
 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Kerangka Konsep Pembelajaran dan Seni Tari 

Membangun suasana kelas yang dilandasi oleh hubungan profesional antara guru 

dan siswa dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif. Untuk membelajarkan 

seseorang, guru perlu melakukan seleksi terhadap strategi pembelajaran agar 

pencapai tujuan pembelajaran dapat terealisasikan dengan tuntas. Dalam 

penelitian ini, metode imitasi diyakini memunyai dampak positif terhadap 

pembelajaran seni tari pada siswa  kelas VIII C SMP LB PKK Sukarame Kota 

Bandar Lampung. Oleh karena itu, kerangka konsep pembelajaran seni tari 

dipaparkan seperti di bawah. 

 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

Memaknai tentang konsep dasar pembelajaran, berarti guru dihadapkan pada tiga 

pertanyaan, yaitu (1) apa yang dibelajarkan, (2) bagaimana membelajarkannya, 

dan (3) bagaimana mengevaluasi hasil belajar siswa, pertanyaan pertama 

merupakan pertanyaan konvergen yang memerlukan jawaban pasti, sedangkan 

pertanyaan kedua dan ketiga adalah pertanyaan divergen yang jawabannya tidak 

terbatas, tetapi memerlukan kajian yang mendalam terhadap pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 
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Berkenaan dengan pertanyaan pertama apa yang dibelajarkan oleh guru adalah 

materi yang tertuang dalam kurikulum (KTSP) dalam artian dijabarkan pada 

standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), lalu bagaimana 

membelajarkannya (pertanyaan kedua) bergantung pada tujuan pembelajaran dan 

dituangkan ke dalam strategi serta media yang digunakan untuk pencapaian tujuan 

yang optimal. Sedangkan, pertanyaan ketiga bagaimana mengevaluasinya 

berkaitan erat dengan penilaian aktivitas saat proses belajar berlangsung dan hasil 

belajar yang diperoleh siswa. 

 

Berdasarkan ilustrasi di atas, Dimyati dan Mujiono (1994:16) menjelaskan bahwa 

belajar merupakan proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses 

internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dari penjelasan tersebut dalam setiap pembelajaran, guru dapat 

mengamati aktivitas siswa secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan 

terhadap proses belajar siswa yang dilakukan secara tidak langsung merupakan 

proses belajar siswa yang bersifat internal. Proses belajar siswa yang bersifat 

internal ini, dapat dipahami guru melalui perilaku siswa dalam menekuni materi 

pembelajaran yang dipelajarinya. 

 

Perilaku belajar merupakan respon siswa terhadap tindakan guru dalam 

pembelajaran. Proses belajar merupakan hal yang dialami siswa atau suatu respon 

terhadap segala yang dibelajarkan guru melalui program yang telah dipersiapkan 

atau dikenal dengan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Sedangkan, hasil 

belajar merupakan suatu puncak dari proses belajar yang berupa perilaku belajar 

yang diinginkan melalui strategi yang dipilih guru. Pernyataan tersebut 
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terintegrasi ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) 

nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi 

pesetra didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar” 

(Sisdiknas, 2006:4). Hasil instrumen penilaian merujuk pada buku sebuah bunga 

rampai dalam tari pendidikan, tari atau gerak merupakan media atau alat ungkap 

yang digunakan untuk mengembangkan sikap, pola pikir, dan motorik anak 

menuju ke arah kedewasaannya. Anak tidak dituntut terampil menari karena 

bukan untuk menjadi penari, tetapi lebih kepada proses kreativitas dan merasakan 

pengalaman estetik melalui kegiatan berolah tari (Masunah 2003:246). 

 

Dalam membelajarkan siswa, guru harus mampu mengembangkan kompetensi 

profesional dan pedagogik ke dalam beberapa fase pembelajaran. Pola hubungan 

antara fase belajar dengan langkah-langkah pembelajaran dilukiskan ke dalam 

bentuk tabel di bawah ini. 

