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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Gerak Tari 

 Menurut Soedarsono (dalam Mulyani, 2016:50) menyatakn bahwa 

gerak yang bisa dikategorikan tari adalah gerak yang sudah dirombak. 

Sedangkan menurut Mulyani (2016:49) menyatakan bahwa gerak tari 

adalah pengalaman fisik yang paling elemanter dari kehidupan seorang 

manusia. Sedangkah ahli tari dari jawa. Pangeran Suryadiningrat (dalam 

Mulyani, 2016:49) menyatakan bahwa gerak tari adalah gerak seluruh 

aggota tubuh manusia yang disususn selaras dengan irama musik serta 

mempunyai maksut tertentu. 

 Dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa gerak yang 

dikategorikan dalam gerak tari adalah gerak yang melibatkan anggota 

fisik atau tubuh seorang manusia dengan iringan musik yang disesuaikn 

dengan usia dan kemampuan sesorang. Untuk itu dalam menciptakan 

gerak tari perlu adanya satu kesatuan yang selaras mulai dari gerak badan, 

gerak kaki, gerak tangan, hingga gerak kepala. Selain itu juga harus 

menyesuaikan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jangan sampai 

gerak yang diciptakan tidak sesuai dengan usia dan kemampuan peserta 

didik. 
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2. Seni Tari 

a. Pengertian Seni Tari 

 Pengertian seni tari yaitu gerak ritmis seni yang mengggunakan 

gerakan tubuh secara berirama untuk mengungkapkan perasaan melalui 

ekspresi, maksut, dan pikiran yang dilakukan ditempat dan waktu tertentu 

(Eki, 2015). Menurut Hidajat (2006:56) seni tari adalah seni ruang gerak 

waktu, seni tari mencangkup 3 elemen dasar sebagai fondasi mendasar 

yang dibentuk disaat gerakan tersebut dilakukan maka akan terbentuknya 

sebuah ruang yang terangkum dalam waktu. Sedangkan menurut Parani 

(dalam Siswandi,dkk,2006) mengungkapkan bahwa seni tari adalah gerak 

seluruh tubuh atau sebagian tubuh melalui gerak ritmis yang terdiri dari 

kelompok atau individual dan disertai ekspresi maupun ide-ide tertentu. 

 Kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut, bahwa seni tari adalah 

ungkapan perasaan seorang penari melalui gerak ritmis, ekspresi yang 

dilakukan di tempat dan waktu tertentu terdiri dari kelompok maupun 

individu dengan ide-ide atau konsep yang diciptakan.  

b. Unsur Dasar Tari 

 Menurut Wariantunnisa,dkk (2010:3) menyatakan bahwa karya 

seni tari terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam 

mewujudkan ekspresi seni tari secara utuh yaitu, wiraga, wirama,wirasa, 

dan wirupa. Sedangkan menurut Eki (2015) unsur dasar tari yaitu bentuk 

gerak tari yang melibatkan anggota tubuh yang dapat berdiri sendiri atau 

bersambungan, ada banyak unsur pendukung dalam tari antara lain ada 

tema, tempat pentas, iringan musik, tata rias, tata busana, dan tata lampu. 
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Dari pendapat beberapa ahli tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa ada 

beberapa unsur dasar tari yang berkesinambungan untuk dapat 

mewujudkan ekpresi tari tersebut. Empat aspek dasar tari, antara lain : 

a. Wiraga 

 Wiraga adalah keterampilan olah gerak tubuh penari, yang 

meliputi, gerak jari-jari tangan, jari-jari kaki, pergelangan tangan, 

pergelangan kaki, gerak kepala, ekspresi muka, bahu, lutut, 

pinggul, perut, dan gerak mata. Gerakan tersebut dibuat untuk 

menyesuaikan dengan karakter tokoh yang akan dibawakan 

penari. 

b. Wirama 

 Wirama adalah iringan musik yang membantu seorang 

penari untuk mengatur gerak dan menguatkan gerak. Selain itu 

iringan musik ini dapat lebih memperindah tarian yang dibawakan 

apabila irama yang dimainkan selaras dengan gerak yang ditarikan 

sorang penari. Iringan musik ini bisa menggunkan alat musik 

gamelan seperti gendang, saron, gong, bonang, peking, dll. 

