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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Mata pelajaran seni tari merupakan salah satu bidang dari mata pelajaran seni 

budaya dan keterampilan. Menurut (Tursinah, 2009, hlm. 3) 

Mata pelajaran ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

memahami konsep dan pentingnya seni budaya, menampilkan sikap 

apresiasi terhadap seni budaya, menampilkan kreativitas melalui seni 

budaya, dan menampilkan peran serta dalam seni budaya dalam tingkat 

lokal, regional, maupun global. 

Sesuai dengan Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam 

Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 Pembelajaran seni dapat menjadi alat atau media untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, menjadikan manusia yang berbudaya dan memiliki 

keseimbangan antara akal, pikiran dan perasaan. Seperti yang diungkapkan oleh 

K.R.T Sasmintadipura seorang ahli tari klasik yogyakarta mengakui “bahwa 

dalam tari termuat pendidikan budi pekerti, tata susila, adat istiadat, dan kisah-

kisah atau cerita legenda”. Sejarah para leluhur yang terkandung di dalamnya 

(Budi Astuti, 1996, hlm. 2) dalam (Juju Masunah, 2012) Bahan ajar mata kuliah 

Tari Pendidikan. Salah satu pembelajaran seni yaitu seni tari. 

Seni tari adalah bidang studi yang memiliki karakteristik yang khas 

terutama dalam proses pembelajarannya, yang mana dalam pengajaran 

seni tari ini lebih menekankan pada aspek psikomotoriknya, tetapi bukan 

berarti mengabaikan aspek kognitif dan afektifnya. Menurut Sekarningsih, 

F dalam skripsi Susan Antela (2012, hlm. 2) 

 

Tidak hanya untuk menuntut siswa menjadi penari profesional atau untuk 

kebutuhan pentas, melainkan siswa dituntut untuk melaksanakan dan melakukan 

sesuatu dengan baik. Artinya baik dalam bergerak tidak asal-asalan dan akan 
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melakukannya dengan maksimal. Karena gerakan yang tidak baik pun tidak akan 

memberikan manfaat yang baik bagi tubuh itu sendiri, hal tersebut juga disebut 

dengan keterampilan. 

Keterampilan adalah ketika seseorang melakukan sesuatu kegiatan atau 

melakukan suatu pekerjaan dengan cepat, baik serta benar dengan tenaga yang 

dikeluarkan seminimal dan dengan waktu yang digunakan seefektif mungkin. 

Seperti yang diungkapkan oleh Soemarjadi et al, (1991, hlm. 2) bahwa “Terampil 

atau cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan 

benar”. Keterampilan juga merupakan sesuatu yang dapat dicapai jika kita 

melakukan suatu hal dengan baik, tidak terlepas dari itu keterampilan juga di 

dapat seseorang ketika seseorang tersebut melakukannya dengan berulang-ulang 

atau bisa didapat jika seseorang tersebut melakukan latihan. Latihan merupakan 

sesuatu yang diulang-ulang atau sering disebut juga continue dilakukan secara 

rutin sesuai waktu yang ditetapkan agar mendapatkan sesuatu hal yang ingin 

dicapai agar terlaksana dengan baik dan benar. Keterampilan dalam menari juga 

sangat dibutuhkan untuk mencapai sesuatu aspek yang ingin dicapai, misalnya 

aspek wiraga, wirama dan wirasa. Berikut aspek wiraga, wirama dan wirasa 

menurut Kusnadi (2009, hlm. 72) 

Wiraga adalah kemampuan penari melakukan gerak. Termasuk dalam 

ruang lingkup wiraga adalah teknik gerak dan keterampilan gerak. Kualitas gerak 

ditunjukkan dengan kemampuan penari melakukan gerak dengan benar. 

Keterampilan gerak ditunjukkan dengan kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan 

kelenturan tubuh di dalam melakukan gerakan-gerakan tari. aspek tersebut tidak 

dapat dicapai langsung atau dicapai dengan instan, melainkan membutuhkan 

latihan-latihan. Misalnya aspek wiraga membutuhkan latihan fisik yang berulang, 

agar melakukan gerakan tariannya dengan baik dan benar. 

Wirama adalah kemampuan penari menyesuaikan gerak tari dengan 

iringan. Termasuk dalam ruang lingkup wirama adalah irama gerak dan ritme 

gerak. Seorang penari dituntut untuk dapat menari sesuai dengan irama iringan 

dan kesesuaian irama ini tidak berarti antara ritme tari dan iringan memiliki tempo 

yang sama, terkadang tempo dan iringan dalam keadaan kontras. aspek tersebut 

memerlukan latihan atau olahan pendengaran wirama. Misalnya melakukan olah 
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fokus, mengolah fokus pendengaran agar pas dan tepat dengan irama garian 

tersebut. 