 

Tabel: 2.1 Hubungan antara Fase Belajar dan Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pemerian Fase Belajar Acara Pembelajaran 

 

Persiapan untuk 

belajar 

 

1.Mengarahkan perhatian Menarik perhatian siswa dengan 

kejadian yang tidak seperti 

biasanya, pertanyaan atau 

perubahan stimulus 

2. Ekspektansi Memberitahu siswa mengenai 

tujuan belajar 

3. Retrival  (informasi dan  

keterampilan yang relevan 

untuk memori kerja) 

Menstimulus siswa agar 

mengingat kembali hasil belajar 

(apa yang telah dipelajari ) 

sebelumnya 

Perolehan dan 

unjukperbuatan 

4. Persepsi selektif atas 

sifat stimulus 

Menyajikan stimulus yang jelas 

sifatnya 

5. Sandi semantik Memberikan bimbingan belajar 

 

6. Retrival dan respon Memunculkan perbuatan siswa 
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7. Penguatan Memberikan balikan 

informative 

 

Retrival dan alih 

belajar 

8. Pengisyaratan Menilai perbuatan siswa 

 

9. Pemberlakuan secara 

umum 

Meningkatkan retensi dan alih 

belajar 

 

(Sumber: Dimyati dan Mujiono, 1994:12) 

 

Dari tabel di atas, guru dituntut mampu mengembangkan kompetensi 

profesionalnya, yaitu menentukan topik yang akan dibelajarkan (SK dan KD) 

merupakan langkah pertama. Langkah kedua, memilih atau mengembangkan 

aktivitas kelas dengan topik yang telah ditentukan merupakan pengembangan 

kompetensi pedagogik. Langkah ketiga juga merupakan pengembangan 

kompetensi pedagogik, yaitu melakukan penilaian dan memerhatikan keberhasilan 

siswa serta melakukan revisi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

Istilah pembelajaran dalam penelitian ini diambil dari buku (KBBI, 1990:78).yang 

identik dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti 

petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui ditambah dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, pembuatan, 

cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.Pembelajaran 

atau pengajaran juga merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam 

pengertian ini secara implisit dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, 

menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada 

kondisi pembelajaran yang ada Uno (2007:83-84). 
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Dari beberapa pengertian pembelajaran yang di maksud dalam penelitian ini 

dirujuk dari pernyataan ke dalam undang-undang sistem pendidikan nasional 

(Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “pembelajaran adalah 

proses interaksi pesetra didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar” Sisdiknas (2006:4). Dari landasan teori ini akan dijelaskan 

beberapa teori yang berkaitan dengan pembelajaran seperti di bawah. 

 

2.1.2 Proses Interaksi Peserta Didik 

Setiap manusia didalam dirinya tumbuh dan berkembang beraneka ragam potensi 

yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Potensi yang dimiliki 

menumbuhkan keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri. Hal inilah yang 

mengendalikan manusia untuk bertingkah laku dan beraktivitas. Aktivitas adalah 

suatu kegiatan yang di arahkan kepada suatu tujuan yang akan mencapai dan 

tujuan itu memang telah dilakukan. Setiap siswa memiliki berbagai kebutuhan 

baik jasmani, rohani, maupun sosial. Kebutuhan ini tentu akan menumbuhkan 

dorongan untuk berbuat atau beraktivitas termasuk dalam belajar Soemanto 

(1983:76). 

 

Menurut Slameto (2003:2) belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memeroleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah 

laku dalam belajar terjadi secara sadar, bersifat continue dan fungsional, bersifat 

positif dan aktif, memiliki tujuan, dan mencakup seluruh aspek tingkah laku, 

proses perubahan tingkah laku adalah sebuah aktivitas.  
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Aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas sebagai hasil belajar ditunjukan dalam 

berbagai aspek seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, persepsi, motivasi, 

atau gabungan dari aspek-aspek tersebut. Dalam kegiatan belajar, berpikir, dan 

berbuat merupakan serangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sardiman 

(2006:96) memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh 

dengan pengamatan sendiri, penyelidikan sendiri, dan bekerja sendiri, dengan 

fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Pada proses 

pembelajaran tradisional, guru senantiasa mendominasi kegiatan. Siswa terlalu 

pasif, yang dianggap botol kosong yang perlu diisi air oleh guru. Aktivitas siswa 

terbatas pada mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan jika diberi 

pertanyaan guru, menurut cara yang ditentukan guru, dan berpikir sesuai dengan 

yang digariskan guru.  

