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ABSTRAK 

 

Fadyah Nugrahanti, A510080187, Meningkatkan Minat Terhadap Kesenian 

Tari Melalui Model Kreatif Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Karangasem O2 

Batang, Skripsi, Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Illmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Seni 

Tari Pada Peserta Didik kelas IV di SD Negeri Karangasem 02 Batang. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik kelas IV 

SD Negeri Karangasem 02 Batang yang berjumlah 30 peserta didik. Sumber data 

berasal dari peserta didik kelas IV, guru kelas IV, kegiatan pembelajaran, dan 

dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, Praktek, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik (metode). Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data deskriptif komparatif untuk data kuantitatf 

yakni membandingkan antar siklus meliputi pengolahan data, penyajian data, 

membandingkan data, menyimpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian nilai 

rata-rata minat belajar Seni Tari peserta didik mengalami peningkatan. Pada 

Keluwesan terhadap pembelajaran seni tari meningkat dari 59% (Pra Siklus) 

menjadi 76% (Siklus I) hingga menjadi 88% (Siklus II). Pada Indikator 

kesesuaian irama dalam pembelajaran juga meningkat dari 54% (Pra Siklus) 

menjadi 72% (Siklus I) hingga menjadi 87% (Siklus II). Pada Indikator 

Kreatifitas dalam membawakan seni tari daerah juga meningkat dari 57% (Pra 

Siklus) menjadi 70% (Siklus I) hingga menjadi 82% (Siklus II). Pada Indikator 

penguasan panggung dalam pembelajaran juga meningkat dari 53% (Pra Siklus) 

menjadi 74% (Siklus I) hingga menjadi 85% (Siklus II). Sedangkan untuk Nilai 

Rata-rata dan ketuntasan hasil belajar seni tari menunjukkan bahwa sebelum 

tindakan nilai rata-rata hasil belajar Seni Tari hanya mencapai 69 dengan 

persentase ketuntasan 53%, pada siklus I bisa meningkat menjadi 83 dengan 

persentase ketuntasan 77%, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 84 dengan 

persentase ketuntasan 97%. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui 

penerapan strategi pembelajaran Kreatif dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar Seni Tari pada Peserta didik kelas IV SD Negeri Karangasem 02 Batang 

pada Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

Kata kunci: Minat Belajar, Hasil Belajar, Seni Tari. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, 

agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-

tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, 

maka ruang lingkup masalah penelitian ini adalah pembelajaran seni tari yang 

dilakukan oleh guru kelas dan pemahaman melalui model kreatif pada siswa kelas 

IV SD negeri Karangasem 02 Batang yang belum diadakannya ekstra seni tari. 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran kesenian khususnya kesenian tari, terutama pada 

peningkatan minat terhadap kesenian tari melalui model kreatif pada siswa kelas 

IV SD Negeri Karangasem 02 Batang. 

Bagi siswa, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

minat belajar tentang kesenian tari melalui model kreatif. Memberikan 

pengetahuan  baru tentang pembelajaran yang  inovatif. Memberikan gambaran 

bagi guru tentang pentingnya penerapan model pembelajaran kreatif untuk 

meningkatkan minat belajar kesenian tari. Meningkatkkan kinerja guru melalui 

perbaikan kualitas  pembelajaran dengan menerapkan variasi model pembelajaran. 

Dengan adanya pembelajaran yang inovatif model kreatif pada ekstra kesenian 

tari maka dapat menumbuhkan minat bakat siswa kerta kreativitas siswa dalam 

melestarikan kesenian Indonesia dalam bidang tari. Hal ini  dapat meningkatkan 

minat bakat yang tinggi sebagai indikator kualitas sekolah tersebut. 

