
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Penelitian ini masih orisinal apabila diamati dari buku-buku serta penelitian yang 

telah ada. Buku-buku penelitian yang didapatkan tentang pembelajaran gerak tari 

dan lagu serta metode demosntrasi belum ada yang mencatat tentang 

pembelajaran gerak tari dan lagu dengan metode demonstrasi di TK Kartika II-31 

Bandar Lampung. 

 

Sutikno menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ‘Belajar & Pembelajaran’ 

bahwa, pembelajaran adalah segala-segala upaya yang dilakukan oleh guru agar 

terjadi proses belajar dari siswa. Secara implisit, di dalam pembelajaran ada 

kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. Pembelajaran lebih menekankan pada cara-cara untuk 

mencapai tujuan dan berkaitan dengan bagaimana cara mengordinisasikan materi 

pelajaran, dan mengelola pembelajaran. 

 

Mustika menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ‘Tari Muli Siger’ bahwa, 

tubuh manusia sangat bisa membuat pola gerak pada waktu dan ruang tertentu, 

mampu  membuat tarian yang unik dan menggambarkan tarian yang bernilai, baik 

secara tradisional maupun kebentuk tari modern (kemasa kinian). Gerak tari yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah gerak tari yang ada pada tarian Lampung. 
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Mustika menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ‘Teknik Dasar Gerak Tari 

Lampung’ bahwa, sikap gerak dasar tari Lampung biasanya diambil dari gerak-

gerak keseharian yang ada di dalam dari gerak-gerak keseharian yang ada di 

dalam kehidupan masyarakat dan juga dari gerak hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Alam ini dapat memberikan inspirasi dalam bereksplorasi tentang 

pencaharian gerak-gerak tari baru. 

 

Sheppard menjelaskan dalam bukunya berjudul  ‘Music Make Your Children 

Smarter’ bahwa, lagu adalah alat yang digunakan untuk memperoleh kemampuan 

kita dalam berbahasa. Lagu membantu kita membentuk hubungan dengan orang 

lain, anak-anak suka sekali berhubungan dekat dengan orang tua, teman-temannya 

melalui lagu. Lagu dapat menjadi wadah mengagumkan untuk mendapatkan 

sejumlah informasi yang saling berhubungan. Kita secara genetik memiliki 

kecenderungan untuk mengingat lagu yang panjang dan kompleks dengan cara 

yang jauh lebih efesien daripada yang bisa kita lakukan ketika mengingat tulisan. 

 

Subana menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ‘Strategi Belajar Mengajar 

Bahasa Indonesia’ bahwa, metode demonstrasi adalah salah satu metode untuk 

membelajarkan siswa untuk melihat apa yang dikerjakan oleh guru. Jadi, 

demonstrasi adalah cara mengajar guru dengan menunjukan atau memperlihatkan 

suatu proses sehingga siswa dapat melihat, mengamati, mendengar, meraba-raba, 

dan merasakan proses dipertunjukan oleh guru. 
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2.1 Landasan Teori 

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang 

kokoh, dan bukan hanya sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). Adanya 

landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah 

yang mendapatkan data. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi 

yang berfungsi untuk melihat fenomena yang sistematik, melalui spesifikasi 

hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan 

meramalkan fenomena (Sugiyono, 2013:52). Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori pembelajaran dan metode demonstrasi. 

 

2.2 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

2003:6). Sehubungan dengan pembelajaran, ada empat hal yang terkait dengan 

teori pembelajaran, yaitu: 

1. Teori pembelajaran harus memerhatikan bahwa terdapat banyak 

kecenderungan cara belajar siswa dan kecenderungan ini sudah dimiliki 

siswa jauh sebelum masuk sekolah. 