 

Sardiman (2006:96) menerangkan bahwa seorang anak itu berpikir sepanjang ia 

berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir karena, itu agar anak 

bepikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk beraktivitas. Aktivitas belajar 

memiliki arti luas yang meliputi aktivitas fisik (jasmani) dan aktivitas 

mental(rohani). Aktivitas fisik seperti mengerjakan sesuatu, menyusun inti sari 

pelajaran, membuat peta dan lain-lain memerlukan gerakan anggota badan, 

sedangkan aktivitas mental misalnya siswa dapat mengembangkan kemampuan 

intelek-tualnya, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis, 

kemampuan mengucapkan pengetahuan atau dengan kata lain jika jiwanya bekerja 

atau berfungsi dalam proses pembelajaran. 
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Hamalik (1993:24) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan 

belajar yang dilakukan seorang berupa kegiatan mendengarkan, merenungkan, 

menganalisis, berpikir, membandingkan, dan menghubungkan dengan masa 

lampau. Kemudian Sardiman (2006:101) menggolongkan aktivitas belajar 

berdasarkan pendapat Denrick dalam delapan golongan dan diuraikan seperti di 

bawah ini. 

1. Aktivitas visual (visual activities), seperti: membaca, memerhatikan gambar 

demonstrasi melalui video tari. 

2. Aktivitas lisan (oral activities), seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Aktivitas mendengarkan (listening activities), contohnya: mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. Aktivitas menulis (writing activities), seperti: menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5. Aktivitas menggambar (drawing activities), misalnya: menggambar, membuat 

grafik, peta dan diagram. 

6. Aktivitas motorik (motor activities), yang termasuk di dalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, berternak. 

7. Aktivitas mental (mental activities), sebagai contoh misalnya: menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 
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8. Aktivitas emosi (emotional activities), misalnya: menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

Dari delapan golongan aktivitas belajar berdasarkan pendapat Denrick diatas, 

aktivitas yang di maksud dalam penelitian ini dibedakan menjadi empat jenis dan 

akan didefinisikan seperti berikut.  

1. Aktivitas visual adalah aktivitas belajar siswa yang berkaitan dengan siswa 

melihat video yang dipertontonkan oleh guru.  

2. Aktivitas lisan adalah siswa dalam menyatakan pendapat yang berkaitan 

dengan pembelajaran tari kreasi yang disajikan oleh guru. 

3. Aktivitas mendengarkan adalah aktivitas mendengarkan  uraian  hitungan dan 

hafalan ragam gerak tari kreasi   yang dicontohkan oleh guru. 

4. Aktivitas emosi adalah siswa menaruh minat saat mengikuti pembelajaran tari 

kreasi yang dicontohkan oleh guru. 

 

2.1.3 Implikasi Prinsip-Prinsip Belajar bagi Guru. 

Guru sebagai orang kedua dalam kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari 

adannya prinsip-prinsip belajar. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru 

terlihat pada rencana pembelajaran dalam (RPP) maupun dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:56) menjelaskan 

bahwa implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru terwujud dalam perilaku fisik 

dan psikis. Kesadaran adanya prinsip-prinsip belajar yang terwujud dalam 

perilaku guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

diselenggarakan. 
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Guru sejak merencanakan kegitan pembelajaran sudah memikirkan perilaku 

yang ditunjukan terhadap siswanya sehingga dapat menarik perhatian dan 

menimbulkan motivasi siswa tidak berhenti pada rencana pembelajarannya 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran perhatian guru hendaknya fokus pada 

implikasi prinsip-prinsip belajar seperti penggunaan metode secara bervariasi, 

penggunaan media sesuai dengan tujuan pembelajaran, penggunaan bahasa tidak 

monoton, penggunaan pertanyaan-pertanyaan bertujuan untuk membim-bing 

siswanya. Prinsip motivasi bagi guru hendaknya menunjukkan perilaku yang 

mengarahkan siswa pada belajar efektif. Misalnya, pemilihan bahan ajar sesuai 

dengan minat siswa penggunaan metode dan teknik mengajar juga harus sesuai 

dengan tujuan yang dicapai, mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa 

sesegera mungkin, memberikan pujian dalam bentuk verbal dan nonverbal, dan 

memberitahukan nilai siswa terhadap pembelajaran yang dipelajarinya.  

 

Dari gambaran di atas selanjutnya akan dipaparkan prinsip-prinsip pembelajaran  

yang dilaksanakan disekolah SMP LBPKK sebagai berikut. 

 

A. Prinsip-Prinsip Pembelajaran di SMP LB   

Disekolah SMP LBPKK menerapkan cara pembelajaran dengan menggunakan 

prinsip-prinsip sebagai berikut. 

