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ABSTRAK

PEMBELAJARAN GERAK DAN LAGU ANAK-ANAK
PADA TK LUKEL SCHOOL BANDAR LAMPUNG

2016

Oleh

DEWI EVITTRI

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran seni tari melalui lagu
anak-anak pada TK Lukel School Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kreativitas siswa pada pembelajaran seni tari dalam merespon
lagu anak-anak di taman kanak-kanak Lukel School Bandar Lampung. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah  teori pembelajaran behaviorisme.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah 32 siswa TK Lukel School Bandar 18 siswa perempuan dan
dan 14 siswa laki-laki. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada
penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan nontes, adapun
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamaan kreativitas
siswa, penilaian siswa merespon lagu, dan pengamatan aktivitas guru. Tahap
analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
Hasil penelitian dari kreativitas siswa merespon lagu anak-anak di TK Lukel
School Bandar Lampung menunjukan bahwa dari ketiga lagu yang digunakan
yaitu lagu dunia anak, potong bebek angsa dan tek kotek anak ayam siswa mampu
merespon gerakan-gerakan lokomasi, nonlokomasi dan manipulasi. Adapun
gerak yang di gunakan siswa pada gerak lokomasi adalah gerak berjalan,
melompat, pada gerakan nonlokomasi terdapat beberapa gerakan yaitu gerak
mengayun, meliuk dan bergoyang, dan pada gerak manipulasi terdapat gerakan
mengubah arah.

Kata Kunci : kreativitas siswa, lagu anak-anak, pembelajaran tari



ABSTRACT

LEARNING THROUGH THE ARTS DANCE SONGS IN CHILDREN
AT TK LUKEL SCHOOLBANDAR LAMPUNG

2016

BY

DEWI EVITTRI

This study aimed to describe the creativity of students learning the art of dance in
response to children's songs in kindergarten Lukel School Bandar Lampung,
amounting to 18 students and 14 female and male students
The problem in this research is learning the art of dance through the songs of
children in kindergarten Lukel School Bandar Lampung. This study aimed to
describe the creativity of students learning the art of dance in response to
children's songs in kindergarten Lukel School Bandar Lampung. Learning theory
used in this study is a learning theory behaviorism. This research is a qualitative
descriptive study. Sources of data in this study were 32 students kindergarten
Lukel School and Bandar 18 female students and 14 male students. The technique
used to collect data in this study is the observation, documentation, interviews and
non-test, while the instrument used in this study a pengamaan creativity of
students, assessment of students responding to the song, and the observations of
the teacher's activities. Phase data analysis conducted with data reduction, data
presentation and verification of data.
The use of media track these children to encourage learning fun. These results
indicate that the students' creativity in creating a movement to respond to the
children's song in learning the art of dance is pretty good, because the students
were able to move the body when responding to a children's song that is currently
playing.

Key Word : children songs, dance leraning, student creativity
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MOTTO 

 

“ Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya 

orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan  

masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina” 

(QS. Al Mu’min: 60). 

 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan 

kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu, kesungguhan adalah 

salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari” 

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki  

pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah 

membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang 

meliputi lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik/motorik, kognitif, 

bahasa, serta social emosional kemandirian (Suwarno, 2008:21). Kegiatan gerak 

dan lagu sangat melekat erat dan tidak dapat dipisahkan terutama dalam 

memberikan pembelajaran kepada anak usia dini. Pembelajaran gerak dan lagu 

merupakan sebuah kegiatan dalam bermain sambil belajar dan belajar sambil 

bermain, aktivitas yang dilakukan melalui gerak dan lagu diharapkan akan 

menyenangkan anak sekaligus menyentuh perkembangan bahasa, kepekaan akan 

irama musik, perkembangan motorik, rasa percaya diri, serta keberanian 

mengambil resiko. Karena itu perlu adanya suatu kegiatan yang dapat melatih 



2 
 

para pendidik anak usia dini dalam memberikan perangsangan pada anak agar 

mampu merespon gerak melalui lagu.anak-anak. 

 

Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik yang berlangsung sampai 

anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam jangka 

waktu tertentu. Bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa susila, maka ia 

sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya. Dalam arti 

sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat kebudayaan. Dalam 

perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar peserta didik menjadi dewasa 

(Moeslichatoen, 2004:07)  

 

Pendidikan adalah proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar peserta 

didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan yang akan menimbulkan 

perubahan pada dirinya yang memungkinkan sehingga berfungsi sesuai dengan 

kompetensinya dengan kehidupan masyarakat (Sagala, 2013:04). Pendidikan 

dikatakan berkualitas bila proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, 

efektif, efisien dan ada interaksi antara komponen- komponen yang terkandung 

dalam sistem pengajaran yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik 

atau siswa, tenaga kependidikan atau guru, kurikulum, strategi pembelajaran, 

media pengajaran dan evaluasi pengajaran (Hamalik, 2003:77).  

Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar 

terjadi interaksi komunikasi belajar  mengajar antara guru, peserta didik, dan 

komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran (Rusman, 
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2012:15).  Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, 

metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses dasar dari pendidikan yang secara 

formal menentukan dunia pendidikan berjalan baik atau tidak. Hal tersebut sejalan 

dengan pandangan Hamalik yang mengatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Proses pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan 

keberhasilan tujuan belajar yaitu penggunaan media pembelajaran yang tepat. 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media, 

diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realitas, gambar bergerak 

atau tidak, tulisan dan suara yang direkam dan dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk stimulus yang dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran adalah 

suara, lihat, dan gerakan. 

Anak merupakan  karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan 

negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita 

bagi kemajuan suatu bangsa.  Anak sebagai aset penerus bangsa tentunya harus 

melalui tahapan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga kejenjang  yang 

lebih tinggi untuk  meningkatkan kemampuan yang sebenarnya sudah dimiliki 
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oleh setiap anak. Ada delapan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia 

(Gardner, 2007:01), yaitu : kecerdasan yang berkenaan dengan kemampuan  

seseorang  dalam bahasa (linguistic-verbal), kecerdasan yang berhubungan 

dengan kekritisan dalam berpikir (logical-mathematical), kecerdasan yang lebih 

dikenal dengan kecerdasan visual (visual-spatial), kecerdasan ritmik yang sangat 

berkaitan erat dengan suara (musical-rythmic), kecerdasan kinestetik (bodily-

kinesthetic), kecerdasan yang berkaitan dengan kehidupan sosial (interpersonal), 

kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan yang berkaitan dengan alam 

(naturalist). 

Kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, 

proses, metode ataupun produk baru yang efektif dan bersifat imajinatif, estetis, 

fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensiasi yang berdaya guna 

dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah (Rachmawati, 2012). 

Proses kreatif akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah yang mengacu pada 

lima macam perilaku kreatif, yakitu  kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), 

keaslian (originality), keterperincian (elaboration) dan kepekaan (sensitivity). 

(Supriadi dalam Rachmawati, 2012:13) menyatakan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada, dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi  yang mengimplikasikan  terjadinya eskalasi 

dalam kemampuan berpikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan 

integrasi antara setiap tahap perkembangan. 
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Aspek dalam kreativitas adalah memahami ciri-cirinya. Upaya menciptakan iklim 

yang kondusif bagi perkembanngan kreativitas hanya mungkin dilakukan apabila 

dapat memahami sifat-sifat kemampuan kreatif. Kreativitas merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dengan tingkat yang berbeda-beda. 

Setiap orang lahir dengan potensi kreatif, dan potensi ini dapat dikembangkan. 

Supriadi (Rachmawati, 2012:15) menyatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat 

dikelompokan dalam dua kategori, kognitif dan nonkognitif. Ciri kognitif 

diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran dan elaborasi. Sedangkan ciri 

nonkognitif diantaranya  motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini 

sama pentingnya, kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif 

tidak akan menghasilkan apapun. 