2. Teori ini juga terkait adanya struktur pengetahuan. Ada tiga hal yang 

terkait dengan struktur pengetahuan berikut: 

a. Struktur pengetahuan harus mampu menyederhanakan suatu informasi 

yang sangat luas. 

b. Struktur tersebut mampu membawa siswa kepada hal-hal yang baru, 

melebihi informasi yang diberikan oleh guru, 
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c. Struktur pengetahuan harus mampu meluaskan cakrawala berfikir 

siswa, mengombinasikannya dengan ilmu-ilmu lain. 

3. Teori pembelajaran juga terkait dengan hubungan yang optimal. Seorang 

guru harus mampu mencari hubungan yang mudah tentang suatu yang 

akan diajarkan agar murid lebih mudah menangkap informasi tersebut. 

4. Teori pembelajaran terkait dengan penghargaan dan hukuman (Thobroni 

dan Mustafa, 2011:16). 

 

Pembelajaran adalah segala-segala upaya yang dilakukan oleh guru agar terjadi 

proses belajar dari siswa. Secara implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan 

memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Pembelajaran lebih menekankan pada cara-cara untuk mencapai 

tujuan dan berkaitan dengan bagaimana cara mengordinisasikan materi pelajaran, 

dan mengelola pembelajaran. 

 

Ada tiga aspek fokus pada sistem pembelajaran yaitu : 

 

1. Siswa merupakan faktor penting sebab tanpa siswa tidak akan ada proses 

belajar. 

2. Proses belajar adalah apa saja yang dihayati oleh siswa apabila mereka 

belajar. 

3. Situasi belajar adalah lingkungan tempat proses belajar dan semua faktor 

yang mempengaruhi proses belajar seperti pendidik, kelas, dan interaksi di 

dalamnya (Sutikno, 2013:32). 

Pada  proses pembelajaran, kedudukan guru sudah tidak dapat lagi dipandang 

sebagai penguasa tunggal, tetapi dianggap sebagai pengelola belajar yang perlu 
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senantiasa membimbing dan membantu para siswa. Peran guru berubah (1)sebagai 

penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, ahli materi, dan sumber segala 

jawaban, menjadi sebagai fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, dan mitra 

belajar. (2) dari mengendalikan dan mengarahkan aspek pembelajaran, menjadi 

lebih banyak memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa 

dalam proses pembelajaran. Sementara itu peran siswa telah mengalami 

pergeseran dari penerima informasi yang pasif menjadi partisipan yang aktif 

dalam proses pembelajaran. Peran siswa (1) dari mengungkapkan kembali 

pengetahuan menjadi menghasilkan dan berbagi pengetahuan. (2) dari 

pembelajaran sebagai aktivitas indivisual menjadi pembelajaran berkolabiratif 

dengan siswa lain (Sutikno, 2013:33). 

 

2.3 Pembelajaran Anak Usia Dini. 

Pembelajaran anak usia dini adalah hasil dari interaksi antara pemikiran anak dan 

pengalamannya dengan materi-materi, ide-ide, dan representasi mentalnya tentang 

dunia sekitarnya. Orang tua, guru atau pendidik dapat mengidentifikasi tentang 

ketepatan tingkah laku, aktivitas, dan materi-materi yang diperlukan untuk 

memahami pola perkembangan anak, kekuatan, minat, dan pengalaman serta 

untuk merancang lingkungan pembelajaran yang sesuai (Isjoni,  2011:73). 

 

Banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas tidak 

cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti lazim terdapat di sekolah-

sekolah tradisional. Ada beberapa kegiatan aktivitas siswa antara lain (Sardiman, 

2012:100) : 
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1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Listening activities, seperti : mendengarkan : uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

3. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

berternak. 

4. Emotional activities, seperti : menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Aktivitas belajar siswa telah diurai di atas, dapat menunjukan bahwa aktivitas 

sangat kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam kegiatan tersebut dapat 

diciptakan di sekolah, tentu sekolah sekolah akan lebih dinamis, tidak 

membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal dan 

memperlancar peranannya sebagai pusat transformasi kebudayaan (Sardiman, 

2012:102). 