 

1. Prinsip Khusus Pendidikan Tuna grahita 

Siswa tunagrahita mempunyai permasalahan yang majemuk dan kompleks. Dalam 

pembelajaran  guru dituntut menyesuaikan dengan spesifikasi kemampuan siswa 

dan segi mental, sosial, fisik, intelegensi dan kemampuan dalam psikososial dan 

motorik. Ada beberapa prinsip yang menjadi tuntutan bagi pendidikan tuna 
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grahita. Prinsip-prinsip yang dimaksud dituangkan dalam keputusan menteri 

pendidikan dan kebudayaan nomor 126/U/1994 tentang pendidikan yang luar 

biasa. Untuk itu, dipaparkan seperti di bawah. 

a. Prinsip Kasih Sayang 

Setiap aktivitas pendidikan hendaknya dilakukan dengan dasar kasih sayang 

karena itu kasih sayang merupakan prinsip dasar. Prinsip kasih sayang ini 

diartikan sebagai pemberian perhatian secara tulus oleh pendidik kepada para 

siswanya yaitu menyangkut kesediaan pendidikan guru untuk berbahasa yang 

lemah lembut, berperangai sabar, suka memaafkan, rela berkorban, bertindak 

sportif, memberi contoh perilaku yang baik, ramah, supel terhadap para siswanya. 

Perasaan kasih sayang adalah juga sebagai dasar untuk menarik perhatian siswa di 

dalam proses belajar mengajar dengan sikap dan perilaku guru seperti itu para 

siswa akan tertarik dan timbul kepercayaan sehingga dengan sadar mau menerima 

dan bersemangat untuk melakukan apa yang disarankan oleh guru. 

b. Prinsip Keperagaan  

Peragaan adalah penggunaan alat peraga untuk membantu mempermudah 

penyerapan informasi dan satu komunikasi timbal balik. Proses belajar mengajar 

pada hakikatnya di dalamnya terdapat unsur komunikasi timbal balik antara guru 

dan siswa. Siswa tuna grahita dengan segala keterbatasannya akan lebih mudah 

tertarik perhatiannya apabila di dalam proses belajar mengajar dilaksanakan 

dengan berbagai  jenis bentuk dan cara peragaan. Karena itu prinsip keperagaan 

ini sangat penting. Dengan peragaan akan memudahkan guru untuk 

menyampaikan berbagai materi pengajaran dan membantu memudahkan siswa 

untuk menyerapnya. Karena itu dalam proses belajar mengajar untuk siswa tuna 
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grahita hendaknya guru lebih banyak menggunakan peragaan dengan jenis, 

bentuk dan cara yang sesuai dengan kondisi, keterbatasan dan spesifikasi para 

tuna grahita. 

c. Prinsip Habilitas dan Rehabilitasi 

Usaha habilitasi adalah usaha agar siswa tunagrahita menyadari bahwa mereka 

masih memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan. Usaha 

tersebut juga menyangkut bagaimana cara memupuk dan mengembangkan 

kemampuan yang ada pada mereka. Selama ini ada anggapan yang menyatakan 

bahwa para tuna grahita tidak memiliki kemampuan atau kemampuannya hilang 

sama sekali. Anggapan tersebut  tidak benar, sebenarnya para tuna grahita masih 

memiliki kemampuan namun terbatas dan bahkan ada yang sangat terbatas karena 

itu diperlukan usaha untuk mengaktualisasi kemampuan yang terbatas tersebut 

dengan berbagai macam cara supaya dapat memupuk dan mengembangkan rasa 

percaya dan harga diri pada mereka. Sedangkan yang di maksud dengan 

rehabilitasi yaitu upaya bantuan medik, sosial dan keterampilan yang diberikan 

kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan. 

 

Usaha rehabilitasi di berbagai bidang menuntut berbagai macam keahlian, 

misalnya  guru, dokter spesialis, pekerja sosial, psikiater, ahli terapi bicara, karena 

itu kerja mereka harus dilakukan secara bertahap, sistematis, berkelanjutan serta 

berjangka dan dikoordinasikan dalam bentuk tim atau kelompok kerja. Dengan 

demikian guru SLB tuna grahita dalam melaksanakan rehabilitasi hendaknva 

berpegang pada prinsip rehabilitasi menjalin kerja sama yang harmonis dengan 

para ahli dalam tim tersebut. Dengan memerhatikan hal–hal tersebut guru dapat 
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menentukan alat bantu apa yang tepat dan mengembangkan serta mengaktualisasi 

kembali sehingga dapat tercapai tujuan yang telah direncanakan. 