Kecerdasan yang sangat beragam ini harus sejak dini sudah ditanamkan melalui 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Anak-anak yang memiliki masalah 

dengan kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, 

dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah 

dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan apabila tidak segera ditangani  maka akan 

terbawa hingga dewasa.  Pendidikan merupakan wahana yang paling efektif untuk 

memperkuat integrasi sosial politik. Pendidikan juga dapat menumbuhkan inovasi 

kebudayaan, karena sekolah dapat menstimulasi intellectual inquiry dan 

menumbuhkan critical thinking yang menjadi basis bagi pengembangan gagasan-

gagasan baru (Moeslichatoen, 2004:26). Di dalam sistem persekolahan, 

pendidikan dapat merangsang tumbuhnya kesadaran sosial dikalangan anak didik. 
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Taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang 

berada dijalur pendidikan sekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan  rohani anak diluar 

lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar (Rachmawati, 

2012:01). Adapun yang menjadi tujuan program kegiatan belajar anak taman 

kanak-kanak yaitu membantu siswa meletakkan dasar ke arah perkembangan 

sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya. Masa kanak-kanak adalah masa yang peka untuk 

menerima berbagai macam rangsangan dari lingkungan guna menunjang 

perkembangan jasmani dan rohani yang ikut menentukan keberhasilan anak didik 

mengikuti pendidikannya. Program kegiatan belajar anak di taman kanak-kanak 

dapat menemukan suatu keutuhan dalam tujuan tersebut, yaitu daya cipta atau 

dengan istilah lain kreativitas. 

Mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi kreatif 

yang dimiliki anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan potensi yang mereka miliki, maka diperlukan suatu upaya yang kreatif 

agar mereka dapat tumbuh optimal dengan kondisi nyaman dan menyenangkan. 

Upaya-upaya tersebut dapat dapat dimulai dengan pemahaman para pendidik 

berkenaan dengan konsep dan aplikasi pengembangan kreativitas di taman kanak-

kanak. 

Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

setiap peserta didik untuk memperkenalkan warisan budaya, memperluas 

kesadaran sosial serta menambah pengetahuan. Program seni disekolah 
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memfasilitasi anak untuk menambah pengetahuan mengenai warisan budaya 

melalui pengalaman seni berdasarkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan 

dunianya. Pendidikan seni sangat mengutamakan kreativitas siswa untuk aktif 

dalam setiap jenis seni yang dipelajari, baik seni tari, drama, teater dan musik. 

Pengembangan kreativitas pada anak taman kanak-kanak banyak ditemukan 

kesulitan. Kesulitan atau hambatan tersebut mungkin berasal dari program apa 

yang seharusnya dikembangkan oleh guru, karakteristik yang dapat 

mengembangkan kreativitas anak usia taman kanak-kanak, serta strategi apa yang 

harus dilakukan oleh guru agar dapar memfasilitasi berkembangnya kreativitas 

anak. Oleh karena itu, guru harus memilih media pembelajaran  yang tepat untuk 

anak usia dini agar siswa lebih mampu mengembangkan kreativitas yang ada pada 

peserta didik. Salah satunya dengan menggunakan media lagu anak-anak. Anak- 

anak cenderung  akan lebih senang apabila aktivitas belajar mereka diiringi 

dengan bermain, sehingga apabila disela-sela aktivitas belajar siswa guru memutar 

lagu anak-anak yang bertema ceria akan mengundang kecerian dan semangat pada 

siswa dalam belajar. Dengan diputarnya sebuah lagu, anak-anak akan lebih santai 

dalam belajar, dan tentunya akan merangsang kreativitas pada anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran seni tari  pada hari 

senin tanggal 04 januari 2016, dapat diperoleh data bahwa dalam proses 

pembelajaran seni tari di TK Lukel School Bandar Lampung menggunakan media 

lagu anak-anak. Pada kegiatan pembelajaran seni tari sebelumnya di TK Lukel 

School Bandar Lampung guru pembimbing hanya memperlihatkan video tari 

melalui media audio visual dan siswa dituntut untuk menirukan gerak yang ada 

divideo tersebut, oleh karena itu siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti  
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pembelajaran seni tari. Pada semester ini, yaitu semester genap guru pembimbing 

mencoba untuk menggunakan metode lain, yaitu dengan menggunakan media 

lagu anak-anak dan terlebih dahulu diberi stimulus berupa video tari, dan 

demonstrasi gerak oleh guru untuk merespon lagu anak-anak yang akan diberikan. 

Tari merupakan salah satu gerak dasar ekspresi, oleh sebab itu gerak ditemui 

sebagai ekspresi dari semua pengalaman emosional yang diekspresikan lewat 

medium yang tidak rasional, yakni gerakan tubuh atau gerakan seluruh tubuh 

(Hadi dalam Mustika, 2013:37). Gerak dalam tari bukanlah gerak yang realistis, 

melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif dan estetis. Sifat dan bentuk 

gerak ditentukan oleh motivasi tertentu yang menyebabkan dorongan untuk 

bergerak, yaitu motivasi-motivasi yang mengatur pengungkapannya dan sifat-sifat  

emosionalnya. Pada pembelajaran gerak di pendidikan TK tentu pengajar perlu 

lebih menekankan gerakan apa yang perlu dikembangkan. Gerakan tersebut 

terbagi menjadi kedalam tiga macam, yaitu gerak lokomasi,  gerak non lokomasi 

dan gerak manipulasi. Gerak lokomasi adalah suatu gerakan yang ditandai dengan 

adanya perpindahan tempat, seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. 

Gerakan ini biasanya membuat anak merasa senang melakukannya. Gerakan 

lokomasi ini bisa dimodifikasi menjadi permainan anak sehingga tanpa, disadari, 

siswa sedang melakukan gerak lokomasi, seperti berjalan, lari, dan mengguling. 

Tujuan dari dilakukannya gerakan dasar jalan dan berlari adalah meningkatkan 

kemampuan gerakan dasar yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun gerak nonlokomasi merupakan gerakan dasar yang dilakukan tanpa 

adanya perpindahan tempat, contohnya meliuk, menggoyangkan pinggul dan 

bahu, menarik, menekuk, dan memutar, sedangkan gerak manipulasi merupakan 
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gerakan yang memakai alat bantu seperti bola. Contoh gerakan ini adalah 

melempar, menangkap, dan menyepak (Faruq, 2007:07). Pada pembelajaran gerak 

di TK guru mengaplikasikan gerakan tersebut dengan menggunakan media yang 

merangsang aktivitas gerak tersebut, yaitu dengan menggunakan lagu anak-anak. 

Lagu anak-anak disini berperan sebagai media pembelajaran yang berfungsi untuk 

siswa lebih aktif dalam berkreativitas, dengan menggunakan lagu-lagu yang 

bernuansa ceria akan membuat siswa aktif dalam bergerak. 

Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang biasanya lazim diajarkan di TK, 

hal ini bukan tanpa sebab, seni tari merupakan salah satu pembelajaran yang 

penting yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak, antara lain 

aspek motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa, dan hal penting lainnya 

yakni pendidikan seni tari di TK tidak bertujuan untuk menjadikan anak ahli 

dibidang seni, khususnya seni tari. Akan tetapi, seni tari pada TK merupakan 

salah satu kegiatan yang dapat membantu anak mencapai tingkat 

perkembangannya sebagaimana usianya.  