c. Wirasa 

 Wirasa adalah ungkapan perasaan yang ingin disampikan 

penari melalui gerak yang ditarikan. Seperti ekpresi lembut, tegas, 

halus,marah, senang, sedih, dan gembira sehingga mengasilkan 

keindahan gerakan yang mampunyai makna. 
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d. Wirupa 

 Wirupa adalah kejelasan karakter yang dibawakan seorang 

penari melalui warna, busana, dam tata rias sesuai karakter yang 

ingin ditarikan. Unsur ini dapat dilihat mulai dari ujung kepala 

sampai kaki seorang penari.  

c. Unsur Dasar Gerak Tari 

 Untuk menciptkan gerak dalam tarian tidak semata-mata muncul 

begitu saja membuat gerakan harus memiliki unsur dan makna yang 

terkandung dalam gerakan tarian tersebut. Menurut Wariantunisa,dkk 

(2010:57) mengemukakan bahwa dalam gerak tari tidak hanya muncul 

begitu saja tetapi merupakan hasil kreativitas penciptaan tari. 

Kreativitas penciptaan gerak dapat didapat dalam pengalaman 

seseorang kepada alam atau sosial yang mampu mendukung 

kreativitas penciptaan gerak tersebut. Berikut ini unsur penciptaan 

gerak tari sebagi berikut : 

a. Ekplorasi 

 Eksplorasi termasuk didalmnya berfikir, berimajinasi, 

merasakan, dam merespon. Ekplorasi lebih banyak dirangsang 

oleh faktor eksternal, seperti interaksi dengan lingkungan dan 

pengalaman seni tari. 

b. Improvisasi 

 Improvisasi dapat tumbuh dari gerak-gerak tertentu yang 

telah dipelajari. Improvisasi berfungsi sebagai pengembangan 

kreativ. Ciri khas dari berimprovisasi adalah spontanitas. Gerak-
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geral improvisasi biasanya muncul begitu saja (spontan) tanpa 

terlebih dulu direncanakan. 

c. Komposisi 

 Komposisi adalah terbentuknya gerak-gerak estetis yang 

hermonis setelah terlebih dahulu dilakukan proses [pemilihan dan 

penyatuan gerak-gerak. Hasil penyatuan yang terintegrasi itulah 

yang disebut tari. 

d. Jenis-jenis Seni Tari 

 Menurut Yoyok dan Siswandi (2006:64) latar belakang 

kemunculan seni tari di Indonesia terbagi manjadi 3 antara lain : 

a. Tari Daerah (Tari Rakyat) 

 Tarian yang lahir dari masyarakat sebagai lambang 

kegembiraan dan rasa suka cita. Tarian ini lahir dari kebudayaan 

lokal, dan menjadi tradisi kebiasaan masyrakat sekitar merasakan 

suka cita berkumpul bersama masyarakat dan menari. Tari rakyat 

memiliki aturan-aturan uang tertulis dan baku sehingga tariannya 

sangat bervariasi dan tidak dapat diubah-ubah oleh orang lain. 

Contoh yang termasuk tari rakyar adalah tari Piring, tari Tayub, 

tari Lengger, dan sebaginya. 

b. Tari Tradisional (Trai Klasik) 

 Tari tradisional yang lahir dari kaum bangsawan atau dalam 

keraton ketika zaman raja-raja. Tarian ini hanya berkembang di 

lingkungan tertentu, bahkan masyarakat biasa dilarang menarikan 

tarian ini, Trai tradisional (klasis) memiliki aturan-aturan tertulis, 
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karena dikembangkan secara turun-temurun dilingkungan keraton 

(Jawa). Tari tradisinal memiliki gerak yang sudah pakem (ciri 

khas). Contoh tarian yang termasuk tari tradisional (klasik) adalah 

tari Gambyong, tari Bedaya, ati Gathotkaca Gandrung, dan 

sebaginya. 

c. Tari Kreasi Baru (Modern) 