 

2.1.4 Pendidik dan Sumber Belajar 

Peranan guru dalam membelajarkan siswa adalah mewariskan pengetahuan dan 

berbagai keterampilan kepada generasi penerusnnya menurut Hamalik (2004:45) 

menjelaskan peranan guru meliputi a) guru sebagai model, b) guru sebagai 

perencana, c) guru sebagai peramal, d) guru sebagai pemimpin, e) guru sebagai 

pemimpin, dan f) guru sebagai penunjuk jalan atau sebagai pembimbing kearah 

pusat-pusat belajar. 

a) Guru sebagai Model  

Dalam penilitian ini yang di maksud dengan guru sebagai model adalah guru 

memanfaatan  metode imitasi dalam membelajarkan gerak tari kreasi pada 

sekolah  SMP LBPKK. Metode imitasi adalah yang cenderung menirukan gerakan 

atau sikap model atau objeknya. Metode imitasi bisa relevan dengan konsep 

sehingga metode imitasi pada pembelajaran seni tari sangat sesuai karena materi 

utama tari adalah gerak, dikarenakan pada pembelajaran tari dengan metode 

imitasi anak akan lebih fokus dalam melakukan gerakan sehingga anak tidak 

mengalami kesulitan dalam menirukan gerakan dan menstimulus kemampuan dari 

aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Metode ini dilakukan agar siswa 

mendapatkan gambaran realistis tentang kualitas gerak tari yang baik, menurut 

Suyadi (2010:73). 
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b) Guru sebagai Perencana  

Guru sebagai perencana berkewajiban untuk mengembangkan tujuan-tujuan 

pembelajaran kedalam rencana yang oprasional dalam perencanaan guru harus 

memperhatikan perkembangan anak didiknya dan tingkat pengalaman siswa 

dalam belajar peranan guru dalam menyusun perencanaan (RPP) senantiasa 

menyesuaikan dengan kondisi belajar siswa, pengalaman dan pengetahuan siswa, 

metode belajar yang serasi dan materi pembelajaran yang ditetapkan dalam SK 

dan KD 

c) Guru sebagai Peramal  

Guru sebagai peramal memunyai kemampuan untuk mendiagnosis kemajuan 

belajar siswa peranan guru tersebut erat kaitannya dengan tugas mengevaluasi 

proses dan hasil belajar siswa  penilaian mempunyai arti penting baik bagi siswa, 

orang tua, dan bagi guru sendiri/ mengevaluasi. 

d)  Guru sebagai Pemimpin 

Guru sebagai pemimpinadalah guru sebagai pemimpin dalam kelasnya anggota 

kelompok sekaligus sebagai kelompok-kelompok dari siswa. Memelihara 

ketertiban kelas, mengatur ruangan. 

e) Guru sebagai Penunjuk Jalan  

Guru sebagai penunjuk jalan kepada sumber-sumber, maksudnya adalah guru 

menyediakan sumber-sumber yang cocok untuk membantu proses belajar siswa. 

Curtis mengemukakan, bahwa guru memiliki komponen-komponen lingkungan 

tertentu, yang terdiri: (1) sumber-sumber guru, (2) sumber-sumber manusia, (3) 

sumber-sumber masyarakat, (4) sumber-sumber media, dan (5) sumber-sumber 

kepustakaan. 
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2.2Media Pembelajaran 

Media  berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media merupakan sebuat alat 

yang mempunyai fungsi pesan, Bovee (Sanaky Hujair AH, 2010:3). Media adalah 

berbagai jenis komponen atau sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran 

yang dapat menstimulus pembelajaran untuk belajar, Gagne (Sanaky Hujair AH, 

2010:3). Sedangkan, Briggs (Sanaky Hujair AH, 2010:3) mengatakan media 

adalah segala wahana atau alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

menstimulus pembelajaran untuk belajar. Pembelajaran adalah  proses komunikasi 

antara pembelajaran, pengajar, dan bahan ajar. Media pembelajaran adalah sarana 

pendidikan yang dapat digunakan perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektifitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

a. Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajaran sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 

dipahami pembelajarn, serta memungkinkan pembelajaran menguasai 

tujuan pengajaran dengan baik. 

c. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, pembelajaran tidak 

bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga. 
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d. Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain 

seperti: mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

 

Media pembelajaran sangat banyak macam dan jenisnya. Untuk menggunakan 

media pembelajaran secara baik, efektif, dan efisien, kemampuan guru dalam 

memilih, mendesain, dan menggunakannya dengan melibatkankan siswa ke dalam 

pembelajaran perlu dikuasai dengan baik. Penguasaan media merupakan tuntutan 

yang sangat esensial bagi guru yang berkaitan dengan tujuan dan materi 

pembelajaran. Khususnya materi pembelajaran gerak tari kreasi, yang 

dibelajarkan guru di SMP LBPKK. 