Pembelajaran seni tari di TK Lukel School Bandar Lampung sesuai dengan media 

yang akan digunakan oleh guru dalam pembelajaran seni tari, yaitu menggunakan 

media lagu anak-anak, degan menggunakan media ini siswa akan cenderung lebih 

rileks dan senang sehingga memudahkan siswa dalam mengembangkan kreativitas 

sesuai dengan imajinasi yang terdapat pada setiap peserta didik  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana pembelajaran gerak dan lagu anak-anak di taman kanak-

kanak Lukel School Bandar Lampung ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kreativitas siswa pada pembelajaran 

gerak dan lagu anak-anak di taman kanak-kanak Lukel School Bandar Lampung ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

proses pembelajaran seni tari di taman kanak-kanak. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tari pada 

siswa dan mengetahui tingkat pemahaman tentang pembelajaran seni 

tari di TK Lukel School Bandar Lampung 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan untuk 

meningkatkan kreativitas siswa dalam merespon lagu anak-anak untuk 

menciptakan gerakan tari yang mengandung unsur estetis 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan 

menjadi sumber pengetahuan guru atau pelatih dalam melaksanakan 

pembelajaran seni tari melalui lagu anak-anak. 

5. Memberikan informasi bagi guru mengenai alternatif media 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di Taman 

Kanak-Kanak. 
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6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

hasil belajar siswa dalam melakukan pembelajaran seni tari melalui 

lagu anak-anak di TK Lukel School Bandar Lampung. 

7. Bagi mahasiswa Program Studi Seni Pertunjukkan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai bahan referensi. 

8.  Sebagai acuan peneliti selanjutnya.  

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mencakup : 

1. Objek Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kreativitas siswa Taman Kanak-Kanak 

dalam menciptakan gerak tari melalui lagu anak-anak. 

2. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa Taman Kanak-Kanak 

Lukel School Bandar Lampung. 

3. Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Taman Kanak-Kanak (TK) 

Lukel School Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah Tahun Pelajaran 

2015/2016 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian menggunakan media lagu anak-anak  dalam pembelajaran tari 

sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswa program studi seni tari yaitu Refi 

Puspitasari (2012). Penelitian tersebut dengan judul kreativitas penciptaan gerak 

tari melalui lagu anak-anak di taman kanak-kanak islam al amin bandar lampung 

dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan dalam 

penelitian ini dengan yang ditulis oleh Refi Puspita adalah subjek penelitian yang 

sama, yaitu siswa dalam pendidikan anak usia dini. Namun terdapat perbedaan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Refi Puspita dengan penelitian ini, yaitu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Refi Puspita hanya merumuskan bagaimana 

kreativitas penciptaan gerak melalui lagu anak-anak, aspek prosedur dari media 

yang digunakan itu sendiri dan kesesuaian aktivitas guru dengan Rancangan 

Kegiatan Harian (RKH) kurang diperhatikan, sedangkan  dalam penelitian ini 

akan mendeskripsikan kreativitas siswa dalam merespon lagu anak-anak pada 

pembelajaran gerak tari pada TK Lukel School Bandar Lampung dengan 

menggukan RKH yang telah disiapkan oleh sekolah. 
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2.2 Teori Pembelajaran 

Teori merupakan seperangkat preposisi yang didalamnya memuat tentang ide, 

konsep, prosedur dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variable yang saling 

berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis dan diuji serta 

dibuktikan kebenarannya (Hamzah,2006:26). Teori belajar adalah suatu teori yang 

di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara 

guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di 

kelas maupun di luar kelas. Namun teori belajar ini dalam proses belajarnya 

membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang, seperti: lingkungan 

siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Semua unsur  

ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menciptakan suatu model teori belajar yang 

dianggap sesuai dengan tujuan pendidikan. 

2.3 Teori Behaviorisme 

Teori behaviorisme merupakan teori yang menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan 

respon. Ada banyak teori yang berkaitan dengan belajar. Masing-masing teori 

memiliki kekhasan tersendiri dalam mempersoalkan pembelajaran. Adapun teori 

belajar yang dapat dijadikan dasar dalam desain penelitian pembelajaran yang 

sesuai dengan kreativitas anak melalui lagu anak-anak adalah teori belajar 

behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, belajar merupakan perubahan dalam 

tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons 

(Yaumi,2013:29). Belajar menurut kaum behaviorisme menekankan pada 

perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil hubungan timbal balik antara 
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guru sebagai pemberi stimulus dan murid sebagai perespons tindakan stimulus 

yang diberikan. Dalam pembelajaran seni tari pada taman kanak-kanak Lukel 

School Bandar Lampung ini guru memberikan rangsangan berupa video tari 

sebagai stimulus awal, dan dengan video tersebut murid akan lebih mudah dalam 

berkreativitas menemukan gerakan sesuai imajinasi masing-masing murid  setelah 

mendengar lagu yang diberikan. 

2.4 Pembelajaran  

Pada hakikatnya belajar adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang 

ada disekitar individu siswa. Belajar merupakan suatu proses yanng kompleks, 

yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi 

karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya (Arsyad, 

2015:01). Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah 

satu tanda bahwa seseorang telah berhasil belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya.  

Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada pencapaian tujuan 

dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru. Belajar 

merupakan suatu perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya 

sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi ini memiliki 

makna sebagai sebuah proses (Burton, 2014:03). Seseorang yang sedang 

melakukan kegiatan secara sadar untuk mencapai tujuan perubahan tertentu maka 

seseorang tersebut dikatakan sedang belajar, dan kegiatan atau aktivitas tersebut 
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disebut aktivitas belajar. Belajar bukan semata-mata perubahan dan penemuan, 

tetapi sudah mencakup kecakapan yang dihasilkan akibat perubahan dan 

penemuan. Setelah terjadi perubahan dan penemuan sesuatu yang baru, maka akan 

timbul suatu kecakapan yang memberikan manfaat bagi kehidupannya. 

Perubahan perilaku atau hasil belajar sudah termasuk menemukan sesuatu yang 

baru yang sebelumnya belum ada. Wolfolk mengatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang ada dalam diri seseorang sebagai hasil dari 

pengalaman. Belajar adalah (1) berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, (2) 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman, (3) 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman. Hasil 

belajar diukur melalui bagaimana proses itu dilakukan, apakah sesuai dengan 

prosedur atau kaidah yang benar, bukan pada produk saat itu, karena proses yang 

benar kelak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ketika kembali ke 

masyarakat.  

Pembelajaran merupakan proses dasar dari pendidikan, dari sanalah lingkup 

terkecil secara formal yang menentukan dunia pendidikan berjalan baik atau tidak.  

Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar 

terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, peserta didik, dan 

komponen belajar lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. 

Perilaku pembelajaran tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan 

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, norma 

agama, sikap dan keterampilan. Hubungan antara guru, siswa dan bahan ajar 
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bersifat dinamis dan kompleks. Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang harus dikembangkan guru, yaitu 

tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Masing-masing komponen 

tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. 

Mengajar harus dikaitkan dengan makna belajar yang perlu menyentuh sejumlah 

prinsip belajar yang ada pada diri siswa. Oleh karena itu, proses pembelajaran 

memerlukan perwujudan multiperan dari guru, yang bukan hanya menitikberatkan 

sebagai penyampai pengetahuan dan pengalih keterampilan, serta merupakan satu-

satunya sumber belajar, tetapi perlu diubah menjadi pembimbing, pembina, 

pengajar dan pelatih yang berarti membelajarkan anak didik.  Guru perlu 

mewujudkan peran dan perilaku profesional dalam proses pembelajaran. Seorang 

guru harus meninggalkan pola kemapanan dan rutinitas dalam proses 

pembelajaran yang mengarah pada pengembangan gagasan, ide, dan perilaku yang 

kreatif.  

2.4.1 Tujuan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu proses usaha yang sengaja dilakukan peserta didik untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara 

sadar dan perubahan tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan 

manfaat yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pada 

hakikatnya, belajar merupakan suatu proses kegiatan secara berkelanjutan dalam 

rangka perubahan perilaku peserta didik (Suhana, 2014:19). Hal ini sejalan  

dengan Undang-Undang Sistem  Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya unuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dalam 

upaya mencapai tujuan kurikuler program pendidikan disuatu lembaga, maka 

perlu dirumuskan tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran 

khusus. Apabila tujuan pembelajaran suatu program atau bidang pelajaran itu 

ditinjau dari hasil belajar maka akan muncul tiga aspek, yaitu ranak kognitif, 

afektif dan psikomotorik (Bloom, 2014:19). 

