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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beragam bentuk dan sajian tari, tidak hanya konvensional tetapi ada pula 

pertunjukan secara komersil maupun kompetisi. Sajiannya pun beragam, ada tari 

tradisional, tari kontemporer, tari populer, drama tari atau pun tari kreasi lainnya. 

Penggarapan suatu kreasi tari, memerlukan proses latihan, sehingga menjadi 

bentuk sajian tari yang menarik. Proses atau kegiatan mencipta adalah situasi 

berkembang melalui latihan sebagai pendalaman dan pembahasan akan keindahan 

gerak serta tehnik tari dengan argumentasinya secara langsung yang disertai 

dengan peragaan (Sedyawati, 1985, hlm.7). Dengan kata lain, latihan dapat 

berfungsi sebagai proses pembelajaran tari.   

Seorang guru tari biasanya menguasai gerak tari dan berkreasi dengan 

mengembangkan gerak, tenaga, ruang dan waktu. Pendidikan seni tari memiliki 

konsep-konsep yang menekankan pada bentuk gerak dan susunan gerak 

(koreografi), pengajaran tari, dan pembelajaran tari serta hasil dari sebuah proses 

tari. Konsep tersebut merupakan bagian dari elemen-elemen dasar tari, 

diantaranya gerak sebagai bahan baku yang berupa gerakan tubuh yang medianya 

meliputi ruang, tenaga dan waktu (Murgiyanto,1983, hlm.21-25), juga penguasaan 

wiraga (gerak), wirasa (rasa) dan wirahma (irama) yang dikembangkan menjadi 

sebuah pembelajaran tari. 

Bahan baku utama tari adalah gerak tubuh sebagai tingkah laku maupun 

bentuk gerak kreasi hasil stilisasi maupun distorsi gerak sehari-hari. Gerak 

biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan kelangsungan kehidupan 

manusia untuk bekerja, bermain dan kesenian. Melalui tubuh, kita dapat 

merasakan, menghayati dan memahami berbagai masalah dan pengalaman hidup 

dengan otot-otot, sehingga membentuk perasaan gerak seseorang menjadi ekspresi 
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gerak. Gerak tubuh yang dilakukan tentunya memiliki ruang sebagai bentuk visual 

gerak yang dilakukan, waktu sebagai penanda kecepatan atau perlambatan dalam 

bergerak, dan tenaga adalah penggunaan otot-otot tubuh dalam memberikan 

intensitas gerak yang dilakukan secara bertekanan atau tidak bertekanan. Dengan 

demikian, dalam bentuk gerak tari melalui ruang, tenaga dan waktu yang 

dilakukan secara terus menerus dan berulang secara teratur dapat dikatakan 

sebagai ritme.  

 Ritme dalam elemen tari termasuk pada ranah waktu. “Ritme merupakan 

salah satu unsur terpenting dalam sebuah komposisi” (Firmansyah, 2009, hlm.30).  

Paling mendasar sekali adalah cara menghitung/ketukan gerak pada saat bergerak 

atau dalam musik adalah ritme.  

Materi pembelajaran pengetahuan tari dipelajari oleh mahasiswa seni tari 

dan guru seni budaya lulusan pendidikan seni tari. Namun, ada satu hal yang 

kurang diperhatikan dalam memberikan pengenalan musikal sebagai unsur 

pendukung tari, yaitu penguasaan dan pemahaman akan ritme. Padahal, melalui 

ritme dapat meningkatkan musikalitas dan melatih kepekaan menuangkan 

ekspresi gerak tari terhadap musik dalam mengeksplorasi gerak, mengembangkan 

gerak dan atau menciptakan tari-tari kreasi melalui sebuah proses kreatif menjadi 

sajian kreasi tari.  

Guru tari dan mahasiswa tari, tidak semua memiliki kemampuan yang 

sama. Peneliti merasa, bahwa mahasiswa tidak terlalu menguasai akan pentingnya 

ritme dalam gerak, apalagi seorang guru seni budaya khususnya bidang seni tari. 

Hal ini, terlihat dari kurangnya pemahaman akan sebuah ritme gerak atau 

ketukan/hitungan gerak terhadap musik maupun iringan tari yang sering nampak 

pada sebuah proses kreatifnya. Padahal, bermula dari ritme akan menghasilkan 

ekspresi dan rasa irama yang tepat untuk tari. 