 

Guru juga dapat mengembangkan emosi anak dengan menggunakan media-media 

yang mampu menggerakan gairah pembelajaran anak untuk mengembangkan 

ekspresi dan  perasaan yang menyenangkan.Untuk mengembangkan kemampuan 

motorik anak guru dapat mempergunakan media-media yang mampu menjamin 

anak tidak mengalami cidera. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan 

yang aman dan menantang bahan dan alat yang dipergunakan dalam keadaan baik, 

tidak menimbulkan perasaan takut, dan cemas dalam menggunakannya. Berbagai 

bahan dan alat yang dipergunakan juga menantang anak untuk melakukan 

aktivitas motorik. Gordon & Brown (Moeslichatoen, 2004:10) 

 

 Jenis media yang umumnya digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar dapat 

dibedakan menjadi tiga dan dijelaskan sebagai berikut. 

1) Media visual, yang termasuk jenis media visual adalah gambar/foto, sketsa, 

diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, papan flannel. 
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2) Media audio, yang termasuk adalah media yang mengutamakan  aktivitas siswa 

belajar melalui indera pendengaran. contohnya, radio, alat perekam pita 

magnetik, laboratorium bahasa. 

3) Media berproyeksi, yang termasuk media berproyeksi adalah media yang 

memiliki persamaan dengan media grafik dalam arti penyajian rangsangan-

rangsangan belajar melalui penglihatan dan pendengaran. Contohnya, film 

bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tidak tembus pandang, 

mikrofis, film, video, TV, permainan dan simulasi. 

 

Media dalam pembelajaran tari kreasi di SMP LBPKK adalah media yang 

bervariasi. Pemanfaatan media visual oleh guru dalam pembelajaran tari kreasi 

digunakan untuk menstimulus gerak awal yang berkaitan dengan pembelajaran 

ragam gerak tari kreasi dengan cara mempertontonkan video tari daerah Lampung. 

Media audio digunakan oleh guru untuk membelajarkan siswa yang berkaitan 

dengan musik tari yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Media 

berproyeksi digunakan oleh guru untuk membelajarkan tari dengan 

memertontonkan video tari. 

 

2.2.1 Pemanfaatan Metode dalam Pembelajaran Tari Kreasi 

Metode merupakan kegiatan menata dan mengelola pelaksanaan pengajaran yang 

efektif yang melibatkan segala bentuk interaksi antara siswa, guru, dan sumber 

belajar. Metode merupakan media tranformasi dalam mencapai bahan pelajaran 

mengacu kepada bahan pelajaran yang telah dirancang Abdul (2009:24).  
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2.2.2Pengertian Metode Imitasi 

 

Imitation (peniruan) adalah keterampilan untuk menentukan suatu gerakan yang 

telah dilatih sebelumnya. Metode meniru merupakan cara pembelajaran seni 

dengan membuat tiruan (imitasi)  gerak dari suatu objek gerak atau gerak tarian 

yang sudah jadi. Meniru berbeda dengan mencontoh meniru tidak dituntut persis 

dengan objek gerak atau tarian yang sudah jadi untuk ditiru. Artinya kegiatan 

meniru masih memberikan kesempatan kepada siswa memodifikasi atau 

mengkreasi, karena hasil gerakan tari dari tiruan tersebut  bisa bervariasi antar 

siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran seni dapat dilakukan dengan bahan ajar 

siswa mengkreasi gerak alam, binatang, dan/atau gerak dari sebuah atau beberapa  

jenis tarian. 

 

Latihan ini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan. Dengan demikian, 

kemampuan ini merupakan resepentasi ulang terhadap apa yang dilihat dan 

didengar anak. Oleh karena itu, peningkatan gerak fisik motorik pada tahap ini 

bisa dilakukan dengan memeragakan gerakan tertentu, atau sekedar 

mempertontonkan tanyangan film, misalnya. Stimulasi yang bisa diberikan untuk 

mencapai kemampuan gerak fisik motorik pada tahap ini adalah dengan 

menirukan gerak binatang, suara burung, atau gerakan-gerakan yang lain. Suyadi 

(2008:73).  

