  

 Pembelajaran seni budaya dapat membentuk peserta didik menjadi pribadi 

yang kreatif, mandiri, sikap sosial yang tinggi,  bermoral, dan berbudi pekerti 

yang luhur. Hal ini sependapat dengan Wulandari (2017)  bahwa pembelajaran 
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seni budaya perlu diberikan kepada anak secara langsung untuk membantu 

mengembangkan aspek kecerdasan dan tumbuh kembang peserta didik, 

sehingga dapat menjadikan manusia yang utuh sesuai dengan pendidikan 

nasional.  

 Salah satu yang dapat membantu membentuk perkembangan kecerdasan 

peserta didik yakni kecerdasan kinestetiknya. Kecerdasan kinestetik yaitu 

kemampuan setiap peserta didik melakukan aktivitas menggerakkan seluruh 

anggota tubuh mulai dari kepala, tangan, anggota perut, dan kaki. Untuk 

memperkuat pembelajaran seni budaya dan prakarya dan kecerdasan 

kinestetik peserta didik sekolah menambahkan kegiatan ekstrakurikuler. 

 Pendidikan seni tari adalah komponen dalam kurikulum sekolah karena 

kegiatan seni tari berorientasi kepada proses dan mengarah kepada creative 

thingking yang akan mencerdasakan peserta didik dan mengembangkan 

kreatifitas setiap peserta didik hal tersebut pendapat dari (Endah, 2018:2). Jika 

dilihat dari karakteristik anak sekolah dasar yang masih aktif bergerak, senang 

bermain bersama teman-temannya, senang meniru dan senang diperhatikan. 

Maka dari itu sekolah beserta pendidik harus pandai-pandai mengemas 

kegiatan yang bermanfaat untuk peserta didiknya, salah satunya melalui 

kegiatan seni tari. Melalui seni tari peserta didik dapat bergerak mulai dari 

gerak kepala, tangan, kaki yang diiringi musik membuat gerak yang ditarikan 

memiliki estetika atau keindahan selain itu juga ternasuk sarana 

memperkenalkan, membudayakan dan menanamkan nilai-nilai budaya bangsa. 

 Berdasarkan  observasi pada hari Jum’at, 2 November 2018 di SDN 

Ngaglik 01 Kecamatan Batu, Kota Batu sekolah ini terletak di tengah-tengah 
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perkotaan selain itu termasuk salah satu sekolah terfavorit di Kota Batu 

dengan kemampuan-kemampuan pendidik atau guru yang ada di sekolah 

tersebut. Sekolah ini juga sudah menerapkan kurikulum 2013 dengan 

pembelajaran tematik mulai kelas 1-6. Kegiatan pembelajaran dilakukan hari 

Senin –Jum’at mulai jam 07.00 – 14.00 WIB. Sarana dan prasarana di sekolah 

ini juga sudah baik untuk menunjang proses belajar mengajar. 

 Menurut kepala sekolah jika pembelajaran seni tari hanya di dapat ketika 

waktu jam pelajaran melalui materi seni budaya dan prakarya saja sangat 

kurang. Contohnya dalam kelas 3 Tema 3 Subtema 2 Manfaat Hewan Bagi 

Kehidupan Manusia terdapat KD 3.3 mengetahui dinamika gerak tari dan 4.3 

memeragakan dinamika gerak tari. Waktu yang tersedia cukup singkat 

terkadang pendidik hanya mengandalkan buku yang ada tanpa meberikan 

media pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami materi. Hal lain 

pendidik juga tidak begitu menguasai tentang seni tari membuat materi tidak 

tersampikan dengan baik. 

  Menurut kepala sekolah memaparkan bahwa banyak peserta didik 

disekolah ini sangat aktif dalam bergerak, ditambah dengan iringan-iringan 

musik peserta didik semakin semanggat untuk melatih geraknya. Disekolah ini 

selain memiliki ektrakurikuler tari juga memiliki ekstrakurikuler karawitan 

dan juga sudah memiliki alat musik gamelan. Sekolah ini tidak hanya 

mengembangkan kemampuan akademisnya peserta didik saja selain itu juga 

kemampuan non akademisnya. Sekolah ini memberikan kesempatan peserta 

didiknya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki di bidang non 

akademis juga. 