Berkaitan dengan ini, berpijak pada pengalaman suatu proses pengajaran 

yang diperoleh pada saat peneliti duduk di bangku kuliah tingkat strata satu 



3 
 

 
 
Asep Nugraha, 2015 
MODEL PEMBELAJARAN TARI UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN RITME GERAK DAN RASA 
MUSIKAL BAGI GURU SENI BUDAYA DI PROVINSI JAWA BARAT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

program pendidikan seni tari periode 2003-2008 di Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung, bahwa peneliti kurang mendapatkan pemahaman ritme dan 

irama yang tepat sesuai dengan hitungan/ketukan awal untuk memulai gerakan 

pada saat berlatih dan atau pun melatih tari. Hal tersebut, dikarenakan 

dosennyapun belum memahami akan ritme itu sendiri. Contohnya, pada saat 

pemberian materi pendidikan tari, dimana dicontohkan untuk memulai gerakan 

melalui hitungan lisan yang berbeda pada saat awal sebelum bergerak dengan saat 

bergerak. Kemudian, dalam pelatihan praktek sebuah tari pun demikian, 

mahasiswa menghitung dengan dan tanpa menggunakan ritme yang tepat saat 

berlatih. Hal ini, terjadi terus menerus hingga guru seni tari dan mahasiswa pun 

melakukan hal yang sama, dalam melatih dan atau mengajarkan tari terhadap 

siswanya.  

Dari uraian di atas, terlihat bahwa sejak awal kesalahan dalam 

pembelajaran tari adalah tidak mengenalkan ritme gerak terhadap musik, sehingga 

unsur ritme terabaikan. Kesalahan tersebut, tentunya berlangsung secara turun 

temurun. Dengan demikian, peneliti ingin memperbaiki kebiasaan tersebut, 

dengan menggunakan metode pembelajaran penguasaan ritme pada guru seni tari 

dan mahasiswa seni tari sebagai calon guru seni tari, agar memiliki kemampuan 

dan pemahaman ritme ketukan/hitungan sebagai kunci utama melalui pola 

hitungan lisan terhadap musik. 

Memberikan pola ketukan/hitungan diawal sebelum melakukan gerak 

dapat membantu tempo dan dinamika gerak pada anak-anak yang dilatih tari, baik 

tari kreasi maupun bentuk gerak tari bertema lainnya. Ini, dilakukan untuk 

memberikan batasan-batasan pemahaman dan kesamaan ketukan dalam 

menghitung gerakan agar, susunan gerak yang teah disusun menjadi tepat atau dan 

sesuai dengan ritme gerak serta susunan musik yang akan dibuat nantinya 

(match). Selama menggunakan metode ini, penulis merasakan tepat bagi pelatih 

untuk memberikan ketukan/hitungan yang tepat dalam memberikan ketukan dan 

tempo dalam melakukan gerakan. Namun, hal tersebut sering tidak disadari dan 
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diabaikan oleh para pengajar, baik dosen maupun guru yang mengajarkan pada 

peserta didiknya. 

Penguasaan ritme perlu dilatih karena akan berhubungan dengan 

kemampuan dalam berkreasi tari. Contohnya, pada saat menata dan menyusun 

gerak dengan menggunakan musik yang sudah ada dan dalam suatu choir atau 

paduan suara. Disini, terlihat bahwa pelatih gerak atau penata gerak tari harus 

menguasai dan memahami benar akan ritme lagu, tempo lagu dan dinamika lagu 

dari musik atau notasi lagu dalam pembagian suara. Terlihat jelas, bahwa 

pentingnya penguasaan indera pendengaran dalam menerima stimulus audio yang 

didengar dan membaca notasi dalam musik oleh pengajar tari, baik guru, 

mahasiswa, penari maupun seorang penata tari. Beberapa metode tersebut pernah 

saya terapkan pada teman saya sebagai pelatih dan penata gerak serta berperan 

sebagai guru pula  dan hasilnya, memang harus memahami benar akan ritme. 

Peneliti mengartikan adanya kesamaan dalam proses sebuah pembentukan 

suatu komposisi musik dengan tari yaitu ritme atau hitungan/ketukan dasar. Ritme 

atau hitungan/ketukan berfungsi untuk memberikan awalan atau aba-aba pada saat 

memulai gerakan ketukan/hitungan yang sesuai dengan ritme musik sangatlah 

diperlukan untuk memberikan memulai bergerak dengan tekanan-tekanan tertentu 

pada setiap hitungannya. Hitungan/ketukan menjadi dasar utama dalam 

menentukan unsur musik lainnya, dalam membentuk dan menyusun pola-pola 

ritme dan tempo, sehingga menjadi dinamika gerak yang diinginkan. Namun, 

pada dunia tari melakukan ketukan/hitungan tidak sama dengan hitungan birama 

musik, tetapi menghitung dari angka satu sampai dengan angka delapan dengan 

ritme yang sama.  