Tujuan pembelajaran ranah kognitif dikelompokan kedalam enam kategori yang 

mencakup keterampilan intelektual dari tingkat rendah sampai dengan tingkat 

tinggi, yaitu : 

 (1) kemampuan kognitif tingkat pengetahuan 

 (2)kemampuan kognitif tingkat pemahaman 

(3) kemampuan kognitif tingkat penerapan 

 (4) kemampuan kognitif tingkat analisis 

 (5) kemampuan kognitif tingkat sintesis 

(6) kemampuan kognitif tingkat evaluasi. 

Tujuan pembelajaran ranah afektif berorientasi pada nilai dan sikap. Tujuan 

pembelajaran ini menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan 
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mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu menjadi pedoman dalam bertingkah 

laku.  

a. pengenalan (receiving) 

b. pemberian respon (responding) 

c. penghargaan terhadap nilai (valuing) 

d. pengorganisasian (organization) 

e. pemeranan (characterization).  

Tujuan pembelajaran ranah psikomotor mencakup indikator  

1  Persepsi (perception)  

2  Kesiapan (set) 

3  Respon terbimbing (guide respons) 

4  Mekanisme (mechanism) 

5   Respon nyata kompleks (complex over respons) 

6   Penyesuaian (adaptation) 

7   Penciptaan (origination). 

2.4.2 Media Pembelajaran  

Media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang 

disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara tepat, cepat, mudah, benar, 

dan tidak terjadinya verbalisme (Suhana, 2014:61). Media pembelajaran 

merupakan alat bantu pendengaran dan penglihatan (Audio Visual Aid) bagi 

peserta didik dalam rangka memperoleh pengalaman belajar secara signifikan 

(Suhana, 2014:61). Dalam proses belajar mengajar, ada dua unsur yang amat 

penting yaitu metode mangajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini sangat 
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berkaitan, pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi 

jenis media  pembelajaran  yang sesuai. Salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Hamalik mengatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi,dan rangsangan kegiatan belajar. Penggunaan media pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses belajar mengajar  dalam menyampaikan 

pesan dan isi pelajaran. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik, 

memudahkan penafsiran data, dan mendapatkan informasi. Belajar aktif tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa pengayaan sumber-sumber belajar, yakni 

meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, belajar aktif 

memerlukan dukungan sarana selain manusia yang dapat membantu proses 

aktivitas belajar manusia. Di antara sarana tersebut adalah bahan yang harus 

disiapkan dan disediakan oleh guru dalam bentuk bahan cetakan atau bahan 

digital yang disediakan dalam komputer. Dengan kata lain, belajar aktif 

memerlukan dukungan media yang dapat menghantarkan percepatan siswa 

terhadap bahan ajar yang mereka pelajari. Media pembelajaran sangat banyak 

ragamnya, seperti media yang berbentuk audio,  media visual, dan media audio 

visual (Arsyad:2015:01). 
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Pada pembelajaran tari di taman kanak-kanak guru dituntut untuk menggunakan 

dan mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakan, untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup mengenai media pembelajaran yang meliputi media sebagai alat 

komunikasi guna guna mengefektifkan proses belajar mengajarkarena siswa 

prasekolah tentunya akan pada, pemilihan dan penggunaan media pendidikan, 

serta berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Anak-anak umumnya 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan daya cipta yang kreatif, sehingga guru 

memfasilitatori stimulus daya cipta anak-anak agar anak didik tersebut dapat 

mengembangkan daya cipta kreatif mereka menjadi terarah, khusus nya dalam 

pembelajaran seni tari, tentunya guru akan merangsang daya cipta kreatif mereka 

dengan menggunakan media pembelajaran seperti media audio atau audio visual, 

kemudian dengan media tersebut guru dapat menayangkan bentuk tarian dan 

musiknya agar peserta didik terangsang untuk menciptakan daya cipta kreatifnya. 

Dengan demikian, media adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran disekolah. 

2.5.Gerak Tari  

Gerak adalah bagian dari keberadaan alamiah anak usia dini. Anak-anak suka 

berlari, meloncat-loncat, menghempaskan tubuhnya didalam kelas sambil 

berguling-guling dan sebagainya (Mulyani, 2016:38).  Gerakan meloncat berlari 

dan sebagainya tersebut bukan berarti anak dengan bebas atau semaunya sendiri 

melakukan gerakan-gerakan yang mungkin membahayakan dirinya sendiri dan 

mengganggu temannya yang lain. Untuk mengontrol gerakan-gerakan anak 
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tersebut guru menghubungkannya kepada musik dan gerak untuk mengungkapkan 

perasaan, pikiran, dan gagasan anak. Pembelajaran tari menjadi media yang 

efektif untuk menampung dan mengontrol gerakan-gerakan anak. Anak diberi 

kebebasan dan keleluasaan dalam mengekspresikan gerak menurut ide mereka 

yang kemudian dijadikan sebagai sebuah gerakan tari kreasi. Tari merupakan 

salah satu gerak dasar ekspresi, oleh sebab itu gerak ditemui sebagai ekspresi dari 

semua pengalaman emosional yang diekspresikan lewat medium yang tidak 

rasional, yakni gerakan tubuh atau gerakan seluruh tubuh (Hadi dalam Mustika, 

2013:37). Seni tari adalah  seni yang terdiri dari unsur gerak yaitu mata, leher, 

tangan, kaki, dan badan (Yakup, 2010:13). Sebagai sarana komunikasi, tari 

memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada berbagai acara 

tari dapat berfungsi menurut kepentingannya. Masyarakat membutuhkan tari 

bukan saja sebagai kepuasan estetis, melainkan dibutuhkan juga sebagai sarana 

upacara agama dan adat.  

Bentuk gerak yang sesuai dengan karakteristik anak-anak adalah gerak yang tidak 

sulit atau gerak yang sederhana. Ciri khas dari anak-anak adalah tidak bisa diam 

terlalu lama, aktif, lincah, dan cepat, yang menggambarkan kegembiraan dan 

kesenangan, dalam hal ini guru harus memperhatikan keduanya, mulai dari 

gerakan yang sederhana hingga gerakan yang lincah dan aktif dalam menciptakan 

gerak tari. 

Tari adalah gerak ekspresi manusia yang indah. Gerakan dapat dinikmati melalui 

rasa kedalam penghayatan ritme tertentu (Langer dalam Yakup, 2010:24). Apabila 

kedua pendapat tersebut digabungkan, maka tari sebagai pernyataan gerak ritmis 

yang indah mengandung ritme. Tari juga dikatakan sebagai ungkapan ekspresi 
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perasaan manusia yang diubah oleh imajinasi dibentuk media gerak sehingga 

menjadi wujud gerak simbolis sebagai ungkapan koreografer. Sebagai bentuk 

latihan-latihan, tari digunakan untuk mengembangkan kepekaan gerak, rasa, dan 

irama seseorang. Oleh sebab itu, tari dapat memperhalus pekerti manusia yang 

mempelajarinya (Yakub, 2010:25). 

