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RINGKASAN 

 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menunjang pembangunan 

nasional melalui peningkatan kualitas generasi masa depan bangsa Indonesia yang kreatif. Target 

khusus yang ingin dicapai adalah konsep dan model pembelajaran tari kreatif dalam rangka 

mengembangkan kreativitas tari peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Melalui 

penelitian ini juga diharapkan menemukan teori pembelajaran yang berlandaskan data empirik di 

lapangan. Fokus masalah dalam penelitian ini yakni: 1). Keterbatasan pengetahuan tentang 

kreativitas tari Nusantara di PAUD; 2). Keterbatasan mengolah seni tari Nusantara sebagai bahan 

ajar; 3). Keterbatasan kemampuan guru dalam mengajarkan seni tari Nusantara kepada peserta 

didik PAUD. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus terhadap guru-guru PAUD di 

lingkungan Kota Cimahi. Observasi, wawancara, serta dokumentasi akan dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai konsep dan strategi pembelajaran, bahan ajar, pendekatan-pendekatan 

pembelajaran, evaluasi, media, dan sumber belajar PAUD.  Hasil dari penelitian ini adalah 

peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam pembelajaran seni tari. Adapun 

dari peserta didik, terpetik adanya peningkatan apresiasi peserta didik terhadap khasanah seni 

Nusantara dan peningkatan kreativitas tari dan musik. Pada tahap pertama, luaran penelitian ini 

sebagai berikut: 1). Laporan penelitian; 2) Publikasi dalam temu ilmiah nasional 3). 

Artikel jurnal nasional dan jurnal lokal; dan 4) Pengayaan bahan ajar mata kuliah seni tari. 
 

 

Kata Kunci: model pembelajaran, kreativitas, tari nusantara, PAUD. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui salah satu 

misinya dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak 

bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat. Pada kurikulum tahun 2004 terdapat 

pembelajaran seni dan budaya termasuk seni tari yang dilakukan pada tingkat Anak Usia 

Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), bahkan pada peserta didik yang berkebutuhan 

khusus dengan tujuan untuk mewujudkan potensi yang terdapat dalam diri peserta didik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa pembelajaran seni tari di sekolah sangat penting 

dikarenakan proses pembelajaran seni tari berperan untuk membantu peserta didik dalam 

mengoptimalkan perkembangan aspek kognitif, afektif serta motorik melalui kegiatan 

kreatif. Kreativitas tari dapat memupuk dan mengembangkan imajinasi dan daya cipta 

peserta didik. Potensi peserta didik dapat berkembang secara kreatif, dapat berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah, berekspresi, berlatih kepekaan rasa seni, belajar bekerjasama 

dengan peserta didik lainnya. Kegiatan kreatif ini terutama dalam pendidikan seni tari 

yaitu salah satu wujud demokrasi dalam pendidikan yang saat ini menjadi paradigma baru 

bagi pendidikan nasional di Indonesia.  

Penelitian tentang menciptakan sebuah kreativitas dalam seni tari di sekolah jarang 

dilakukan. Hal ini dikarenakan terbatasnya kreativitas guru dalam mengembangkan 

potensi dalam diri peserta didik, terbatasnya media pembelajaran sehingga mengakibatkan 

peserta didik menjadi ‘takut’ dan ‘jenuh’ dalam menari. Berdasarkan observasi di 

lapangan ditemukan bahwa secara umum, guru mengajarkan seni tari dengan 

menggunakan metode demonstrasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai target peserta didik 

harus bisa menari untuk kebutuhan pentas, seperti kenaikan kelas, penyambutan tamu, dan 

sebagainya. Proses pembelajaran pendidikan seni tari khususnya dengan metode 

demonstrasi pada dasarnya memiliki keunggulan dalam hal pencapaian materi artinya 

“penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan sebanding dengan contoh yang 

diberikan oleh pengajar” (Sunardi, 2004). Namun demikian, cara ini memiliki kelemahan 
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yaitu dalam hal efektivitas waktu dan kreativitas peserta didik, sebab guru terlalu 

mendominasi pembelajaran. 

Pembentukan individu untuk menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan kulturnya 

sangat perlu dibangun sejak dini melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan kompetensi 

agar kualitas hidupnya meningkat. Secara mendasar, pendidikan seni tari di sekolah 

merupakan salah satu media yang bertujuan untuk meningkatkan ekpresi dan kreativitas 

peserta didik. Agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan, maka materi 

yang diaplikasikan kepada peserta didik tidak terbatas pada pengetahuan mengenai budaya 

tari saja melainkan dipadupadankan dengan ekspresi dan kreativitas. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, maka diperlukan perangkat yang memadai diantaranya: guru yang 

berkompeten, kurikulum, materi, dan metodologi yang secara terpadu dapat diolah demi 

menunjang keberhasilan pembelajaran. 

Kendala-kendala yang dihadapkan pada proses pembelajaran seni tari: Pertama, 

peserta didik terkesan kurang termotivasi melakukan gerak akibat materi ajar yang sangat 

sulit, mengingat materi ajar langsung pada bentuk gerak tari yang rumit. Bentuk gerak 

yang rumit diperlukan latihan secara khusus dan memerlukan waktu berlatih, akibatnya 

tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai dengan baik. Kedua, adanya persepsi dari 

peserta didik, bahwa seni tari hanya pantas dilakukan oleh peserta didik perempuan, 

akibatnya peserta didik laki-laki menjadi enggan untuk mengikuti pembelajaran. Faktor 

tersebut telah mengakibatkan pembelajaran seni tari menjadi kurang perhatian dari anak 

laki-laki. Padahal pembelajaran seni tari diperuntukkan untuk semua peserta didik. Ketiga, 

adanya persepsi bahwa pembelajaran tari terfokus pada bentuk gerak yang indah, maka 

tersedianya ruangan yang memadai serta fasilitas yang harus lengkap, akibatnya 

pembelajaran seni tari tidak dapat terselenggara. Keempat, guru dalam 

menginterpretasikan kurikulum kurang komprehensif, akibatnya pembelajaran seni tari 

menjadi kurang sesuai dengan tujuan. Interkasi pembelajaran cenderung satu arah, kurang 

variatif, dan terkesan monoton.  

Ekspresi dan kreativitas peserta didik tidak terolah sehingga kompetensi peserta 

didik kurang tergali. Padahal pada dasarnya, proses penggalian ekspresi dan kreativitas 

dalam pembelajaran seni tari adalah untuk memupuk dan membina cara berpikir inovatif 

dan kritis, kepekaan dan kehalusan rasa, dan pengetahuan wawasan yang luas. Kepekaan 

rasa ini dipandang penting untuk melatih sensitivitas, sikap, dan rasa sosial yang pada 

gilirannya peserta didik memiliki sikap menghargai sesama.  
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Memahami kondisi seperti ini, serta berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran seni tari yang mengutamakan kreativitas peserta didik, kendala-

kendala di lapangan, maka penelitian ini sangat penting dilakukan. Penelitian ini akan 

memberikan manfaat bagi para peserta didik, guru, peneliti pendidikan seni, sekolah, dan 

perguruan tinggi. Kreativitas tari dapat dilakukan oleh semua peserta didik, laki-laki dan 

perempuan, peserta didik yang berbeda ras, etnis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini 

sekaligus berupaya untuk mengantisipasi kerapuhan ketahanan budaya bangsa melalui 

penerapan strategi pembelajaran pendidikan seni tari untuk penanaman nilai budaya.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 
Permasalahan ini muncul dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 1). 

Keterbatasan pengetahuan tentang kreativitas tari Nusantara di PAUD; 2). Keterbatasan mengolah 

seni tari Nusantara sebagai bahan ajar; 3). Keterbatasan kemampuan guru dalam mengajarkan seni 

tari Nusantara kepada peserta didik PAUD. Keterbatasan dikhawatirkan menyebabkan 

kehilangan identitas budayanya. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi, maka akan 

terbentuk generasi yang mengalami krisis identitas di tengah arus globalisasi. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan mengkaji seni tari Nusantara yang dapat diaplikasan kepada peserta 

didik PAUD. Namun demikian untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif, 

penelitian awal tim ini akan dibatasi pada tari Piring dari salah satu wilayah nusantara.  

 

1.3. Rumusan Masalah  

 
Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada latar belakang penelitian, maka 

rumusan masalah penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: “Bagaimana kreativitas tari 

menjadi sebuah model pembelajaran bagi guru-guru PAUD di Kota Cimahi?” 

 

1.4. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian 

 
Permasalahan dalam penelitian ini secara khusus dirumuskan melalui pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep, strategi, bahan ajar, pendekatan, evaluasi, media yang digunakan 

guru-guru PAUD melalui tari Piring di Kota Cimahi? 

2. Bagaimana cara guru mengembangkan kreativitas dalam mengaplikasikan tari Piring di 

Lembaga-lembaga PAUD di Kota Cimahi? 
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3. Bagaimana hasil pembelajaran peserta didik melalui model pembelajaran tari Piring 

pada lembaga-lembaga PAUD di Kota Cimahi? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Seni Tari PAUD 
 

Pendidikan seni tari anak usia dini adalah suatu proses atau usaha dalam mendidik 

anak agar mampu mengontrol dan menginterpretasikan gerak tubuh, memanipulasi benda-

benda dan menumbuhkan harmoni antara tubuh dan pikiran. Sehingga  pendidikan seni 

tari pada anak usia dini menekankan pada gerak, keharmonisan gerak, mengontrol gerak 

motorik kasar maupun motorik halus yang dapat mengembangkan kecerdasan anak 

(Mulyani, 2016: 68) 

Konsep seni tari di sekolah, pada proses pembelajaran tari kreatif, konsep ini 

seharusnya ada dan memiliki pengaruh dalam pembelajaran seni tari. Tari kreatif 

membantu perkembangan kognitif, afektif, physikal dan sosial (Gilbert, 2002). 

Memvisualisasikan ide dan gagasan dalam bentuk gerak melalui tubuh merupakan pijakan 

dasar dalam mempersiapkan penciptaan seni tari. Guru bertindak sebagai pembimbing 

dapat memberikan beberapa stimulus musikal untuk didengarkan dan dipilih oleh peserta 

didik. Peserta didik dapat mengemukakan ide-ide dan gagasannya dalam menciptakan 

gerak untuk divisualisasikan.  

Konsep seni musik di sekolah, terdapat aspek musik yang keduanya saling 

menunjang mewujudkan sebuah keterpaduan. Musik adalah sebuah fenomena seni yang 

memakai medium bunyi, sedangkan tari adalah fenomena seni yang memakai medium 

gerak. Kombinasi antara musik dan tari membantu membangkitkan kesempurnaan yang 

artistik dan menggerakan reaksi kegairahan estetik yang merupakan bagian dari kegiatan 

menari.  

Kasing (2006) menyatakan bahwa ’the languange of dance is movement, the 

instrument is the human body’. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa bahasa tari adalah 

gerak yang menggunakan badan manusia sebagai instrumennya. Unsur musik yang dapat 

diasumsikan pengertiannya dalam gerak tari adalah pulsa/ketukan dasar, metrik/arsis-tesis, 

tempo, durasi/nilai ketukan, birama dinamika, melodi, ritme, bentuk dan lain-lain. Musik 

dapat menjadi stimulus dengan berdasarkan pemahaman aspek unsur-unsur musikal. Don 

Campbel (2001) mengatakan bahwa musik mampu menghibur jiwa, menjernihkan pikiran, 

dan membuat kita lebih cerdas. Medium musik dapat menggerakan, menggungah, dan 

memberi tenaga bahkan musik dapat menumbuhkan kreativitas dan kecerdasan.  
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Tujuan yang paling mendasar dari pendidikan seni tari adalah membantu anak 

melalui tari, untuk menemukan hubungan antara tubuhnya dengan seluruh eksistensinya 

sebagai manusia. Melalui penekanan kreativitas, anak diberi kesempatan yang seluas-

luasnya di dalam proses pengungkapan gerak tarinya, sehingga hasil akhir bukanlah 

merupakan tujuan utama, tapi bagaimana anak mampu untuk bergerak sesuai dengan 

kreativitasnya masing-masing. 