Penguasaan ritme dan irama ini sangat penting sebagai materi dasar 

pembelajaran tari, karena ritme dan irama termasuk ke dalam unsur tari yang 

berpengaruh bagi kesinambungan antara gerak tubuh, tehnik gerak dan rasa. 

Gejala tersebut berlangsung hingga saat ini. Dimana, setiap mahasiswa yang 

berlatih tari tidak dapat menentukan hitungan/ketukan gerak yang sesuai dalam 
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gerakannya, sehingga banyak yang memilih dan beranggapan bahwa menari 

dengan musik yang tidak memiliki ritme yang jelas atau hilang (lose tempo) itu 

lebih mudah. Padahal, setiap melodi atau irama musik memiliki ketukannya sesuai 

dengan birama yang digunakan dalam musik. Hal ini, dikarenakan mereka takut 

untuk bergerak dengan menentukan tempo yang seharusnya. Keadaan demikian, 

memberikan hasil yang kurang baik pada proses dan hasilnya, karena adanya 

ketidaksamaan persepsi tentang rasa irama musik serta ritme gerak yang 

dilakukan pada saat berlatih dan bahkan saat bersamaan dengan musik.  

Setelah mengalami banyak pengalaman-pengalaman dari sebuah proses 

yang dilakukan secara rutinitas maupun edisional. Peneliti mendapatkan berbagai 

keadaan dan situasi yang berbeda-beda saat berkarya dan berlatih tari. Pada saat 

pengajaran, pelatihan atau eksplorasi sebuah karya seni tari yang dilakukan 

memberikan kematangan pemikiran hingga menimbulkan kepercayaan diri dan 

pengetahuan yang baru bagi peneliti dalam memahami ketukan/hitungan gerak 

tari.dalam musik. 

Musik tidak hanya sebagai pendukung tari tetapi melalui melodi, ritme dan 

timbre serta aksen-aksen yang memberikan identitas bagi tarian yang diiringinya 

(Widia, Widaryanto, Suanda, 2006, hlm.178), sehingga menimbulkan ekspresi tari 

yang bersumber dari rasa dan gerak tubuh penari atau pun musik pengiringnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh (Nikolais/Louis, 2005, hlm.2); 

In the same way that it is important for a musician to understand the 

nomenclature of his musical instrument, it is also important that a dancer 

is familiar with the instrument he will employ to make his art: the body.  

 Jadi, dimulai dari pengenalan tubuh sebagai media gerak sampai dengan 

pemahaman ritme gerak hingga menentukan irama musik pengiringnya, sehingga 

menjadi kesatuan ekspresi antara keduanya sebagai sebuah kreasi tari.  

Bermula dari kebiasaan pembelajaran tari yang dilakukan oleh pengajar 

terdahulu yang tidak menentukan tempo musik dalam gerak dengan jelas dan 

tidak melatih ketukan/hitungan gerak dan irama secara konsisten.  Contohnya 
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saja, pada saat memberikan awalan atau instruksi gerak dengan tempo yang tidak 

jelas antara intruksi lisan dan hitungan lisan yang tidak sesuai dengan tempo yang 

diberikan melalui lisan dan tepuka tangan. Secara tidak disadari, hal tersebut 

diabaikan dan dilakukan terus menerus, sehingga menjadi kebiasaan 

berkreativitas. Oleh sebab itu, hal demikian tidak boleh terjadi lagi, sehingga 

peneliti ingin memberikan penguasaan ritme gerak sebagai dasar pola 

ketukan/hitungan, agar setiap gerak yang disusun dan dibuat atau dilatihkan sesuai 

dengan musik iringannya (match) dan memberikan batasan- pada pola-pola 

hitungan dalam musik dan gerak. Selain itu, menembus celah dalam penguasaan 

pola ritmik atau hitungan dalam suatu irama musik agar menjadi harmonis antar 

gerak dan musik sebagai media ekspresi gerak, sehingga menjadi suatu kreasi tari. 

dalam hal ini, penguasaan audio sebagai stimulus menjadi prioritas utama melatih 

kepekaan musiklitas. Dengan kata lain, kreasi yang terstimulus oleh audio yang 

memberikan peluang untuk meningkatkan kemampuan kreasi dalam tari, baik 

bagi mahasiswa seni tari dan guru seni budaya, maupun para pelaku seni tari. 