Wirasa adalah kemampuan penari menghayati suatu tarian sesuai dengan 

suasana, peran, dan maksud dari tari yang dibawakan. Penghayatan akan muncul 

apabila penari betul-betul mengerti dan memahami iringan dan karakteristik 

peranan serta suasana tari yang dibawakan. didapat ketika kita mengolah rasa kita, 

setelah kita melakukan gerakan dengan baik serta mendengarkan irama, dan 

menarikan sesuai irama yang tepat, maka rasa sesuai yang ditarikanpun akan 

keluar dengan sendirinya. 

Dalam pembelajaran seni tari siswa dituntut untuk terampil yaitu aktif 

bergerak dan lebih menekankan kepada aspek psikomotoriknya atau dalam kata 

lainnya disebut aspek keterampilan menari sangat erat hubungannya dengan 

wiraga, wirama, dan wirasa. Namun seringkali kita menemukan permasalahan di 

lapangan, dalam pembelajaran seni tari permasalahan yang terjadi dikarenakan 

kurangnya keterampilan menari pada peserta didik. Salah satu masalah yang 

terjadi pada keterampilan wiraganya yaitu peserta didik mengalami kesulitan 

dalam menggerakan tubuh mereka untuk melakukan suatu kegiatan tarian atau 

kurangnya kelenturan, keseimbangan tubuh peserta didik yang masih kurang 

kokoh ketika menari, serta kekuatan peserta didik yang masih kurang karena 

ketika mereka melakukan pembelajaran praktek mereka cepat merasa lelah yang 

akan berakibat kepada kecekatan seorang penari karena ketika tubuh lelah maka 

fokus seseorang pun akan berkurang. Ketika fokus seseorang berkurang maka 

fokus pendengaran terhadap irama, dan penghayatan seseorang terhadap tarian 

tersebut pun akan berkurang.  

Hal tersebut berakibat seseorang atau peserta didik tersebut beranggapan 

bahwa tari itu sulit, setiap materi tari itu memerlukan keahlian khusus atau bakat 

dari sejak lahir. Adapun seorang guru masih menggunakan metode klasik atau 

metode tradisioanal yaitu suatu metode lama yang digunakan oleh guru, misalnya 

salah satu metode yang menuntut siswa untuk mengikuti setiap materi gerakan 

yang diberikan oleh seorang guru tanpa memperhatikan kondisi peserta didiknya. 

Misalnya peserta didik yang belum pernah menari atau mengenal gerakan tarian 

pasti akan merasa kesulitan untuk menggerakan dan sulit untuk mengikuti setiap 
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demonstrasi, menerima setiap pola gerak serta melakukan gerakan pada setiap 

pola gerak atau materi tari yang diberikan oleh seorang guru. Hal ini 

menyebabkan setiap materi yang diberikan oleh guru sulit dipahami dan berakibat 

siswa menjadi malas,  tidak memiliki minat atau gairah untuk mengikuti 

pembelajaran seni tari. Masalah tersebut merupakan awal dari kurangnya 

keterampilan, karena malas atau tidak memiliki gairah dalam suatu proses belajar 

mengajar akan berdampak pada kurang maksimal gerakan dan fokus pun 

terganggu, akibatya pola tarian yang diberikan seorang pendidik akan terasa sulit 

digerakan dan dipahami oleh peserta didik. Hal tersebut merupakan salah satu 

kesulitan tersendiri bagi guru mata pelajarannya. Permasalahan tersebut salah 

satunya akan didapat atau diperoleh dengan melakukan latihan, latihan yaitu 

melaksanakan sesuatu dengan berulang-ulang. Latihan sangat bermanfaat 

keterampilan, karena sedikit demi sedikit keterampilan tersebut akan terasah atau 

terlatih sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seseorang yang melakukan 

latihan tersebut. Latihan di dalam menari salah satunya yaitu dengan pembelajaran 

olah tubuh. 

Tubuh merupakan media, instrumen, atau alat dalam seni tari untuk 

mencapai suatu tujuan yang akan dicapai dan mendapatkan suatu hasil yang 

diharapkan. Kesiapan tubuh secara fisik bagi seorang penari sangat vital 

keberadaanya untuk melakukan aktivitas gerak tari. Keterampilan tari yang 

dimiliki dapat dibentuk melalui kesiapan organ-organ tubuh yang akan digunakan 

untuk melakukan gerak tari. Bisa jadi gerak-gerak yang akan dilakukan dapat 

dikontrol dengan baik sesuai yang diharapakan. 

