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ABSTRAK 

 

 

PEMBELAJARAN GERAK TARI SI KANCIL MENGGUNAKAN 

METODE BERCERITA DI TK ASSALAM 2 SUKARAME  

BANDARLAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

Luvhita Azqia Madyaratry 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran tari menggunakan 

metode bercerita dalam pembelajaran gerak tari si kancil di TK Assalam 2 

Sukarame Bandarlampung.  Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas B 1 yang berjumlah 

16 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data yang didahului 

berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan metode 

bercerita berjalan sesuai dengan instrumen. Hal ini terlihat pada tahap pembelajaran 

tari menggunakan metode bercerita yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan 

dan tahap evaluasi yang dilakukan oleh guru. Siswa tampak aktif dengan metode 

yang digunakan, cepat dan mudah menghafal ragam gerak tari serta antusias ketika 

guru memberikan kesempatan untuk bercerita maupun memperagakan gerak di 

depan kelas.  

 

 

 

Kata kunci: gerak tari si kancil, metode bercerita, pembelajaran  

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

LEARNING THE DANCE MOVEMENTS OF THE KANCIL USING THE 

STORYTELLING METHOD AT ASSALAM 2 SUKARAME TK BANDAR 

LAMPUNG 

 

By  

 

Luvhita Azqia Madyaratry 

 

 

This study aims to describe dance learning using the storytelling method in learning 

the dance moves of the mouse deer at Assalam Kindergarten 2 Sukarame Bandar 

Lampung. The research was conducted using qualitative methods. This study's data 

sources were teachers and students of class B 1, totalling 16 students. This study's 

data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The 

stages of data analysis are preceded by data reduction, data presentation, and 

concluding. The results of this study indicate that the learning process of the mouse 

deer dance moves using the storytelling method according to the instrument. This 

can be seen in the dance learning stage using the storytelling method, namely the 

preliminary stage, the implementation stage and the evaluation stage carried out by 

the teacher. Students seem active with the method used, quickly and easily 

memorize various dance movements and are enthusiastic when the teacher provides 

opportunities to tell stories or demonstrate movements in front of the class. 
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serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah”  

(Hasan al-Bashri) 

 

 

 

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan,  

dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pendidikan seni merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan agar menguasai 

kemampuan berkesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkannya 

(Kristanto, 2017: 123). Pada dasarnya pendidikan seni memiliki tujuan 

sebagai pengembangan aspek afektif, psikomotorik serta kognitif. Pendidikan 

seni memiliki fungsi peranan sebagai tempat pengembangan kreativitas 

disamping itu dapat menunjukkan bahwa    pendidikan seni berpengaruh secara 

umum. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek lembaga pendidikan yang 

memahami pentingnya pendidikan seni untuk menciptakan dunia pendidikan 

yang inovatif, kreatif serta apresiatif.  

 

Pendidikan seni seringkali berkaitan dengan sebuah pertumbuhan mental. 

Pendidikan seni dapat memberikan pembentukan sikap pembelajaran, 

penghargaan serta    pemahaman terhadap berbagai perbedaan dan mendukung 

kemampuan dasar hidup serta perspektif masa depan. Pendidikan seni yang 

berdimensi mental (moral) sesungguhnya dapat membantu kecerdasan 

emosional dan intelektual, menghargai pluralitas budaya dan alam semesta, 

menumbuhkan daya imajinasi, motivasi dan harmonisasi siswa dalam 

menyiasati atau menanggapi setiap fenomena sosial budaya yang muncul ke 

permukaan (Iryanti, 2001: 40). 

 

Program pendidikan seni tidak terlepas dari sekolah dan peserta didik. Dunia 

pendidikan seni secara umum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

setiap peserta didik untuk memperkenalkan warisan budaya, memperluas 
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kesadaran sosial serta menambah pengetahuan  (Adzan, 2014: 4). Dalam hal 

ini pendidikan seni sudah dapat dikenalkan sejak jenjang prasekolah yang 

berkaitan dengan anak. Pendidikan sangat penting bagi anak, terutama dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan diri anak. Hal ini dikarenakan  satu 

sisi pendidikan seni berfokus pada fakta dan pengetahuan teoritis, dan di sisi 

lain anak juga dapat memperoleh pemahaman estetis melalui eksplorasi dan 

pengalaman praktis melalui kegiatan seni (Mulyani, 2016: 30). Dengan 

demikian pendidikan seni secara kreatif dapat dimanfaatkan untuk membina 

dan mengembangkan anak di masa prasekolah. 

 

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang harus ditempuh sebelum 

jenjang pendidikan dasar. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang 

diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan, dan 

keterampilan yang melandasi pendidikan serta mengembangkan diri secara 

utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup (Ulfa, 

2015: 2). Di dalam PP RI No. 27 Tahun 1990, dijelaskan bahwa pendidikan 

prasekolah adalah pendidikan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di lingkungan      keluarga 

sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan prasekolah 

diselenggarakan di jalur pendidikan formal atau biasa disebut dengan 

pendidikan Taman kanak-kanak. 

 

Pendidikan Taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan 

anak  berusia empat sampai dengan enam tahun (UU Sisdiknas no 20 tahun 

2003). Pendidikan Taman kanak-kanak memiliki peran penting untuk 

mengembangkan kepribadian anak serta mempersiapkan mereka untuk 

memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Dalam teori perkembangan 

mental, anak usia taman kanak-kanak tergolong ke dalam tahapan 

praoperasional yang berarti kemampuan mental dan intelektual anak masih 

terkait dengan objek konkrit sehingga proses belajar harus memperhatikan 

kemampuan anak sesuai dengan tahap mentalnya (Srinahyani, 2017: 476). 

