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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan karya insan yang terbentuk dari bagian yang 

mempunyai hubungan-hubungan fungsional, dalam membantu terjadinya proses 

transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas 

hidup yang diharapkan. Tujuan pendidikan secara umum yakni untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam proses pendidikan terdapat beberapa 

komponen penting yaitu pendidik, peserta didik, hal-hal yang bersifat administrasi 

termasuk juga kurikulum. 

 Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pasal 1 butir 19  disebutkan bahwa : Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu (Prayitno, Dasar Teori dan Praksis 

Pendidikan 2009 : 280).  

 Sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kesenian diubah menjadi 

seni budaya, sesuai kurikulum itu pula mata pelajaran seni budaya mencakup seni 

musik, seni tari, seni rupa dan teater. Mata pelajaran tersebut haruslah diberikan 

dengan seimbang, bukan hanya terfokus pada beberapa mata pelajaran saja. Pada 

beberapa sekolah mata pelajaran terutama dalam bidang seni tari terkadang hanya 

di sampaikan secara tidak menyeluruh atau terkesan di kesampingkan. 
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 Pembelajaran tari merupakan salah satu pengalaman belajar seseorang  yang 

dalam prosesnya menggunakan media perlengkapan tari. Menurut Frahma 

Sekarningsih dan Heni Rohayani (Pendidikan Seni Tari dan Drama, 2006 : 3) : 

“Seni tari adalah sebuah ungkapan perasaan manusia yang dinyatakan dengan 

gerakan-gerakan tubuh manusia”. Gerak merupakan bagian yang paling dominan 

di dalam kehidupan manusia ia bisa sebagai ungkapan perasaan bahagia, sedih, 

gembira, marah dan lain sebagainya. Untuk itu pembelajaran tari juga diperlukan 

dalam proses kehidupan manusia agar seseorang dapat mengekspresikan segala 

bentuk ungkapan yang dirasakan.  

 Anggapan yang muncul untuk pembelajaran tari di beberapa sekolah, bahwa 

seni tari merupakan salah satu kesulitan besar bagi guru untuk menyampaikan 

materi ajarnya. Guru beranggapan bahwa seni tari dalam penyampaian materinya 

haruslah dengan mengajarkan tari bentuk terhadap anak didiknya. Padahal tidak 

demikian yang seharusnya dilakukan guru, dengan menerapkan pembelajaran 

kreatif yang mengharuskan anak berkreasi pembelajaran tari bisa berlangsung 

dengan baik. Dari hal di atas berdampak siswa beranggapan bahwa belajar menari 

sulit dilakukan, anggapan tersebut mengakibatkan siswa merasa kurang tertarik 

untuk belajar menari. Hal terpenting dalam pembelajaran tari adalah siswa 

mengetahui komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam tari. 

 Penelitian ini bermaksud mencoba memperkenalkan bahwa pembelajaran tari 

itu sangat penting dipelajari di sekolah, karena ada fungsi – fungsi yang akan di 

dapat oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan menari. Fungsi tersebut 

seperti meningkatkan kepekaan anak dalam mengekspresikan diri, 
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mengembangkan motorik kasar dan motorik halus, dalam tari anak belajar 

kepekaan pendengaran, dan lain sebagainya. Mata pelajaran ini sebenarnya 

tidaklah sulit untuk dilakukan kalau seorang guru mengarahkan anak didiknya 

dengan konsep membuat tarian yang kreatif. Pembelajaran kreatif ini dilakukan 

untuk menumbuhkan minat siswa/anak dalam pembelajaran seni tari dengan cara 

mengarahkan siswa membuat bentuk berbagai macam gerak tari dari hasil kreasi 

mereka melalui elemen dasar tari dengan gerak lokomotor dan non lokomotor 

sebagai rangsang gerak untuk memunculkan ide dan gagasan. 

      Agar proses pembelajaran berjalan secara baik minat siswa/peserta didik 

merupakan salah satu kunci. Syaeful Bakri Djamarah (1994:48) dalam Skripsi 

Anggraeni (2005) mengatakan : 

      Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar siswa yang berminat 

terhadap sesuatu pelajaran maka ia akan mempelajarinya dengan sungguh-

sungguh karena ada daya tarik baginya. Siswa akan mudah menghapal mata 

pelajaran yang menarik minatnya. 