2.4. Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar 

menempati posisi paling strategis dalam perkembangan sumber daya manusia. 

Pendidikan anak usia dini sangat penting dilakukan, karena dalam pendidikan 

tersebut merupakan dasar bagi pembentukan kepribadian manusia, sebagai peletak 

dasar budi luhur, kepandaian, dan keterampilan (Mutiah, 2012:2). 

 

Isjoni (2011:44) program pendidikan anak usia dini memiliki beberapa bentuk. 

Tiap bentuk tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Secara rinci bentuk-

bentuk program pendidikan anak usia dini sebagai berikut: 
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1. Pendidikan Keluarga (0-2 tahun) 

Pada tahap ini pendidikan anak masih berada pada lingkungan terkecil, 

yakni keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan 

utama bagi anak, sebab pendidikan keluarga merupakan fondasi bagi anak 

untuk membangun struktur kepribadian selanjutnya. 

2. Taman- Taman Pengasuh Anak (2-5 tahun) 

Taman-taman pengasuh anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang 

memberikan pelayanan pengganti berupa asuhan, perawatan dan 

pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal orang tuanya. 

3. Kelompok Bermain (3-4 tahun) 

Kelompok bermain merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak 

sebelum memasuki Taman Kanak-Kanak. 

4. Taman Kanak-Kanak (4-6 tahun) 

Taman Kanak-Kanak merupakan jenjang pendidikan setelah kelompok 

bermain (play group) sebelum masuk sekolah dasar. 

 

2.4.1 Kurikulum Pendidikan TK 

Kurikulum adalah sesuatu perencanaan pengalaman belajar secara tertulis. Khusus 

yang berkaitan dengan TK bahwa kurikulum ialah seluruh usaha atau kegiatan 

sekolah untuk merangsang anak supaya belajar dalam rangka pengembangan 

seluruh aspek yang ada pada dirinya, baik di dalam maupun di luar kelas serta 

lingkungannya (Yus, 2011: 35).  

 

Pertumbuhan dan perkembangan belajar anak TK merupakan kesatuan dan 

menyeluruh. Pada pembelajaran atau pelaksanaan program hal ini juga sebenarnya 
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tidak dapat dipisahkan. Pengembangan seni di TK bentuk kompetensinya anak 

mampu mengungkapkan gagasan dan daya ciptanya dalam berbagai bentuk. Hasil 

belajarnya anak dapat menggambar sederhana, anak dapat mewarnai, anak dapat 

mewarnai, anak dapat menciptakan sesuatu dari berbagai media, anak dapat 

bernyanyi, anak dapat bergerak mengikuti benda-benda di lingkungannya 

(tanaman dan hewan), anak dapat menggerakan kepala, tangan atau kaki sesuai 

dengan irama musik (Yus, 2011:54). 

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 

tahun 2009 bahwa standar tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan 

pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia 

tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman 

nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial-emosional. Tingkat 

pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak. Tingkat 

pencapaian perkembangan kelompok usia 4 sampai 6 tahun pada ruang lingkup 

fisik pada motorik kasar yaitu : 

 1.Menirukan gerakan hewan, pohon tertiup angin, pesawat terbang dan  

sebagainya. 

 2.Melakukan gerakan menggantung, melakukan gerakan melompat, berlari 

secara terkoordinasi. 

 3.Menangkap sesuatu secara tepat. 

 4.Melempar sesuatu secara terarah. 
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2.5. Metode Pembelajaran 

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan. Jadi 

metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai 

sasaran yang diperlukan bagi penggunanya (Subagyo, 2011:1). 

Metode merupakan cara yang dalam bekerjanya merupakan alat mencapai tujuan 

kegiatan (Moeslichatoen, 2004:7). Metode pembelajaran adalah cara yang 

dilakukan guru dalam mengajar untuk memberikan materi kepada siswa (Isjoni, 

2009:84). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode demonstrasi. 