Taman kanak-kanak bertujuan membantu anak didik mengembangkan 
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berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, 

sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/ motorik, kemandirian, dan seni 

untuk siap memasuki pendidikan dasar (Widaningsih, 2018: 6). Hal tersebut 

menjadi sebab mengapa pendidikan taman kanak-kanak mempunyai peranan 

sebagai wadah kesempatan bagi anak untuk mengenal seni agar dapat 

mengembangkan potensi secara inovatif serta kreatif. 

 

Dalam konteks fungsi individual seni, ada karakteristik yang membedakan 

antara seni untuk anak-anak dan seni untuk orang dewasa karena karakter 

fisik ataupun mentalnya berbeda. Seni bagi anak-anak sangat berpengaruh 

pada perkembangan motorik kasar dan halus, pola bahasa dan pikir serta 

perkembangan sosial anak (Mulyani, 2016: 27). Tanpa disadari, anak belajar 

banyak hal melalui kegiatan seni. Di jenjang taman kanak- kanak fungsi seni 

yang sebenarnya bukan pada terletak pada hasil, melainkan pada prosesnya. 

Salah satu pembelajaran seni yang bisa dikenalkan pada jenjang taman kanak 

kanak adalah pembelajaran tari. 

 

Taman Kanak-Kanak Assalam 2 Sukarame adalah salah satu sekolah formal 

yang terletak di Bandarlampung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

di TK Assalam 2 siswa memiliki antusias serta ketertarikan belajar menari 

yang sangat tinggi. Di TK Assalam 2 siswa mempelajari berbagai tarian, baik 

tari daerah seperti  sigeh penguten dan bedana maupun tarian kreasi dengan 

gerakan sederhana yang biasanya tercipta dari lagu anak-anak. Setiap akhir 

tahun ajaran, pihak sekolah mengadakan pertunjukkan untuk siswa yang 

berbakat dalam menari dan dalam bakat lainnya, sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap pembelajaran tari di sekolah tersebut. 

 

Kegiatan pembelajaran tari dapat memberikan suatu dorongan atau 

rangsangan  yang baik bagi anak-anak dalam proses menemukan daya gerak 

mereka. Anak-anak  memperagakan gerakan sehingga dapat mengekspresikan 

gerak pada tubuhnya dengan bantuan guru untuk berkreasi sesuai dengan 

keinginan jiwanya (Dewi,     2020: 119). Pembelajaran tari di jenjang Taman 
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kanak-kanak pada umumnya menyukai gerak gerak yang mengarah pada 

gerak imitasi dan berirama dinamis. Dalam pembelajaran tari di jenjang 

taman kanak-kanak, guru sekiranya dapat menjadi motivator serta kritis, 

sehingga membuat proses pembelajaran tari menjadi menyenangkan. 

Seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga harus 

mampu menjadi katalisator, motivator, dan dinamisator pembangunan di 

tempat tinggalnya (Widaningsih, 2018: 4). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, sebelumnya pembelajaran tari di 

TK Assalam 2 menggunakan beberapa metode untuk memudahkan guru 

dalam mengajarkan pembelajaran tari. Beberapa metode yang telah dilakukan 

yaitu metode imitasi dan metode drill. Tetapi, metode tersebut di rasa guru 

kurang efektif karena seringkali pada prosesnya membuat anak menjadi 

bosan dan jenuh. Guru mencari solusi agar pembelajaran tari menjadi lebih    

menyenangkan yaitu dengan metode yang dirasa dapat membuat anak-anak 

tertarik.  Metode tersebut yakni, metode bercerita. Maksud dari metode 

bercerita ialah mendongeng. Sebelum anak-anak mempelajari tarian, guru 

mendongeng terlebih dahulu agar anak-anak memahami materi yang akan 

menjadi proses pembelajaran. Dongeng biasanya sangat disukai anak-anak 

lantaran kebiasaan anak yaitu suka mendengarkan cerita yang menurutnya 

menarik. Hampir semua anak-anak senang mendengarkan dongeng/cerita 

yang berhubungan dengan legenda muasal suatu  tempat, keajaiban alam 

maupun yang berhubungan dengan binatang yang menyerupai tingkah laku 

seperti manusia. 

 

Adapun salah satu dongeng yang disampaikan ialah dongeng si kancil. 

Dongeng tersebut merupakan dongeng berjenis fabel. Fabel adalah bentuk 

cerita yang menampilkan hewan atau binatang sebagai tokoh utama. Guru di 

TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung memilih cerita si kancil lantaran 

tari yang dipelajari yaitu tari si kancil. Cerita tersebut menjadi sebuah 

gambaran anak-anak terhadap hewan bernama kancil yang nantinya 

merangsang stimulus anak-anak untuk melakukan gerak tari si kancil 
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dikarenakan sudah tergambar bagaimana hewan kancil tersebut. Selain itu 

terdapat pesan moral pada dongeng si kancil yang    mengandung nilai pantang 

menyerah dan memiliki akal yang cerdik. Berdasarkan uraian dan penjabaran 

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana        pembelajaran gerak tari 

si kancil menggunakan metode bercerita. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan tersebut , 

didapati rumusan masalah yaitu : 

“Bagaimana pembelajaran gerak tari Si kancil menggunakan metode 

bercerita di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran tari si kancil menggunakan metode bercerita di 

TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat bagi peneliti, bermanfaat untuk menambah pengalaman serta 

wawasan dalam pembelajaran tari di jenjang jenjang Taman Kanak 

Kanak, terkhusus pada pembelajaran tari menggunakan metode 

bercerita. 