Buku yang berjudul: ”Tari Piring Minangkabau (buku 1) dan Metodologi 

Pengajarannya (buku 2) (Masunah, 2005, dkk. )”, merupakan buku paket yang membahas 

aspek teks dan konteks dari topeng Piring di masyarakatnya (buku 1) dan berisi contoh 

model pembelajaran tari dan musik tari Piring yang dapat diaplikasikan di sekolah (buku 

2). Buku tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah oleh para guru yang 

dilengkapi dengan media antara lain: CD, VCD, dan kartu bergambar. Buku tersebut 

merupakan salah satu produk P4ST UPI yang telah dicoba disosialisasikan ke beberapa 

guru sekolah, namun belum menyangkut seluruh guru. Kedua buku tersebut dapat 

memberi kontribusi positif dan memberikan gambaran tentang sebuah teks dan konteks 

seni tari dijadikan sebagai bahan ajar yang sekaligus dapat diajarkan di sekolah yang akan 

dikembangkan pada teks dan kontek seni yang akan dikaji didalam penelitian ini. 

 

2.2. Kreativitas dalam Gerak Tari 
 

Imajinasi anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lebih kepada sosial dengan 

teman-temannya, kreativitas muncul berdasarkan daya imajinasinya itu dan kita sebagai 

guru harus mendorongnya agar lebih banyak lagi yang dapat diungkapkan peserta didik 

PAUD melalui daya imajinasinya. Untuk tingkat peserta didik PAUD, pengembangan 

imajinasi disesuaikan dengan pemahaman dan perkembangan cara berpikir.  

Tari dalam pendidikan menekankan kreativitas dan kebebasan ekspresi (Kraus, 

1969). Eksplorasi merupakan suatu persyaratan yang penting, hal ini dapat diwujudkan 

dengan adanya komunikasi yang aman antara guru dan peserta didik. Kenyamanan 

psikologis peserta didik juga penting untuk menumbuhkan tindakan kreatif.  

Peran guru untuk menstimulus peserta didik agar dapat menuangkan serta 

mengembangkan ekspresi gerak yang kreatif baik secara individual maupun kelompok. Ide 

atau gagasan anak biasanya orisinil, misalnya anak dapat distimulus untuk memberikan 

contoh dan ide gerak tentang bagaimana menggunakan piring, memutar, berguling dengan 

menggunakan piring. Guru adalah fasilitator, maka dibiarkan anak memvisualisasikan 
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semua gerakan yang diinginkannya, selanjutnya guru dapat memilih gerakan mana yang 

penting dan mana yang tidak. 

Idealnya, bahan atau materi yang disajikan dalam kegiatan kreatif, menjadikan 

anak-anak pencipta gerak tari. Dalam hal ini guru harus mampu memupuk dan 

menumbuhkan daya kreatif anak-anak untuk menemukan gerakan baru.  

Hawkins, Alma (1964) bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk 

berkreativitas, tingkatan dan kualitas dalam teknik yang tidak akan sama untuk setiap 

orang. Lebih jauh dinyatakan Hawkins bahwa faktor pengolahan kreativitas efektif yakni : 

to be puzzled; openness to new experiences; aesthetic sensitivity; cognitive 

flexibility;high-level creative energi; and imagination. Untuk pemahaman musik maka 

para peserta didik memilih musik dan mendengarkannya berulang-ulang untuk 

mengembangkan persepsi mengenai bagian, hubungannya dengan gerak.  

Kreativitas tari di sekolah, menurut Mary Joyce (1993) mengemukakan bahwa 

anak-anak menemukan kekayaan besar tentang badan, perasaan, bahasa, pikiran-pikiran, 

imajinasi, dan ide-ide melalui tari kreatif. Anak akan belajar apa yang badan dapat lakukan 

dan menghubungkannya dengan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki. Pengalaman tari 

ini mengajarkan anak kesadaran dengan kontrol gerak. Selanjutnya, Joyce juga 

mengatakan bahwa gerakan sebagai ekspresi kreatif memainkan peranan penting dalam 

kehidupan, membangun self-image, self-awarness, dan self-direction. Kesadaran akan self 

merupakan keseluruhan seorang anak secara utuh. Berdasarkan pendapat Joyce inilah 

maka kreativitas tari menjadi penting dalam perkembangan anak.  

Kemampuan untuk mencipta dan langkah-langkah dari kegiatan kreatif mulai lahir 

dari kegiatan-kegiatan yang bersumber dari rangsangan atau dorongan (motivasi) sehingga 

timbul kemampuan dalam mengeksplorasikannya. Kemudian, hasil eksplorasi 

diproyeksikan untuk menjadi sesuatu yang baru, baik wujud baru itu bertolak dari bahan 

atau materi yang lama (sudah ada) atau mempergunakan materi yang baru.  

Kreativitas diartikan sebagai ’kemampuan untuk menciptakan produk-produk baru 

yang mempunyai makna sosial, kemampuan untuk merumuskan kombinasi baru dari dua 

konsep atau lebih yang ada di alam pikiran’ (Joyce. 1993). Kreavitas memberikan suatu 

tuntunan utama yang menjadikan ciri tingkah laku orang-orang kreatif untuk diketahui 

oleh penata tari adalah orisinalitas, keingintahuan dan kecerdikan, fasih dalam ide-ide dan 

image-image, keterlibatan, motivasi dan penghayatan, kepekaan, cita rasa, dan kekuatan 
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melawan bentuk-bentuk klise, kemampuan membedakan dan memilih serta keberanian 

untuk menolak yang tidak penting.  

Dengan demikian, kegiatan kreatif dalam seni tari, adalah di satu sisi menciptakan 

yang baru atau mengadakan inovasi, namun di pihak lain juga memberikan interpretasi 

kepada bentuk-bentuk kreasi lama. Dalam mengembangkan kreativitas anak, menurut Didi 

Suryanto selaku praktisi tari (Mulyani, 2016:98) bahwa gerakan kreatif anak tergantung 

dari pengalaman anak ketika berinteraksi dengan lingkungan dan sejauh mana anak 

mampu berfikir untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan mereka dalam sebuah 

gerakan, sehingga diperlukan suatu komunikasi yang dapat memberikan kesempatan bagi 

anak untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi gerak secara wajar. Pengalaman 

bereksplorasi tersebut sangat memungkinkan anak-anak untuk menemukan sesuatu yang 

menarik, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana bergerak dan mengembangkan 

kemampuan dalam membuat gerakan. 

 

2.3. Materi Pembelajaran 
 

 Hal yang paling utama dalam pembelajaran seni tari adalah rasa senang pada anak. 

Menentukan materi pembelajaran seni tari bagi anak usia dini tidaklah mudah, sehingga 

dibutuhkan pengetahuan dan kecermatan dari guru tari dalam memilih materi 

pembelajaran seni tari yang sesuai dengan karakter dasar dan kebutuhan anak, yang pada 

akhirnya dapat memberikan rangsangan, arahan, motivasi, dan kreativitas. Tidak semua 

jenis tari cocok dan relevan dengan dunia anak, oleh karena itu setiap materi gerakan tari 

yang disampaikan haruslah membuat anak nyaman, senang, dan semangat (ekspresif), 

untuk menghindari tingkat kesulitan, kebosanan pada anak, serta menumbuhkan rasa 

percaya diri pada anak. 

 Sementara itu, dalam menyampaikan materi gerakan tari, guru tari sebaiknya tidak 

sekaligus memberikan materi gerakan pada anak secara keseluruhan, akan tetapi dengan 

cara bertahap. Dengan demikian, anak bisa lebih cepat dalam menghafal gerakan tari. 

 

2.4. Pembelajaran Tari Kreatif 
 

 Aspek kreativitas dalam seni tari, yang diutamakan adalah kemampuan anak dalam 

suatu proses atau cara berfikir yang menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Karena 

dalam hal ini adalah belajar seni tari, maka sisi kreativitasnya adalah bagaimana anak 



9 

 

menemukan atau menciptakan gerakan-gerakan yang baru tentang sesuatu, yang sesuai 

dengan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. 

 Menurut Purnomo (2013), pembelajaran kreatif dalam seni tari mencakup aspek: 

eksplorasi, improvisasi, inkubasi dan hasil. Hal serupa dijelaskan Hawkin (1964) 

mengenai gerak tari yaitu ada empat tahap kreatif yaitu :  

1. Eksplorasi  

yaitu pengalaman melakukan penjajakan gerak, untuk menghasilkan ragam gerak. 

Pada kegiatan ini berupa imajinasi melakukan interpretasi terhadap apa yang telah 

dilihat, didengar, atau diraba. Siswa dapat bebas bergerak mengikuti kata hatinya, 

mengikuti imajinasi dan interpretasinya.  

2. Improvisasi 

yaitu pengalaman secara spontanitas mencoba-coba atau mencari-cari kemungkinan 

ragam gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Dari setiap ragam gerak 

yang dihasilkan pada waktu eksplorasi, dikembangkan dari aspek tenaga, ruang dan 

waktu sehingga menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak.   

3. Evaluasi 

yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi ragam gerak yang telah dihasilkan 

pada tahap improvisasi. Dalam kegiatan ini siswa mulai menyeleksi dengan cara 

membuat ragam gerak yang tidak sesuai dan memilih ragam gerak yang sesuai dengan 

gagasannya. Hasil inilah yang akan digarap oleh siswa pada tahap komposisi tari.  

4. Komposisi 

yaitu tujuan akhir manusia untuk memberikan bentuk terhadap apa yang siswa 

temukan. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1. Tujuan Penelitian 
 

Melalui penelitian dosen pemula ini, ditawarkan satu model tari Piring sebagai 

salah satu model pembelajaran tari nusantara di lembaga-lembaga PAUD. Adapun tujuan 

khusus dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi konsep, strategi, bahan ajar, pendekatan, evaluasi, dan media yang 

digunakan guru-guru PAUD di Kota Cimahi. 

2. Mengidentifikasi cara guru dalam mengembangkan ide dan gagasannya dalam 

mengeksplorasi tari Piring. 

3. Menganalisis kreativitas tari peserta didik sebagai sebuah model pembelajaran tari 

Piring di PAUD.   

4. Tersedianya sumber ajar seni tari Nusantara. 

5. Tersedianya buku ajar dan metodologi pengajaran seni tari Nusantara. 

6. Meningkatnya kesadaran budaya generasi muda. 

7. Meningkatnya kecerdasan budaya generasi muda. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoretis Menambah wawasan dan keingintahuan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran seni tari.  

b. Manfaat Praktis :  

1. Bagi guru PAUD, sebagai alternatif untuk memilih bahan ajar pembelajaran seni 

tari yang lebih tepat sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif dan efektif.  