Seni tari memiliki aspek-aspek gerak, ritmis, keindahan, dan ekspresi. Selain itu, 

seni tari memiliki unsur ruang, tenaga dan waktu. Ruang berhubungan dengan 

posisi, tingkatan dan kejangkauan. Posisi berhubungan dengan arah hadap dan 

arah gerak. Tingkatan berhubungan dengan tinggi rendahnya posisi duduk dan 

level tinggi dengan posisi kaki diinjitkan atau dengan meloncat-loncat. Jangkauan 

berhubungan dengan gerak yang panjang atau pendek, gerak yang besar atau 

kecil. Sedangkan waktu berhubungan dengan berapa lama tarian itu dipergerakan 

(Yakup, 2010:27) 

Dalam seni tari, tenaga sangat dibutuhkan karena dengan tenaga, tari yang 

ditampilkan lebih kreatif. Tenaga dalam seni tari sangat berhubungan dengan rasa 

dan emosi bukan dengan kekuatan otot. Gerakan tari yang dikendalikan dan diatur 

dengan tenaga yang berbeda-beda akan membangkitkan kesan yang mendalam, 

bagi penikmat seni dan juga penari. 

Seni tari terdapat empat  unsur keindahan seni yang mendasar untuk menilai 

indahnya sebuah pertunjukan tari (Yakup, 2010:29), yaitu : 

a. Wiraga yaitu kesesuaian dan keselarasan antara jenis tarian dengan umur dan 

fisik penarinya. 
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b. Wirama yaitu kesesuaian dan keselarasan antara irama lagu atau musik 

pengiring dengan gerak tari. Tarian yang bersifat atraktif dan dinamis sangat 

cocok diiringi dengan lagu bernuansa bergembira dengan tempo yang cepat. 

Sebaliknya, tarian yang bernuansa romantis atau melankolis lebih cocok 

diiringi dengan lagu yang syahdu  dan musik yang bertempo lambat. 

2.6. Lagu Anak-Anak 

Tiada hari tanpa musik dalam pmbelajaran TK. Mulai dari awal hingga akhir 

pembelajaran, lagu dan musik mengalun sepanjang hari, membawa keceriaan, 

kebahagiaan, dan warna tersendiri dalam kehidupan anak. Musik merupakan 

sesuatu yang nyata dan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia (Rachmawati, 

2012:63). Alam tercipta kaya akan nuansa dan irama musik. Manusia tidak akan 

pernah lepas dari bunyi-bunyian yang terdengar setiap detik dengan variasi jenis, 

frekuensi, durasi, tempo, irama. Musik tercipta dari bentuk bunyi-bunyian yang 

menghasilkan frekuensi sehingga diterima oleh indera pendengaran manusia. 

Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda berdasarkan sejarah, 

budaya dan selera seseorang. Musik adalah perangkat kebudayaan yang selalu 

dibutuhkan, sehingga masuk kedalam daftar dan menu kebutuhan. Lagu adalah 

musik dikomunikasikan dengan jalan bahasa manusia, dan juga salah satu dari 

produk kebudayaan manusia yang saat ini lebih mengarah kepada popularisme. 

Musik dapat meningkatkan kreativitas, memperbaiki kepercayaan diri anak, 

mengembangkan keterampilan sosial,  dan menaikan perkembangan motorik 

persepsi dan perkembangan psikomotor (Compbell dalam Mulyani, 2016:37). 

Musik menimbulkan efek dan reaksi, musik adalah nilai buat seseorang dan musik 
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memengaruhi kelakuan dan sikap. Musik pula dapat menjadi proses komunikasi 

apabila menimbulkan efek dan reaksi kepada pendengarnya (Maulana,2013:05). 

Kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 

80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, diantanya adalah 

kecerdasan emosional (EQ) (Maulana, 2013:05). Sehingga musik dapat diartikan 

sebagai kekuatan lain sebagai penyumbang kreativitas daya cipta anak-anak untuk 

menciptakan suatu gerakan melalui musik. 

Musik dapat mengubah alur metabolisme untuk naik turun bersama dengan 

tekanan darah, berefek pada peningkatan energi, efektivitas tubuh secara aktif dan 

positif bergantung pada tipe musiknya. Musik yang tenang seperti musik yang 

klasik memiliki efek menenangkan tubuh, meningkatkan hormon endorphin atau 

zat otak yang memberikan rasa riang, nikmat bahkan orgasme (Maulana, 

2012:04). Begitu dengan lagu yang disukai oleh anak-anak, anak-anak cenderung 

lebih menyukai musik yang sederhana, ritme lagu yang lincah, serta kata-kata 

yang mudah dipahami. Anak-anak yang sudah bersekolah seringkali merasa 

belajar mengerjakan tugas akan lebih mudah  apabila mendengarkan musik 

(Triharso, 2013:17). 

Mahmud (Rachmawati, 2012:63) menyatakan bahwa musik adalah aktivitas 

kreatif. seorang anak yang kreatif antara lain tampak pada rasa ingin tahu, sikap 

ingin mencoba, dan daya imajinasinya. Wujud suatu yang kreatif disebut pula 

kreativitas. Pada kegiatan berkreasi, proses tindakan kreativitas lebih penting dari 

pada hasilnya. Karena dalam proses daya imajinasi anak, rasa ingin tahu, sikap 

ingin mencoba, berkembang dan dikembangkan guna melahirkan suasana khas 

terhadap penyajian musik.  
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Kegiatan gerak dan lagu sangat melekat erat dan tidak dapat dipisahkan terutama 

dalam memberikan pembelajaran kepada anak TK Musik adalah hal yang paling 

disukai anak-anak. Tiada hari tanpa musik dalam pembelajaran dikelas maupun 

diluar kelas. Anak larut dalam alunan lagu yang semangat dengan bertepuk tangan 

atau berjingkrak. Begitu halnya dengan seni tari, dengan iringan musik  anak-anak 

menjadi semangat dalam melakukan gerak tari. Musik iringan tari yang sesuai 

dengan karakteristik anak-anak adalah musik yang menggambarkan kesenangan 

dan kegembiraan, misalnya lagu Tek Kotek Anak Ayam, Potong Bebek Angsa.  

Aktivitas yang dilakukan melalui gerak yang dirangsang melalui lagu anak-anak 

diharapkan akan menyenangkan anak sekaligus menyentuh perkembangan bahasa, 

kepekaan akan irama musik, perkembangan motorik, rasa percaya diri, serta 

keberanian mengambil resiko. Karena itu perlu adanya suatu kegiatan yang dapat 

melatih peserta didik untuk merangsang menciptakan gerak melalui lagu anak-

anak. Fungsi pembelajaran seni tari dalam pendidikan taman kanak-kanak 

merupakan sebuah kegiatan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain, 

lagu anak-anak yang digunakan dalam pembelajaran seni tari akan merangsang 

anak-anak untuk beraktivitas melakukan gerak-gerak  sesuai dengan kreativitas 

dan imajinasi anak saat mendengarkan irama lagu yang diterimanya.  

2.7 Kecerdasan Kinestetik  

Kecerdasan kinestetik lebih menekankan pada kemampuan seseorang dalam 

menangkap informasi dan mengelolahnya sedemikian cepat, lalu dikonkritkan 

dalam wujud gerak, yakni dengan menggunakan tangan, kaki dan badan (Faruq, 

2007:3).  Informasi yang didapat diolah didalam otak dengan kecepatan tertentu 
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lalu disampaikan keanggota gerak badan yang akhirnya diterjemahkan kedalam 

suatu gerakan sehingga memunculkan sesuatu performa. Hal ini merupakan 

kecerdasan tersendiri yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi tidak semua orang 

memiliki kecerdasan tersebut secara sama. Keindahan dari masing-masing 

performa itu akan memberikan dampak berupa apresiasi yang sangat baik dari 

orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang satu dengan orang yang 

lainnya memiliki perbedaan kemampuan. Dalam mengembangkan kecerdasan 

kinestetik (kecerdasan gerak), kita perlu lebih mengenal secara mendalam gerak 

apa saja yang perlu dikembangkan. 

Gerak terbagi atas tiga macam, yaitu gerak lokomosi, gerak nonlokomosi dan 

gerak manipulasi. Selain itu, terdapat tiga tahap dalam mempelajari gerak, yakni 

kognisi, fiksasi dan otomatisasi (Faruq, 2007:07). 