1.4.2 Manfaat bagi guru, hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan 

masukan dalam belajar mengajar tari. 

1.4.3 Manfaat bagi pembaca, pembaca dapat menjadikan hasil penelitian 

sebagai refrensi dan menambah wawasan. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.5.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah Pembelajaran gerak tari si kancil dengan 

metode bercerita. 

1.5.2 Subjek Penelitian 

 Subjek yang diteliti adalah guru dan siswa kelas B 1 di TK Assalam 

2. 

1.5.3 Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian ini di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. 

1.5.4 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan bulan Februari 2022. 
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Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 

 

No Waktu kegiatan Aktivitas 

1. Januari 2022 Observasi Awal 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

       Februari 2022 

Menemui Kepala Sekolah untuk 
meminta izin melakukan penelitian 

sekaligus menyerahkan surat izin 
penelitian 

Melakukan wawancara dengan 
pihak sekolah termasuk kepala 

sekolah dan melakukan 
dokumentasi 

terkait profil sekolah dan 

pengambilan gambar 

bangunan sekolah. 

Pengamatan Pembelajaran yang 
mencakup aktivitas guru 

serta aktivitas siswa 

Mengamati guru memberikan 

materi pembelajaran tari dengan 
metode yang diteliti 

Wawancara guru 

Melakukan penyusunan laporan    
hasil penelitian 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Untuk menghindari duplikasi dan plagiarisme, penulis melakukan 

penelusuran pada penelitian-penelitian serta jurnal terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan dan menjadikan referensi penulis dalam melakukan 

penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai hubungan yang sama 

dengan penelitian yang diambil oleh penulis dari beberapa sumber antara lain: 

 

1. Peningkatan Kreativitas Gerak Melalui kegiatan Tari Berbasis Cerita 

(Tarita) Pada anak usia 4-6 Tahun di TK Aisyiah Campakoah Kecamatan 

Mrebet kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan oleh Nufikha 

Lahi Latifa pada tahun 2020. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat 

kreativitas pada anak usia 4-6 tahun di jenjang taman kanak. Relevansi 

penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada metode yang dipakai 

serta subjek yang diteliti. 

 

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu 

terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian yang 

dilakukan Nufikha Lahi Latifa yaitu apakah pembelajaran tari berbasis 

cerita dapat meningkatkan kreativitas gerak anak pada usia 4-6 tahun. 

Sedangkan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu 

bagaimana pembelajaran gerak tari Si kancil menggunakan metode 

bercerita di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. 
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2. Penggunaan Metode bermain dalam pembelajaran gerak tari kangguru 

di  TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tangkit Batu Muara Putih Lampung 

Selatan. Penelitian ini dilakukan oleh Vita Fauzia Ulfa tahun 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan metode 

bermain pada pembelajaran tari di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Lampung Selatan. Pada penelitian ini subjek yang di teliti yaitu sama 

sama anak usia dini usia 4-6 tahun di jenjang formal Taman kanak kanak. 

Pada penelitian yang ditulis oleh Vita Fauzia Ulfa, yang membedakan 

pada penelitian penulis tentu nya pada aspek metode pembelajaran yang 

digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis metode yang 

digunakan yaitu metode bercerita atau mendongeng. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Vita Fauzia Ulfa yaitu metode bermain 

dengan instrument penilaian menggunakan gerak lokomotor, 

nonlokomotor dan motorik halus dengan hasil kesimpulan baik dengan 

kategori mampu. 

 

3. Gerak dasar tari untuk anak usia dini. Jurnal ini di lakukan oleh Jauhari 

Kumara Dewi yang bertujuan untuk mengetahui gerakan dasar tari yang 

tepat untuk anak usia dini. Pada jurnal ini aspek yang diharapkan adalah, 

Penyusunan atau penggabungan gerak dengan menari anak diharapkan 

dapat berapresiasi dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

motorik dengan pengalaman mengungkapkan ekspresi gerak untuk 

meningkatkan kemampuannya. Gerak yang dilakukan berdasarkan 

eksplorasi dan improvisasi serta gerak peniruan. Penyusunan gerak 

sangat dibutuhkan dalam menari agar ada patokan atau standar dalam 

pembelajaran menari, sehingga memudahkan guru dan anak dalam 

bergerak selanjutnya.  
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Berdasarkan dari beberapa refrensi penelitian terdahulu beserta jurnal, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan penulis saat 

ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian saat ini 

yang dilakukan penulis hanya menekankan kepada bagaimana 

penggunaan metode bercerita pada tari si kancil di TK Assalam 2 

Sukarame Bandarlampung. Sedangkan pada refrensi penelitian tersebut 

lebih mengukur kepada kreativitas anak dalam mengeksplorasi serta 

mengimprovisasi gerak tari. 