Bagi peneliti, merupakan uji kemampuan terhadap bekal teori diperoleh di 

bangku kuliah sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai 

bahan perbandingan atau referensi terhadap penelitian yang relevan. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan 

penelitian yang relevan. 
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Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran Seni Tari 

melalui model Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat 

terhadap kesenian tari memalui model kreatif pada siswa kelas IV SD Negeri 

Karangasem 02 Batang. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini di buat 

guna dalam meningkatkan minat terhadap seni tari melalui model kreatif pada 

siswa SD Negeri 02 Batang. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangasem 02, Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang. Alasan peneliti memilih SD tersebut sebagai tempat untuk 

dilaksanakan eksperimen yaitu dengan pertimbangan diantaranya yaitu adanya 

pelajaran atau ekstra seni tari di SD tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui 

minat dan pengetahuan yang siswa dapat di bidang seni, sikap terbuka guru 

terhadap peneliti yang terbuka menjadi salah satu peneliti mengadakan penelitian 

di SD tersebut, serta letak SD yang strategis dan lingkungan yang mendukung 

sehingga peneliti memungkinkan untuk SD tersebut menjadi lokasi penelitian. 

Waktu penelitian merupakan waktu dimana berlangsungnya penelitian atau 

pada saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilangsungkan pada bulan 

Oktober sampai dengan bulan Desember. Berikut jadwal penelitian yang 

dilangsungkan : 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas dan siswa kelas IV SD Negeri 

Karangasem 02 Batang. Siswa dalam kelas IV tersebut berjumlah 30 siswa, terdiri 

dari 16 putra dan 14 putri. 

Objek penelitian ini adalah meningkatkan minat seni tari dengan menerapkan 

model kreatif dalam rangka peningkatan minat seni tari pada siswa kelas IV SD 

Negeri Karangasem 02 Batang. 



4 
 

 

Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang di peroleh yaitu Data kualitatif, dapat dianalisis 

dengan memberikan wawancara terhadap siswa dan dokumentasi yang diambil 

menggunakan media kamera. Data pengetahuan siswa untuk mengetahui seberapa 

besarkah pengetahuan siswa tentang seni tari. 

Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data pokok dan Suber data sekunder  

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang 

memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh 

salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian 

kualitatif. Kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data 

akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil 

penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat 

berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan publik. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto, 

asministrasi siswa dan struktur organisasi. 

Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lembar observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Pedoman observasi yaitu lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas 

siswa, kegiatan guru dalam mengajarkan kesenian, hingga latar belakang kelas 

maupun siswa yang akan dijadikan objek observasi. 

Pedoman wawancara yaitu wawancara digunakan untuk menanyakan secara 

langsung kegiatan terhadap siswa dan guru guna untuk mengumpulkan data. 
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Pedoman dokumentasi yaitu dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data seperti surat, arsip foto dan jurnal. Media yang digunakan yaitu camera/ foto. 

Teknik Aanalisis Data 

Peneliti sendiri perlu mempertimbangkan dirinya (Lofland, dikutip Sitorus, 

1998:89) antara lain peneliti kualitatif cukup dekat dengan orang-orang atau situasi 

yang diteliti, sehingga dimungkinkan pemahaman mendalam dan rinci tentang hal-

hal yang sedang berlangsung. Peneliti kualitatif berupaya menangkap hal-hal yang 

secara aktual terjadi dan yang dikatakan subyek penelitian.  

Sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dari 

informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala, 

berkaitan dengan perasaan, kebiasaan sikap, motif dan persepsi. Sedangkan 

informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan data 

tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum.   

Pilihan informan tergantung kepada jenis informasi yang hendak dikumpulkan, 

yang ditemukan dari teknik bola salju. Dalam teknik ini peneliti harus mengenal 

beberapa informan kunci dan meminta mereka memperkenalkannya kepada 

informan lain. Informan kunci dapat ditemukan melalui cara bertanya kepada 

teman, saudara, dan kontak pribadi, terlibat bersama masyarakat yang ingin 

dipelajari, mendekati berbagai organisasi dan badan terkait .  