5 
 

 
 

 Sekolah ini memang sering menjuarai lomba-lomba akademis seperti 

olimpiade, tapi tidak tertinggal juga sering menjuarai lomba-lomba seni yang 

terakhir di dapat sekolah ini yakni juara 2 pekan seni pelajar FLS2N di bidang 

tari. Menurut pendapat kepala sekolah memaparkan bahwa melalui kegiatan 

tari selain dapat mengembangkan potensi peserta didik juga dapat 

menumbuhkan sikap bekerja sama, mandiri, dan juga kreatif. Kegitan seni tari 

juga dapat membuat badan peserta didik menjadi bugar setelah seharian 

melakukan aktivitas belajar dikelas yang dapat memberikan rasa jenuh kepada 

peserta didik. 

 Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 November 2018 dengan guru 

kelas III mengatakan bahwa untuk media pembelajaran khususnya di pelajaran 

seni budaya sangat kurang. Ada guru kelas yang tidak menguasai tentang 

materi yang ada pada pelajaran seni budaya khususnya di seni tari. Guru kelas 

hanya mengandalkan vidio-vidio yang ada di internet saja untuk disampaikan 

kepada pesarta didik. Guru kelas III tmenunjukkan bahwa gerak dasar anak-

anak di SDN Ngaglik 01 Kecamatan Batu, Kota Batu dirasa kurang dalam 

pemahaman geraknya untuk seusia anak sekolah dasar dan perlu 

dikembangkan. 

 Hal ini dipertegas dengan hasil pengamatan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas untuk pembelajaran seni budaya memang sudah 

menggunakan media pembelajaran tetapi media yang disampikan kepada 

peserta didik kurang maksimal. Seperti halnya media yang ada pada 

pembelajaran seni budaya dan prakarya dikelas selama ini hanya 

mengandalkan gambar gerak di buku siswa dan mengambil vidio dari internet 
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saja. Terkadang guru masih bingung tentang materi seni budaya khususnya di 

bidang seni tari.  

 Selama ini video - video yang dipakai untuk peserta didik tarian – tarian 

yang sudah ada gerakan cenderung rumit. Peserta didik juga merasa kesulitan 

jika harus bergerak sesuai contoh vidionya. Gerakan yang dilakukan peserta 

didik juga masih kurang tepat. Dengan demikian dibutuhkan inovasi baru 

yang dapat mengembangkan gerak peserta didik dengan media penyampaian 

materi tari yang baru sehingga peserta didik lebih tertarik dan memiliki 

pengalaman yang baru lagi. Selain itu juga memudahkan pendidik atau guru  

untuk menyampikan materi gerak tari kepada peserta didik.  

 Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh  pada tanggal 2 November 

2018 dalam penelitian kali ini adalah peserta didik membutuhkan 

pengembangan gerak yang mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Selain itu perlunya media pembelajaran untuk memudahkan 

guru menyampaikan materi gerak tari dalam pembelajaran. Agar tercapainya 

tujuan pembelajaran tersebut dengan baik. 

 Hasil penelitian Seldatri Hairani dengan judul “Kemampuan Peserta Didik 

dalam Pengembangan Gerak Di Sanggar Sanggar Stiwang Kabupaten 

Lampung Barat”  dalam penelitian pengembangan gerak peneliti memperoleh 

hasil peserta didik mampu menggerakkan pengembangan gerak dengan lancar, 

tidak merasa kesulitan, dengan begitu peserta didik akan merangkai gerakan 

tari dari satu gerakan menjadi beberapa  ragam gerak dengan baik. Sedangkan 

hasil penelitian Rina Pujiastuti berjudul “Pembelajaran Tari Kupu-Kupu Pada 

Siswa Kelas 1 SDN Karangsari Kecamatan Punggelan” menyatakan bahwa 
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terdapat 3 aspek yang diperoleh dari penelitian ini yakni, kognitif (mengingat, 

menghafal, dan memahami tarian), Afektif (tingkat mengenal gerak tari, 

merespon, menghargai), psikomotor (ketepatan gerak tari dan menirukan 

gerak tari). 

  Dengan demikian peneliti mengadakan penelitian pembelajaran seni tari. 

Gerak tari adalah gerak anggota tubuh mulai dari tangan, kepala, kaki ataupun 

anggota tubuh lainya yang bergerak untuk menyampaikan maksut ungkapan 

perasaan tarian yang dibawakan. Melalui kegiatan tari siswa dapat menumbuh 

kembangkan percaya diri anak tersebut, kemampuan psikomotoriknya, sikap 

sosial anak, dan meningkatkan kesehatan tubuh bagi anak tersebut. Selain itu 

penyampaian materi tari hanya dengan materi itu-itu saja terkadang anak bisa 

bosan karena tidak ada hal yang baru. Hal tersebut mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengembangan Gerak Tari Kupu-Kupu 