 

2.2. Metode Pembelajaran 

 

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode 

diperlukan oleh guru agar penggunaan nya bervariasi sesuai yang ingin 

dicapai setelah pengajaran terakhir (Djamarah, 2006: 42). Metode 

pembelajaran merupakan sistem pembelajaran atau dapat disebut cara untuk 

mempermudah pembelajaran secara sistematis berupa pengimplementasian 

secara konkret atau penyampaian materi terhadap peserta didik berdasarkan 

dengan apa yang dipelajari sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik. Setiap metode pembelajaran yang digunakan bertalian dengan 

tujuan belajar yang ingin dicapai. Untuk mendorong keberhasilan guru dalam 

proses belajar mengajar, guru harus mengetahui fungsi dan langkah-langkah 

pelaksanaan metode mengajar (Sagala, 2013: 201). 

 

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa di sekolah dalam proses pembelajaran dapat memberikan kemampuan 

pemahaman konsep yang baik pada siswa, serta terhadap materi-materi 

pembelajaran, sehingga akan dapat melatih siswa dan dapat mengembangkan 

skill belajar siswa di sekolah, serta sikap ilmiah para siswa. Dapat dikatakan 

bahwa peningkatan hasil belajar siswa di sekolah, memberikan bukti nyata 

adanya kemampuan guru dalam pengelolaan proses pembelajaran yang 

terlihat dari kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang 
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digunakan selama proses pembelajaran, serta pemahaman dan keterampilan 

guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah 

(Nasution, 2017: 15). 

 

2.2.1 Metode Bercerita 

 

Bercerita adalah upaya untuk mengembangkan pontensi 

kemampuan berbahasa anak melalui pendengaran dan kemudian 

menunturkan nya    kembali dengan tujuan melatih ketrampilan anak 

dalam bercakap-cakap untuk menyampaikan ide dalam bentuk lisan 

(Mustakim, 2005: 20). Dengan kata lain bercerita adalah 

menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu 

kejadian secara lisan dalam kemampuan untuk mengembangkan 

pontensi kemampuan berbahasa isi cerita itu dikaitkan dengan dunia 

anak kehidupan anak. Maka anak dapat memahami isi cerita itu, 

anak akan mendengarkannya dengan penuh perhatian, dengan 

mudah dapat menangkap isi cerita (Fatimah, 2017:    249). 

 

Metode bercerita merupakan cara yang dapat merangsang imajinasi 

anak melalui cerita yang disampaikan guru terhadap anak kemudian 

dapat mengekspresikanya dalam bentuk gerakan yang spontan dan 

ekspresif (Juniasih, 2012: 169). Metode bercerita sama hal nya 

dengan metode berceramah yaitu metode yang penuturan bahan 

pembelajaran secara lisan (Sudjana, 2010: 77). Penerapan metode 

bercerita dalam pembelajaran tari guru hendaknya memberikan 

sebuah cerita agar anak-anak termotivasi untuk melakukan gerak 

berdasarkan cerita. Nanti nya cerita tersebut dapat dijadikan sebagai 

pengantar gerak tari, juga sebagai sebuah pengalaman belajar anak. 

Dengan demikian, anak akan lebih mudah menerima materi yang 

diberikan karena sebelumnya anak sudah memahami isi cerita. 
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Tujuan dari metode bercerita adalah membantu mengembangkan 

fantasi anak dan mengembangkan perkembangan bahasa anak. 

Metode bercerita juga dapat dikatakan metode yang tepat bagi anak 

usia dini khususnya yang ada di taman kanak-kanak, hal ini karena 

dengan bercerita guru dapat menyampaikan berbagai informasi 

melalui penuturan cerita juga ilmu pengetahuan yang dapat diingat 

oleh anak karena disampaikan dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari (Moeslichatoen, 2004: 170). 

 

Fadlillah (2014:  172)   mengatakan   bahwa   metode   bercerita 

merupakan metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian 

kepada peserta didik. Kejadian atau peristiwa tersebut disampaikan 

kepada peserta didik melalui tutur kata, ungkapan dan mimik wajah 

yang unik yang mampu menarik perhatian peserta didik untuk 

mendengarkan dan mencerna isi cerita. Cerita yang dibawakan 

haruslah menarik, dan dapat mengundang perhatian anak. Isi 

ceritanya tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak taman kanak-

kanak. Maka dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa 

metode bercerita yang menarik dapat membuat anak memperhatikan 

cerita serta anak dapat memahami apa yang hendak disampaikan 

melalui cerita tersebut. Sehingga anak-anak tidak menjadi jenuh, 

bahkan dapat menjadikan pembelajaran yang sangat menyenangkan 

bagi anak. 

 

2.2.2 Tahap pembelajaran Tari dengan Metode Bercerita 

 

Proses pembelajaran tari dengan metode bercerita merupakan salah 

satu metode yang mempunyai struktur, agar suasana didalam kelas 

atau pada saat pengimplementasian metodenya berjalan sistematis. 

Dalam metode bercerita pelaksanaan nya mempunyai 3 tahap, yaitu 

tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi/penutup 

(Mikasari, 2011: 56). 
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Berikut merupakan tahap pembelajaran yang harus di lalui : 

 

a. Tahap Pendahuluan / Demonstrasi : 

 Tahap pendahuluan bertujuan untuk mengetahui apa yang 

hendak dicapai, kemudian guru menjelaskan manfaat dari 

metode yang akan dilakukan serta menentukan cerita yang 

akan disampaikan. 