Olah tubuh adalah suatu kegiatan manusia mengolah tubuh yang dilakukan 

dengan sengaja. Kegiatan ini mengandung maksud yaitu sebagai usaha 

mempersiapkan organ tubuh dalam keadaan stabil atau normal menjadi kondisi 

yang siap digerakkan artinya tubuh lentur atau mudah bergerak. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sumedi (2011, hlm. 1)  

Olah tubuh adalah suatu bentuk kegiatan atau latihan tubuh yang terencana 

dan sistematis untuk mempersiapkan tubuh yang belum jadi atau belum 

terbentuk kemampuannya menjadi jadi atau terbentuk kemampuannya 

dalam hal ini kemampuan dari otot-otot dan organ-organ serta persendian 

tubuh menjadi siap dan terampil untuk dapat digunakan dalam menunjang 

kemampuan melakukan pola-pola gerak dalam tari dan meningkatkan 
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kesegaran jasmani, kualitas gerak keterampilan tubuh, serta menunjang 

peningkatan keindahan gerak atau prestasi tari.  

Menurut definisi tersebut bahwa olah tubuh itu penting bagi seseorang 

yang akan belajar menari, karena olah tubuh membantu atau melatih tubuh secara 

sistematis dan terencana, sehingga menjadikan tubuh siap dan terampil untuk 

menerima pola-pola gerak yang akan diberikan oleh seorang pengajar, juga sangat 

penting untuk seseorang yang akan belajar menari karena dapat menunjang 

keindahan atau kuliatas pada gerakan. Karena olah tubuh penting dan bermanfaat 

untuk kelenturan. Dalam aspek wirama olah tubuh bermanfaat untuk tubuh 

memiliki memori, jadi seorang penari apabila banyak latihan olah tubuh sama 

dengan menabung gerak karena tubuh yang telah di bentuk atau di olah tersebut 

membuatnya menjadi fokus serta, yaitu fokus terhadap musik sehingga senada 

atau seirama dengan tarian yang dibawakan. Dalam aspek wirasa tubuh yang 

terbiasa bergerak dengan sendirinya akan mudah mengungkapkan apa yang 

diangankan oleh pikiran seorang penari tersebut. Setelah ketiga aspek tersebut 

terlaksana dengan baik, maka harmonisasi dalam sebuah tarian atau harmonisasi 

seseorang yang sedang menari akan terwujud deengan sendirinya. Olah tubuh ini, 

penting bagi siswa yang belum pernah melakukan kegiatan menari. Sesuai dengan 

yang telah diuraikan sebelumnya, karena olah tubuh ini sebagai salah satu 

pembelajaran peserta didik untuk mencapai suatu keterampilan dalam menari 

karena olah tubuh mempersiapkan tubuh seseorang agar lentur dan tidak kaku.  

Pembelajaran seni tari dengan menggunakan pembelajaran olah tubuh 

dirasa dapat mendorong peserta didik untuk menumbuhkan keterampilan dalam 

pembelajaran seni tari, karena berdasarkan kepada masalah yang dialami peserta 

didik yang belum mengenal sebuah gerakan tarian. Serta salah satu manfaat dalam 

olah tubuh itu untuk menjadikan rangsangan siswa untuk bergerak semakin 

meningkat karena daya tubuh optimal serta dengan olah tubuh peserta didik tidak 

akan menjadi pemalas karena tubuhnya telah mengalami pemanasan, tidak hanya 

itu peserta didik juga akan selalu bergerak aktif, kreatif dan terampil dalam setiap 

proses pembelajarannya. 

Atas dasar itu, pembelajaran tari yang dipilih oleh peneliti adalah tari 

piring kreasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta usia peserta didik. 
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Pemilihan tari piring kreasi ini dipilih agar memudahkan siswa dari pakem tarian 

tradisi. Tari piring kreasi ini merupakan salah satu tarian yang memiliki ciri khas 

gerakannya aktif, memiliki gerakan yang lincah dengan penggunaan properti yang 

dapat digunakan peserta didik dalam melakukan kegiatan menarinya. Selain itu 

pemilihan tarian ini memudahkan seseorang yang sedang belajar menari, karena 

tarian ini tidak begitu kompleks dalam pola geraknya. Pemilihan tari piring kreasi 