Tabel 2.1 Macam-Macam Ragam Gerak 

 

No 

 

Gerak Lokomasi 

 

Gerak Nonlokomasi 

 

Manipulasi 

1 1. Berjalan 1. Mendorong 

 

1.  Memukul 

2 2. Berlari 2. Menarik 

 

2. Menendang 

3 3. Melompat 3. Mengayun 

 

3. Menangkap 

 

4 4. Meluncur 4.  Meliuk 

 

4. Menghentikan 

 

5 5. Bergulir.  5. Meregangkan 

 

5. Melempar 

6  6. Bergoyang 

 

6. Mengubah arah 

 

Mengembangkan kecerdasan kinestetik berarti mengembangkan kemampuan 

gerak secara teratur dan optimal. Secara langsung ataupun tidak langsung, 
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pengembangan kemampuan kinestetik akan membantu anak secara fisiologis dan 

psikologis. Dengan melakukan aktivitas gerak anak akan dapat mempertajam 

kekuatan mental dan menembah kapasitas dalam berfikirnya, menambah tenaga 

listrik pada otak dan sel saraf yang kemudian akan memberikan keseimbangan 

lebih baik antara susunan saraf tidak sadar dan susunan saraf sadar, serta 

menolong otak untuk berfungsi lebih baik dalam berfikir (Faruq, 2007:208). 

2.8 Teori Kreativitas 

Kreativitas merupakan salah satu istilah yang sering digunakan meskipun 

merupakan istilah yang taksa dalam penelitian masa kini. Bahkan lebih taksa lagi 

dan sering digunakan secara bebas dikalangan orang awam. Bahkan terkadang ada 

sebuah laporan dengan bakat kreatif sedangkan tingkat kecerdasannya rendah dan 

telah diketahui oleh semua orang bahwa dengan kecerdasan yang tinggi 

merupakan pencipta. 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, 

atau gagasan apa saja  yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal 

pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang 

hasilnya bukan hanya perangkuman.  Ia mungkin mencakup pembentukan pola 

baru dan gabungan informasi dari pengalaman sebelumnya dan mencangkokkan 

hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan korelasi 

baru (Hurlock, 2014:04). 

Mengungkapkan perasaan, pikiran, dan gagasan anak pada sebuah gerak memang 

tidaklah mudah. Dalam mengembangkan imajinasi anak akan gerak, maka 

diperlukan suatu komunikasi yang intens, yang dapat memberikan kesempatan 
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bagi anak-anak  mengungkapkan ekspresi-ekspresi secara wajar. Pengalaman 

bereksplorasi tersebut memungkinkan anak-anak untuk menemukan sesuatu yang 

menarik, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana bergerak, mempergunakan 

gerak serta mengembangkan kemampuannya melalui simbol-simbol ekspresi yang 

mereka lihat, dengar dan rasakan (Alexy dalam Mulyani, 2016:81). 

Guru sebaiknya tidak memaksakan anak untuk mengikuti gerakan-gerakan yang 

sudah ada, atau gerakan yang sudah ditentukan, akan tetapi mulailah dengan 

mengikuti gerakan alami anak-anak, kemudian amati dan pikirkan tentang 

bagaimana anak itu bergerak. Menilai gerakan anak apabila diberikan komentar 

umum seperti baik dan buruk tidak akan membantu anak-anak untuk mengerti 

gerakan mereka. guru akan lebih baik apabila menilai gerakan anak dengan 

memberikan komentar seperti menggambarkan gerakan anak, misalnya berat, 

kuat, ringan, cepat, lambat, atau bisa juga berbicara tentang arah, misalmya ke 

atas, ke bawah, dan rendah atau dengan perkataan lain yang intinya menjelaskan 

tentang gerakan yang dilakukan anak (Mulyani, 2016:81). 

Kreativitas mengarah pada penciptaan suatu yang baru, berbeda, dan karenanya 

unik bagi pencipta. Sebagaian besar kreativitas dan kecerdasan bergantung pada 

faktor diluar kreativitas dan kecerdasan. Faktor dalam lingkungan atau dalam diri 

seseorang sering mengganggu perkembangan kreativitas, tetapi tidak 

mempengaruhi kecerdasan tinggi. Akan tetapi, terdapat hubungan positif antara 

kecerdasan dan kreativitas. Kreativitas yang menjurus kepenciptaan sesuatu yang 

baru bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sudah 

umum diterima. Pengetahuan tersebut di olah dan diatur kedalam bentuk baru dan 

orisinil. Bila tidak ada hambatan yang mengganggu perkembangan kreativitas, 



29 
 

maka cukup aman untuk mengatakan bahwa semakin cerdas anak maka semakin 

dapat ia menjadi kreatif. Sebaliknya, dapat dipersoalkan apabila anak dengan 

kecerdasan yang sangat rendah dapat menjadi lebih kreatif sekalipun dalam 

lingkungan yang sangat menguntungkan. Jika kreativitas dapat membuat 

permainan, maka mereka akan merasa puas dan bahagia. Begitu pula dengan 

manari, apabila dengan mendengarkan musik menggunakan media pendidikan 

yang tepat dapat membuat anak-anak menjadi lebih kreatif dan merasa senang, 

maka kreativitas menciptakan tarian pun akan dengan mudah dilakukan.  

Anak pada usia 4-5 tahun kreativitas yang berkembang pesat adalah 

perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan 

pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf dan 

otot terkoordinasi (Hurlock, 2014:26). Keterampilan motorik anak terdiri atas 

keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan 

motorik anak usia 4-5 tahun lebih banyak berkembang pada motorik kasar, setelah 

usia 5 tahun baru.terjadi perkembangan motorik halus. 

Pada usia 4 tahun anak-anak masih suka jenis gerakan sederhana seperti 

berjingkrak-jingkrak, melompat, dan berlari kesana kemari, hanya demi kegiatan 

itu sendiri tapi mereka sudah berani mengambil resiko. Walaupun mereka sudah 

dapat memanjat tangga dengan satu kaki pada setiap tiang anak tangga untuk 

beberapa lama, mereka baru saja mulai dapat turun dengan cara yang sama. Pada 

usia 5 tahun, anak-anak bahkan lebih berani mengambil resiko dibandingkan 

ketika mereka berusia 4 tahun. Mereka lebih percaya diri melakukan ketangkasan 

yang mengerikan seperti memanjat suatu obyek, berlari kencang dan suka 

berlomba dengan teman sebayanya bahkan orangtuanya (Hurlock, 2014:30).  

http://belajarpsikologi.com/pengendalian-sosial/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
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2.9 Taman Kanak-Kanak 

Taman Kanak-kanak adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan 

peserta didik (Rachmawati, 2012:01). Taman Kanak-kanak adalah suatu bentuk 

pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi 

diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Taman Kanak-kanak adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan  formal 

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai 

enam tahun. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

Taman Kanak-kanak adalah pendidikan usia dini yang bertujuan untuk membina 

tumbuh kembang anak usia lahir sampai enam tahun secara menyeluruh, yang 

mencakup aspek fisik dan nonfisik, dengan memberikan rangsangan bagi 

perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikiran, emosional, dan sosial yang 

tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta 

menghubungkan antara pendidikan keluarga dengan pendidikan sekolah. 

Sebagaimana terdapat dalam Garis-Garis Besar Program Kegiatan Belajar Taman 

Kanak-Kanak (Depdikbud, 1994) tujuan program kegiatan belajar anak TK adalah 

untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, 

keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dalam lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya. Sedangkan ruang lingkup kegiatan belajar yang 

meliputi pembentukan perilaku melalui pembiasaan dalam perkembangan moral 

Pancasila, agama, disiplin, perasaan/emosi, dan kemampuan bermasyarakat, serta 

pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh guru 
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meliputi pengembangan kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, 

keterampilan dan jasmani.  