 

Langkah-langkah mengaplikasikan metode imitasi dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut: (1) guru mempersiapkan kesiapan siswa  mengkondisikan 

keadaan sebelum  memulai pembelajaran tari yang akan dipelajari siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (2) dalam metode imitasi ini guru 
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memperagakan terlebih dahulu gerak tari setelah itu setiap siswa menirukan gerak 

tari yang di contohkan oleh guru. (3) guru mengajarkan gerak tari dengan cara 

perindividu siswa agar setiap siswa dengan mudah mengimitasi(menirukan) gerak 

yang telah dicontohkan oleh guru.(4) setiap siswa diajarkan oleh guru gerak tari 

dengan mengimitasi gerakan tari secara berulang-ulang sampai siswa tersebut 

dapat mengimitasikan gerak tari yang diajarakan (5) setelah siswa diajarakan 

gerakan secara berulang-ulang dan terlihat siswa mampu menirukan gerakan tari 

yang diajarkan oleh guru selanjutnya guru mengajak siswa untuk menarikan gerak 

tari yang diajarkan secara bersama-sama dengan tetap dibimbing. Ketika siswa 

terlihat usaha kerasnya dalam melakukan mengimitasi gerakan tari guru selalu 

memberikan  penghargaan berupa kata-kata yang bisa meningkatkan semangat 

secara emosional, memberikan bimbingan secara individu dan selalu berusaha 

mengkondisikan agar siswa tetap fokus dalam menirukan gerak tari.  

 

Dalam proses pembelajaran siswa di tuntut untuk aktif di dalam kelompok 

belajarnya. Sardiman (2006:96) menerangkan bahwa seorang anak itu berpikir 

sepanjang ia berbuat. Tanpa perbutan berarti anak itu tidak berpikir, agar anak 

berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk beraktivitas. 

 

Metode imitasi dapat dikatakan berterima sebagai sebuah model dalam 

membelajarkan materi yang berkaitan dengan aspek penglihatan. Oleh karena itu, 

metode imitasi pada pembelajaran seni tari dapat dikatakan mampu merangsang 

daya serap siswa dalam pengolahan seni gerak. Metode imitasi diyakini dapat 

dijadikan sebagai landasan tumpu dalam membelajarkan siswa yang memberikan 

gambaran realistas tentang gerak tari yang baik.  
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2.3 Pengertian Tari 

 Tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan berbentuk gerak 

tubuh yang diperhalus melalui estetika dan ekspresi jiwa manusia yang diubah 

melalui gerak ritmis  yang indah. Sejalan dengan pendapat kedua tokoh terdahulu 

dalam buku ini, pada prinsipnya masalah ekspresi jiwa masih menjadi harga mati 

yang tidak bisa ditawar. Pernyataan yang mendasar tentang ekspresi jiwa manusia 

menjadi salah satu kunci tari menjadi bagian kehidupan yang mungkin hingga 

waktu mendatang selalu menjadi tumpuhan perkembangannya. 

 
Tari merupakan salah satu cabang seni, tari juga merupakan media untuk 

berkomunikasi tentang ekspresi seseorang melalui gerak yang bersifat estetika. 

Tari mendapat perhatian besar di masyarakat. Tari ibarat bahasa, yang mampu 

mengekspresikan pikiran dan perasaan seseorang sebagai alat berkomunikasi 

secara universal dan dapat dinikmati oleh siapa saja, pada waktu kapan saja. 

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 adat dan rekreasi Firmansyah, 

(1996:2) 

 

2.3.1 Tari Kreasi 

Tari kreasi merupakan tarian yang lepas dari standar tari yang baku. Komposisi-

komposisi tari tersebut harus diwujudkan melalui keterampilan merangkai gerak, 

menyesuaikan dengan iringan dirancang menurut kreasi penata tari sesuai dengan 

situasi dan kondisi dengan tetap memelihara nilai artistik Hawkins (2003:xii) 
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Tari Kreasi yang dikreasikan di SMP LBPKK Sukarame terdiri atas gerakan-

gerakan sebagai berikut.  

1. Melenggang 

2. Khenui Melayang 

3. Ukel 

Gerakan-gerakan tari kreasi yang berkaitan dengan (1) melenggang, (2) khenui 

melayang, dan (3) ukel dipaparkan dalam bentuk tabel seperti di bawah. 