2. Bagi siswa, agar lebih semangat dan antusias dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 
 
4.1. Metode dan Desain Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena terfokus kepada 

pembelajaran seni tari yang mengembangkan kreativitas tari. Adapun metode yang 

digunakan secara spesifik adalah studi kasus (Stake, 2004). Penelitian ini akan melibatkan 

konteks dan peneliti yang ingin lebih memahami bagaimana guru-guru Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) di Kota Cimahi mengembangkan kreativitas tari Nusantara melalui tari 

Piring dan bagaimana peserta didik berkreasi. Penelitian ini akan dilakukan di sekitar kota 

Cimahi, dengan subjek utamanya guru dan peserta didik PAUD.  

Penelitian  kualitatif merupakan suatu penelitian untuk memahami suatu fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, prilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2007:6). Lebih lanjut Moleong beranjak dari gagasan Bogdan 

dan Biklen serta Lincoln dan Guba, mengemukakan ciri-ciri yang menjadi karakter dari 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : 

 

1. Latar alamiah 

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks 

dari suatu keutuhan (entity). Menurut Lincoln dan Guba, hal ini dilakukan karena ontologi 

alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat 

dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. 

2. Manusia sebagai alat (Instrumen) 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat  pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat 

yang bukan-manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim 

digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan 

penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. 

3. Metode Kualitatif 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, 

atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. 
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Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. Kedua, metode penelitian ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi. 

4. Teori dari Dasar (Grounded Theory) 

Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, 

proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat 

dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden 

menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat 

membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. 

Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam 

hubungan-hubungan. Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara 

eksplisit sebagai bagian dari stuktur analistik. 

5. Deskriptif 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, 

sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran 

penyajian laporan tersebut. Data tersebut  berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, tulisan di media massa 

dan dokumen resmi lainnya. 

6. Lebih Mementingkan Proses daripada Hasil 

Penelitian kualitatif lebih mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini 

disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila 

diamati dalam proses. 

7. Adanya Batas yang Ditentukan oleh Fokus 

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas 

dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal. Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam 

fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara 

peneliti dan fokus. 

8. Adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan Data 
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Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, realibilitas, dan objektivitas dalam 

versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. 

9. Desain yang Bersifat Sementara 

Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan 

dengan kenyataan di lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun secara 

ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Hal ini disebakan oleh beberapa hal. 

Pertama, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan jamak 

dilapangan. Kedua, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah karena hal 

itu akan terjadi dalam interaksi antara peneliti dengan kenyataan. Ketiga, bermacam-

macam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. 

10. Hasil Penelitian Dirundingkan dan Disepakati Bersama 

Penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interprestasi yang 

diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, susunan kenyataan dari merekalah yang 

akan diangkat oleh peneliti. Kedua, hasil penelitian bergantung pada hakikat dan kualitas 

hubungan antara pencari dengan yang dicari. Ketiga, konfirmasi hipotesis kerja akan 

menjadi lebih baik verifikasinya apabila diketahui dan dikonfirmasikan oleh orang-orang 

yang ada kaitannya dengan yang diteliti. 

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data (Akdon, 2008:130).  Terdapat beberapa langkah-langkah yang di 

tempuh dalam pelaksanaan pengumpulan data ini diantaranya adalah : 

a. Teknik pengumpulan data sekunder yang diambil dari studi pustaka yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian dan digunakan sebagai penyusunan 

landasan teoritis dalam rangka pembahasan masalah.  

b. Teknik pengumpulan data primer, yaitu peneliti langsung mengambil data dari 

lapangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan cara : 

1) Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan memusatkan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan alat penglihatan, penciuman, pendengaran dan bila perlu 

perabaan, dan pengecapan (Arikunto, 2002:220). Observasi akan dilakukan untuk 
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mendapatkan data mengenai bagaimana guru mempersiapkan sebuah pembelajaran 

yang mengutamakan kreativitas, pengelolaan kelas, pemilihan materi, penggunaan 

media, serta evaluasinya. Bagaimana pula guru menstimulus peserta didik 

melakukan kegiatan kreatif. Observasi dilakukan pula untuk mendapatkan data 

bagaimana peserta didik mengeksplorasi gerak, membuat gerak, menyusun dan 

mempertunjukkan karyanya, serta bagaimana interaksi antara peserta didik, dan 

peserta didik dengan guru. Dalam rangka observasi, peneliti akan melakukan 

perekaman proses dan hasil karya peserta didik dalam pembelajaran. Observasi 

dilakukan dengan pengamatan langsung.  

2) Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam fikiran dan 

hati responden, yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi. Data yang 

dikumpulkan pada penelitian ini bersifat verbal (percakapan dan Tanya jawab) dan 

non verbal (gerak-gerik badan tangan, atau perubahan wajah ketika diwawancarai). 

Wawancara akan dilakukan kepada guru tari, peserta didik, dan pihak-pihak terkait 

seperti guru dan kepala sekolah. Wawancara difokuskan untuk mendapatkan data 

mengenai bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran tari yang berorientasi 

kreativitas, pengelolaan kelas, dan evaluasi peserta didik. Wawancara kepada 

peserta didik diharapkan akan mendapatkan data mengenai proses bereksplorasi, 

memecahkan masalah, kerjasama, dan kolaborasi. Wawancara dengan kepala 

sekolah dimaksudkan untuk mendapatkan data sejauhmana kepala sekolah 

mendukung kegiatan seni tari. Ada beberapa macam jenis wawancara menurut 

Esterberg (Sugiono, 2008:319) yaitu : 

a) Wawancara terstruktur (structured interview), merupakan wawancara dimana 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara terstruktur 

biasanya digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan 

diperoleh.  

b) Wawancara tidak terstruktur (unstructured intervieuw), merupakan 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunkan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. 
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3) Dokumentasi  

Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari 

tempat penelitian yaitu, buku, foto-foto, video, film dokumenter dan data yang 

relevan lainnya (Akdon, 2008:131). Studi dokumentasi difokuskan pada rancangan 

pembelajaran yang guru persiapkan, sumber, dan bahan ajar yang menjadi rujukan 

guru mengajar, tulisan yang berkaitan dengan pembelajaran tari. Disamping itu, 

data-data peserta didik yang dimiliki sekolah akan dikaji dalam hubungannya 

dengan peserta didik dan guru. Dokumentasi ini dilakukan pada semua 

pengumpulan data yang dibutuhkan meliputi, foto, video, data yang relevan dan 

catatan wawancara.   

Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi akan dilakukan selama satu 

semester pada masa aktif sekolah, sedangkan analisis dan penulisan laporan akan 

dilakukan pada semester kedua. Proses analisis data akan dilakukan secara triangulasi 

data-data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis ini diharapkan 

dapat menghasilkan sebuah konsep tari kreatif di Kota Cimahi dan model pembelajaran 

seni tari nusantara yang mendorong kreativitas peserta didik di sekolah. Model 

pembelajaran ini akan dijadikan bahan ajar untuk guru-guru seni di Indonesia.  

 

Tabel 3. 1  

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN KREATIVITAS TARI: SEBUAH MODEL 

PEMBELAJARAN TARI NUSANTARA BAGI GURU-GURU PAUD DI KOTA 

CIMAHI 

 

TUJUAN  

PENELITIAN/ 

VARIABEL 

SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR 

SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

Mengidentifikasi 

konsep, strategi, 

bahan ajar, 

pendekatan, 

evaluasi, dan 

media 

pembelajaran 

Tari Nusantara 

yang digunakan 

guru-guru 

PAUD di Kota 

Cimahi. 

 

Prosedur 

tahapan 

dalam 

menyusun 

perencanaan 

pembelajaran 

tari nusantara 

di PAUD 

- Konsep 

- Bahan ajar 

- Strategi 

- Pendekatan 

- Media 

- Kepala 

Sekolah 

- Guru 

- Dokumen 

- Wawancara 

- Studi 

dokumentasi 

- Observasi 

Evaluasi 

pembelajaran 

Tari 

Nusantara di 

PAUD 

- Aspek yang 

dinilai dalam 

praktek seni 

tari 

- Guru 

 

- Wawancara 

- Observasi 

Mengidentifikasi 

cara guru dalam 

Implementasi 

Tari Piring 

- Tahap 

persiapan 

- Kepala 

Sekolah 

- Pengamatan 

- Studi 
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TUJUAN  

PENELITIAN/ 

VARIABEL 

SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR 

SUMBER 

DATA 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

mengembangkan 

ide dan 

gagasannya 

dalam 

mengeksplorasi 

tari Piring. 

 

untuk anak 

usia dini 

- Tahap 

pelaksanaan: 

kegiatan  

- Tahap 

kegiatan 

recalling 

- Guru 

- Anak 

Dokumentasi 

Menganalisis 

kreativitas tari 

peserta didik 

sebagai sebuah 

model 

pembelajaran 

tari Piring di 

PAUD.   

Kreativitas 

Tari Piring di 

PAUD 

- Eksplorasi 

- Improvisasi 

- Inkubasi 

- Hasil 

- Guru 

- Anak 

- Observasi 

- Studi 

Dokumentasi 

- Wawancara 

Desain 

Model 

Pembelajaran 

Tari Piring di 

PAUD 

- Materi 

Pembelajaran 

- Metode 

pembelajaran 

- Evaluasi 

- Faktor 

penghambat 

dan faktor 

pendukung 

- Guru 

- Anak 

- Pengamatan 

- Studi 

Dokumentasi 

- Wawancara 

 

4.3. Lokasi dan Subyek Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga-lembaga PAUD yang diselenggarakan di Kota 

Cimahi. Subjek penelitian ini adalah semua anak-anak usia 4-6 tahun yang berjumlah 12 

orang dan guru-guru yang berjumlah 4 orang. 

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah terdiri dari 2 tempat, yaitu: 

1. Pos PAUD Melati 06  yang terletak di Jln. Panembakan Utara No. 95A Rt. 

05/Rw.06 Kel. Padasuka Kota Cimahi. Yang menjadi sumber data  adalah pihak 

pengelola, guru, dan anak. 

2. RA Baitussalam yang terletak di Jln. Pojok Selatan 1 Rt. 02/Rw. 07 Kota Cimahi. 

Yang menjadi sumber data  adalah pihak pengelola, guru, dan anak. 

Oleh karena penelitian kualitatif bertujuan memahami secara mendalam dan 

terfokus, maka sampelnya bersifat purposif . Nana Syaodih (2007:101) menjelaskan 

sampel purposif ini memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan 

kasus untuk studi yang bersifat mendalam. Kekuatan dari sampel purposif adalah dari 

sedikit kasus yang diteliti secara mendalam memberikan banyak pemahaman tentang 

topik. Menurut Sugiyono (2009:300), teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan 
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snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya 

jumlahnya sedikit akan semakin besar. 

Sesuai dengan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan sumber data terkait dengan 

judul penelitian ini didasarkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan ekstrakulikuler di Pos PAUD Melati 06 dan RA Baitussalam adalah seni 

tari, yang dilaksanakan seminggu satu kali. Sehingga kegiatan rutin ini merupakan 

program tahunan yang dicapai untuk acara pentas seni di akhir tahun ajaran dan 

lomba antar lembaga.   

2. POS PAUD Melati 06 dan RA Baitussalam dipilih karena menunjukkan adanya 

guru yang ahli dalam tari nusantara dan memiliki kreativitas tari. Hal ini 

dibuktikan dengan kejuaraan tarian anak usia dini dan mendapatkan penghargaan 

baik tingkat kota maupun provinsi.  

 

4.4. Tahapan Penelitian 

4.4.1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi perizinan dan penentuan subjek 

penelitian. Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan untuk mempelajari landasan teoritis tentang topik dan subjek yang 

akan diteliti. 

b. Menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang terdiri dari rubrik analisis. 

c. Menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari rubrik analisis. 

d. Validitas instrumen. 

e. Perbaikan instrumen penelitian. 

f. Mempersiapkan instrumen dan mengurus surat ijin penelitian. 