 

b. Tahap pelaksanaan : 

Tahap pelaksanaan/ inti bertujuan untuk menjelaskan secara 

rinci  langkah-langkah dalam pembelajaran tari dengan metode 

bercerita. Berikut langkah-langkah pada tahap pelaksanaan : 

 

1. Langkah pembukaan (orientasi) 

Peserta didik memasuki ruangan kelas kemudian guru 

mengatur barisan siswa agar rapi dan siap menerima 

pelajaran. Kegiatan mengatur peserta didik agar baris 

dengan rapi dan tertib merupakan salah satu proses 

pengembangan kepribadian siswa terbiasa tertib. Guru 

selanjutnya  membuka pelajaran dengan salam pembuka 

setelah barisan siswa rapi. 

 

Lalu selanjutnya setelah salam pembuka, kegiatan 

apersepsi dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada siswa tentang apa yang mereka 

ketahui tentang hewan bernama kancil. Misalnya kancil 

itu hewan yang seperti apa dan bagaimana bentuknya. 
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2. Langkah Terbimbing 

 Pada langkah ini setelah peserta didik mendengarkan 

semua cerita, guru mengajak peserta didik untuk 

memperagakan macam-macam gerakan yang telah 

dicontohkan oleh guru. Awalnya peserta didik diajak 

bergerak tanpa menggunakan musik terlebih dahulu agar 

peserta didik dapat menirukan gerakan yang 

dicontohkan oleh guru dengan baik. Setelah peserta 

didik sudah dapat memperagakan gerakan yang telah 

dicontohkan oleh guru, guru mengajak peserta didik 

untuk memperagakan tarian dengan menggunakan 

iringan musik. Pada tahap ini tentu saja guru dapat 

melihat seberapa jauh pemahaman anak terhadap 

pengimplementasian gerak  melalui metode bercerita. 

 

3. Langkah latihan struktur 

 Setelah anak menguasai gerak tarian lalu selanjutnya 

guru memberikan stimulus untuk merangsang 

keberanian serta rasa percaya diri anak menari di depan 

kelas dan dilihat oleh guru serta temantemannya. 

Stimulus yang di berikan oleh guru kepada peserta didik 

juga merupakan salah satu proses pengembangan 

kepribadian. Proses ini menumbuhkan rasa percaya diri 

dan peserta didik yang kurang percaya diri dapat berlatih 

untuk tampil di depan teman-teman nya. 

 

c. Tahap Penutup/ Evaluasi : 

 Tahap Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian 

perkembangan siswa  perlu diukur, baik posisi siswa sebagai 

individu maupun posisinya didalam kegiatan kelompok. 

Evaluasi dapat mendorong peserta didik untuk lebih giat 
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belajar secara terus menerus dan juga mendorong guru untuk 

lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta 

mendorong pengelola pendidikan untuk lebih meningkatkan 

fasilitas dan kualitas belajar peserta didik (Idrus, 2019: 921). 

Pada tahap ini guru/ pendidik dapat melakukan pengulasan 

terhadap pembelajaran dengan memberikan pertanyaan 

apakah ada bagian dari pembelajaran gerak tari yang belum 

bisa dimengerti sebelum melakukan penilaian. 

 

2.3. Pembelajaran Gerak Tari 

 

Gerak merupakan unsur dasar dalam pembelajaran tari. Pada umumnya anak 

anak sangat menyukai gerak tari yang cenderung mudah diikuti dan musik 

yang menarik. Ketika anak bergerak sambil menari, merupakan pengalaman 

yang menyenangkan bagi mereka. Gerak di dalam tari merupakan hasil dari 

pengembangan ragam gerak, pengembangannya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan tuntutan dalam penyusunan sebuah karya tari. Untuk usia 

anak-anak terlebih anak usia dini, maka gerak yang dikembangkan tentunya 

sesuai dengan kemampuannya, atau lebih mudah dan tidak rumit, dan pola 

pengembangan geraknya pun dilakukan dengan materi dasar gerak 

keseharian, seperti melompat, berlari dan berjalan. Gerak merupakan 

pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia. Gerak tidak 

hanya terdapat pada denyutan denyutan di seluruh tubuh manusia yang 

memungkinkan manusia hidup, tetapi gerak juga terdapat pada ekspresi dari 

semua pengalaman emosional manusia (Yetti, 2012: 218). 

 

Pembelajaran gerak tari pada jenjang taman kanak-kanak berfungsi sebagai 

media ekspresi, media bermain, media pengembangan bakat dan media 

kreativitas. Adapun jenis-jenis tari pada anak yaitu tari disesuaikan dengan 

gerak motorik anak. Bentuk tari sebaiknya memperhatikan karakteristik   

gerak anak seperti gerak menirukan, gerak manipulasi spontan, gerak 

sederhana dan gerak apa adanya (Abidin, 2018:  84).  Dalam pembelajaran 
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tari bagi anak terlebih dahulu disusun proses tari secara bertahap. Guru 

sebaiknya mencari gerak tari yang mudah dan menarik dilakukan peserta 

didik, dalam hal ini guru harus kreatif, teliti dan mengerti dalam memilih dan 

menyusun gerak tari yang mudah dilaksanakan.  

 

2.4. Pendidikan Taman Kanak Kanak 

 

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan 

formal bagi anak anak. Anak pada masa taman kanak kanak memiliki 

karakterstik tersendiri dimana anak sangat aktif, dinamis, memiliki rasa ingin 

tahu yang sangat tinggi terhadap apa yang dilihat dan apa yang didengarnya.  

Sesuai dengan karakteristiknya anak pada jenjang taman kanak kanak sedang 

mengalami proses perkembangan yang sangat pesat dan sangat fundamental 

bagi kehidupan selanjutnya. 