 

Tabel: 2.2 Ragam Gerak Tari Kreasi 

NO 

 

Nama dan Rangkaian Ragam 

Gerak Tari 

 

Hit 

Uraian Gerak 

 

 

Kaki kiri melangkah kedepan  

dan kaki kanan kebelakang 

 

 

Kaki kanan melangkah 

kedepan dan kaki kiri 

kebelakang 

 

Kaki kiri melangkah kedepan  

dan kaki kanan kebelakang 

 

 

Kaki kanan melangkah 

kedepan dan kaki kiri 

kebelakang 

 

Gerakan  kaki dan tangan di 

lakukan berulang dengan sama 

sampai hitungan ke 8 

Tangan kanan ditarik ke depan 

dan diikuti kaki kiri 

selanjutnya bergantian tangan 

kiri yang ditarik kedepan dan 

diikuti kaki kanan. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELENGGANG 

 

 

 

 

 

    1                          2                 3             4 

 

 

 

 

 

        5                      6                 7           8 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHENUI MELAYANG 

 

 
 
 
 
 

 

 

1                  2                3                 4 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Kedua kaki tetap bergerak di 

tempat dengan level sedang 

dengan bertumpu pada gerakan 

di lutut 

 

Kedua kaki tetap bergerak di 

tempat dengan level sedang 

dengan bertumpu pada gerakan 

di lutut 

 

Kedua kaki tetap bergerak di 

tempat dengan level sedang 

dengan bertumpu pada gerakan 

di lutut 

 

Kedua kaki tetap bergerak di 

tempat dengan level sedang 

dengan bertumpu pada gerakan 

di lutut 

 

Gerakan  kaki dan tangan di 

lakukan berulang dengan sama 

sampai hitungan ke 8 

Kedua tangan diletakkan di 

samping lalu perlahan ditarik 

ke atas seperti gerakan burung 

seakan –akan burung hendak 

terbang 

 
 

Tangan kanan mengukel level 

tinggi diikuti gerakan kaki 

kearah samping kanan 

 

Tangan kanan mengukel level 

tinggi diikuti gerakan kaki 

kearah samping kanan 

 

Tangan kiri  mengukel level 

tinggi diikuti gerakan kaki 

kearah samping kiri 

 

Tangan kiri  mengukel level 

tinggi diikuti gerakan kaki 

kearah samping kiri 

 

 

5                       6                     7                            8 

1                    2                         3                 4 

Ukel 
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2.4 Evaluasi 

Evaluasi merupakan langkah akhir yaitu sebagai barometer pengukur pada hasil 

ketercapaian proses pembelajaran. Secara umum evaluasi pengajaran adalah 

penilaian penafsiran terhadap pertumbuhan kemajuan peserta didik kearah tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan Arikunto (2010:115-120). Dalam pelaksanaan 

penelitian, evaluasi yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam 

pembelajaran seni tari  sebagai bahan ajar dalam seni tari dinilai berdasarkan 

aspek-aspek yang harus dicapai siswa, yaitu: 

 

a. Aspek Kognitif  (Pengetahuan) 

Penilaian aspek kognitif dalam pembelajaran seni tari berkenaan dengan 

pemahaman daya pikir dan aplikasi daya pikir kedalam perbuatan menghafal 

ragam gerak tari kreasi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gerakan 5,6,7,8 seterusnya 

sama secara bergantian dua 

kali kekanan dn dua kali kekiri 

 

Tangan kanan mengukel level 

tinggi diikuti gerakan kaki 

kearah samping kanan dua kali 

setelah itu bergantian tangan 

kiri mengukel level  

tinggi diikuti gerakan kaki 

kesamping kiri dua kali 

 

 

 

 

 

 

5                    6                 7                  8 
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b. Aspek Afektif (Sikap) 

Aspek afektif yang dijadikan sebagai penilaian yaitu respon (sambutan) siswa 

dalam menunjukan sikap kesungguhan dalam belajar dan keberanian untuk 

mengungkapkan ekspresi  melalui gerak. 

c. Aspek Psikomotor (Keterampilan) 

Aspek psikomotor yang dilakukan untuk mengetahui gerak siswa mencangkup 

kemampuan dalam memahami  gerak yang sesuai. Pada evaluasi pembelajaran 

seni tari di SMP LBPKK hasil belajarnya cenderung dilihat dari perkembangan 

terhadap minat belajar siswa pada aspek psikomotorik siswa dalam melakukan 

gerak tari yang sesuai diajarkan oleh guru melalui metode imitasi, instrumen 

penilaian dalam bentuk tabel tes kemampuan dan aktivitas  belajar siswa. Pada 

guru juga dilakukan penilaian dalam bentuk instrumen penilaian terhadap 

aktivitas guru. 

 

 