 

4.4.2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan utama untuk memperoleh data hasil 

penelitian dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Mengurus surat ijin melakukan penelitian dan meminta rekomendasi dari Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi untuk menentukan lembaga PAUD yang tepat untuk diteliti 

agar mendapatkan data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

b. Observasi awal untuk mengetahui keadaan sekolah dan untuk mendapatkan informasi 

tentang data guru-guru dan anak-anak yang akan dijadikan sampel penelitian. 
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c. Mengumpulkan guru-guru yang anak didiknya dijadikan sampel penelitian untuk 

membangun kesepahaman agar bersedia untuk ikut dalam penelitian dan bersedia di 

observasi pada saat pembelajaran berlangsung. 

d. Menentukan jadwal kunjungan observasi yang akan dilakukan. 

e. Melakukan observasi dan merekam tiga kali pembelajaran anak dan guru di kelas. 

 

4.4.3. Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini, langkah-langkah yang ditempuh adalah mengolah data hasil 

penelitian yaitu observasi pelaksanaan pembelajaran, wawancara, dan studi dokumentasi. 

a. Menganalisis tiga rekaman pembelajaran di kelas untuk mendapatkan data mengenai 

bagaimana guru mempersiapkan sebuah pembelajaran yang mengutamakan kreativitas, 

pengelolaan kelas, pemilihan materi, penggunaan media, serta evaluasinya.  

b. Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana guru 

mempersiapkan pembelajaran tari yang berorientasi kreativitas, pengelolaan kelas, dan 

evaluasi peserta didik. 

c. Studi dokumentasi difokuskan pada rancangan pembelajaran yang guru persiapkan, 

sumber, dan bahan ajar yang menjadi rujukan guru mengajar, tulisan yang berkaitan 

dengan pembelajaran tari. 

 

4.5. Alur Penelitian 

 
Berdasarkan metodologi yang dikemukakan di atas, maka bagan alur penelitian ini 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan 

guru dan 

sekolah yang 

akan diteliti  

Penelitian: 

Observasi 

Wawancara 

Perekaman 

Studi 

dokumentasi  

  

Analisis: 

Bahan ajar, 

strategi, dan 

metode serta 

kreativitas 

peserta didik 

  

Luaran:   

1. Artikel jurnal nasional ber 

ISSN. 

2. Makalah untuk disajikan 

dalam seminar nasional. 

3. Konsep dan model 

pembelajaran kreativitas tari 

Nusantara. 

4. Pengayaan Bahan ajar untuk 

guru. 
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4.6.  Teknik Analisis Data Penelitian 

 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai  berikut: 

1. Data hasil observasi pembelajaran dianalisis sederhana dengan bentuk persentase. 

2. Data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan pedoman analisis kinerja, 

kemudian hasilnya dianalisis sederhana dalam bentuk persentase. 

3. Data hasil studi dokumentasi dianalisis sederhana dalam  bentuk persentase. 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN PENELITIAN 

 

 

5.1. Hasil Penelitian 

 
Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Lembaga-lembaga PAUD yang 

diselenggarakan di Kota Cimahi. Subjek penelitian ini adalah semua anak-anak usia 4-6 

tahun yang berjumlah 12 orang dan guru-guru yang berjumlah 4 orang. Lokasi yang 

dijadikan objek dalam penelitian ini adalah terdiri dari 2 tempat, yaitu: 

1. Pos PAUD Melati 06  yang terletak di Jln. Panembakan Utara No. 95A Rt. 05/Rw.06 

Kel. Padasuka Kota Cimahi.  

2. RA Baitussalam yang terletak di Jln. Pojok Selatan 1 Rt. 02/Rw. 07 Kota Cimahi. 

Yang menjadi sumber data  adalah pihak pengelola, guru, dan anak. 

Sebelum pelaksanaan penerapan model pembelajaran, pada bulan Juni 2017 

dilaksanakan workshop dalam rangka penyamaan persepsi terhadap guru-guru PAUD di 

Kota Cimahi mengenai Tari Nusantara, yang dalam hal ini melalui pembelajaran tari 

piring. Pelaksanaan penyamaan persepsi diikuti oleh 20 orang guru-guru PAUD di Kota 

Cimahi. Kegiatan workshop dilakukan dengan tiga kegiatan yaitu yang pertama proses 

pengenalan tari nusantara kepada guru-guru PAUD di Kota Cimahi. Kedua, model 

pembelajaran tari nusantara melalui tari piring, dan ketiga pendampingan kreativitas tari di 

sekolah.  

 

Tabel 5. 1 Jadwal Pendampingan Kreativitas Tari Piring 

  

No Waktu Acara Penyaji 

Tgl Pkl 

1 7 Juni 2017 08.00 – 08.30  Pembukaan  Panitia 

2 08.30 – 09.00 Penjelasan materi tari nusantara 

dalam hal ini tari piring  

Tim Peneliti  

3 09.00 – 12.00  Model Pembelajaran Tari 

Nusantara  

Tim Peneliti  

4 13.00 – 15.30  Pendampingan kreativitas tari di 

sekolah PAUD 

Tim Peneliti 

5 15.30 – 16.00 istirahat Panitia 

6 16.00 – 18.00 Lanjutan pendampingan 

kreativitas tari piring  

Tim Peneliti 

PENYUSUNAN MODEL PEMBELAJARAN KREATIVITAS TARI PIRING  
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7 20 Juli 2017 08.00 – 

12.00  

Penyusunan model pembelajaran 

tari piring  

Tim Peneliti dan 

Guru PAUD 

8  12.00 – 

13.00 

Istirahat  

9  13.00 – 

15.30  

Analisis dan workshop kreativitas 

tari piring  

Tim Peneliti dan 

Guru PAUD 

APLIKASI MODEL DAN HASIL KREATIVITAS TARI PIRING DI PAUD 

10. 10 Agustus 

2017 

08.00 – 

10.30 

Aplikasi model dan hasil 

kreativitas tari piring di Pos 

PAUD Melati 06 Cimahi  

Robbiyah 

11. 21 Agustus 

2017 

08.00 – 

11.00 

Aplikasi model dan hasil 

kreativitas tari piring di RA 

Baitussalam Cimahi 

Nia, S.Pd.  
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Adapun model yang telah disusun dan diaplikasikan pada workshop serta pendampingan adalah sebagai berikut : 

 

Bagan 5.1 Model Pembelajaran Tari Piring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tari Piring  

Makna/Nilai Fungsi 

Tari Piring yang 

Berkembang di 

Masyarakat 

Sumatera 

Seni Rupa (benda) 

a. Piring 

b. Penutup kepala  

c. Kain songket  

d. Aksesoris lainnya 

seperti : kalung, 

anting, gadang,  

Seni Tari 
kreativitas tari piring :  

a. Gerak 
pembukaan  

b. Gerak 
mencangkul 

c. Gerak Menyiangi 
d. Gerak menyemai 

Seni Musik (Lagu) : 

Lagu tari piring dari 

Sumatera Barat 

Ruang Gerak : 

Luas  

Sedang           Volume 

Sempit 

 

Tinggi 

Sedang          Level 

Rendah 

 

Tenaga : 

- Kuat 

- Sedang 

- Lemah 

Tempo Gerak : 

- Cepat 

- Sedang 

- Lambat 
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Untuk memperjelas desain model di atas, peneliti menjabarkan Syntax model 

pembelajaran tari Piring dalam pembelajaran seni tari bagi anak usia dini sebagai berikut. 

 

Tabel 5. 2 Syntax Model Pembelajaran Tari Nusantara/Tari Piring 
 

SENI BUROK KETERANGAN 

TAHAP 1 Analisis dan interpretasi 

terhadap obyek masalah 

Pada tahap ini guru 

menginstruksikan untuk 

menganalisis dan 

menginterpretasikan, 

mengapresiasi dan 

menstimulus melalui tayangan 

CD dan property.  

TAHAP 2 Pengenalan tari/eksplorasi 

(gerak, ruang, waktu dan tenaga) 

Pada tahap ini guru 

mendemonstrasikan beberapa 

pengenalan gerak tari imitasi, 

siswa bereksplorasi gerak 

imitasi menurut peran 

berdasarkan pengalaman dan 

mengekspresikannya 

Gerak : ruang gerak, pola 

lantai, level 

Tenaga : kuat, sedang, lemah. 

TAHAP 3 Membimbing pelatihan, 

membuat kerangka tari piring  

Tahap ini, guru merencanakan 

dan memberikan bimbingan 

pelatihan awal, siswa 

merangkai gerak imitasi 

menurut peran dari awal 

sampai akhir tarian. 

TAHAP 4 Mengecek pemahaman Tari 

Piring dan memberikan umpan 

balik 

Pada tahap ini, guru mengecek 

apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik 

memberi umpan balik. 
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TAHAP 5 Mempergelarkan hasil 

kreativitas siswa 

Pada tahap ini siswa 

menampilkan hasil kreasinya 

dan guru melakukan pelatihan 

lanjutan dengan perhatian 

khusus pada penerapan kepada 

situasi lebih kompleks dari 

kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. 

 

Syntax model pembelajaran tari piring yang dibuat merupakan tahapan-tahapan 

pembelajaran. Melalui tahapan-tahapan ini dapat melihat bagaimana pemahaman siswa 

terhadap model pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  Adapun metode pengajaran yang 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar melalui model pembelajaran seni tari adalah 

sebagai berikut :  

1. Metode eksperimen : siswa mencoba untuk menyusun gerakan.  

2. Metode latihan : latihan yang dipergunakan untuk proses eksplorasi gerak, melalui 

rangsang visual dan imajinasi dalam proses penciptaan seni. 

3. Metode tanya jawab : untuk merangsang imajinasi kreatif siswa-guru dalam 

memberikan pertanyaan.  

4. Metode diskusi : untuk bertukar pikiran dengan kelompok dalam menyusun sebuah 

tarian. 

5. Metode kreatif : untuk menggali dan meningkatkan daya kreativitas siswa. 

 

Dalam aplikasinya model serta syntax pembelajaran diaplikasikan dalam 

kurikulum 2013. Adapun standar pada kurikulum 2013 yaitu menekankan pada penguatan 

kompetensi sikap (belajar mengapa), kompetensi keterampilan (belajar bagaimana), dan 

kompetensi pengetahuan (belajar apa). Sehingga diharapkan siswa diberikan rangsangan 

serta kekuatan melalui pengamatan, bertanya, mengolah, menalar dan menyaji. Dalam hal 

ini sangatlah tepat bilamana siswa diberikan model kreativitas tari nusantara melalui tari 

piring yang diaplikasikan.  

