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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi pembelajaran 

tari Gardha Lalita pada kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP N 16 Yogyakarta. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2018, 

dengan subjek penelitian siswa SMP Negeri 16 Yogyakarta.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek dalam penelitian ini 

adalah tari Gardha Lalita. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode dalam 

proses pembelajaran yang diberikan mengunakan metode ceramah, demonstrasi 

dan imitasi yang dipadukan dengan kegiatan eksplorasi dan improvisasi sebagai 

penguat materi tari Gardha Lalita. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan objek. Uji 

keabsahan data diperoleh melalui sumber dengan melakukan pengecekan terhadap 

hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik  dapat menghayati 

tujuan tari Gardha Lalita. Hal tersebut terjadi disebabkan bahwa proses 

pembelajaran dengan metode ceramah, demonstrasi dan imitasi yang dipadukan 

dengan kegiatan eksplorasi dan improvisasi dirasa sesuai untuk proses 

pembelajaran peserta didik usia remaja. Dari hasil yang telah dicapai dapat 

disimpulkan bahwa tari Gardha Lalita dapat dijadikan sebuah materi baru pada 

kegiatan ekstrakurikuler tari di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 

Yogyakarta. 

 

Kata kunci: Implementasi, Tari Gardha Lalita, Ekstrakurikuler   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu sarana dalam membentuk perkembangan 

manusia. Melalui pendidikan kepribadian manusia bisa dibentuk dengan suatu 

pembelajaran  yang membantunya menjadi lebih maju. Kegiatan belajar mengajar 

merupakan salah satu kegiatan pokok pada proses pendidikan. Ini berarti bahwa 

tingkat keberhasilan dari tujuan pendidikan bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami siswa. 

Pembelajaran didefinisikan sebagai upaya membelajarkan peserta didik 

memahami diri dan lingkungannya agar lebih bermakna (Sujarwo, 2011: 3). 

Pemilihan metode, materi, yang dikemas dan terarah akan  membantu dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang 

optimal.  

Pembelajaran  seni tari sendiri dapat berfungsi untuk menyaring pengaruh 

budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan melalui seni tari 

siswa dapat memiliki kepribadian dan sikap yang sadar akan tata kehidupan 

dengan nilai-nilai indah serta jauh dari sifat-sifat yang merusak (Abdurachman, 

1979: 3). Seni tari merupakan media pendidikan yang dapat membantu 

perkembangan pribadi. Kehadiran seni tari dapat menyeimbangkan keseimbangan 

bagi perkembangan pribadi siswa (Jazuli, 1994: 61). Maka dari itu  sekolah 

memberikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai media pembelajaran di luar jam 
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formal untuk lebih menyeimbangkan pribadi dan meningkatkan minat siswa. Pada 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari ini guru juga berusaha untuk menginternalisasi 

nilai-nilai kepada siswa dengan cara bersikap positif seperti membiasakan siswa 

untuk memulai pembelajaran tepat waktu, tertib saat berbaris, dan saling 

menghargai. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar siswa diajak untuk 

melihat dan mendengar agar mereka dapat memahami dan mengapresiasi seni tari.  

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka dengan tujuan memperluas pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma (Wiyani, 2013: 108). 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah merupakan wadah untuk menumbuhkan, 

melatih dan mengembangkan bakat siswa sebagai contoh ekstrakurikuler tari yang 

merupakan kegiatan mengembangkan bakat dan minat anak dalam mengolah 

gerak tubuh melalui rangsangan, eksplorasi dan apresiasi.  

Berawal dari kegiatan Studi Orientasi Profesi di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 16 Yogyakarta, Sekolah ini dapat dikatakan salah satu sekolah populer 

yang ada di Yogyakarta. Pada saat Kegiatan Studi Orientasi Profesi di SMP N 16 

Yogyakarta dilibatkan pada kegiatan ekstrakurikuler tari dimana pada bulan April 

hingga Mei 2017 tidak adanya guru ekstrakurikuler tari di SMP N 16 Yogyakarta. 

Dimulai sejak Januari kegiatan ekstrakurikuler tari kembali aktif dengan guru 

ekstrakurikuler tari yang baru. Kegiatan ekstrakurikuler tari diminati siswi kelas 

VII dan VIII dengan jumlah 18 siswi. Kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP N 16 

Yogyakarta perlu diberikan materi baru, hal ini terjadi karena pada saat dilakukan 

wawancara dengan guru ekstrakurikuler tari, disampaikan bahwa materi tari 
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diserahkan sepenuhnya kepada guru ekstrakurikuler tari yang sejatinya bukanlah 

guru mata pelajaran Seni Budaya di SMP N 16 Yogyakarta tanpa adanya 

pedoman dari pihak sekolah maupun dari guru seni budaya. Dalam 

pelaksanaannya, pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara 

bertahap sesuai alur dan kapasitasnya. Guru tidak bisa memberikan materi secara 

acak, tidak tersusun dan tidak terarah. Pedoman pembelajaran yang baik, metode 

penyampaian dan media yang baik akan menunjang hasil yang efektif dan efisien 

sesuai dengan pembelajaran yang akan dicapai. Melihat kenyataan ini kiranya 

perlu materi pembelajaran seni tari yang sudah diuji dalam konteks akademik, 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Untuk itu tari Gardha 

Lalita yang menjadi bagian dari hasil mata kuliah penciptaan seni II dijadikan 

sebagai materi pembelajaran tari yang baru.  