 Tari kreasi baru adalah tarian yang tidak terkait dengan 

aturan-aturan tertulis tradisi tertentu atau daerah tertentu. Tarian 

ini dibuat dengan konsep dan ide yang baru sesuai dengan unsur-

unsur yang ada dalam penciptaan tari. Unsur tersebut adalah gerak 

tubuh (sebagian atau keseluruhan), ritme (irama), bentuk (pola), 

dan ruang (space). Contoh tarian yang termasuk tari kreasi baru 

(modern) adalah tari Kupu-Kupu, tari Merak, tari Semut, Tari 

Ongkek Manis, tari Midat-Midut, dan sebagainya. 

e. Pendidikan Seni Tari di Sekolah Dasar 

 Di dalam dunia pendidikan saat ini mata pelajaran seni tari terdapat 

pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya (SBdP). Sebagai 

pendidik sangat dibutuhkan pengetahuan tentang seni untuk 

pembelajaran kepada peserta didik sekolah dasar. Pendidikan seni 

budaya dan prakarya diberikan di sekolah dasar karena dapat 

menumbuhkan sikap cinta budaya, sikap sosial, dan kebermaknaan 

terhadap tumbuh kembang peserta didik. Sehingga anak dapat 

berekspresi, berkreasi, dan berapresiasi dalam seni. Dalam pelajaran 

seni budaya dan prakarya di sekolah dasar terbagi menjadi 3 seni 
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yaitu, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Menurut Endah (2018:6) 

Pendidikan seni tari di sekolah dasar menekankan kegiatan rekreatif 

dan edukatif dengan pembinaan apresiasi dan kreatifitas melalui 

keluwesan gerak secara wajar, pembetukan badan, ekpresi yang indah 

dan penyegaran jasmani. Berikut ini adalah contoh materi seni tari di 

sekolah dasar dalam pemebelajaran SBdP: 

a) Gerakan Tari Menirukan Gerakan Hewan 

Gerak hewan yang ditirukan kedalam gerak tari 

Gerak hewan bercam-macam 

Salah satunya gerakan ayam 

Diawali dengan berdiri tegak 

Tekukan kedua siku di samping badan 

Gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan 

Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat 

Lakkan ini bersama teman-teman 

Mebayangkan gerak kupu-kupu terbang  

Lakukan gerakan kupu-kupu terbang dengan cepat 

 

Menirukan gerakan ayam 

  Gambar 2. 1 Seni Budaya dan Keterampulan 
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 Untuk menambah pengetahuan peserta didik dalam seni tari tidak 

menutup kemungkinan sekolah tersebut membentuk kegiatan 

ektrakurikuler tari. Ektrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang 

mendukung mata pelajaran seni budaya dan prakarya serta untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, minat, dan minat siswa sekolah dasar hal tersebut 

pendapat dari (Endah, 2018:1). Sedangkan menurut Prawidya dan 

Sukanti (2016:84) mengatakan bahwa kegiatan ektrakurikuler 

ditunjukan untuk peserta didik yang daoat mengembangkan 

kepribadian, bakat, dan kemampuannya, di berbagai bidang. Kegiatan 

ini dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah.  

 Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ektrakulerkuler yang 

dilaksanakan diluar jam pelajaran sekolah dapat menumbuhkan bakat, 

minat, dan kemampuan peserta didik dalam bidang keahlian yang 

dikuasi peserta didik baik bidang akademis maupun non akademis 

(kesenian). 

3. Video 

 Rekaman video dalam media pembelajaran termasuk media audio 

visual yang dapat dilihat dan dapat di dengar oleh peserta didik. Media 

auidio visual menurut Arsyad (2011:30) adalah penyampaian materi yang 

mengginakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyampikan 

pesan atau materi pelajaran yang disampikan. Video sendiri memiliki arti 

sesuatu yang menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama 

dengan suara yang sesuai pada objek tersebut. Dalam media audio visual 
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terdapat beragam jenis media pembelajaran salah satunya adalah vidio 

yang digunakan peneliti. 

 Video merupakan gambar-gambar dalam frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada 

layar terlihat gambar itu hidup, video dapat menggambarkan suatu objek 

yang bergerak bersma-sama dengan suara yang sesuai hal tersebut 

pendapat dari (Arsyad, 2011:49). Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

rekaman vidio yakni gambar atau objek yang bergerak dengan adanya 

suara yang sesuai untuk menyampikan tujuan atau maksut tertentu dalam 

media pembelajaran dan termasuk media jenis audio visual karena dapat 

dilihat dan didengar. 