Perlu diketahui penelitian ini didasari dengan adanya di lapangan bahwa guru 

PAUD selama ini kesulitan dalam mencari bahan ajar serta untuk menampilkan hasil 

kreasi siswa pada saat kenaikan kelas atau bahkan pada saat lomba. Melalui tulisan ini 
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peneliti mencoba menguraikan dan memandu para guru PAUD untuk dapat menganalisis 

tari piring, serta membuat sebuah kreativitas tari. Tari piring dipilih dikarenakan sesuai 

dengan karakteristik tari untuk anak usia dini yakni sebagai berikut (Modul UT, 2011) :  

a. Tari yang bertema  

Tema tari yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini diantaranya tema 

dengan lingkungan sekitar, perilaku manusia, kegiatan bekerja, gerak binatang, 

perilaku tokoh-tokoh pada dongeng dan sebagainya. Tujuannya adalah memberi 

kesempatan untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman terhadap sesuatu 

yang dilihat, didengar, dan dirasakannya melalui panca indera.  

b. Gerak tari bersifat tiruan (gerak imitatif) 

Gerak imitatif yang dapat dilakukan pada tari anak usia dini diantaranya : 

menirukan perilaku manusia (marah, sedih, senang dan sebagainya); menirukan 

kegiatan kerja bermain, berburu, bercocok tanam, menangkap ikan); menirukan 

gerakan binatang (burung, kelinci, kuda, kucing, katak, dan sebagainya); menirukan 

gerak benda (bunga tertiup angin, pohon tertiup angin, mobil dan sebagainya); 

menirukan gerak alam (air mengalir, hujan, angin dan sebagainya). Tujuannya 

memberi kesempatan untuk menampilka situasi kehidupan nyata berdasrkan 

kemampuannya dalam memahami dan menanggapi hal-hal yang dilihat, didengar, 

dan dirasakan, memberi kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal yang dikenalnya 

tentang lingkungan sekitar dan diri mereka sendiri.  

c. Gerak yang variatif 

Gerak pada tari anak usia dini terdiri dari jenis gerak yang variatif. Tujuannya 

adalah memberi kesempatan kepada anak untuk memperlihatkan pengendalian otot 

di seluruh tubuhnya. Sebaiknya ada gerak yang semangat dan gerak yang tidak 

begitu memerlukan tenaga yang banyak. Hal ini untuk mengimbangi karakteristik 

anak yang memiliki sifat yang aktif dan bersemangat dan anak yang memiliki 

karakteristik gerak yang lemah dan mudah lelah. Perlu ada kombinasi dua gerak 

anggota badan, misalnya kepala dengan kaki, kaki dnegan tangan atau tangan 

dengan kepala.  

d. Berbentuk tari kelompok 

Membawakan tari kelompok memiliki tujuan agar anak usia dini mengembangkan 

kebutuhan sosialnya, dengan cara itu anak mendapatkan cara yang positif dalam 

berhubungan dengan orang lain sehingga menumbuhkan sikap toleransi sesama 
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teman. Anak juga dapat belajar untuk bekerja sama dan menahan diri dari sifat 

egoisme. 

e. Pola lantai kurang lebih lima 

Pola lantai pada tari anak usia dini sebaiknya tidak lebih dari lima, sebab 

kemampua anak untuk konsentrasi dan menghafal urutan pola lantai sangat terbatas. 

Pola lantai diberikan dengan tujuan memberi kesempatan dalam kegiatan yang 

kompleks, yaitu bergerak sambil melakukan perubahan posisi tempat menari dan 

perubahan arah. Pola lantai yang dimaksud adalah pola gerak atau variasi gerak 

dalam menari.  

f. Lama waktu menari kurang lebih 5 menit 

Durasi untuk tari anak usia dini kurang lebih 5 menit, tujuannya memberi 

kesempatan pada anak untuk menunjukkan kemampuannya berkonsentrasi dan 

perhatian lebih lama.  

g. Diiringi oleh musik 

Irama yang dihasilkan oleh bunyi/iringan musik. Sehingga tari pada anak usia dini 

perlu diiringi oleh musik, tujuannya agar lebih menarik dan merangsang anak untuk 

lebih semangat melakukan gerak sesuai dengan irama musik sebagai pengiring.  

 

Tari piring merupakan tari yang berkelompok dan diiringi oleh musik, dan waktu 

menari kurang lebih 5 menit. Selain itu dalam tari piring juga memiliki berbagai gerakan 

yang variatif. Dapat dibuat pola-pola lantai sebagai perubahan gerak yang satu ke gerak 

yang lainnya. Tari piring dibuat berdasarkan kreativitasnya sesuai dengan unsur-unsur tari 

yakni : tenaga, ruang dan waktu. Maka tepatlah jika tari piring digunakan sebagai model 

pembelajaran tari nusantara di PAUD Cimahi. Gerakan tari piring pada umumnya adalah 

meletakkan piring ke dalam dua tangan (kanan dan kiri). Sejarah tari piring yaitu 

merupakan tarian yang sebagai ucapan rasa syukur kepada para dewa atas hasil panen 

yang berlimpah. Namun seiring dengan perkembangan jaman tari piring ini berubah 

menjadi sebuah tontonan yang menarik. Hal yang paling unik di dalam tari piring ini yaitu 

para penari menggunakan kedua tanggan untuk memegang piring. Ini menjadi menarik 

bagi siswa PAUD khususnya. Dikarenakan siswa pada masa tersebut merupakan masa 

dimana anak mampu berekeplorasi gerakan sesuai apa yang lihat dan didengar. Kemudian 

siswa sangat senang dengan adanya properti piring yang berada di atas tangannya.  
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Gerakan-gerakan yang ada di dalam tari piring :  

Tari piring dibawakan di Sumatera Barat terdiri dari 20 gerakan tari. Namun dalam 

hal ini yang akan di aplikasikan ke dalam bahan ajar dan model pembelajaran hanyalah 

gerakan yang sederhana yang dapat dilakukan oleh siswa PAUD. Gerakan tersebut antara 

lain :  

1. Gerakan pembuka, gerakan ini merupakan gerakan sebagai wujud rasa ysukur 

terhadap Tuhan YME, gerakan ini dinamakan dengan istilah gerak pasambahan.  

2. Gerakan mencangkul, gerakan ini merupakan gerakan yang menceritakan 

sekumpulan para petani yang tengah mengolah sawahnya. Dalam bahasa 

Sumateranya nama gerakan ini dinamai dengan gerakan mencangkul.  

3. Gerakan menyiangi, gerakan ini menceritakan aktivitas para petani saat tengah 

menyiangi atau membersihkan rumput di sawah. Gerakan ini dinamai dengan 

gerakan menyiang.  

4. Gerakan menyemai, gerakan ini menceritakan para petani yang tengah menyemai 

benih padi yang akan ditanami.  

Masih banyak gerakan yang dapat dilakukan oleh siswa, namun dikarenakan anak 

usia dini, memiliki keterbatasan dalam melakukan gerak yang lebih rumit serta bila sesuai 

dengan aslinya, maka dari itu dalam penelitian ini dibatasi gerakannya. Adapun gerak 

yang seharusnya dilakukan setelah gerakan di atas adalah : Gerak Memagar, Gerak 

Mencabut Benih, Gerak Bertanam, Gerak Melepas Lelah, Gerak Mengantar Juadah, Gerak 

Menyabit Padi, Gerak Mengambil Padi, Gerak Menggampo Padi, Gerak Menganginkan 

Padi, Gerak Mengirik Padi, Gerak Menumbuk Padi, Gotong Royong, Gerak Menampih 

Padi, dan Gerak menginjak Pecahan Kaca, (http://majuindonesia45.blogspot.co.id). 

Untuk kegiatan workshop dan pendampingan peserta diminta untuk menganalisis 

tari piring berdasarkan ke empat gerakan yang diberikan yang selanjutnya di modifikasi  

dengan merubah ruang, tenaga dan waktu sesuai iringan menurut kreativitas masing-

masing peserta. Peserta dibagi dengan 5 kelompok, mereka ditugaskan untuk membuat tari 

berdasarkan hasil eksplorasi gerak tari piring, kemudian mereka memperagakan hasil 

dengan kelompok masing-masing. Melalui waktu yang singkat para guru PAUD 

menghasilkan beberapa tari dengan versi yang berbeda sesuai latar belakang mereka dan  

bentuk tari yang berbeda pula. Respon peserta sangat baik tampak dari hasil eksplorasi, ide 

kreatif mereka dengan variasi gerak, pola lantai yang mereka kerjakan. Hasil dari 

http://majuindonesia45.blogspot.co.id/
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pelatihan ini diimplementasikan  oleh peserta ke tempat mengajar mereka masing-masing 

untuk pengembangan selanjutnya. Hal ini akan menghasilkan adanya proses interaktif 

antara guru – siswa – siswa. Pendapat positif diungkapkan oleh peserta karena mereka 

dapat berdiskusi, mencatat, mengomentari dan memperagakan hasil eksplorasi dengan 

empat gerak tari piring, mereka bisa membuat kreativitas tari dengan kelompok masing-

masing.  

Hasil guru mengaplikasikan model pembelajaran tari piring dilihat pada proses 

sebagai berikut :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Foto salah satu kelompok dalam pengembangan kreativitas tari piring  

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017 

 

Hasil kreasi dari kelompok pertama, lebih banyak memfokuskan pada 

pengembangan gerak pembuka. Pengembangan gerak pembuka yakni pada pengolahan 

ruang dan tenaga yang digunakan, terdapat variasi ruang yang luas, dan tenaga yang 

sedang serta variasi pengolahan gerak lengan. Apabila dicermati, kelompok ini telah 

memahami esensi gerakan pembuka, yakni sebagai awalan/pondasi dalam kreasi geraknya. 

Sementara itu kreasi gerak lainnya lebih difokuskan pada pengolahan pola lantai. Dalam 

hal ini kreasi dari kelompok pertama ini telah menunjukkan adanya kreativitas tari yang 

telah dibuat bersama kelompoknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia 

dini.  
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 Kelompok kedua lebih kepada mengkreasikan gerakan dari mulai gerakan 

menyiangi, gerakan tersebut dipilih dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa 

PAUD. Artinya kelompok inipun sudah mampu mengembangkan gerakan yang telah 

diberikan instruktur pada waktu kegiatan pendampingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Foto salah satu kelompok dalam pengembangan kreativitas tari piring 

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017 

 

Para peserta workshop melakukan kreasi gerak tari Piring, langkah selanjutnya 

adalah membuat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. 

Kemudian diadakan diskusi dan analisis dari hasil kreasi tersebut. Pengalaman berkreasi 

tari Piring ini kemudian dijadikan perangkat para peserta untuk menyusun bahan ajar dan 

strategi pembelajaran tari di kelas dengan menggunakan bahan ajar tari Nusantara. Pada 

tahapan ini peserta diminta untuk membuat laporan tertulis yang meliputi beberapa bagian 

kegiatan yakni: melakukan analisis bahan ajar tari, kemudian memilih dan menetapkan 

esensi gerak, setelah itu membuat kreasi gerak tersebut dengan siswa melalui 

pembelajaran di kelas. Dalam workshop ini yang dijadikan model pembelajaran tari 

Nusantara adalah pembelajaran tari Piring.  