Tari Gardha Lalita merupakan tari kreasi baru yang diciptakan berdasarkan 

cerita dongeng Putri Duyung yang ada pada majalah anak Bobo. Dalam bahasa 

kawi Gardha Lalita  mempunyai arti yakni sebuah keinginan yang indah. Tema 

pada tari Gardha Lalita adalah kebaikan dan kebersamaan. Gerak tarian ini 

disesuaikan dengan usia remaja yang ceria, bahagia namun ada kalanya 

perselisihan itu terjadi.  

Bentuk karya adalah sebuah naskah yang diwujudkan dalam sebuah tarian. 

Proses pembelajaran tari biasanya dilakukan dengan metode demonstrasi dan 

imitasi, metode ini dirasa tepat karna berhubungan langsung dengan peserta didik. 

Namun pada proses pembelajaran dengan metode demonstrasi dan imitasi pada 

anak masa puber (SMP) dirasa kurang menarik minat peserta didik untuk 
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mengikuti proses pembelajaran tari. Proses pembelajaran dengan metode imitasi 

dan demonstrasi dirasa monoton sehingga minat peserta didik terhadap 

pembelajaran tari juga tidak meningkat atau bahkan menurun.  

Pada penelitian ini dicoba proses pembelajaran dengan sebuah kegiatan 

eksplorasi dan improvisasi. Eksplorasi adalah suatu proses penjajagan, yaitu 

sebagai pengalaman untuk menanggapi obyek dari luar, atau aktivitasnya 

mendapat rangsanga dari luar (Hadi, 2003: 95). Improvisasi adalah pengalaman 

tari yang sangat diperlukan dalam proses koreografi kelompok. Melalui 

improvisasi diharapkan para penari mempunyai keterbukaan yang bebas untuk 

mengekspresikan perasaannya lewat media gerak. Improvisasi diartikan sebagai 

penemuan gerak secara kebetulan atau spontan (Hadi, 2003: 69). Kegiatan 

eksplorasi dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan mendalami tema tari 

yang diajarkan. Kegiatan improvisasi diberikan berkenaan dengan aspek 

ketubuhan para penari atau peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. 

Pembelajaran ini  diberikan pada siswa kelas VIII dengan jumlah 7 siswi. 

Pemilihan jumlah penari berkaitan dengan jumlah siswi kelas VIII yang mengikuti 

esktrakurikuler tari. Dipilihnya penari kelas VIII karena siswi dirasa lebih matang 

dalam menerima sebuah pengalaman dengan kegiatan eksplorasi dan improvisasi 

yang diberikan. Kematangan yang dimaksudkan adalah dalam hal psikis yang 

meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain (Desmita, 2009: 12). Pada 

tahap ini anak menginjak usia remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan 

hipotesis, sehingga ia mampu memikirkan sesuatu yang akan mungkin terjadi, 

sesuatu yang bersifat abstrak (Desmita, 2009: 107).  
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Diharapkan dengan adanya alternatif metode pembelajaran lain peserta didik 

tidak merasa jenuh dengan proses pembelajaran, dapat menguasai materi dan lebih 

menghayati tema dari tarian dengan aspek ketubuhan yang sudah dilatih 

sedemikian rupa selain itu dengan adanya karya tari Gardha Lalita diharapkan 

mampu  menjadi sarana pengembangan bakat anak dalam menari dan untuk 

merangsang siswi supaya dapat mengambil amanah dari tari ini yang berasal dari 

cerita dongeng anak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, dapat dirumuskan masalah: “Bagaimanakah 

Implementasi Tari Gardha Lalita pada kegiatan ekstrakurikuler tari Di SMP N 16 

Yogyakarta” 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Implementasi Tari Gardha Lalita pada kegiatan ekstrakurikuler tari Di SMP N 16 

Yogyakarta” 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu : 

1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pembelajaran seni tari pada 

kegiatan ekstrakurikuler tari SMP N 16 Yogyakarta. 

 

 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



6 
 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai alat pengembangan diri, menambah wawasan, dan 

sebagai referensi dalam pembelajaran tari pada kegiatan ekstrakulikuler 

untuk  peneliti ketika peneliti kelak menjadi guru. 

b. Bagi sekolah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan materi pada kegiatan 

ekstrakurikuler tari di SMP N 16 Yogykarta. 

c. Bagi siswa, untuk meningkatkan bakat, minat dan keterampilan siswa 

pada seni tari. 

d. Bagi guru, memberikan wawasan dalam pembelajaran tari pada kegiatan 

ekstrakurikuler tari di SMP. 

E. Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bab I yakni: Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah , 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II yakni: Tinjauan pustaka berupa landasan teori, penelitian yang 

relevan, dan kerangka berfikir. 

3. Bab III yakni: Metode penelitian yang dibagi menjadi 7 subbab yakni 

objek penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik validasi dana 

dan analisis data, dan indikator capaian. 
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4. Bab IV yakni: Hasil penelitian dan pembahasan. 

5. Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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