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan peserta didik kelas IV 

SD Negeri Karangasem 02 Batang yang berjumlah 30 peserta didik. Sumber data 

berasal dari peserta didik kelas IV, guru kelas IV, kegiatan pembelajaran, dan 

dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, Praktek, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik (metode). Teknik analisis data yang 
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digunakan adalah teknik analisis data deskriptif komparatif untuk data kuantitatf 

yakni membandingkan antar siklus meliputi pengolahan data, penyajian data, 

membandingkan data, menyimpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-

rata minat belajar Seni Tari peserta didik mengalami peningkatan. Pada 

Keluwesan terhadap pembelajaran seni tari meningkat dari 59% (Pra Siklus) 

menjadi 76% (Siklus I) hingga menjadi 88% (Siklus II). Pada Indikator 

kesesuaian irama dalam pembelajaran juga meningkat dari 54% (Pra Siklus) 

menjadi 72% (Siklus I) hingga menjadi 87% (Siklus II). Pada Indikator Kreatifitas 

dalam membawakan seni tari daerah juga meningkat dari 57% (Pra Siklus) 

menjadi 70% (Siklus I) hingga menjadi 82% (Siklus II). Pada Indikator penguasan 

panggung dalam pembelajaran juga meningkat dari 53% (Pra Siklus) menjadi 

74% (Siklus I) hingga menjadi 85% (Siklus II). Sedangkan untuk Nilai Rata-rata 

dan ketuntasan hasil belajar seni tari menunjukkan bahwa sebelum tindakan nilai 

rata-rata hasil belajar Seni Tari hanya mencapai 69 dengan persentase ketuntasan 

53%, pada siklus I bisa meningkat menjadi 83 dengan persentase ketuntasan 77%, 

dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 84 dengan persentase ketuntasan 97%.  

Pembahasan pada permasalahan dan hipotesis tindakan berdasarkan analisis 

data yang telah diperoleh dari penelitian yang di laksanakan di SD Negeri 

Karangasem 02 Batang  kelas IV dan berkolaborasi dengan guru kelas.Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar Peserta didik kelas IV pada mata 

pelajaran Senitari dengan menerapkan strategi pembelajaran Kreatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Heny Robayani, S.Sen. yang berjudul 

“Pendekatan Dan Metode Pembelajaran Seni Tari”. Bahwa salah satu untuk 

memancing bakat siswa dalam seni tari salah satunya dengan menggunakan 

metode kreatif. 

Tari dalam hubungannya dengan perkembangan dan pertumbuhan siswa, 

dapat dipandang sebagai media untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

fisik dan psikis siswa, guna mencapai tingkat yang optimal. Model kreatif ini 

dapat digunakan jika guru hendak menggali kreativitas siswa. Dalam pelaksanaan 
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model kreatif ini setelah guru memberi penjelasan tentang apa yang harus 

dilakukan siswa, guru memberikan rangsangan- rangsangan yang dapat 

membangkitkan motivasi atau inspirasi, fantasi, imajinasi dan daya kreativitas 

peserta didik, maka dalam pembelajarannya disarankan untuk membuat satu 

rangkaian gerak tari yang bersumber pada perasaan manusia seperti sedih, 

gembira, marah, kecewa dan lain-lain sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. 

Hasil penelitian 

Nilai Rata-rata dan ketuntasan hasil belajar seni tari menunjukkan bahwa 

sebelum tindakan nilai rata-rata hasil belajar Seni Tari hanya mencapai 69 dengan 

persentase ketuntasan 53%, pada siklus I bisa meningkat menjadi 83 dengan 

persentase ketuntasan 77%, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 84 dengan 

persentase ketuntasan 97%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Heny Robayani, S.Sen. (1995) yang berjudul 

“Pendekatan Dan Metode Pembelajaran Seni Tari”. Bahwa salah satu untuk 

memancing bakat siswa dalam seni tari salah satunya dengan menggunakan 

metode kreatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kardiana Metha Rozhana yang berjudul 

“Penerapan model tari bambu pada pembelajaran berbicara untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif siswa kelas V SDN 2 Pringapus Kabupaten 