Adapun, kegiatan selanjutnya yakni penyusunan model dan workshop serta 

pendampingan yang dilaksanakan pada Selasa, tanggal 20 Juli 2017. Berikut adalah hasil 

penelitian di lapangan.  
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Tabel 5. 3 Nama-nama Guru dalam Penyusunan Langkah Pembelajaran  

Kreativitas Tari Piring 
 

No. Nama Instansi 

1. Nia Rismayanti, S.Pd. RA Baitussalam 

2. Yanti Kusmayanti, S.Pd.   Kober Cahaya Hati  

3. Robbiyah Pos PAUD Melati 06  

4. Lia  PAUD Mentari  

5. Ira Hastuti  PAUD Pos Tulip  

6. Yufi  TK Kartika XIX – III 

7. Dikdik Pos PAUD Melati 06 

8. Nunung  TK Bina Insan Cendekia 

9. Wulan  TK Bina Insan Cendekia 

10. Dyan Ekasari  PAUD Al Bina 

11. Nurlela  PAUD Tunas Siliwangi 

12. Sri Agustiani PAUD Tunas Siliwangi  

13. Eti Rohaeti  TK Nurdzaky 

14. Illis Komariah TK Kemala Bhayankari  

15.  Endang  Kober Kinanti 

16. Rina Agustin  Tk Nur Al Rahman 

17. Nita Sumini  Tk Nur Al Rahman 

18. Wiwin, S.Pd.  Kober Cahaya Hati  

19. Imas Khumasah, S.Pd. Kober Insan Harapan  

20. Dian, S.Pd.  Kober Insan Harapan 

 

 Kegiatan workshop dan pendampingan guru hingga penyusunan model 

pembelajaran diikuti oleh 20 orang guru PAUD. Dari hasil analisis para guru setelah dua 

kali bertemu serta mengaplikasikan di sekolah masing-masing mereka bertemu kembali 

dan telah membuat sebuah kreasi tari Piring yang utuh. Berikut ini adalah hasil kreativitas 

tari dari masing-masing kelompok.  
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Gambar 5. 3 Foto salah satu kelompok dalam pengembangan kreativitas tari piring, 

telah menggunakan property piring dan kostum  

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017 

 

Pada foto di atas merupakan hasil pengembangan kreativitas tari piring yang 

dilaksanakan oleh salah satu kelompok. Pada hasil kreativitas ini guru-guru PAUD bukan 

hanya menampilkan hasil kreativitasnya namun, sudah menampilkan secara utuh tariannya 

beserta property tari dan busana yang digunakannya. Keunikan dari kelompok ini terlihat 

dari susunan gerakan serta busana yang dipilih yaitu kekhasan warna dari Melayu yaitu 

warna kuning dan merah. Selain itu juga, property piring yang digunakan berwarna-warni 

sehingga dari dua warna tersebut yang ditonjolkan dapat memotivasi dan menarik bagi 

siswa PAUD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 4 Foto salah satu kelompok dalam pengembangan kreativitas tari piring, 

telah menggunakan property piring dan kostum  

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017 
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Pada foto di atas merupakan hasil pengembangan kreativitas tari piring yang 

dilaksanakan oleh salah satu kelompok lainnya. Pada hasil kreativitas ini guru-guru PAUD 

bukan hanya menampilkan hasil kreativitasnya namun, sudah menampilkan secara utuh 

tariannya beserta property tari dan busana yang digunakannya. Keunikan dari kelompok 

ini terlihat dari susunan gerakan yang divariasikan dalam setiap perpindahan pola 

lantainya serta busana yang dipilih yaitu kekhasan Minang mereka gunakan pada bagian 

kepala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 5 Foto salah satu kelompok dalam pengembangan kreativitas tari piring, 

telah menggunakan property piring dan kostum  

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 6 Foto salah satu kelompok dalam pengembangan kreativitas tari piring, 

telah menggunakan property piring dan kostum  

Sumber : dokumentasi peneliti, 2017 
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Pada foto di atas merupakan hasil pengembangan kreativitas tari piring yang 

dilaksanakan oleh dua kelompok yang lainnya. Pada hasil kreativitas ini guru-guru PAUD 

bukan hanya menampilkan hasil kreativitasnya namun, sudah menampilkan secara utuh 

tariannya beserta property tari dan busana yang digunakannya. Keunikan dari kelompok 

ini terlihat dari susunan gerakan serta busana yang dipilih yaitu kekhasan warna dari 

Melayu yaitu warna kuning dan merah. Selain itu juga, setiap kelompok menampilkan 

property piring yang digunakan berwarna-warni sehingga dari dua warna tersebut yang 

siswa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tari nusantara.  

Berikut ini merupakan hasil kreativitas dari para aplikan yang dilaksanakan di dua sekolah 

yaitu RA Baitussalam dan Pos Paud Melati 06 Cimahi.  

 

Tabel 5. 4 Guru Aplikan yang telah melaksanakan kreativitas tari Nusantara yang 

dilaksanakan di dua sekolah 

 

No. Nama Guru Instansi 

1. Nia Rismayani, S.Pd.  RA Baitussalam 

2. Robbyah Pos PAUD Melati 06 

 

 Desain Model Pembelajaran Tari Piring di Pos PAUD Melati 06 dan RA 

Baitusalam  

Dalam perencanaan model pembelajaran tari piring, langkah awal yang dilakukan 

guru adalah membuat desain model pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu 

menentukan langkah atau tahapan yang akan diaplikasikan dalam proses belajar 

mengajar. Adapun langkah-langkah yang akan diaplikasikan yaitu :  

a. Menentukan tujuan pengajaran. 

Tujuan pengajaran dirumuskan dalam pertemuan ke satu sampai pertemuan ke 

enam, tujuan pengajaran ini dimana siswa dapat menyebutkan beragam tarian 

yang sering mereka lihat di televisi tentang tari piring. Selain itu guru dan 

siswa menyusun pola lantai dalam beberapa kelompok, menyusun pola irama 

dengan iringan musik dan lagu, mengekplorasi, hingga mengkreasikan dan 

mempergelarkan hasil kreativitas tari piring. 

b. Menentukan bahan pengajaran. 
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Siswa dan guru mencari, menemukan dan mengeksplorasi unsur-unsur tari, 

berapresiasi sebelum akhirnya siswa membuat kreasi tari piring.    

c. Guru menentukan beberapa metode pengajaran. 

Guru menentukan metode yang sesuai dengan model pembelajaran tari piring 

yaitu metode tanya jawab dan diskusi, metode ini dipergunakan pada setiap 

proses pembelajaran, hal ini berguna untuk merangsang keaktifan, kreativitas 

siswa dan guru dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Metode kreatif 

dipergunakan untuk menggali dan meningkatkan daya kreativitas siswa. 

Metode latihan digunakan dalam proses eksplorasi pada penciptaan tari piring. 

Beberapa metode yang telah dijelaskan dapat dipergunakan pada setiap 

pertemuan dalam proses belajar mengajar.  

d. Menentukan Syntax model pembelajaran tari piring. 

Adapun gambarannya ada pada tabel 5.1, yaitu tahapan-tahapan yang 

dijabarkan dalam model pembelajaran tari piring pada pembelajaran seni tari. 

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :  

- Tahap 1, analisis dan interpretasi terhadap obyek masalah. 

- Tahap 2, pengenalan tari/ekplorasi (gerak, waktu dan tenaga). 

- Tahap 3, membimbing pelatihan, membuat kerangka tari piring. 

- Tahap 4, mengecek pemahaman tari piring dan memberikan feed back.  

- Tahap 5, mempergelarkan hasil kreativitas siswa. 

e. Menyusun langkah-langkah pembelajaran. 

Proses pembuatan rencana pembelajaran, langkah-langkah yang dibuat dan 

disusun oleh guru, guna mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran.  

Langkah selanjutnya setelah guru merencanakan apa yang akan diaplikasikan, 

tahap berikutnya yaitu pelaksanaan model pembelajaran tari piring. Untuk memperjelas 

pelaksanaan model pembelajaran tari piring yaitu menjabarkan Syntax model 

pembelajaran tari piring dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Syntax model pembelajaran tari piring berawal dari sebuah pemikiran bahwa 

melalui pendidikan seni tari siswa tidak hanya dididik untuk terampil menari dengan 

melihat demonstrasi dan peniruan saja, melainkan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk terjun langsung kepada semua proses pembelajaran, secara aktif dan kreatif. 

Kegiatan pembelajaran tari piring, dimana siswa mendapatkan pengalaman belajar bukan 
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hanya dari guru, tetapi dari teman-teman sebayanya, dan mendapatkan makna/nilai yang 

terkandung dalam sebuah tarian untuk dapat membentuk sikap yang positif.  

 

A. Hasil Penelitian yang dilaksanakan di Pos PAUD Melati 06  

 Pos PAUD Melati 06 dipilih sebagai lokasi sampel aplikasi dalam penelitian, 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan sekolah lainnya. Sekolah ini sering kali 

mengikuti lomba-lomba tari baik di sekolah (internal) maupun di luar sekolah (eksternal). 

Kegiatan seni tari dilaksanakan setiap hari kamis. Para guru dan siswa melakukan kegiatan 

rutin ini sudah sejak lama (Wawamcara dengan kepala sekolah, 2017). Para siswa dan 

guru sangat antusias sekali mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu 

siswa pada hari kamis menggunakan pakaian hijau yang menandakan adanya semangat 

dan kebersamaan dalam melakukan aktivitas menari. Setiap semester guru mencari bahan 

ajar seni tari yang dapat diaplikasikan di sekolah. Salah satu contoh saja pada tahun 20016 

siswa belajar tari Maumere, tari-tari yang bertema seperti : tari kelinci, tari kijang, dan 

lain-lain. Berikut ini adalah piala-piala atau salah satu bukti bahwa tingginya minat 

terhadap pembelajaran seni tari.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 7 Penghargaan Lomba Tari 

Sumber : Dokumentasi Pos PAUD 

Melati, 2016 

Gambar 5. 8 Penghargaan Lomba Tari 

Sumber : Dokumentasi Pos PAUD 

Melati, 2016 
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 Salah Satu Contoh Pelaksanaan Pembelajaran Tari Piring di Pos PAUD Melati 

06 Cimahi 

Di bawah ini merupakan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran tari 

piring di Pos PAUD Melati 06 Cimahi. 

 Pertemuan 1 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari 

piring. Pada pertemuan pertama, dijabarkan sebagai berikut. 

 

PERTEMUAN 1 : Pengenalan Apresiasi Tari Piring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertemuan Kedua 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari piring 

Pada pertemuan kedua, dijabarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

APRESIASI TARI PIRING MENURUT FUNGSI 

DI MASYARAKAT DARI BERBAGAI KONTEKS MELALUI 

TAYANGAN CD 

 

ANALISIS  PROPERTY TARI PIRING 
 

DISKUSI 

 

 

SISWA 

MENYIMAK  

 



37 

 

PERTEMUAN 2 : Pemahaman tenaga, ruang dan waktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertemuan Ketiga dan Keempat 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari piring. 

Pada pertemuan ketiga dan keempat, dijabarkan sebagai berikut.  

 

PERTEMUAN 3 DAN 4 : Pemahaman ruang, waktu dan tenaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGENALAN GERAKAN TARI PIRING 

 

EKSPLORASI GERAK  

PENGOLAHAN PROPERTY PIRING 
 

LATIHAN GERAK TARI PIRING  

 

DEMONSTRASI 

 

 PEMAHAMAN RUANG, WAKTU DAN TENAGA 

 

APRESIASI GERAK TARI PIRING  

 
IMITASI GERAK TARI PIRING YANG DICONTOHKAN 

OLEH GURU 

 

EKSPLORASI GERAK TARI PIRING 

 
PEMAHAMAN GERAKAN TARI PIRING DAN MUSIK 

 

 

PEMAHAMAN RUANG, WAKTU DAN TENAGA DIRIINGI 

MUSIK 
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PERTEMUAN 5 : Proses Penciptaan Tari Piring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN 6 : Kreasi Siswa 

 

 

 

 

 

 Berikut ini merupakan hasil dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di Pos 

PAUD Melati 06 Cimahi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 9 Aplikasi Krativitas Tari Piring di Pos PAUD Melati 06  

Sumber : Dokumentasi Tim Peneliti, 2017 

 Semua siswa berjumlah 12 orang anak, hampir semua siswa mengikuti dengan 

baik, mengikuti arahan dari guru serta anak-anak tertarik dengan membawa piring yang 

PEMENTASAN  

 

DISKUSI / EVALUASI 

 

LATIHAN TAMPILAN KREASI SISWA TARI 

PIRING 

 PER KELOMPOK 
 

PENAMPILAN HASIL KREASI 

KREASI  

 

GABUNGAN TARI DAN MUSIK  
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digunakan dalam menari. Rata-rata hampir 80% siswa dapat mengikuti dan membawa 

piringnya sesuai dengan gerakannya, 20% lainnya masih kesulitan untuk membawa piring 

sambil melakukan gerakan tari piring lainnya.  