4. Studio Art 

 Studio art atau studio seni merupakan tempat yang digunakan 

seseorang untuk membuat sebuah karya. Hal ini didukung oleh pendapat 

dari (Musfiqon, 2012: 173) ruang studio adalah sebuah ruangan yang 

kedap suara dilengkapi dengan mikrofon, tempat untuk pemain , dan alat 

musik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studio untuk membuat 

sebuah rekaman vidio karya tari untuk anak sekolah dasar untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam pembelajaran. 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa studio art merupakan tempat yang 

digunakan untuk membuat sebuah karya yang akan menghasilkan pesan-

pesan atau objek materi pelajaran untuk peserta didik.  
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5. Pengembangan GerakTari Kupu-Kupu Belarang berbasis Video 

Studio Art 

 Pengembangan gerak tari kupu-kupu belerang yang berbasis video 

studio art adalah pengembangan gerak yang bertujuan untuk 

mengembangkan gerak seluruh tubuh peserta didik sesusia sekolah dasar. 

Gerak tari yang di munculkan yakni seperti perubahan kepompong 

menjadi kupu-kupu, kupu-kupu sedang bergelompol dengan temna-

temannya, kupu-kupu sedang hinggap dari bunga satu kebunga yang 

lainnya, kupu-kupu sedang terbang, dan kupu-kupu sedang mencari 

makan.  

 Nilai keindahan (estetika) merupakan salah satu yang harus 

diperhatikan dalam penciptaan sebuah karya tari. Salah satunya keindahan 

gerak mulai dari gerakan tangan, kepala, kaki dan tubuh dengan begitu 

penyampaian perasaan melalui gerak dapat tersampikan kepada orang 

yang melihat dengan baik. Gerak yang diciptakan untuk dikembangkan 

mengambil dari gerak tari kreasi baru Tari Kupu-Kupu dari Sanggar Tari 

Kembang Sore dan musik baru dari peneliti yang dibantu seniman 

karawitan untuk menambah nilai estetika dari karya tari ini. Musik yang 

digunakan yakni musik gamelan. 

 Pengembangan yang dilakukan peneliti tidak rumit gerakan yang 

diajarkan untuk peserta didik cenderung akan diulang-ulang. Sehingga 

peserta didik akan mudah untuk menghafalkannya. Selain itu peserta 

didik akan dipermudah juga karena peneliti kali ini menggunakan studio 

untuk membuat karya tari yang akan berbentuk rekaman video untuk 
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peserta didik. Selain itu kostum yang nantinya digunakan dalam rekaman 

juga sesuai nama tarian ini yakni kupu-kupu belerang atau nama lain dari 

kupu-kupu kuning jadi kostum akan berdominan warna kuning. Serta tata 

rias yang akan menambah keindahan atau karakter dari tarian ini. 

Tabel 2. 1 Indikator Pengembangan Media Pembelajaran 

Indikator Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Dasar 

3.3 Mengetahui Dinamika 

Gerak Tari 

 

Indikator 

3.3.1 Mendeskripsikan 

Dinamika Gerak 

Tari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran seni budaya dan 

prakarya (menggunakan 

metode ceramah) 

 

Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran sesuai 

materi 

 

Guru menjelaskan materi 

Dinamika (metode ceramah 

dan penugasan) 

 

 

Siswa mendengarkan 

penjelaskan guru dan 

mencatat hal-hal yang 

penting tekait materi. 

 

Guru memberikan pertanyaan 

terkait dinamika gerak tari 

 

 

Siswa menjawab dengan 

jelas dan tepat sesuai 

dengan materi yang sudah 

disampikan. 

 

Guru memutarkan vidio gerak 

Tari Kupu-Kupu Belerang 

 

 

 

 

Siswa memperhatikan 

vidio. Setelah itu guru dan 

siswa bersama-sama 

menirukan gerak kupu-kupu 

belerang sesuai vidio. 