Dalam rangka meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, 

keterampilan, dan daya cipta anak didik perlu memahami kemampuan-

kemampuan apa yang harus dikuasai anak didik. Kemampuan-kemampuan yang 

harus dikuasai anak TK merupakan tugas perkembangan tahap masa kanak-kanak 

awal yang harus diselesaikan, khususnya dalam kemampuan mengembangkan 

daya cipta. Pada kemampuan pengembangan daya cipta anak dituntut untuk 

berkreativitas mengembangkan kempuan yang dimiiki siswa khususnya dalam 

bidang menari. Dalam pembelajaran menari anak akan diberi beberapa musik 

untuk merangsang anak dalam mengembangkan kreativitas menari, sehingga pada 

setiap musik yang diberikan akan berkreasi untuk melakukan gerak sesuai dengan 

irama tempo lagu cepat atau lambat. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam UU NO. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa ”Pendidikan Anak Usia 

Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut”. Pada lembaga ini anak yang masuk PAUD/TK diperkenalkan pada 

berbagai aktivitas sehingga mereka memiliki kompetensi belajar yang telah 

ditetapkan, salah satu kompetensi yang diharapkan adalah kemampuan kelenturan 

tubuh anak dalam Seni Tari.  
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Pada anak usia TK, perkembangan kemampuan fisik anak mengalami 

perkembangan secara pesat dan cepat, proses kemampuan fisik kelenturan tubuh 

anak berkembang secara pesat dan cepat pada usia TK. Tumbuh kembang 

kemampuan fisik kelenturan tubuh anak tentunya berhubungan dengan proses 

perkembangan gerak anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian. Penelitian itu sendri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 2007: 24). Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, 

kondisi atau hal lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian. Dengan tidak mengubah, menambah atau mengadakan manipulasi 

terhadap objek atau wilayah penelitian dan memaparkan apa yang terjadi dalam 

bentuk laporan penelitian secara lugas dan apa adanya (Arikunto, 2010:3). 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan dilakukan lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2015:15). 
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Metode penilitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena informasi 

atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan selama proses penelitian 

berlangsung menunjukkan bahwa penelitian ini terjadi secara alamiah dan tanpa 

adanya manipulasi keadaan kondisi yang ada. Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yaitu pendeskripsian kreativitas siswa dalam pembelajaran seni tari 

melalui lagu anak-anak di taman kanak-kanak Lukel School Bandar Lampung. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah pembelajaran seni tari melalui lagu anak-

anak  yaitu guru, sarana prasarana sekolah, kreativitas gerak tari, dan siswa TK 

kelompok usia 5-6 tahun  TK Lukel School Bandar Lampung. Sumber data 

diuraikan seperti dibawah ini : 

Variabel 1 : Pembelajaran seni tari 

Variabel 2 : Media lagu anak-anak 

Variabel 3 : TK Lukel School Panglima Polim Bandar Lampung 

1. Subjek  Penelitian  : Guru dan siswa usia 5-6 tahun TK Lukel School 

Bandar Lampung yang berjumlah 32 orang yang 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. 

2. Objek Penelitian : Pembelajaran seni tari, Media lagu anak-anak. 

3. Responden  : Kepala TK, guru seni budaya, hal atau alat yang 

dapat memberikan data atau informasi pada 

penelitian. 
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4. Sumber Data  : Guru, siswa, fasilitas, sarana  prasarana, benda, 

hal atau tempat dimana peneliti mengamati, 

membaca, atau bertanya tentang data. 

Sumber data diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

1. Person (orang)  : Kepala TK, guru seni budaya, dan orang yang 

dapat memberikan informasi. 

2. Paper (kertas)  : surat izin penelitian, surat izin permohonan 

dokumen dan RPP. 

3. Place (tempat)  : TK Lukel School Bandar Lampung. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2015:308). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pemgumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Dalam penelitian ini ada empat teknik pengumpulan data yaitu: 

 

3.3.1 Observasi  

Pengamatan atau observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Hadi dalam Sugiyono, 

2013:203). Observasi dilaksanakan sebelum studi pendahuluan untuk mengetahui 

masalah yang akan diteliti, dan mengetahui keadaan subjek yang sebenarnya. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian 
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berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi ini peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. Peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan 

memberi kesimpulan (Sugiyono, 2013:204).  Observasi nonpartisipan bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan pengamatan tentang 

kreativitas siswa dalam merespon lagu anak-anak di TK Lukel School Bandar 

Lampung. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tetentu (Sugiyono, 2015:317). Wawancara digunakan sebagai tekhnik 

pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang diperoleh (Sugiyono, 2015:319). Wawancara 

yang dilakukan guna mencari informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang 

efektif untuk anak-anak didik di TK Lukel School Bandar Lampung. Wawancara 

pada penelitian ini ditujukan kepada guru dan siswa.  

3.3.3 Dokumentasi 

Penelitian ini tidak hanya melakukan observasi saja, namun dokumentasi juga 

diperlukan. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

tambahan untuk melengkapi data setelah dilakukan observasi dan wawancara 

yang berupa tulisan, gambar, dan video aktivitas pembelajaran guru dan siswa. 

Selain mendapatkan hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih 

akurat dengan didukung adanya catatan-catatan atau atau data mengenai aktivitas 
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siswa dalam pembelajaran seni tari melalui lagu anak-anak di TK Lukel School 

Bandar Lampung. Alat dokumentasi yang digunakan berupa handphone 

,handycame , dan juga catatan-catatan tertulis. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2015:148). Instrumen dalam 

penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang mengumpulkan data, dengan 

menggunakan instrumen-instrumen penilaian aktivitas belajar guru dan siswa.  

Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Kreativitas Gerak Tari 

No  Tahapan Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mampu menciptakan gerak tari dari lagu 

yang diberikan 

        

2 Ekspresi Wajah Dan Keceriaan Wajah 

Saat Menari 

        

3 Ketepatan gerak dengan irama         

4 Mampu membentuk pola lantai pada 

kreativitas menciptakan gerak 

        

5 Penggunaan level pada kreativitas 

menciptakan gerak 

        

 

Keterangan : 
 

P1 : Pertemuan satu  P4 : Pertemuan empat 

P2  : Pertemuan dua  P5  :  Pertemuan lima  

P3   : Pertemuan tiga                 P6  : Pertemuan enam  

P7   : Pertemuan tujuh  P8   : Pertemuan delapan 
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Pembelajaran tidak hanya mencakup aktivitas siswa, namun juga 

mencakup kegiatan guru. Penilaian pada kegiatan guru dapat dilihat 

pada tabel 3.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Lembar Pegamatan Aktivitas Guru 

 

NO 

 

INSTRUMEN 

PERTEMUAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mempersiapkan siswa         

2 Melakukan pemanasan         

3 Pembelajaran sesuai dengan tujuan         

4 Menyampaikan materi dengan jelas         

5 Menyajikan siswa untuk keterampilan mengamati         

6 Menyajikan keterampilan mengkomunikasikan          

7 Pembelajaran sesuai alokasi waktu         

8 Memberikan motivasi individu         

9 Melakukan penilaian proses untuk siswa         

10 Mengamati sikap dan prilaku siswa dalam belajar         

11 Melakukan refleksi dengan melibatkan siswa         

12 Memberikan reward         

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu 

diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dalam proposal. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013 :244). Hasil analisis disusun 
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untuk mendeskripsikan pembelajaran seni tari melalui lagu anak-anak di TK 

Lukel School Bandar Lampung. 