 

Guna membelajarkan gerak tari dengan lagu yang sesuai untuk siswa TK 

diperlukan metode demonstrasi dalam pengajarannya. Demonstrasi ialah suatu 

metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau suatu cara kerja 

benda yang berkenaan dengan bahan pelajaraan (Djamarah, 1997:239). 

 

2.5.1 Metode Demonstrasi 

Belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu metode belajar yang 

memberi peluang  90 persen berhasil yaitu metode demonstrasi, dengan metode 

demonstrasi anak diminta untuk menunjukkan apa yang telah diketahui (Yus, 

2011:168). Demonstrasi ialah suatu metode yang digunakan untuk 

memperlihatkan suatu proses atau suatu cara kerja benda yang berkenaan dengan 

bahan pelajaran. Metode ini menghendaki guru lebih aktif dibandingkan peserta 

didik. Guru yang melakukan suatu. Dilain waktu anak didik juga bisa melakukan 

demonstrasi, baik secara berkelompok atau individu, dengan mendapat bimbingan 

dari guru bila diperlukan. Melalui metode ini anak didik dituntut memperlihatkan 
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suatu objek atau proses dengan mendemonstrasikan. Adapun kelebihan dan 

kekurangan metode demonstrasi (Djamarah,1997:239) : 

A.Kelebihan metode demonstrasi 

1.Membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses. 

2.Memudahkan berbagai jenis penjelasan, sebab penggunaan bahasa lebih 

terbatas. 

3.Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki 

melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek 

sebenarnya. 

B.Kekurangan metode demonstrasi 

1.Anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas yang akan dipertunjukan. 

2.Tidak semua benda dapat dipertunjukan didemonstrasikan. 

3.Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai 

apa yang didemonstrasikan. 

 

2.5.2 Cara Penyajian Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah salah satu metode untuk membelajarkan siswa untuk 

melihat apa yang dikerjakan oleh guru. Cara penyajian pembelajaran gerak dan 

lagu menggunakan metode demonstrasi yaitu: 

a. Guru menyusun rumusan tujuan untuk memberi motivasi kuat kepada 

siswa untuk belajar. 

b. Guru mempertimbangkan bahwa pilihan teknik yang digunakannya 

mampu menjamin tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. 

c. Guru menjelaskan terlebih dahulu gerak yang akan didemonstrasikan. 
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d. Selama demonstrasi berlangsung, guru harus memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengamati dan mempraktikan kembali dengan baik.  

e. Guru meminta siswa untuk mendengarkan lagu saat menari. 

f. Guru dan siswa menari bersama menggunakan lagu tersebut. 

g. Guru perlu melakukan evaluasi. 

 

2.6 Seni Tari 

Seni merupakan gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola kelakuan 

tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna (Mustika, 

2012:21). Tari merupakan ungkapan ekspresikan jiwa yang berbentuk gerakan 

tubuh. Seni tari adalah keindahan ekspresi jiwa yang diungkapkan dalam bentuk 

gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Seni tari merupakan gerak tubuh 

manusia yang terangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi 

manusia di dalamnya terdapat unsur keindahan gerak, ketepatan irama, dan 

eskpresi. Dalam tari juga dikenal dengan wiraga (tubuh), wirama (irama), wirasa 

(penghayatan), dan wirupa (wujud). Keempat unsur tersebut merupakan satu 

ikatan yang membentuk harmoni (Mustika, 2012:23) : 

1. Wiraga : Raga atau tubuh yaitu gerak kaki sampai kepala, merupakan 

media pokok gerak tari gerak tari dirangkai sesuai dengan bentuk yang 

tepat misalnya seberapa jauh badan merendah tangan merentang, kaki 

diangkat atau ditekuk seterusnya. 