 

Kompetnsi Dasar 

4.3 Memeragakan 

Dinamika Garak Tari 

 

Indikator 

4.3.1 Mempraktikan 

Dinamika Gerak 

Tari 

 

 

 

 

Guru membagi kelompok 

dalam satu kelas 

 

 

Siswa bergantian  

memperagakan ragam gerak 

pada gerak tari kupu-kupu 

belerang 

 

Guru menyuruh siswa 

menirukan Ragam gerak 1 

 

 

Siswa melakukan gerakan 

ngiting kanan kiri. 

 

Guru menyuruh siswa 

menirukan ragam gerak 2 

 

Siswa melakukan gerakan 

ngiting atas bawah 

 

Guru menyuruh siswa 

menirukan ragam gerak 3 

Siswa melakukan gerakan 

petekan 
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Setalah itu setiap kelompok 

meju kedepan kelas  

 

Setiap kelompok bergantian 

menarikan tari gerak-kupu-

kupu belerang. 

 

5.1 Deskripsi Gerakan Tari Kupu-Kupu Belerang 

 Model tarian ini termasuk model kreasi baru yang ditarikan 

berkelompok. Deskripsi tari kupu-kupu belerang mulai dari ragam I 

yaitu kedua tangan diatas jalan kedepan, kepala bergerak ke kanan dan 

ke kikri dengan hitungan (1Х8) sejumlah (4Х8). Ragam II yakni 

tangan kanan diarahkan keatas gerakan kaki loncat kiri hitungan 

selanjutnya loncat ke kakan tangan kiri bergarak keatas hitungan 

(1Х8) sejumlah (2Х8). Ragam III, yakni kedua tangan diangkat ke 

atas kepala bergerak kanan kiri bentuk kaki mancat kaki kanan di 

depan posisi badan hadap ke depan dengan hitungan (1Х8) sejumlah 

(2Х8). 

 Ragam ke VI kedua kanan digerakan dari arah dada ke samping 

kanan dengan gerakan kaki jalan melangkah kaki kanan  terlebih 

dahulu hitungan (1Х4) dan digerakan kembali ke arah kiri dengan 

gerakan kaki jalan melangkah kaki kiri dahulu hitungan (1Х4) 

sejumlah (4Х8). Ragam ke V yakni menghadap kebelakang kedua 

tangan di pinggul sambil menggerakan pinggul kekanan dan kekiri 

kepala ikut menghadap kekanan dan kekiri hitungan (1Х8) sejumlah 

(2Х8).  Ragam ke VI kaki jinjit kecil kecil ditempat tangan diarahkan 

dari depan dada kesamping dan kedepan posisi badan mayuk kepala 
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menunduk arah depan (1Х4), arah kanan (1Х4), arah belakang (1Х4), 

arah kiri (1Х4) sejumlah (2Х8). 

 Ragam VII kedua kaki rapat tangan kanan diangkat berbentuk 

siku-siku tangan bergerak ukel dan tangan kiri dibawah siku tangan 

kanan setalah itu bergantian tangan kiri diatas dan tangan kanan di 

bawah kepala toleh kanan dan kiri sampi dengan posisi duduk 

sejumlah (2Х8). Ragam ke VIII tangan kanan berarah samping kanan 

tangan kiri berarah samping kiri hitungan (1Х2) selanjutnya tangan 

kianan berarah ke bawah samping kanan tangan kiri berarah samping 

kiri (1Х2) sebanyak hitungan (2Х8). 

 Ragam ke IX kedua tangan kearah kanan samping bawah dengan 

hitungan (1Х2) selanjutnya diarahkan kesamping kiri dengan bentuk 

siku-siku hitungan (1Х2) sejumlah (2Х8). Ragam X kedua tangan 

berbentuk siku-siku kearah samping kanan dan kiri tetap diam kepala 

bergerak ke kanan dan kekiri (petekan) sejumlah (1Х8). Ragam ke XI 

kedua tangan diakat dari bawah keatas kepala melihat kanan dan kiri 

posisi kaki jinjit dan berputar, sejumlah (3Х8). 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan sebagai 

berikut : 

Tabel 2. 2 Penelitian Relevan 

No Judul, Identitas Penulis  Persamaan Perbedaan 

1.  Pengembangan Bahan Ajar 

Tari Menggunakan Rangsangan 

Lagu Dalam Kegiatan 

Ektrakurikuler Di Sekolah 

Dasar. 