Belerang Berbasis Video Studio Art di Sekolah Dasar”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Bagaimana pengembangan gerak Tari Kupu-kupu Belerang berbasis video 

studio art di Sekoah Dasar ? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

 Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini maka 

tujuan penelitian & pengembangan saya sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pengembangan seni Tari Kupu-kupu Belerang berbasis 

studio art di Sekolah Dasar. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

  Pengembangan gerak seni tari kreasi dengan berbasis studio art di sekolah 

dasar, supaya menghasilkan sebuah karya seni tari yang menarik, dan 

bermanfaat untuk siswa sekolah dasar, maka perancangan memiliki kriteria 

sebagi berikut: 

1. Konten 

 Konten dari pengembangan gerak tari didalamnya ada beberapa 

unsur yakni gerakan dan musik tari, antara lain sebagi berikut: 

a. Gerakan Tari  

 Produk berupa karya seni tari kreasi kupu-kupu belerang yakni 

sebuah gerakan tarian yang diciptakan untuk melatih perkembangan 

olah tubuh (gerak) dan kreativitas anak. Pengembangan produk ini 

diambil dari salah satu materi pembelajaran seni budaya dan prakarya 

(SBdP) pada sekolah dasar. 

 Gerakan yang akan mucul ditarian ini mengibaratkan perubahan 

dari kepompong menjadi kupu-kupu, kupu-kupu sedang berhinggap 

dari bunga satu kebunga yang lainya, kupu-kupu sedang beregelombol 

dengan teman-temannya, kupu-kupu sedang mencari makanan, dan 

kupu-kupu sedang terbang. Semua gerakan diatas akan dikemas 

menjadi sebuah gerakan yang lincah, indah, mudah ditirukan peserta 

didik, dan juga melatih kecepatan gerak anak yang termasuk kemapuan 

psikomotorik. 

 Kemampuan psikomotorik yakni menggerakan angota seluruh 

tubuh seperti meliukan badan, mengayunkan tangan dengan benar, 
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menggerakan kepala, dan melangkah dengan benar sesuai gerakan 

didalam sebuah rekaman yang dilakukan di studio nantinya akan 

dimasukan ke CD. Didalam rekaman tersebut akan menjalaskan mulai 

dari gerakan dasar kepala, tangan, dan kaki sampai semua rangkain 

gerakan yang utuh dengan tambahan costum dan makeup yang sesuai 

tema dari tarian ini. Supaya maksut dari tarian ini akan tersampikan 

dengan baik dan jelas. 

b. Musik Tari 

 Musik tarian menggunakana musik tradisional. Musik tradisional 

akan dibuat baru alat musik tersebut bernama gamelan. Pembuatan 

musik dibantu oleh seniman karawitan dengan alat musik gong, saron, 

gendang, kenong, dan bonang.  
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2. Konstruk 

a. Rekaman Vidio 

    

 

 

 

 

a. Berbentuk  CD  

                               
Gambar 1. 1 CD 

b. Cover berwarna kuning, terdapat logo, UMM, judul tarian (Tari Kupu-

Kupu Belerang), nama peneliti dan nim. 

                             
Gambar 1. 2 Cover CD 

c. Berdurasi 3 menit 45 detik  
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E. Pentingnya penelitian dan Pengembangan 

 Penelitian pengembangan adalah penelitian yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan produk, bukan untuk menguji teori-teori yang sudah ada 

melainkan menguji keefektifan produk tersebut. Tujuan dari penelitian 

pengembangkan ini adalah mengembangkan suatu produk guna untuk 

menyempurnakan produk yang sudah ada dan dapat dipertanggung jawabkan 

oleh peneliti itu sendiri. Produk yang dapat dihasilkan bisa berupa media, 

metode ataupun karya seni tari untuk memberikam dampak bagi pembelajaran 

untuk peserta didik yang efektif. 

 Pembelajaran seni tari yang diberikan ke peserta didik melaluli kegiatan 

ektrakurikuler di SDN Ngaglik 01 Kecamatan Batu, Kota Batu dirasa kurang 

dalam kempuan gerak dasarnya sehingga perlu dikembangkan. Peserta didik 

cenderung belum menguasai teknik-teknik dasar saat menari. Materi tari yang 

disampikan hanya itu-itu saja dengan gerak yang sudah ada padahal gerak 

dalam menari bisa dikaitkan dengan bentuk-bentuk di dalam kehidupan 

sehari-hari seperti gerak meniru hewan, tumbuhan, dll.  Sehingga perlu adanya 

nuasa baru untuk media pembelajaran seni tari didalam kegiatan pembelajaran 

seni budaya dan prakarya khususnya khususnya seni tari. Penyampian materi 

melalui rekaman studio art agar peserta didik lebih bersemangat. juga 

memiliki pengalaman yang baru lagi dan lebih memahami gerak tari. Manfaat 

penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat mendukung terlaksana tujuan 