Trenggalek” (2013) Penerapan siklus-1 dan siklus-2 melalui 4 tahap yaitu (1) 

penjelasan topik; (2) pengerjaan kerangka berfikir; (3) penerapan model tari 

bambu; (4) secara bergantian siswa menjelaskan informasi yang diperoleh dari 

penerapan model. Penilaian berfikir kreatif yaitu: (1) kelancaran berbicara; (2) 

variasi jawaban; (3) orisinalitas; (4) elaborasi. Hasil kemampuan berfikir kreatif 

pada pembelajaran berbicara menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model tari bambu mengalami peningkatan, pada siklus-1 

dengan ketuntasan siswa 44,44% dan pada siklus-2 ketuntasan siswa 88,88%. 
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penelitian yang dilakukan oleh Yulianti yang berjudul “upaya meningkatkan 

pembelajaran IPA tentang energi panas melalui model kreatif”(2011) penelitian 

tindakan Kelas yang dilakukan menghasilkan data-data perolehan nilai siswa yang 

dimulai dari kegiatan prasiklus, siklus ke-1 maupun siklus ke-2 dalam data terlihat 

adanya perubahan nilai hasil belajar siswa yang lebih meningkat, hasil ini terbukti 

dari hasil evaluasi siswa yang memperoleh nilai diatas KKM. Pada kegiatan 

prasiklus sebanyak 13 siswa dari 29 siswa atau  44,83 % pada perbaikan siklus ke-

1 menjadi 21 siswa dari 29 siswa atau 72,41 % dan pada siklus ke-2 perolehan 

nilai siswa kembali mencapai peningkatan yaitu sebanyak 25 siswa dari 29 siswa 

atau 86,21% sehingga hal ini membuktikan adanya peningkatan perolehan nilai 

siswa setelah dilakukan Penelitian Tindakan Kelas. 

Nilai pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 meningkat secara signifikan begitu 

pula dengan meningkatnya minat anak terhadap kesenian tari. 

Sehingga antara hasil penelitian, penelitian terdahulu dan pembelajaran 

dengan model kreatif ada keterkaiatannya.   

 

 

D. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

dua siklus dengan menerapkan strategi pembelajaran Kreatif sebagai upaya untuk 

meningkatkan minat terhadap kesenian tari siswa kelas IV  SD Negeri 

Karangasem 02 Batang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Kreatif dapat meningkatkan minat terhadap kesenian tari siswa 

kelas IV  SD Negeri Karangasem 02 Batang. Indikator Keluwesan dalam 

membawakan seni tari meningkat dari 59% (Pra Siklus) menjadi 76% (Siklus I) 

hingga menjadi 88% (Siklus II). Pada Indikator Kesesuaian Irama dalam 

membawakan senitari juga meningkat dari 54% (Pra Siklus) menjadi 72% (Siklus 

I) hingga menjadi 87% (Siklus II). Pada Indikator Kreativitas dalam membawakan 
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senitari juga meningkat dari 57% (Pra Siklus) menjadi 70% (Siklus I) hingga 

menjadi 82% (Siklus II). Pada Indikator Penguasaan Panggung juga meningkat 

dari 53% (Pra Siklus) menjadi 74% (Siklus I) hingga menjadi 85% (Siklus II). 

Nilai Rata-rata dan ketuntasan hasil belajar Seni Tari menunjukkan bahwa 

sebelum tindakan nilai rata-rata hasil belajar Seni Tari hanya mencapai 69 dengan 

persentase ketuntasan 53%, pada siklus I bisa meningkat menjadi 83 dengan 

persentase ketuntasan 77%, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 84 dengan 

persentase ketuntasan 97%. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui 

penerapan strategi pembelajaran Kreatif dapat meningkatkan minat terhadap 

kesenian tari siswa kelas IV  SD Negeri Karangasem 02 Batang. Dari hasil 

penelitian di atas maka dapatan disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima.  
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