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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan 

Implementasi Olah Tubuh Dalam Pembelajaran Seni Tari Di SMP Negeri 1 

Sewon. Pembelajaran seni tari yang berlangsung di SMP Negeri 1 Sewon selama 

ini kurang variatif, sehingga minat belajar siswa terhadap pembelajaran seni tari 

menurun. Inovasi baru bagi guru sangat diperlukan untuk memulai perubahan 

pada pola pembelajaran seni tari. Salah satunya dengan adanya olah tubuh yang 

dapat dijadikan sebagai materi awal sebelum memulai pembelajaran seni tari. 

Olah tubuh dapat membantu siswa untuk lebih mengenal tubuhnya dan lebih siap 

untuk menerima materi tari.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahap-tahap: 

reduksi data, deskripsi data, dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

peneliti/ penyidik, dan teori. 

Hasil penelitian Implementasi Olah Tubuh Dalam Pembelajaran Seni Tari di 

SMP Negeri 1 Sewon  berjalan cukup lancar, dengan pembelajaran yang 

terstruktur sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Siswa lebih semangat dalam 

mengikuti pembelajaran seni tari. Siswa dapat melakukan teknik pernafasan 

dengan baik  pada saat menari, siswa mulai terbiasa untuk bergerak sehingga 

menjadi lentur dan luwes, serta cekatan dan mampu menjaga keseimbangan 

tubuhnya. Siswa menjadi percaya diri dan dapat mengembangkan kreativitas pada 

saat melakukan gerak tari, serta dapat meningkatkan hasil pembelajaran seni tari.   

 

Kata Kunci: Implementasi, Olah Tubuh, SMP Negeri 1 Sewon 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kurikulum 2013 dinyatakan bahwa kurikulum berbasis pada 

karakter dan kompetensi yang mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap 

hasil dan materi menjadi materi kependidikan sebagai proses. Hal tersebut dapat  

dilalui dengan pendekatan tematik integratif dan pendekatan saintifik dengan 

pembelajaran Contextuall Teaching and Learning (CTL) dan model pembelajaran 

discovery learning, problem dan project based learning. Demikian juga pelajaran     

Seni Budaya merupakan salah satu mata pelajaran yang dibahas secara lebih 

mendalam untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal sesuai Kurikulum 2013 

sebagai proses penerapan ide konsep dan kebijakan kurikulum dalam suatu 

aktivitas pembelajaran. 

Salah satu mata pelajaran pendidikan Seni Budaya adalah seni tari. Selain 

sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan, seni tari 

juga mengajarkan kepada anak tentang etika (perilaku) dan estetika ( keindahan). 

Kegiatan pembelajaran seni tari ranah pendidikan yang meliputi psikomotor, 

kognitif, dan afektif, karena dalam pembelajaran tari siswa dilatih untuk peka 

terhadap gerak tari, pengetahuan tentang tari dan keberanian untuk mementaskan 

sebuah tarian dengan penuh tanggung jawab. Pembelajaran seni tari mampu 

memberikan kontribusi dalam menanamkan sikap apresiatif dan ekspresif kepada 

siswa. Pelaksanaan pembelajaran seni tari masih terdapat kendala baik masalah 

yang berhubungan dengan faktor intern seperti fasilitas yang kurang memadai, 
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tidak tersedianya ruangan untuk praktik tari, dan terbatasnya media penunjang 

yang mendukung pembelajaran seni tari di sekolah. Adapun kendala dari faktor 

ekstern yaitu kurangnya perhatian guru terhadap minat belajar siswa, serta 

pembelajaran seni budaya khususnya seni tari yang tidak dipandang sama rata 

dengan mata pelajaran lain. Seharusnya pembelajaran seni tari mendapatkan 

tempat sejajar dengan mata pelajaran yang lain, sehingga proses pembelajaran 

seni tari berjalan semestinya. Pembelajaran yang baik dilakukan dengan 

memperhatikan proses dan komponen pembelajaran tari yaitu guru seni tari, 

siswa, tujuan pembelajaran tari, materi pembelajaran tari, metode pembelajaran 

tari, media pembelajaran tari dan evaluasi pembelajaran tari untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

Pemilihan materi yang tepat serta dengan keahlian dan metode guru yang 

mudah diterima oleh siswa dapat menunjang pembelajaran seni tari dengan baik. 

Namun pada realitanya banyak guru seni tari yang kurang berkompeten dalam 

mengajarkan materi tari sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan saat 

belajar menari, terlebih pada siswa yang tidak memiliki dasar tari/kemampuan 

menari dan kurang berminat pada pembelajaran seni tari. Guru harus lebih teliti 

dalam melihat kemampuan siswa sebelum memberikan materi tari, salah satunya 

dengan mengajarkan olah tubuh agar siswa dapat mengenali tubuhnya dan lebih 

siap untuk menerima materi tari.   