Dari sinilah, diharapkan muncul berbagai cara atau metode sebuah proses 

penciptaan karya seni tari kreasi melalui pengajaran unsur-unsur seni tari di 

dalamnya. Berawal dari sini, peneliti ingin memberikan pemahaman ritme gerak 

yang tepat untuk guru seni budaya dan mahasiswa seni tari sebagai calon pendidik 

dan pelatih tari melalui pembelajaran tari. Selain itu, sebagai pendidik tari ataupun 

kreator tari harus memiliki kepekaan musikal yang baik untuk dapat mengolah 

rasa dan ekspresi dalam gerak yang dilakukan, karena setiap gerakan selalu 

memiliki pola-pola gerak yang sesuai dengan ritme.  Hal ini, dimaksudkan untuk 

membentuk karakteristik tarian yang akan dibawakan, baik dalam sebuah sajian 

tari lepas atau pun garapan tarian bertema. 

Dari pernyataan di atas, penulis ingin menerapkan sebuah metode 

pembelajaran tentang penguasaan ritme dan irama musik terhadap guru seni 

budaya dan mahasiswa departemen pendidikan seni tari Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung. Dalam penerapannya, diharapkan memberikan nilai tambah 
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akan penguasaan tehnik dan rasa dalam gerak serta kemampuan menari yang 

dimiliki oleh mahasiswa, baik secara individu maupun berkelompok melalui 

pemahaman ritme dan irama untuk melakukan gerak tari, sehingga menjadi 

sebuah karya seni tari tersendiri. Selain itu, diharapkan dapat membantu dalam 

mengajarkan tarian kepada peserta didik lainnya, pada saat memberikan awalan 

atau aba-aba ritme dan irama yang tepat untuk melakukan gerak tari saat 

dilakukan proses latihan. 

Dengan demikian, penulisan yang akan penulis angkat dalam judul tesis 

ini adalah “Model Pembelajaran Tari untuk Meningkatkan Kemampuan 

Penguasaan Ritme Gerak dan Rasa Musikal  Bagi Guru Seni Budaya di Provinsi  

Jawa Barat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Penguasaan ritme gerak tehadap kepekaan musikalitas guru seni budaya 

khususnya guru seni tari sangat diperlukan oleh setiap guru seni tari maupun 

mahasiswa seni tari. Secara sadar bahwa melakukan gerak sama halnya bermusik 

dengan gerak, tetapi hal tersebut kadang terabaikan. Padahal, tari dan musik tidak 

dapat terpisahkan. Melalui pemahaman ritme gerak, menggunakan beberapa 

stimulus auditif dengan mengapresiasi musik dan hitungan/ketukan secara lisan, 

diharapkan dapat menambah penguasaan musikal dan penguasaan ritme gerak 

para Guru Seni Budaya di Provinsi Jawa Barat. 

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pertanyaan, sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana proses penerapan menggunakan model pembelajaran 

penguasaan ritme gerak?  

2. Bagaimana hasil penerapan pembelajaran penguasaan ritme gerak pada 

mahasiswa tari dan guru seni budaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini, bertujuan untuk memberikan gambaran proses dan hasil 

penerapan penguasaan ritme gerak terhadap mahasiswa seni tari dan guru seni 

budaya di Provinsi Jawa Barat.  

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah model 

pembelajaran tari dalam memberikan pemahaman akan ritme gerak, sebagai dasar 

penguasaan kemampuan kreasi yang terstimulan dari audio melalui 

ketukan/hitungan yang membentuk ekspresi gerak, sehingga memiliki rasa irama 

dalam melakukan gerak tari pada mahasiswa tari sebagai calon pendidik seni tari 

dan guru seni budaya di Provinsi Jawa Barat.  

 

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang 

terkait dengan penelitian, diantaranya: 

1. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia 

Hasil dari penenlitian ini dapat menjadi salah satu informasi dalam 

mengembangkan kompetensi lembaga pendidikan melalui dosen dan 

mahasiswa terkait dengan pemanfaatan ritme sebagai ketukan/hitungan 

dasar dalam gerak tari.  

2. Departemen Pendidikan Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia 

Pemanfaatan metode pengajaran yang dilakukan dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber belajar bagi para 

mahasiswa seni tari maupun dosen terkait, baik dalam berkarya dan 

melatih tari. 

3. Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah kemampuan 

musikal peneliti dan mendapatkan pengalaman akan sumber maupun 

media baru yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, serta memberikan 

pemahaman akan bagian-bagian pembelajaran sebagai kunci pengajaran 

tari selanjutnya. 
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4. Pendidik tari/ pelatih tari/kreator tari 

Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru serta pemahman akan 

musikalitas dan ketukan/hitungan dasar atau ritme gerak sebagai aba-aba 

awalan gerak dan melatih kepekaan musik. 

 