2. Wirama : Ritme (tempo) atau suatu pola untuk mencapai gerakan yang 

harmonis. Seberapa lamanya rangkaian gerak ditarikan serta ketepatan 

perpindahan gerak selaras dengan jatuhnya irama. Irama ini biasanya dari 

alat musik yang mengiringi. 
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3.  Wirasa : Tingkatan penghayatan dan penjiwaan dalam tarian, perasaan 

yang diekspresikan lewat raut wajah dan gerak. Keseluruhan gerak 

tersebut menjelaskan jiwa dan emosi tarian. Seperti sedih, gembira, tegas 

dan marah. 

4. Wirupa : Rupa atau wujud, memberi kejelasan gerak tari yang diperagakan 

melalui warna, busana, dan rias yang disesuaikan dengan peranannya. 

 

2.6.1 Aspek-Aspek Tari 

Untuk memahami pengertian tari harus selalu melihat aspek-aspek yang ada 

didalamnya dan menjadi latar belakang keberadaan tari (Jazuli, 2008:7) : 

a. Bentuk 

 Bentuk tidak lepas dari keberadaan struktur, yaitu susunan dari unsur atau 

aspek (bahan baku atau aspek pendukung lainnya) sehingga mewujudkan 

suatu bentuk tari akan terlihat dari keseluruhan penyajian tari yang 

mencangkup panduan antara elemen tari (gerak, ruang dan waktu) maupun 

unsur pendukungnya (iringan,tema, tata busana, rias, tempat, dan tata 

cahaya). 

b.  Gerak  

 Timbulnya gerak tari berasal dari hasil pengelolahan yang telah 

mengalami stilisasi (digayakan) dan distorsi (pengubahan) yang kemudian 

melahirkan dua jenis gerak yaitu (gerak murni dan maknawi) 

c. Tubuh 

 Bagi seorang penari tubuh merupakan alat komunikasi kepada 

penontonnya ketika membawakan perannya. Oleh karena itu, bagi seorang 
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penari bentuk yang khas menghadirkan teknik-teknik gerak yang khas 

pula. 

d. Irama 

 Pengendalian irama dengan tekanan-tekanan gerak yang tepat akan 

menimbulkan sajian tari yang berkesan tidak monoton. Penguasaan 

terhadap irama menjadi jembatan untuk menampilkan tari yang dinamis 

dan mempunyai daya hidup. 

e. Jiwa 

 Kekuatan jiwa bisa dikatakan sebagai tingkat kekuatan proses-proses 

stimulatif yang mengikuti tanggapan maupun motivasi karena 

pengalaman-pengalaman yang belum dipahami secara baik tidak akan 

membantu untuk memunculkan sebuah ungkapan. 

2.6.2 Gerak Tari  

Gerak tari adalah gerak yang telah diberi bentuk ekspresif (bentuk yang 

diungkapkan manusia untuk dinikmati dengan rasa) (Sudarsono, 1978:16). Tarian 

sering disebutnya sebagai bentuk seni pertunjukan yang paling tua dari pada 

bentuk nilai seni tari itu sendiri. Artinya, untuk memahami atau memaknai nilai 

seni tari itu sendiri. Wujud atau bentuk bisa juga nampak, juga bisa tidak nampak. 

Wujud yang dimaksud adalah dapat dilihat oleh mata dan diraba, begitu 

sebaliknya. Tubuh manusia sangat bisa membuat pola gerak pada waktu dan 

ruang tertentu, mampu membuat tarian yang unik dan menggambarkan tarian 

yang bernilai, baik secara tradisional maupun kebentuk tari modern (kemasa 

kinian) (Mustika, 2012:43). 
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Gerak dasar tari Lampung ditentukan dari jenis tariannya yaitu tunggal, 