 

 

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan pengaruh 

terpenting dalam sebuah proses pembelajaran. Semakin besarnya minat yang 

timbul dalam setiap pembelajaran maka siswa semakin mudah dan menyenangkan 

mengikuti pembelajaran tersebut. Selain meningkatkan kreativitas yang ada tari 

juga menjadi salah satu media penyalur kreativitas itu sendiri, dari hasil 

kreativitas siswa diharapkan timbulnya minat siswa untuk lebih mengetahui 

tentang tari.  

Pengertian kreativitas menurut kamus besar bahasa Indonesia : kreativitas 

mempunyai pengertian kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu. 
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Adapun pendapat S.C Utami Munandar (2003: 33) :  kreativitas adalah 

kemampuan umum untuk mencipta sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk 

memberi gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, 

atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-

unsur yang sudah ada sebelumnya. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah ide yang dimiliki setiap orang yang umumnya untuk mencipta 

sesuatu yang baru. Minat dan kreativitas adalah satu kesatuan yang saling terkait. 

Ketika kreativitas muncul maka minat pun secara tidak langsung akan muncul.  

Kreativitas dan minat dapat muncul dari stimulus yang disampaikan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menstimulus siswa dengan memperkenalkan kemudian 

menerapkan elemen dasar tari. Elemen dasar tari merupakan hal-hal dasar atau 

elemen-elemen dasar yang ada dalam gerak tari. Pernyataan di atas sesuai dengan 

pendapat Sekarningsih dan Rohayani (Pendidikan Seni Tari dan Drama, 2006 : 

33) bahwa elemen dasar tari merupakan elemen-elemen dasar yang terdiri dari 

beberapa jenis dan elemen itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

diabaikan serta dipisahkan dengan yang lainnya. Elemen tersebut diantaranya 

gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Di mulai dengan menerapkan hal-hal dasar ini 

diharapkan siswa dapat mengerti bahwa dalam menari tidak harus selalu 

mengenal gerak tari baku tetapi adapun unsur-unsur pendukung yang harus 

dipahami karena unsur ini dapat membentuk gerak tari tersebut.  

Selain elemen dasar tari sebagai alat penciptaan gerak tari, ada juga yang 

disebut dengan gerak lokomotor dan non lokomotor. Gerak tersebut merupakan 

dasar-dasar keterampilan gerak dalam pembuatan pola gerak. Dalam modul 
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pendidikan jasmani dan kesehatan, hal 2-2 Gerak lokomotor yakni dimana bagian 

tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat dengan menggunakan otot-otot 

besar pada tubuh, sedangkan gerak non lokomotor adalah dimana hanya sebagian 

anggota tubuh tertentu saja yang digerakkan namun tidak berpindah tempat 

(http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/19630824198903

1AGUS_MAHENDRA/Modul_Praktek_2_Agus_Mahendra/Modul_1_Lokomotor.

pdf, 30 Januari 2012). Adapun pada buku program pembelajaran individual 

berbasis gerak irama 2005: 50 disebutkan berbagai macam bentuk gerak 

lokomotor yang dapat dipergunakan dalam program pembelajaran yakni : jalan, 

lari, meloncat, loncat jangkit, lompat dengan berbagai variasi tolakan dan gerakan 

mendarat, memantul, mengoper, berputar, bergeser, mengangkat, melempar, 

mengkerut, mengejar, meluncur dan lain sebagainya. Gerak non lokomotor 

(gerakan tidak berpindah tempat) di mana sebagian anggota tubuh tertentu saja 

yang digerakkan namun tidak berpindah tempat. misalnya mendorong, menarik, 

menekuk, memutar. 

Melalui gerak lokomotor dan non lokomotor ini diharapkan siswa dapat 

berkreasi gerak dengan gerak sehari-hari yang biasa mereka lakukan. Karena 

dengan berasal dari gerak sehari-hari tersebut diharapkan siswa lebih merasa 

mudah untuk melakukan eksplorasi gerak yang akan dijadikan gerak tari. 

Berdasarkan dari penjelasan yang dipaparkan, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa gerak lokomotor dan non lokomotor ini juga merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan sebagai media penciptaan pola gerak yang muncul dalam 

gerak-gerak tari.    

 

http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/196308241989031AGUS_MAHENDRA/Modul_Praktek_2_Agus_Mahendra/Modul_1_Lokomotor.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/196308241989031AGUS_MAHENDRA/Modul_Praktek_2_Agus_Mahendra/Modul_1_Lokomotor.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/196308241989031AGUS_MAHENDRA/Modul_Praktek_2_Agus_Mahendra/Modul_1_Lokomotor.pdf
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Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hal di atas dengan merumuskan judul “Penerapan Gerak 

Lokomotor dan Non Lokomotor Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Pada 

Pembelajaran Seni Tari Di SMP Negeri 1 Pabedilan Cirebon “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terkait, yakni variabel bebas 

atau variabel penyebab dan variabel terikat atau variabel yang ditimbulkan oleh 

penyebab. Adapun variabelnya sebagai berikut : 

Variabel penyebab yakni penerapan gerak lokomotor dan non lokomotor 

sedangkan variabel yang ditimbulkan yakni meningkatnya kreativitas siswa pada 

pembelajaran seni tari. 