Peneliti : Endah Restika Ria 

Sama 

menggunakan 

model penelitian 

ADDIE. 

Dalam penelitian 

yang dilakukan 

penliti membuat 

media 

pembelajaran 

yang dilakukan di 
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dalam 

pelaksanaan 

pembejalaran. 

2.  Pembelajaran Tari Kupu-Kupu 

Pada Siswa Kelas 1 SD N 

Karangsari Kecamatan 

Punggelan. 

Peneliti : Rina Pujiastuti 

Memberikan materi 

pmebelajaran gerak 

tari kupu-kupu 

kepada peserta 

didik di sekolah 

dasar. 

Tidak hanya 

memberikan 

materi tari kupu-

kupu melainkan 

peneliti akan 

mengembangkan 

tari kupu-kupu 

yang sudah 

dimodifikasi 

untuk 

mempermudah 

peserta didik  

dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Kemampuan Peserta Didik 

dalam Pengembangan Gerak 

Tari Di Sanggar Syiwang 

Kabupaten Lampung Barat. 

Peneliti : Saldatri Hairani 

Pengembangan 

gerak tari untuk 

peserta didik. 

Mengembangkan 

gerak tari 

berdasarkan tempo, 

aspek gerak tari, 

dan rangkaian 

gerak tari. 

Pengembangan 

gerak tari akan 

dilakukan di 

sekolah dasar 

Pemberian materi 

gerak tari lebih 

spesifik lagi yakni 

gerak tari kupu-

kupu belerang, 

4. Thinking, Feeling and relating: 

Young Children Learning 

through dance 

Peneliti : Jan Deans 

Tarian dapat 

membuat anak-

anak berpartisipasi 

terlibat dalam  

pemikiran, 

pemecahan 

masalah imajinatif, 

percaya diri yang 

kuat, dan bermain. 

Peran guru dalam 

pembelajaran untuk 

peserta didik 

melalui tarian  

Penelitian tidak 

hanya 

menggunakan 

data kualitatif 

saja juga 

menggunakan 

data kuantitafif 

Peneliti terjun 

langsung untuk 

memberikan 

materi tari dan 

melihat langsung 

respon peserta 

didik. 

 Sumber : Olahan Peneliti 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir  

 

Kondisi Ideal 

1.Seni tari melatih keterampilan 

gerak anak seperti gerak tangan, 

kaki, kepala, dan tubuh. (Eki, 2015) 

2.Penyampaian materi guru dapat 

menggunakan alat atau media yang 

efisien sesuai kebutuhan siswa agar 
tidak bosan  guna menarik perhatian 

siswa dan tercapainya tujuan 

pembelajaran (Arsyad, 2011:2) 

Kondisi Di Sekolah 

1.Siswa kurang mengembangkan 

gerak tari karena merasa bosan 

dengan gerak tari yang sudah ada 

2.Dalam kegiatan pembelajaran seni 

tari di SDN Ngaglik 1 Kota Batu 

masih menggunakan audio  dan 

gambar . 

Analisis Kebutuhan 

1. Siswa membutuhkan pengembangan gerak yang 

mudah dipahmi dan dihafal 

2. Guru memerlukan media pembelajaran untuk 
menyampaikan materi gerak tari yang mudah dan 

sesuai karakteristik peserta didik 

Prosedur Penelitian 

Pengembangan Gerak Tari Kupu-

kupu Belerang Berbasis Video 

Studio Art Di Sekolah Dasar 

Model ADDIE 

(Analysis, Design, 
Development, 

Implementation, 

Evaliation) 

Lokasi  

SDN Ngaglik 

01 Kec. Batu 

Kota Batu 

Validasi  

Ahli Materi, Ahli 

Media, dan Ahli 

Pembelajaran 

Pengumpulan Data 

Obeservasi 

Wawancara dan 

Angket 

Analisis Data 

Kualitatif dan 

Kuantitatif 

Rumusan Masalah 

1. Bagimana pengembangan gerak tari kupu-kupu 

belerang berbasis studio art di sekolah dasar ? 

 