ini juga agar anak tetap melestarikan kesenian yang ada di indonesia namun tetap 

menyelaraskan dengan kurikulum 2013 yang menuntut anak agar tetap kreatif dan 

aktif pada pembelajarannya.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti beranggapan bahwa penerapan 

pembelajaran olah tubuh  dapat dijadikan suatu alternatif untuk menunjang 

pembelajaran seni tari di kelas, dengan harapan dapat memberikan keterampilan 

pada pelajaran seni tari siswa kelas VIII MTs YPI Al Islam Ciparay. Dengan 

begitu, peneliti memilih judul “Pengaruh Pembelajaran Olah Tubuh terhadap 

Keterampilan Menari”. Dengan hal itu peneliti ingin mengetahui pengaruh olah 

tubuh terhadap keterampilan tari piring siswa kelas VIII MTs YPI Al Islam 

Ciparay dalam pelajaran seni tari. 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

diidentifikasi beberapa hal yang terkait dengan penelitian sebagai berikut. 

1. Guru yang masih menggunakan metode klasik atau tradisional misalnya guru 

langsung melakukan demonstrasi tarian tanpa meperhatikan kondisi awal atau 

kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran seni tari 

2. Tidak dilakasanakannya latihan atau pengolahan tubuh terhadap peserta didik 

yang berakibat kepada lemahnya peserta didik dalam aspek keterampilan 

wiraga, wirahma, wirasa dan harmoninya 

Setelah masalah diidentifikasi maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:  

1. Apakah pembelajaran seni tari dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan 

menari siswa? 
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2. Apakah pembelajaran seni tari dengan menggunakan pembelajaran olah tubuh 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan menari siswa? 

3. Bagaimana hubungan antara olah tubuh dengan keterampilan menari siswa 

dalam pembelajaran seni tari? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang penelitian dan rumusan masalah, 

maka penulis menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya, yaitu: 

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh penggunaan pembelajaran 

konvensional terhadap keterampilan menari siswa pada pembelajaran seni tari. 

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh penggunaan pembelajaran olah tubuh 

terhadap keterampilan menari siswa pada pembelajaran seni tari. 

3. Menganalisis hubungan antara olah tubuh dapat meningkatkan keterampilan 

menari siswa dalam pembelajaran seni tari. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kependidikan tari. 

b. Menambah wawasan tentang penggunaan metode pembelajaran olah tubuh 

dalam pembelajaran tari sehingga dapat diterapkan dengan tepat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang pentingnya olah tubuh memberi pengaruh 

terhadap keterampilan menari siswa di MTs YPI Al Islam Ciparay. 

b. Pendidik  

Hasil penelitian dapat digunakan untuk metode mengajar dalam 

pembelajaran seni tari di sekolah. 

c. Jurusan Pendidikan Seni Tari 

Hasil penelitian dapat menambah wawasan bagi jurusan pendidikan seni 

tari. 
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d. Universitas Pendidikan Indonesia 

Dapat menambah kepustakaan di universitas terutama di Fakultas 

Pendidikan Seni dan Desain serta untuk dapat dijadikan sumber inspirasi 

bagi calon pengajar tari. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun struktur organisasi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. BAB I Membahas mengenai latar belakang penelitian yaitu pembelajaran olah 

tubuh untuk meningkatkan keterampilan menari di MTs YPI Al Islam 

Ciparay. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada Bab I ini juga 

memaparkan rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan skripsi. 

2. BAB II Kajian pustaka/Landasan Teoritis yang berisi Penelitian Terdahulu 

yang berhubungan dengan judul penelitian. Seperti kajian mengenai olah 

tubuh, keterampilan dan pembelajaran seni tari di sekolah. berfungsi sebagai 

landasan bagi peneliti dalam menganalisis temuan di lapangan.  

3. BAB III Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kuantitatif dengan metode eksperimen dan menggunakan pretest-postest 

control group desain. Teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

instrumen penelitian, populasi, subjek dan lokasi penelitian, serta teknik 

pengumpulan dan analisis data. 

4. BAB IV Membahas Hasil penelitian dan temuan lapangan dalam 

melaksanakan penelitian ini, kemudian analisis data hasil penelitian serta 

pembahasan yang terkait dengan pembelajaran olah tubuh untuk 

meningkatkan keterampilan menari siswa di MTs YPI Al Islam Ciparay. 

5. BAB V Membahas temuan penulis dalam melakukan penelitian ini yang 

dipaparkan dalam bentuk simpulan, implikasi dan rekomendasi. 