berpasangan, maupun berkelompok. Secara umum tari Lampung digunakan dalam 

upacara adat, sehingga tarian tersebut dibungkus dengan aturan-aturan yang 

sangat mendasar dan konteks tradisi daerah. Sejarah tari sangat dipandang perlu 

untuk diketahui agar sikap yang muncul dalam pembelajaran dasar-dasar gerak 

tari Lampung dapat memberikan makna atau nilai yang terkandung di dalam 

gerak tarian tersebut. Sikap gerak dasar tari Lampung biasanya diambil dari 

gerak-gerak keseharian yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan juga dari 

gerak hewan  maupun tumbuh-tumbuhan (Mustika, 2012: 34). Gerak yang 

menyerupai gerak hewan antara lain samber melayang, lapah ngusung siger, 

kenui ngangkat ko kepi, dan mutokh mampam kebelah. Gerak tersebut menyerupai 

gerak kupu-kupu. 

 

Secara umum bentuk gerak-gerak tari Lampung cenderung sederhana karena 

sebagaimana besar berakar dari tarian upacara adat. Tarian Lampung itu kepada 

sikap dan manusianya sendiri yang berprilaku sopan dan santun (Mustika, 

2010:46). Menggarap tari apa saja dapat menjadi tema. Mulai dari kejadian sehari-

hari pengalaman hidup yang sangat sederhana dari gerak hewan, cerita rakyat, 

cerita kepahlawanan, legenda, upacara agama dan lain-lain menjadi tema 

(Sudarsono, 1978:53). 

2.6.3  Ragam Gerak Tari 

Tabel 1 Ragam Gerak Tari 

No Ragam Gerak Hit Uraian Gerak Keterangan 

1 kenui ngangkat ko 

kepi 

1 Posisi tangan di 

rentangkan ke atas 

dengan keadaan 

1. Posisi badan berdiri 

tegak 

2. Arah pandangan 
2 
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No Ragam Gerak Hit Uraian Gerak Keterangan 

3 telapak tangan 

tertutup 

kedepan 

3. Ekspresi wajah 

tersenyum 

 

4 

5 Posisi tangan 

direntangkan ke 

bawah dan telapak 

tangan tertutup juga. 
6 

7 

8 

2 samber melayang  1 Posisi kedua tangan 

menyilang dan 

menekuk diberi jarak 

agar tidak 

menyentuh dada 

serta jari tengah 

menyentuh ibu jari 

pada kedua tangan 

dan sikap badan 

mendak 

1. Arah pandang kedepan 

2. Ekspresi wajah 

tersenyum 
2 

3 

4 

5 Posisi kedua tangan 

ke atas tidak 

melebihi kepala dan 

kedua kaki injit yang  

6 

7 kedua tangan turun 

untuk sejajar pundak 

dan kedua kaki 

menapak kembali. 

8 

3 lapah ngusung 

siger 

1 Kedua tangan 

direntangkan ke 

samping kanan dan 

kiri sejajar pinggang 

dengan posisi 

telapak tangan 

membuka 

1. Posisi badan berdiri 

2. Sikap badan tegak 

3. Arah pandang ke 

depan. 

4. Ekspresi wajah 

tersenyum 

2 

3 

4 

5 Kedua tangan 

direntangkan ke 

samping kanan dan 

kiri sejajar pinggang 

dengan posisi 

telapak tangan 

6 

7 

8 
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No Ragam Gerak Hit Uraian Gerak Keterangan 

digerakan menutup 

4 mutokh mampam 

kebelah 

1 Kedua tangan di 

rentangkan ke 

samping dengan 

posisi tangan kanan 

diarahkan samping 

atas dan tangan kiri 

di bawah 

1. Posisi badan berdiri 

2. Arah pandang ke 

depan 

3. Ekspresi wajah 

tersenyum 

2 

3 

4 

5 Kedua tangan di 

rentangkan ke 

samping dengan 

posisi tangan kiri 

diarahkan samping 

atas dan tangan 

kanan di bawah 

6 

7 

8 
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Gambar 1 Ragam Gerak Tari kenui ngangkat ko kepi 