 

Menurut Santrock dalam Hijriati (2002: 44) periode perkembangan anak 

terdiri atas tiga periode, yaitu anak (childhood), remaja (adolescence), dan 

dewasa (adulthood). Adapun dijelaskan pada priode anak yaitu masa awal 

anak anak atau Early Childhood. Masa awal anak-anak (Early Childhood) 

adalah periode perkembangan yang merentang dari masa akhir bayi hingga 

usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun pra 

sekolah atau    pre school years. Selama masa ini, anak belajar untuk menjadi 

lebih mandiri dan memerhatikan dirinya. Mereka mengembangkan kesiapan 

sekolah (seperti mengikuti perintah dan mengenal huruf) dan menghabiskan 

banyak  waktu untuk bermain dengan teman sebayanya. 

 

Snowman dalam Patmonodewo (2000: 32) menjelaskan ciri ciri anak 

Taman Kanak Kanak pada usia 4-6 tahun diantaranya : 

1. Anak taman kanak-kanak umumnya sangat aktif, karena mereka  telah 

memiliki control terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan 

yang dilakukan sendiri. 

2. Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan 
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istirahat yang cukup, karena anak sering tidak menyadari bahwa 

mereka harus beristirahat yang cukup. 

3. Walaupun otot anak anak lebih berkembang terhadap jari dan tangan 

namun biasanya anak belum terampil, sebagai contoh anak belum 

bisa mengikat tali sepatu. 

4. Peralihan sering terjadi, tetapi sebentar kemudian mereka telah 

berbaik kembali. 

5. Anak taman kanak kanak cenderung mengekspresikan emosi nya 

secara bebas dan terbuka. 

6. Peranan sebagai anak laki-laki atau perempuan lebih jelas, anak laki 

laki agresif sedangkan anak perempuan lebih suka bermain boneka 

dan menari.Taman kanak-kanak kanak adalah masa yang ideal untuk 

mempelajari ketrampilan tertentu. Dengan alasan bahwa anak-anak 

mempunyai sifat senang mengulang-ulang dan dengan senang hati 

anak mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil melakukannya, 

anak bersifat pemberani, anak lebih mudah dan cepat belajar karena 

tubuhnya masih sangat lentur s erta ketrampilan yang dimiliki baru 

sedikit, sehingga ketrampilan yang lentur dikuasi tidak menggangu 

ketrampilan yang sudah ada.  
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2.1. Kerangka Berpikir 

 

Berdasarkan landasan teori yang sudah disebutkan di atas, peneliti membuat 

kerangka berpikir sebagai pijakan dalam penelitian di   TK Assalam 2 

Sukarame Bandarlampung yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka    Berpikir 

( Sumber: Madyaratry,  2021) 

 

 

Bagan kerangka berpikir diatas menunjukan bahwa dalam penelitian 

pembelajaran gerak tari si kancil dengan metode bercerita di TK    Assalam 

2 Sukarame Bandarlampung. Peneliti akan mengamati bagaimana proses 

pembelajaran tari menggunakan metode bercerita, setelah itu peneliti akan 

terfokus dalam tahapan pembelajaran yang terdapat pada metode bercerita 

yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Sehingga 

atas dasar tersebut peneliti akan mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran tari si kancil menggunakan metode bercerita di TK Assalam 

2 Sukarame Bandarlampung. 

METODE 

BERCERITA 

TAHAP 

PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

GERAK TARI SI 

KANCIL 

EVALUASI 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 

adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu (Darmadi, 2013: 153). 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskiptif yang berupa kata-kata tulisan dari orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif ialah data   yang 

diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam 

bilangan atau angka  statistik, peneliti segera melakukan analisis data dengan 

memberikan pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam 

bentuk uraian naratif (Margono, 2010: 150). 

 

Metode deskriptif kualitatif digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana 

proses dari pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan metode bercerita 

di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. Metode kualitatif dalam 

penelitian ini dilakukan dengan bentuk deksripsi dari kegiatan secara 

keseluruhan. Kemudian data diperoleh dari observasi dan wawancara guru 

dan siswa. Setelah mendapatkan data, peneliti akan mengolah data tersebut 

dengan teori untuk selanjutnya dapat disimpulkan oleh peneliti. 
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3.1.1 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana 

pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan  metode bercerita 

di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. Objek formal dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran gerak tari menggunakan metode 

bercerita. Sedangkan untuk objek materialnya adalah proses 

pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan metode bercerita di 

TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. 

 

3.1.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

 

Penelitian pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan metode 

bercerita ini dilakukan di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung 

secara langsung menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan sasaran penelitian yaitu guru dan siswa kelas TK B 

1. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber 

data, yaitu sebagai berikut : 

 

3.2.1 Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dalam 

melakukan penelitian karena secara langsung dapat memberikan 

informasi kepada peneliti. Sumber data primer merupakan sumber 

data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2017: 193). Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah secara langsung dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara kepada guru kelas B 1 mengenai bagaimana 

pembelajaraan tari menggunakan metode bercerita di kelas B 1 TK 

Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. 