Berdasarkan variabel yang telah didefinisikan di atas, maka ada beberapa 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan sebagai fokus 

permasalahan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran penerapan gerak lokomotor dan non 

lokomotor untuk meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran seni tari?  

2. Bagaimana proses penerapan gerak lokomotor dan non lokomotor untuk 

meningkatkan kreativitas siswa berlangsung dalam pembelajaran seni tari ? 

3. Bagaimanakah hasil penerapan gerak lokomotor dan non lokomotor untuk 

meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran seni tari ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

Tujuan Umum : 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran seni tari setelah diberikan perlakuan melalui 

penerapan gerak lokomotor dan non lokomotor. 

Tujuan Khusus : 

1. Mendeskripsikan perencanaan atau tahapan pembelajaran penerapan gerak 

lokomotor dan non lokomotor untuk meningkatkan kreativitas siswa pada 

pembelajaran seni tari. 

2. Mendeskripsikan proses pembelajaran penerapan gerak lokomotor dan non 

lokomotor untuk meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran seni tari.   

3. Mengetahui hasil pertumbuhan kreativitas siswa dalam membuat gerak tari 

setelah diberi perlakuan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini berguna untuk guru yang mengalami kesulitan dalam 

mengaplikasikan pembelajaran seni tari kepada siswa, dalam penelitian ini 

mencoba membuat solusi untuk mengaplikasikan pembelajaran seni tari 

dengan cara menstimulus anak dengan berdasarkan pada pengalaman gerak 

sehari-hari yang mereka lakukan sehingga muncul ide dan gagasan yang akan 

dituangkan dalam bentuk gerak serta diarahkan juga dengan elemen dasar 
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dalam tari, dan mengubah anggapan guru bahwa mengajar seni tari itu tidak 

selalu harus mengajarkan gerak-gerak tari baku kepada siswa.  

2. Manfaat untuk siswa yakni siswa dapat mengembangkan dan menunangkan 

imajinasi yang ada dalam pikiran ke dalam bentuk tarian, siswa akan menjadi 

lebih kreatif dan mengerti tentang kemudahan dalam menari dan mengetahui 

tentang belajar tari. Dapat meningkatkan aspek psikomotor (keterampilan), 

afektif (sikap), dan kognitif (pengetahuan).  

3. Manfaat yang dirasakan oleh lembaga pendidikan yakni menjadikan sekolah 

yang mempunyai siswa yang kreatif dan tidak buta akan budaya yang ada 

disekitar.  

4. Untuk peneliti adanya karya tulis ilmiah ini dapat memberikan informasi 

sebagai tambahan referensi, untuk keperluan atau solusi terhadap masalah 

yang sama atau berbeda dalam pembelajaran seni tari. 

 

E. Asumsi 

Asumsi merupakan anggapan dasar dalam penelitian, anggapan dasar ini 

merupakan landasan di dalam pelaporan hasil penelitian. Maka peneliti berasumsi 

bahwa penerapan gerak lokomotor dan non lokomotor untuk meningkatkan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran seni tari merupakan salah satu cara belajar 

terhadap peningkatan kreativitas dalam pembelajaran seni tari.    
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F. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, Prosedur Penelitian. 

2010 : 110). Hipotesis dalam penelitian ini adalah apabila penerapan gerak 

lokomotor dan non lokomotor diterapkan dalam pembelajaran seni tari maka 

kreativitas gerak tari siswa akan meningkat. 

  

G. Struktur Organisasi penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Asumsi 

F. Hipotesis  

G. Struktur Organisasi Penelitian 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Elemen Dasar Tari 

B. Gerak Lokomotor dan Non lokomotor 

C. Karakteristik Siswa 

D. Penerapan Pembelajaran Gerak Lokomotor dan Non Lokomotor untuk  

Meningkatkan Kreativitas siswa 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel 

B. Desain Penelitian 

C. Metode Penelitian 

D. Definisi Operasional 

E. Instrumen Penelitian 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

B. Rekomendasi  

 

 

 

 