 

B. Hasil Penelitian yang dilaksanakan di RA Baitusalam  

Lokasi kedua yang dipilih yaitu RA Baitusalam yang berlokasi di jalan Pojok 

Selatan 1 RT 02 RW VII Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 

berbatasan dengan Kompleks TNI-AD. Potensi anak usia dini di daerah tersebut cukup 

banyak serta kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya sejak usia dini cukup tinggi. 

Lokasi RA Baitussalam sangat strategis jauh dari keramaian sehingga membuat kegiatan 

belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif.  Dilihat dari data peserta didik 

jumlahnya cukup tinggi, berimbang antara peserta didik yang berasal dari penduduk 

setempat dengan peserta didik yang berasal dari kompleks TNI-AD (Profil Sekolah, 2017). 

Untuk meningkatkan pelayanan kami terus berbenah dan mengembangkan diri 

dengan mengikuti pelatihan dan belajar mandiri. Perubahan kami lakukan dari 

menggunakan pembelajaran klasikal ke kelompok hingga kini menerapkan model sentra 

(wawancara dengan kepala sekolah, 2017).  

 

 Salah Satu Contoh Pelaksanaan Pembelajaran Tari Piring di RA Baitussalam 

Di bawah ini merupakan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran tari 

piring di RA Baitussalam. 

 Pertemuan 1 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari 

piring. Pada pertemuan pertama, dijabarkan sebagai berikut. 

 

PERTEMUAN 1 : Pengenalan Apresiasi Tari Piring 

 

 

 

 

 

 

 

APRESIASI TARI PIRING MELALUI TAYANGAN CD 

ANALISIS  PROPERTY DAN TARI PIRING 
 

DISKUSI 

 

 

SISWA MENYIMAK  
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 Pertemuan Kedua 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari piring 

Pada pertemuan kedua, dijabarkan sebagai berikut.  

 

PERTEMUAN 2 : Pemahaman tenaga, ruang dan waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pertemuan Ketiga dan Keempat 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari piring. 

Pada pertemuan ketiga dan keempat, dijabarkan sebagai berikut.  

 

PERTEMUAN 3 DAN 4 : Pemahaman ruang, waktu dan tenaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGENALAN MUSIK TARI PIRING  

 

EKSPLORASI GERAK DAN MUSIK 

PENGOLAHAN PROPERTY PIRING 
 

LATIHAN GERAK TARI PIRING  

 

DEMONSTRASI 

 

 
PEMAHAMAN RUANG, WAKTU DAN TENAGA 

 

APRESIASI GERAK TARI PIRING 

 IMITASI GERAK TARI PIRING YANG 

DICONTOHKAN OLEH GURU 

 EKSPLORASI GERAK TARI PIRING 

 PEMAHAMAN GERAKAN TARI PIRING DAN MUSIK 

 

 

PEMAHAMAN RUANG, WAKTU DAN TENAGA DIRIINGI MUSIK 
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PERTEMUAN 5 : Proses Penciptaan Tari Piring 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEMUAN 6 : Kreasi Siswa 

 

 

 

 

 

 Berikut ini merupakan hasil dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di RA 

Baitusalam.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 10 Aplikasi Krativitas Tari Piring di Pos PAUD Melati 06  

Sumber : Dokumentasi Tim Peneliti, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PEMENTASAN  

 
DISKUSI / EVALUASI 

 

LATIHAN TAMPILAN KREASI SISWA TARI PIRING 

 PER KELOMPOK 
 

PENAMPILAN HASIL KREASI 

KREASI  

 

GABUNGAN TARI DAN MUSIK  
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 Semua siswa berjumlah 12 orang anak, hampir semua siswa mengikuti dengan 

baik, mengikuti arahan dari guru serta anak-anak tertarik dengan membawa piring yang 

digunakan dalam menari. Rata-rata hampir 80% siswa dapat mengikuti dan membawa 

piringnya sesuai dengan gerakannya, 20% lainnya masih kesulitan untuk membawa piring 

sambil melakukan gerakan tari piring lainnya.  

Dua lokasi yang berbeda ini tetapi hampir sama dalam mengaplikasikan model tari 

piring. Banyak gerakan yang tidak terduga/ gerakan hasil kreativitas siswa setelah melihat 

dari video tari yang ditayangkan. Siswa rata-rata memahami gerakan dan menyesuaikan 

gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya. Selama ini guru tidak dibekali ilmu 

dalam membuat sebuah tarian. Biasanya guru-guru melakukan tari hanya demonstrasi saja 

kemudian siswa mengikuti di belakangnya. Sehingga tidak ada interaksi di dalamnya, 

setelah adanya kegiatan workshop dan pendampingan guru-guru ternyata lebih mudah 

mengaplikasikan sebuah tarian. Bahkan guru-guru PAUD lebih kreatif dibandingkan 

sebelumnya.  

 

5.2. Luaran Penelitian 

 
Luaran penelitian yang telah dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: 1). Laporan 

penelitian; 2). Artikel Jurnal nasional dan lokal; 3). Purwarupa berupa model tari piring 

untuk anak usia dini; dan 4). Pengayaan bahan ajar seni tari. 

 

Tabel 5. 5 Rencana Target Capaian 

 
No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

1.  Publikasi ilmiah di jurnah nasional (ber ISSN)1) submitted 

2.  Pemakalah dalam temu ilmiah2) Nasional terdaftar 

Lokal terdaftar 

3.  Bahan ajar3) draf 

4.  Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa 

Sosial)4) 

penerapan 

5.  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)5) 5 
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BAB VI  

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Bagan 6.1  

Rencana Tahapan Berikutnya 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Guru-guru PAUD 

di Cimahi  

Kreativitas tari 

Piring   

2018 

Guru-guru 

PAUD di NTT 

Kreativitas tari 

Maumere   

Kreativitas Tari Nusantara  
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BAB VII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1. Kesimpulan 

 
Seperti yang telah diuraikan dalam bab I bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengetahui konsep, strategi, bahan ajar, pendekatan, evaluasi, media yang digunakan 

guru-guru PAUD melalui tari Piring di POS PAUD Melati 06 dan RA. Baitussalam 

Cimahi; 2) Mengetahui cara guru mengembangkan kreativitas dalam mengaplikasikan tari 

Piring di Lembaga-lembaga PAUD di POS PAUD Melati 06 dan RA. Baitussalam 

Cimahi; dan 3) Mengetahui hasil pembelajaran peserta didik melalui model pembelajaran 

tari Piring pada POS PAUD Melati 06 dan RA. Baitussalam Cimahi. 

Maka berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada bab V, secara 

keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam perencanaan model pembelajaran tari piring di Pos PAUD Melati 06 dan RA. 

Baitussalam Cimahi, melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menentukan 

tujuan pengajaran; 2) Menentukan bahan pengajaran; 3) Guru menentukan beberapa 

metode pengajaran; 4) Menentukan Syntax model pembelajaran tari piring. Adapun 

tahapan-tahapannya sebagai berikut : Tahap 1, analisis dan interpretasi terhadap 

obyek masalah; Tahap 2, pengenalan tari/ekplorasi (gerak, waktu dan tenaga); Tahap 

3, membimbing pelatihan, membuat kerangka tari piring; Tahap 4, mengecek 

pemahaman tari piring dan memberikan feed back.dan Tahap 5, mempergelarkan 

hasil kreativitas siswa. 5) Menyusun langkah-langkah pembelajaran. 

2. Hasil dari penelitian di POS PAUD Melati 06 dan RA. Baitussalam, bahwa langkah-

langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari piring. Pada 

pertemuan pertama yakni pengenalan apresiasi tari piring, dengan tahapan sebagai 

berikut: a) Gerakan Tari Piring dari berbagai konteks melalui tayangan CD; b) 

Analisis property tarian; c) Diskusi mengenai gerakan dan tingkat kesulitannya dan 

d) Siswa menyimak gerakan tersebut. Pada Pertemuan kedua, langkah-langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari piring yakni pemahaman 

tenaga, ruang dan waktu dengan tahapan berikut: pengenalan gerakan tari piring, 

eksplorasi gerak pengolahan property piring, latihan gerak tari piring, demonstrasi 

dan pemahaman ruang waktu dan tenaga. Pada pertemuan ketiga dan keempat, 

langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran tari 



45 

 

piring.dengan tahapan berikut: Apresiasi Gerak Tari Piring,  imitasi gerak tari piring 

yang dicontohkan oleh guru, eksplorasi gerak tari piring, pemahaman gerakan tari 

piring dan musik, pemahaman waktu, ruang dan tenaga dengan diiringi musik. Pada 

pertemuan kelima yakni proses penciptaan tari piring dengan tahapan berikut: latihan 

tampilan kreasi siswa tari piring, gabungan tari dan musik, dan terakhir penampilan 

hasil kreasi. Pada pertemuan keenam yakni kreasi siswa dengan tahapan pementasan 

dan evaluasi. 

3. Gerakan yang menjadi dasar kreativitas tari adalah : Gerakan pembuka, Gerakan 

mencangkul, Gerakan menyiangi, dan Gerakan menyemai.  

 

7.2. Saran 

 
1. Bagi Pengelola Lembaga PAUD sebaiknya memfasilitasi guru untuk lebih 

mengembangkan pengetahuan tentang seni tari berikut gerakannya, dan pemahaman 

konsep dan strategi dari metode pembelajaran sehingga dalam pelaksanaan 

pembelajaran bisa optimal. 

2. Agar pelaksanaan pembelajaran seni tari berjalan lebih baik, efektif dan efisien, 

khususnya dalam meningkatkan kreativitas tari, sebaiknya dalam merancang 

perencanaan pembelajaran, guru lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap 

kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditulis secara rinci, mudah dibacanya dan 

dapat dimengerti oleh siapa pun yang membaca.  
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

No. Nama / 

NIDN 

Instansi Asal Bidang Ilmu Alokasi 

Waktu  

(Jam/minggu

) 

Uraian Tugas 

1 Ifat Fatimah 

Zahro, S.Ag., 

M.Pd. 

0420117803 

 

STKIP 

Siliwangi 

Bandung 

Pendidikan 

Dasar 

(Konsentrasi 

PAUD) 

20 Menyusun proposal 

hibah; Pembuatan 

instrumen; 

Pelaksanaan 

penelitian (validasi 

dan uji coba 

instrumen). 

2 Fifiet Dwi 

Tresna 

Santana, 

M.Pd. 

0420078204 

 

 

STKIP 

Siliwangi 

Bandung 

Pendidikan 

Seni 

(Konsentrasi 

Seni Tari) 

12 Revisi instrumen; 

Validasi dan uji coba 

instrumen. 
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Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 

Biodata Ketua Pengusul 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ifat Fatimah Zahro, S.Ag., M.Pd. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional  Asisten Ahli 
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5 NIDN 0420117803 
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11 Lulusan yang Telah 

Dihasilkan 

 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1.Psikologi Perkembangan Belajar Anak Usia Dini 

2.Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini 

3.Seni Tari Anak Usia Dini 

4.Bahasa Daerah Anak Usia Dini 

 

A. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

Bandung 

Bidang Ilmu Syariah  Pendidikan Dasar 

Tahun Masuk-

Lulus 

1996-2001 2010-2013 

Judul 

Skripsi/Tesis/ 

Disertasi 

Kedudukan Anak Angkat 

Menurut Hukum Adat, Hukum 

Islam dan Hukum Indonesia 

Implementasi Pembelajaran Al-Quran 

Untuk Anak Usia Dini di TK Rumah 

Qurani Bandung 

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

1. Dra. Hj. Ai Sholihat, M.Ag. 

2.Drs. H. Didi Mashudi, M.Ag. 