 
 

21 
 

 

 

3.2.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang 

digunakan sebagai penguat data dalam hasil penelitian. Sumber data 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 193). Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah RK, data siswa, materi bahan 

ajar dan dokumen lain yang dapat memberikan data dalam proses 

penelitian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu : 

 

3.3.1 Observasi  

Observasi dilaksanakan sebelum studi pendahuluan dan saat 

penelitian untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, serta 

mengetahui keadaan subyek yang sebenarnya. Pengamatan atau 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 

2012: 224). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan artinya peneliti 

hanya sebagai pengamat jalan nya pembelajaran gerak tari si kancil 

menggunakan metode bercerita di TK Assalam 2 Sukarame 

Bandarlampung.  Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono (2012: 

145) bahwa observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen. Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan 

memberi kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila  

peneliti atau pengumpul data telah melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012: 

137). Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur 

Dengan wawancara tidak terstruktur ini pendoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. 

 

Menurut Sugiyono (2012: 140)  wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pendoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan data. Pada penelitian ini, wawancara 

dilakukan secara langsung untuk memproleh data dan informasi dari 

guru di TK kelas B 1. Data tersebut meliputi: wawancara dengan 

guru TK B 1 di TK Assalam 2 Sukarame   Bandarlampung. Adapun 

hal yang ditanyakan adalah terkait dengan bagaimana proses 

pembelajaran tari di TK Assalam 2 Bandarlampung. 

 

3.3.3 Dokumentasi 

Penelitian ini tidak hanya melakukan observasi saja, namun 

dokumentasi juga diperlukan. Dokumen yang dikumpulkan yaitu 

berupa tulisan, gambar, dan video aktivitas pembelajaran guru dan 

siswa. Setelah mendapatkan hasil  penelitian dari observasi akan 

lebih akurat dengan didukung oleh catatan-catatan atau data 

mengenai penggunaan metode bercerita di TK Assalam 2 Sukarame 

Bandarlampung. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data tambahan, berupa laporan maupun gambar dan video   aktivitas 

pembelajaran.  
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3.4 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2012:  222). Instrumen 

penelitian sebagai penunjang untuk mencari informasi yang lengkap pada 

suatu masalah. Adapun instrument penelitian pada penelitian ini terletak pada 

penulis sendiri. Penulis yang mengumpulkan data, dengan menggunakan 

instrument  penelitian aktivitas kegiatan belajar guru terhadap siswa. 

 

Tabel 3.1 Lembar Pengamatan Aktivitas Guru 

 

No Instrumen 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 

1. Mempersiapkan siswa 
      

2. Melakukan pemanasan 
      

3. Penyampaian materi       

4. 
Penyampaian pembelajaran sesuai metode 
dan tujuan  materi 

      

5. Pelaksanaan pembelajaran       

6. Pembelajaran sesuai waktu       

7. 
Memberikan siswa kesempatan untuk 
memperagakan 

      

8. Melakukan penilaian kepada siswa       

9 Melakukan evaluasi yang melibatkan siswa 
      

10. Memberikan motivasi dan reward       
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Tabel 3.2 Lembar Deskripsi Proses Pembelajaran 

 

No. Aspek Deskripsi Hasil Pengamatan 

1. Pendahuluan  

2. Pelaksanaan  

3. Evaluasi  
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Tabel 3.3 Lembar Wawancara Guru 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Sudah berapa lama ibu mengajar di sekolah 
ini? 

 

2 Tarian dan metode apa sajakah yang 

sudah  ibu ajarkan dan gunakan di 

kelas B ini? 

 

3 Mengapa ibu memilih metode 
bercerita pada  pembelajaran tari saat 
ini? 

 

4 Apa saja kelebihan dari metode bercerita ini 

menurut  ibu? 
 

5 Bagaimana proses dan tahapan ibu 

mengajar    pembelajaran tari dengan 

metode bercerita? 

 

6 Kendala apa saja yang ibu hadapi ketika 

proses pembelajaran tari dengan metode 

bercerita ketika  sedang berlangsung? 

 

7. Bagaimana respon peserta didik 
terhadap pembelajaran tari Si kancil 

dengan metode bercerita ini? 

 

8 Apakah ibu merasa proses pembelajaran tari 
dengan metode bercerita lebih sulit 
dilakukan daripada metode yang digunakan 
sebelumnya? 

 

 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

 

Menurut Sugiyono (2012: 267) keabsahan data dilakukan untuk     

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan 

penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data 

dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian 

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Menurut Moleong (2010: 156) 

Teknik pemeriksa keabsahan data merupakan suatu strategi yang digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang diperoleh dari 

penelitian, supaya hasil dari penelitiannya benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala segi dan aspek. 
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Teknik pemeriksaan keabsahan pada penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis triangulasi. Analisis triangulasi adalah teknik pemeriksaan  keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut (Moleong, 

2010: 330). Triangulasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek informasi yng 

diperoleh dari subjek penelitian agar mendapatkan informasi yang mendalam 

mengenai proses pembelajaran tari si kancil menggunakan metode bercerita 

di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam 

pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono 2012: 243). Teknik analisis data kualitatif senantiasa berkitan 

dengan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang terkumpul dari 

berbagai cara ini semua tetap diurai dengan kata-kata. Analisis tersebut dibagi 

ke dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik 

kesimpulan. Agar lebih jelas, maka akan dipaparkan ketiga tahap dalam 

proses analisis data sebagai berikut: 

 

3.6.1. Reduksi Data 

 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. Langkah pertama peneliti ialah mengumpulkan   data hasil 

wawancara,observasi dan dokumentasi mengenai pembelajaran 

gerak tari si kancil menggunakan metode bercerita di TK Assalam 

2 Sukarame Bandarlampung. Langkah kedua yaitu menyeleksi data 

kemudian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. 
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Langkah ketiga yaitu   memilih   data   yang relevan dengan 

sasaran penelitian yaitu pembelajaran gerak tari si kancil 

menggunakan metode bercerita di TK Assalam 2 Sukarame 

Bandarlampung. Langkah keempat  yaitu menyederhanakan 

dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan sesuai dengan 

fokus penelitian. Selanjutnya data dianalisis sehingga memperoleh 

data yang matang sesuai dengan sasaran penelitian mengenai 

Pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan metode bercerita 

di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung. 