Tujuan utama dari olah tubuh adalah sebagai mediator tari untuk 

mempersiapkan tubuh sebagai alat, sehingga tubuh telah siap melakukan aktivitas 

gerak tari, dan sekaligus menjadikan tubuh sebagai bahan ekspresi yang baik. 
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Olah tubuh merupakan hal yang paling utama dalam pembelajaran tari sebagai 

upaya untuk peningkatan kualitas gerak tari. Latihan ini meliputi pemanasan atau 

persiapan tubuh, pengenalan sikap-sikap dasar tari dan pengenalan gerak-gerak 

dasar tari. 

Pemanasan dimaksudkan untuk mengendorkan otot-otot tubuh dan  

melemaskan bagian-bagian badan, serta persendian dari kekuatan. Pendinginan 

berguna untuk menyegarkan kembali kondisi tubuh, pengenduran otot-otot 

dilakukan untuk memperbaiki kelenturan tubuh yang menegang akibat latihan inti. 

Olah tubuh dilakukan untuk melatih tubuh bergerak dengan melakukan dasar-

dasar gerak tari yang meliputi wiraga, wirama, wirasa dan bergerak membentuk 

tubuh dengan latihan peregangan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan tari 

pada setiap karakter tarian yang dibawakan. Selain itu, olah tubuh juga berdampak 

positif bagi siswa karena dapat meningkatkan kesiapan tubuh siswa dan juga dapat 

meningkatkan kualitas siswa dalam pembelajaran seni tari sehingga hasil 

pembelajaran yang dicapai lebih maksimal.   

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam pembelajaran seni tari di SMP 

Negeri 1 Sewon, ditemukan fakta tentang adanya permasalahan pada 

pembelajaran seni tari. Permasalahan tersebut antara lain guru tari di SMP Negeri 

1 Sewon menjelaskan bahwa pembelajaran seni tari yang berlangsung selama ini 

anak-anak diajarkan tarian yang beradaptasi dari tari-tari kreasi yang ada di 

sanggar Kembang Sore. Sedangkan beberapa siswa yang tidak memiliki dasar tari 

atau kemampuan menari mengalami kesulitan pada saat mempraktikkan atau 

menirukan gerak dari tarian yang diajarkan. Hal ini dikarenakan siswa tidak 
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dibiasakan untuk melakukan pemanasan atau bergerak sebelum memulai 

pembelajaran seni tari. Selain itu, kegiatan pembelajaran seni tari selama ini 

kurang bervariasi yang menyebabka  n minat siswa untuk belajar tari menurun, 

sehingga perlu adanya pendukung materi tambahan yang inovatif untuk 

menimbulkan semangat belajar bagi siswa dalam pembelajaran seni tari. 

Penelitian ini dilakukan karena dalam pembelajaran seni tari, siswa-siswi di 

SMP Negeri 1 Sewon khususnya kelas VII tidak dapat menguasai tubuhnya untuk 

melakukan teknik gerak tari secara benar. Adanya materi olah tubuh ini 

diharapkan dapat membantu siswa yang kesulitan dalam belajar menari ataupun 

melakukan gerak tari.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi materi olah tubuh dalam pembelajaran seni tari 

pada mata pelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 Sewon? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengungkap dan mendeskripsikan implementasi materi olah tubuh 

dalam pembelajaran seni tari pada mata pelajaran Seni Budaya di SMP 

Negeri 1 Sewon. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada 

pengembangan teori olah tubuh, menambah pengetahuan para pembaca 

tentang olah tubuh di dalam gerak tari dan memberikan gambaran baru 
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sebagai materi olah tubuh terhadap pembelajaran seni tari di SMP Negeri 1 

Sewon maupun di sekolah menengah pertama lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan referensi bagi Guru Seni Tari di SMP Negeri 1 Sewon 

untuk menunjang pembelajaran seni tari. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan  siswa 

dalam mempraktikkan gerakan tari, sehingga gerakan yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan tarian.  

c. Bagi Peneliti      

Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memperluas wawasan peneliti 

mengenai pentingnya peranan olah tubuh sebelum mempraktikkan sebuah 

tarian, selain itu penelitian ini dapat dijadikan suatu pengalaman yang 

berharga dan dapat memberikan dorongan untuk mengadakan penelitian-

penelitian yang lain. 

E. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal ini terbagi menjadi beberapa sub, yaitu: halaman 

sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan keaslian, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman 

daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman 

abstrak. 
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2. Bagian Inti 

Pada bagian inti terbagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut: 

a. Bab I: Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, sistematika penuliasan. 

b. Bab II: Tinjauan Pustaka yang beisi landasan teori, penelitian yang 

relevan, dan kerangka berfikir. 

c. Bab III: Metode Penelitian yang berisi objek dan subjek penelitian, waktu 

dan tempat penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik 

validasi dan analisis data, dan indikator capaian penelitian. 

d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan   

e. Bab V: Penutup berisikan kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir terbagi menjadi 2, yaitu: 

a.  Daftar Pustaka  

b. Lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 