1.Prof.Dr. H. Syamsu Yusuf,L.N., M.Pd. 

2.Dr. H. Mubiar Agustin, M.Pd. 

 

B. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun  Judul Penelitian Pendanaan  

Sumber  Jumlah (Juta 

Rp) 

1 2015 Pengaruh penerapan pembelajaran 

Contextual Teaching & Learning 

(CTL) terhadap Keterampilan 

Berbicara dan Sosial Anak Usia 

Dana 

Penelitian 

Kompetitif 

STKIP 

4 

mailto:widiantara67@yahoo.com
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No. Tahun  Judul Penelitian Pendanaan  

Sumber  Jumlah (Juta 

Rp) 

Dini. Siliwangi  

2 2016 Optimalisasi PAUD Berbasis 

Keluarga dalam Meningkatkan 

Multiple Intellegence Anak Usia 

Dini di Kab. Bandung Barat. 

BP3 Iptek 

Jabar 

15 

 

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun  Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan  

Sumber  Jumlah (Juta 

Rp) 

1 2015 Sosialisasi Stimulasi, Deteksi dan 

Intervensi Dini Tumbuh Kembang 

Anak Usia Dini  

Pusat Kegiatan 

Gugus (PKG) 

2 

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1 Penilaian Dalam Pembelajaran Anak 

Usia Dini  

Jurnal Tunas 

Siliwangi 

1/1/2015 

 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Pelatihan Kurikulum untuk Kepala 

Sekolah dan Guru PAUD  

KTSP PAUD Desa Cililin  

Kec. Cililin 

Kab.Bandung Barat, 

Septermber 2014 

2 Pelatihan Kurikulum 2013 PAUD 

(IGTKI Cab. Cililin) 

Penerapan Kurikulum 

2013 PAUD 

Desa Cililin  

Kec. Cililin 

Kab.Bandung Barat, 

Oktober 2015 

 

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun  Jumlah 

Halaman 

Penerbit  

1 -    

 

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun  Jenis  Nomor P/ID  

1 -    
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H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 

Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun  Tempat 

Penerapan 

 Respon 

Masyarakat  

1 -    

 

I. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosisasi, atau 

Institusi Lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun   

1 -   

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Penugasan Penelitian Dosen Pemula. 

 

       Cimahi, 16 Mei 2016 

       Anggota Pengusul 1, 

                                                        
Ifat Fatimah Zahro, S.Ag., M.Pd. 

NIDN. 0420117803 
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Biodata Anggota Pengusul 1 
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40526 

10 Nomor Telepon/Faks (022) 6658680 / (022) 6629913 

11 Lulusan yang Telah 

Dihasilkan 

 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Pendidikan Seni Tari 1 

2. Pendidikan Seni Tari 2 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI) Bandung 

Bidang Ilmu Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Dasar 
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Skripsi/Tesis/Disertasi 
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dengan Materi Tari Bertema di 
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Tinjauan Etnopedagogik terhadap 

pembelajaran Seni Burok di SMP 

Negeri 1 Susukan Lebak Kab, 

Cirebon 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

3. Dr. Trianti Nugraheni, M.Si. 

4. Dr. Heni Komalasari, M.Pd.  

1. Prof. Dr. Tati Narawati, 

M.Hum. 

2. Dr. Trianti Nugraheni, M.Si. 

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun  Judul Penelitian Pendanaan  

Sumber  Jumlah (Juta 

Rp) 

1 2016 Seni Tarawangsa sebagai Seni 

Ormatan di Rancakalong, Sumedang  

UPT 

Kebudayaan  

10 

 

 

2 2015 Tinjauan Etnopedagogik terhadap 

Pembelajaran Seni Burok bagi guru 

PAUD di Kota Cirebon 

Pribadi  5 

3 2015 Optimalisasi Penerapan Program 

PAUD Berbasis Keluarga dalam 

Meningkatkan Multiple Intellegence 

Anak 

BP3Iptek Jawa 

Barat 

50 
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No. Tahun  Judul Penelitian Pendanaan  

Sumber  Jumlah (Juta 

Rp) 

 

4 2011 Studi Evaluasi Terhadap Kualitas 

Pendidikan di Madrasah Pasca 

Pemberlakuan Kebijakan 20% dari 

APBN untuk Sektor Pendidikan  

Depag - 

Jakarta 

500 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun  Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan  

Sumber  Jumlah (Juta 

Rp) 

1 2016 Bermain Kreatif untuk Anak Usia 

Dini melalui Bermain Alat Musik di 

Bayongbong Kabupaten Garut 

STKIP 

Siliwangi  

5 

2 2015 Penyuluhan dan Pembinaan 

Pembelajaran Terpadu Untuk Kade-

kader di Sanggar-sanggar Seni Se-

Jawa Barat  

UPT 

Kebudayaan 

UPI 

25 

3 2014 Penyuluhan, Workshop dan 

Pendampingan Kepada Kumpulan 

Budaya Melayu RP Tingkat 

Internasional  

UPT 

Kebudayaan 

UPI  

25 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1 Model Pembelajaran Seni Burok 

Bagi Guru-guru PAUD di 

Kabupaten Cirebon 

Jurnal Tunas 

Siliwangi 

01/01/2015 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar Nusantara   PG – PAUD STKIP 

Siliwangi Bandung, 

2016 

2 Seminar Bagi Guru-guru Seni 

Budaya Tingkat Nasional  

Seni Burok bagi Guru-

guru Seni  

Gedung 

Kebudayaan, 2015 

3 Seminar Bagi Guru-guru Seni 

Budaya Tingkat Nasional 

Tari Piring bagi Guru-

guru Seni  

Gedung 

Kebudayaan, 2014 

4 Seminar Nasional Tari Nusantara 

dan Mancanegara  

Tari Blantek  Gedung 

Kebudayaan, 2014 
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G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun  Jumlah 

Halaman 

Penerbit  

1 -    

 

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun  Jenis  Nomor P/ID  

1 -    

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 

Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun  Tempat 

Penerapan 

 Respon 

Masyarakat  

1 -    

 

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosisasi, atau 

Institusi Lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun   

1 Lulusan Terbaik (Cumlaude) 

Jurusan Pendidikan 

Sendratasik  

FPBS - UPI 2015 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Penugasan Penelitian Dosen Pemula. 

        Cimahi, 16 Mei 2016 

        Ketua Pengusul, 

 

 

 

 
Fifiet Dwi Tresna Santana ,  

M.Pd. 

NIDN. 0420078204 
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DOKUMENTASI 

APLIKASI DI TK LAINNYA  
 

Guru : Dyan Ekasari 

TAHAP KE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAP KE 2 
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TAHAP KE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAP KE 4 
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PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI 

No Data yang dibutuhkan Indikator Ada Tidak Ket 

 

1. Data Profil PAUD Program pendidikan TK selama satu 

tahun. 

   

Jadwal Kegiatan Harian    

Personil Pendidik    

Jumlah Anak    

Sarana Prasarana    

Visi dan misi    

Foto Kegiatan Tari Piring    

2. Prosedur penyusunan 

perencanaan 

pembelajaran tari 

nusantara di PAUD 

Konsep Pembelajaran    

Bahan ajar Pembelajaran    

Strategi Pembelajaran    

Pendekatan Pembelajaran    

Media Pembelajaran    

Aspek yang dinilai     

3.  Data Proses 

Pembelajaran 

Foto kegiatan tahap persiapan    

Foto kegiatan tahap pelaksanaan: 

kegiatan  

   

Foto tahap kegiatan recalling    

4.  Kreativitas Tari Piring 

di PAUD 

 

Rekaman Hasil Kreativitas Tari 

Piring  

   

5.  Desain Model 

Pembelajaran Tari 

Piring di PAUD 

Evaluasi penerapan model 

pembelajaran Tari Piring di PAUD 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PEMBELAJARAN TARI NUSANTARA YANG DIGUNAKAN GURU-GURU 

PAUD  

 

- Konsep Pembelajaran Tari Piring di Lembaga PAUD 

- Bahan Ajar Pembelajaran Tari Piring  yang digunakan di Lembaga PAUD 

- Strategi Pembelajaran Tari Piring  yang digunakan di Lembaga PAUD 

- Pendekatan Pembelajaran Tari Piring  yang digunakan di Lembaga PAUD 

- Media Pembelajaran Tari Piring  yang digunakan di Lembaga PAUD 

- Aspek yang dinilai dalam praktek Tari Piring di Lembaga PAUD 

- Cara guru PAUD dalam mengembangkan ide dan gagasannya dalam 

mengeksplorasi tari Piring; Tahap persiapan, pelaksanaan dan kegiatan akhir 

(recalling) 
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PEDOMAN OBSERVASI 

UNTUK PELATIHAN DAN EVALUASI SAAT PENERAPAN PEMBELAJARAN 

MODEL KREATIVITAS TARI PIRING 

 

1. Pelaksanaan pembelajaran kreatif Tari Piring yang mencakup aspek: eksplorasi, 

improvisasi, inkubasi dan hasil. 

2. Penerapan materi model pembelajaran Tari Piring di PAUD: Bahan Ajar yang 

digunakan. 

3. Metode Pembelajaran Tari Piring yang digunakan di PAUD. 

4. Evaluasi Pembelajaran Tari Piring yang digunakan di PAUD. 
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 100% 

1. Honorarium 

Honor  Honor/jam 

(Rp) 

Waktu 

(jam/minggu)  

Minggu Honor Per tahun 

Ketua 30.000 20 600.000 1.200.000 

Anggota 1 20.000 12 240.000 480.000 

Sub total (Rp) 1.680.000 (10%) 

 

2. Pembelian Bahan Habis Pakai 

Material  Justifikasi 

Pembelian 

Kuantitas  Harga Satuan 

(Rp) 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Tahun I 

ATK √ 10 350.000 3.500.000 

Cd RW/DVD √ 50 15.000 750.000 

Surat menyurat √ 12 100.000 1.200.000 

Pulsa √ 12 100.000 1.200.000 

Internet √ 12 60.000 600.000 

Penyusunan 

Laporan 

√ 1 600.000 600.000 

Pencetakan dan 

Penjilidan 

Laporan 

√ 10 150.000 1.500.000 

Publikasi Ke 

Jurnal  

√ 1 500.000 500.000 

Publikasi Poster  √ 2 235.000 470.000 

Pemakalah √ 1 350.000 350.000 

Editing Video ke 

DVD utk Bahan 

Ajar 

√ 1 1.000.000 1.000.000 

Sub total (Rp) 11.670.000 (60%) 

 

3. Perjalanan 

Material  Justifikasi 

Perjalanan 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Tahun I 

Biaya 

survei/sampling 

data 

√ 6 100.000 600.000 

Seminar/workshop 

DN 

√ 1 750.000 750.000 

Biaya akomodasi-

konsumsi 

√ 24 50.000 1.200.000 

Transport √ 7 50.000 350.000 

Sub total (Rp) 2.900.000 (15%) 
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4. Sewa 

Perjalanan  Justifikasi 

Sewa 

Kuantitas  Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun 

(Rp) 

Tahun I 

Sewa kamera √ 10 100.000 1.000.000 

Sewa handycam 

wireless 

√ 10 275.000 2.750.000 

Sub total (Rp) 3.750.000 (15%) 

Total Anggaran yang Diperlukan (Rp) 20.000.000 

(100%) 

 

 