 

3.6.2. Penyajian data 

 

Data penelitian mengenai pelaksanaan Pembelajaran gerak tari si 

kancil menggunakan metode bercerita di TK Assalam 2 Sukarame 

Bandarlampung akan disajikan secara deskriptif baik dalam bentuk 

kata-kata maupun dalam bentuk gambar, tabel dan diagram. 

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata hasil 

wawancara dengan guru kelas, siswa kelas B1, dan kepala sekolah. 

gambar atau foto-foto hasil dari observasi peneliti dari proses 

pembelajaran maupun yang berasal dari dokumentasi-dokumentasi 

milik sekolah, guru dan siswa, serta grafik dan tabel yang 

berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. 

 

3.6.3. Menarik kesimpulan/ verifikasi. 

 

Tahap penarikan kesimpulan ini menyangkut interpretasi peneliti, 

yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti 

berupaya mencari makna dan membuat kesimpulan dibalik data 

yang dihasilkan dalam penelitian. Data-data yang sudah di reduksi 

dan disajikan dalam susunan yang sistematis tersebut kemudian 

dianalisa guna menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian. 



 

 

 

 

 

 
 

V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada 6 kali 

pertemuan terhadap pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan metode 

bercerita  di TK Assalam 2 Sukarame Bandarlampung dapat disimpulkan 

bahwa : 

 

Proses pembelajaran gerak tari si kancil menggunakan metode bercerita 

adalah melalui 3 tahap yaitu tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

penutup. Pada       tahap pendahuluan guru memberikan apersepsi menyangkut 

materi yang akan disampaikan, pada tahap pelaksanaan sebelum guru 

mendemostrasikan pembelajaran tari si kancil menggunakan metode 

bercerita, guru terlebih dahulu menceritakan dongeng si kancil. Kemudian 

seusai guru bercerita guru memberikan pembelajaran gerak tari terhadap 

siswa dan tidak lupa guru memberikan kesempatan siswa untuk 

memperagakan didepan kelas dengan berkelompok maupun individu secara 

bergantian. Pada tahap penutup guru memberikan motivasi kepada siswa 

yang dirasa masih belum baik dalam melakukan gerak. Tidak lupa 

memberikan reward kepada siswa yang dirasa aktif dan mau mengikuti 

pembelajaran tari secara kondusif. 

 

Kegiatan pembelajaran tari menggunakan metode bercerita yang dilakukan 

berlangsung dalam 6 pertemuan dengan pengamatan proses setiap pertemuan 

nya. Dapat ditinjau pada pertemuan pertama guru terlebih dahulu 

menceritakan secara keseluruhan dongeng si kancil lalu memberikan 
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gambaran terhadap bagaimana hewan bernama kancil. Kemudian di 

pertemuan kedua hingga pertemuan ke empat guru mengajarkan dua ragam 

gerak setiap pertemuan nya tari dengan cerita si kancil, dalam artian bergerak 

diselingi bercerita. Lalu di pertemuan ke lima guru mengajarkan tarian 

dengan iringan musik lagu si kancil. Dan di pertemuan ke enam siswa mampu 

memperagakan gerak tari secara individu dengan musik tanpa harus di 

contohkan oleh guru.  

 

Proses pembelajaran tari menggunakan metode bercerita dapat membantu 

mempermudah siswa dalam mempelajari dan memahami materi gerak tari 

yang diajarkan dikarenakan guru diawal sudah memberikan stimulus dengan 

cara bercerita.   Guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mimik 

wajah yang    mendukung saat menyampaikan cerita. Adapun iringan musik 

dan pemberian yel-yel tepuk semangat untuk menumbuhkan semangat siswa. 

Namun, terkadang siswa merupakan anak usia 4-6 tahun yang cenderung 

sangat aktif dan suka menganggu teman sebaya tanpa alasan, hal tersebut 

yang seringkali menjadi kendala saat proses pembelajaran tari berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

 

5.2 Saran 

 

Setelah dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran gerak tari 

Si Kancil menggunakan metode bercerita di TK Assalam 2 Sukarame 

Bandarlampung, adapun saran yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

proses pembelajaran tari maupun penelitian yang berhubungan dengan materi 

ini, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Bagi sekolah, diharapkan memiliki aula/ruangan yang memudahkan 

siswa dalam pembelajaran tari, sehingga siswa tidak perlu 

memindahkan kursi ketika belajar menari. 

2. Bagi guru, untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal 

menggunakan metode bercerita, diharapkan dua guru dikelas 

melakukan diskusi di awal agar saat guru 1 menyampaikan cerita 

dongeng atau memperagakan gerak, guru 2 berperan sebagai pengawas 

sekaligus membantu siswa yang kesulitan dalam memperagakan gerak. 

3. Kepada siswa, diharapkan untuk membawa perbekalan minum ketika 

pembelajaran tari berlangsung. 
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