 

Gambar gerak kenui ngangkat ko kepi 

Foto: (Ratih, 2014) 

 

Gambar 2 Ragam Gerak Tari kenui ngangkat ko kepi 

 

Gambar gerak kenui ngangkat ko kepi 

Foto: (Ratih, 2014) 
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Gambar 3 Ragam Gerak Tari samber melayang 

 

 

 

Gambar gerak samber melayang 

(Foto: Ratih, 2014) 

 

Gambar 4 Ragam Gerak Tari samber melayang 

 

Gambar gerak samber melayang 

(Foto: Ratih, 2014) 
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Gambar 5 Ragam Gerak Tari lapah ngusung siger 

 

Gambar gerak lapah ngusung siger 

(Foto: Ratih, 2014) 

 

Gambar 6 Ragam Gerak Tari lapah ngusung siger 

 

Gambar gerak lapah ngusung siger 

(Foto: Ratih, 2014) 
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Gambar 7 Ragam Gerak Tari mutokh mampam kebelah 

 

Gambar gerak mutokh mampam kebelah 

(Foto: Ratih, 2014) 

 

Gambar 8 Ragam Gerak Tari mutokh mampam kebelah 

 

Gambar gerak mutokh mampam kebelah 

(Foto: Ratih, 2014) 
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2.6.4 Busana Tari 

Gambar 9 Busana Tari Kupu-Kupu 

 

Gambar siswa menggunakan rok  

berwarna hijau 

(Foto: Ardelia, 2014) 

 

Gambar 10 Busana Tari Kupu-Kupu 

 

Gambar siswa menggunakan sayap kupu-

kupu 

 (Foto: Ardelia, 2014) 
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2.7 Lagu 

Lagu adalah alat yang digunakan unntuk memperoleh kemampuan awal kita 

dalam berbahasa. Lagu dapat menjadi wadah mengagumkan untuk mendapatkan 

sejumlah informasi yang saling berhubungan. Kita secara genetik memiliki 

kecenderungan untuk mengingat lagu yang panjang dan kompleks dengan cara 

yang jauh lebih efesien daripada mengingat tulisan (Sheppard, 2007:3). 

 

Mendengarkan lagu Kupu-Kupu Yang Lucu dapat mengembangkan potensi atau 

kecerdasan anak karena anak dirangsang gembira. Lagu ini memberitahukan 

kepada anak banyak hal bisa dipelajari dari kupu-kupu karena kupu-kupu hinggap 

pada bunga yang mekar dan menebarkan pertolongan pada bunga itu untuk 

berbuah dan berbunga. Kupu-kupu juga mengajarkan ketika masih menjadi ulat 

yang sangat menjijikan akan tetapi dengan kesabaran dan kgigihan ulat akan 

berubah menjadi kupu-kupu yang indah dengan warna yang cantik. Hal yang bisa 

kita ambil dari kupu-kupu yaitu kupu-kupu mempunyai sifat gigih, kekayaan dan 

cinta kepada sesama mahluk hidup. Kita sebagai mahluk hidup harus bermanfaat 

untuk orang lain walaupun  hal kecil yang kita berikan kepada mahluk lain dan 

jadilah mahluk hidup yang memberikan hal positif kepada orang lain (Sheppard, 

2007:207).  

Lirik Kupu-Kupu Yang Lucu : 

Kupu-kupu yang lucu kemana engkau terbang 

Hilir mudik mencari 

Bunga-bunga yang kembang 

Berayun-ayun pada tangkai yang lemah 

Tidakah sayapmu merasa lelah 



30 
 

 

Kupu-kupu yang elok 

Bolehkah saya serta mencium bunga-bunga  

Yang semerbak baunya sambil bersenda 

Semuaku hampiri 

Bolehkah kuturut bersama pergi 

Bolehkah kuturut bersama pergi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