1.  Reduksi Data 

Mereduksi data dilakukan dengan cara menganalisis hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pada tahap reduksi data ini peneliti menganalisis hasil observasi 

mengenai pembelajaran gerak tari selama 8 kali pertemuan, selain itu hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, guru yang mengajar gerak tari dikelas, dan 

siswa juga analisis agar data yang diperoleh lebih jelas dan lengkap,  dan yang 

terakhir data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, peneliti melihat kembali hasil 

rekaman yang berupa video dan foto pada saat proses pembelajaran agar nantinya 

data dapat peneliti olah. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif dapat dibentuk dalam uraian singkat, atau deskripsi dari 

instrumen pengamatan yang telah dibuat dalam proses pembelajaran di kelas 

selama delapan kali pertemuan.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap penarikan kesimpulan, setelah peneliti melakukan analisis kemudian 

data sudah diperoleh kemudian peneliti menarik kesimpulan yang kemudian di 

jelaskan dalam bentuk temuan baru selama proses penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di TK Lukel School Bandar 

Lampung dalam pembelajaran gerak dan lagu anak-anak dapat disimpulkan 

bahwa, dengan menggunakan media lagu anak-anak yaitu  lagu dunia anak, 

potong bebek angsa dan tek kotek anak ayam siswa mampu merespon gerakan-

gerakan lokomasi, nonlokomasi  dan manipulasi.  Adapun gerak yang di gunakan 

siswa pada gerak lokomasi adalah gerak berjalan, melompat, pada gerakan 

nonlokomasi terdapat beberapa gerakan yaitu gerak mengayun, meliuk dan 

bergoyang, dan pada gerak manipulasi terdapat gerakan mengubah arah. 

Siswa mampu mengkreasikan gerak-gerakan yang ada pada aspek gerak lokomasi, 

nonlokomasi serta manipulasi. Pada gerak lokomasi siswa mampu mengkreasikan 

gerakan berjalan dengan dipadukan gerakan melambai-lambaikan tangan dan 

menggeleng-gelengkan kepala, adapun pada aspek gerak nonlokomasi yaitu 

gerakan bergoyang siswa tidak hanya menggoyang-goyangkan tubuhnya, akan 

tetapi siswa memadukan gerakan bergoyang dengan gerakan tangan dikepala, 

tangan melambai-lambai keatas, begitupun pada aspek gerak manipulasi, gerakan 
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berputar tidak hanya berputar bebas berlari ataupun mengubah arah tanpa maksud, 

siswa melakukan gerakan mengubah arah dan berputar dipadukan dengan gerakan 

membuat lingkaran sambil memegang bahu teman. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media lagu anak-anak dapat 

membantu pengetahuan siswa dalam bidang seni tari dan menambah kreativitas 

gerak siswa dalam menciptakan gerak tari, serta membantu siswa agar tidak 

mudah bosan dan jenuh juga memberikan semangat kepada siswa pada saat jam 

pelajaran sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dalam prosesnya, 

pembelajaran sebanyak delapan kali pertemuan mengalami perkembangan yang 

meningkat, selama proses belajar secara sederhana siswa mampu untuk 

melaksanakan dan berkreativitas dalam memciptakan gerak merespon lagu anak-

anak secara mandiri oleh siswa sampai pada hasil evaluasi pembelajaran siswa 

setidaknya mampu membuat karya sederhana, hal ini dibuktikan oleh pencapaian 

keseluruhan indikator penilaian proses pembelajaran seni tari selama delapan kali 

pertemuan mencapai empat indikator dengan kriteria baik. 

Hal ini mengandung arti bahwa pembelajaran seni tari dengan menggunakan 

media lagu anak-anak memiliki dampak yang baik terhadap perubahan dan 

perkembangan berfikir serta kreativitas siswa, dari siswa yang pasif menjadi aktif 

dalam hal menyelesaikan materi yang dipelajari sehingga tidak hanya terpaku oleh 

guru atau pelatih saja ataupun terpaku hanya pada video tari. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penggunaan media lagu anak-anak dalam 

pembelajaran seni tari untuk TK bisa digunakan sebagai salah satu alternatif yang 

dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran seni tari dan bisa pula tidak 
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berhasil apabia faktor-faktor lainnya seperti, kemampuan guru dalam mengajar 

kurang, kemampuan siswa yang tidak mendukung dalam penggunaan tersebut, 

lingkungan yang kurang baik dan faktor sarana dan prasarana yang tidak 

memadai. Media dalam suatu pembelajaran akan efektif apabila seorang pendidik 

memiliki kreativitas dan keahlian serta kemampuan untuk menciptakan suatu 

pembelajaran yang aktif bagi peserta didik. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran tari dalam mrespon 

lagu anak-anak di TK Lukel School Bandar Lampung, terdapat beberapa saran 

yang bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran tari maupun penelitian 

yang berhubungan dengan materi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah sebaiknya memiliki ruang seni sehingga siswa lebih mudah 

dalam bergerak tari, dan siswa tidak perlu memindahkan kursi dan meja 

kesamping kiri dan kanan dinding ketika pembelajaran tari. 

2. Bagi guru sebaiknya lebih banyak menambah strategi yang lebih baik dalam 

menanggulangi keaktifan siswa didalam kelas.  

3. Bagi guru TK sebaiknya tidak terlalu memaksakan siswa untuk berproses 

terlalu padat, disela-sela pembelajaran menambahkan permaian akan 

membuat suasana belajar tidak cepat bosan dan siswa tidak terlalu lelah  

aktivitas bermain akan membantu terciptanya suasana belajar yang efektif dan 

menyenangkan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya aktivitas guu dan aktivitas siswa 

lebih ditingkatkan guna mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih detail. 



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsismi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Ashar. 2015. Media pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Faruq, Muhamad muhyi. 2007. 100 Permainan Kecerdasan Kinestetik.
Jakarta:Grasindo.

Hamalik, (2001). Media Pendidikan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.Aksara

Hosnan, (2014). Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran
Abad 21. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hurlock, Elizabeth B. 2014. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga.

Mardalis. 2007. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT
Bumi Aksara.

Maulana, Adil. 2012. Cara Instan Jago Menulis Lagu. Jakarta: Abagos.

Moeslichatoen. 2004. Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak. Jakarta:
Rineka Cipta

Mustika, I Wayan. (2012). Teknik Dasar Gerak Tari. Bandar Lampung: Aura.

Rachmawat, Yeni. 2012. Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak.
Jakarta: Kencana.

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Rajagrafindo persada.

Sagala, Syaiful. 2013. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendiddikan. Bandung: Alfabeta.



Suhana, Cucu. 2014. Konsep Strategi Pembelajaran. Bandung: Refika aditama.

Suwarno, Wiji. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz
media Group.

Triharso, Agung. 2013. Permainan Kreatif Dan Edukatif  Untuk Anak Usia Dini.
Yogyakarta: Andi offset

Yakup, Yeni Patriani. 2010. Mengenal Tarian Tunggal Nusantara. Horizon.
Perpustakaan nasional.

Yaumi, Muhammad.2013. Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran. Jakarta:
Kencana.



 

 

 

GLOSARIUM 

 

Lapah tebeng   : Gerakan berpindah tempat. Gerak ini dipakai pada saat  

                                      memasuki dan keluar area pertunjukan. Iringan yang  

                                      dipakai untuk mengiringi penari masuk dan keluar area  

                                      pentas memiliki tempo yang cepat atau disebut gupek. 

 

Ngerujung  :  Gerak pergelangan tangan yang dilakukan dengan cepat  

                                        dan lambat. 

Ngiyau Bias  :  Gerak yang dilakukan di tempat 

Seluang mudik  : Gerak transisi dari posisi berdiri menuju posisi level  

                                       rendah yaitu sikap jong simpuh. Pada saat penari  

                                       melakukan gerak ini iringan terdengar lirih. 

 

Sembah   :  Gerak yang bisa dikatakan gerak utama pada tarian ini. 

 

Samber Melayang :  Gerak penghubung antara gerak satu dan yang lain dan  

                                        tidak ada makna tertentu. 

Ukel   : Gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan  

                                       berlawanan arah jarum jam, dengan posisi tangan  

                                       ngithing.  
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