pembelajaran seni tari di dalam kegiatan pembelajaran tari dengan berbasis 
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studio art untuk kemampuan gerak tari anak saat menari,, dan 

mengembangkan potensi anak yang dimiliki. Dengan tujuan dapat 

melestarikan budaya yang ada di Indonesia salah satunya melalui tari. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Pengembangan gerak tari kupu-kupu belerang ini mampu melatih dan 

mengembangkan oleh gerak tubuh peserta didik dan potensi yang 

mereka miliki. Dengan menambah kelincahan, ketepatan, kecepatan, 

dan keseimbangan gerak saat menari guna tersampikannya maksut dari 

isi tari itu tersebut dengan benar. 

b. Bagi Pendidik 

Pengembangan gerak tari kupu-kupu belerang ini yang diciptakan 

peneliti dengan jenis tari kreasi baru yang disampikan pendidik ke 

peserta didik dapat melatih olah gerak dan potensi peserta didik. 

Pendidik juga akan mendapatkan wawasan yang baru lagi dengan 

terciptanya karya seni tari ini. 

c. Bagi Peneliti 

Pengembangan gerak tari kupu-kupu belerang untuk menambah 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengambangkan 

gerak tari yang dapat bermanfaat bagi peneliti. 
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F. Asusmsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

1. Gerak tari  merupakan pengembangan dari Tari Kupu-Kupu yang 

menggunakan model ADDIE (analysis, design, development, 

implementasi, evaluation) tahap satu sampai lima ini yaitu analisis, 

desaian, pengembangan, implementasi, dan evalusai. 

2. Pengembangan gerak tari ini akan melatih olah gerak peserta didik dan 

potensi yang dimilikinya menjadi lebih baik. 

3. Musik yang akan mengiringi pengembangan gerak ini dibuat baru oleh 

peneliti dengan bantuan seniman karawitan 

4. Pengambilan gerak tari Kupu-Kupu Belerang ini akan dilakukan di studio. 

5. Guru dapat menggunakan media ini dengan bantuan layar LCD, proyektor, 

dan komputer (leptop) 

6. Tarian ini dapat digunakan untuk seusia sekolah dasar. 

7. Penelitian ini diuji cobakan pada peserta didik pada pembelajaran seni 

budaya dan prakarya kelas III (tiga) di SD N Ngaglik 1 Kota Batu. 

G. Definisi Operasional 

1. Gerak Tari 

 Gerak tari adalah gerakan olah tubuh yang menjadi satu kesatuan 

sangat indah mulai dari gerak tangan, kaki, kepala, dan badan saat menari 

dengan pembawaan yang tepat, dan lincah. Produk karya tari kreasi di 

dalam penelitian ini mengambil tema kupu-kupu belerang yang nantinya 

akan menghasilkan gerakan-gerakan yang menyerupai hewan kupu-kupu 

agar tersampikannya kepada penonton melalui gerak tari.  
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2. Kupu-Kupu Belerang 

 Kupu-kupu belerang adalah nama lain dari kupu-kupu kuning. 

Karena warnanya yang kuning terang hampir menyerupai belerang. 

Ukurannya yang kecil di banding dengan kupu-kupu lain membuat peneliti 

ingin mengambarkan tarian ini hanya dapat dibawakan oleh anak-anak 

yang duduk di sekolah dasar. Kupu-kupu belerang ini dapat menginspirasi 

peserta didik agar terus menggapai cita-citanya dengan kemapuannya, 

membuat peserta didik memiliki rasa percaya diri yang besar sebagai mana 

kupu-kupu yang terus terbang dengan indah untuk menuju bunga satu ke 

bunga yang lainnya. Filosofi tari kupu-kupu adalah penggambaran 

keindahan kupu-kupu.  

3. Video 

 Video adalah gambar atau objek yang bergerak dengan adanya 

suara atau iringan yang sesuai gambar atau objek.Video dapat menambah 

daya tarik seseorang  untuk memperhatikan  hal baru atau informasi.  

4. Studio Art 

 Studio art adalah sebuah tempat yang digunakan untuk rekaman 

karya seni tari ini. Dengan peralatan kamera, pencahayaan yang sesuai dan 

juga ruangan yang kedap suara agar membuat hasil dari rekaman yang 

berbasis studio ini menjadi lebih maksimal. 

 


