
1 
 

LAPORAN PROGRAM IPTEKS 

PELATIHAN PEMBINAAN BAKAT MELALUI 

 KETERAMPILAN TARI BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH 

 (DROP OUT) DI  SMP SAHARA PADANG  

 

 
 

PELATIHAN  

 

 

 

Oleh :  

Ketua  : Dra. Fuji Astuti, M.Hum/NIP 195806071986032001 

Anggota 1. Yosudarman,  S.Pd. M.Pd/NIP. 19740514.200501.1.003 

Anggota 2. Zora Iriani, S.Pd, M.Pd/NIP.19540619 198103 2 001 

 

Di biayai DIPA UNP 

Nomor: SP DIPA-042-04.2.400085/2015 

Tanggal: 01 September 2015 

Universitas Negeri Padang 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN SENDRATASIK 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2015 



2 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

  PENGAMBDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Judul    : Pelatihan Pembinaan Bakat Melalui Keterampilan  

  Tari Bagi Anak Putus Sekolah (Drop Out) di SMP 

    Sahara Padang 

2. Bidang   : Pendidikan 

3. Ketu Pelaksana  

    a. Nama Lengkap  : Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

    b. Jenis kelamin  : Perempuan 

    c. NIP   : 195806071986032001 

    d. Pangkat/Golongan : Pembima Muda TK. I/IVc 

    e. Jabatan    : Lektor Kepala 

    f. Fakultas/Jurusan  : FBS/Sendratasik 

4. Jumlah Anggota TIM  : 2 Orang 

    a. Nama Anggota 1   : Yosudarman, M.Pd 

    b. Nama Anggota 2  : Zora Iriani, M.Pd/ 

    c. Mahasiswa   : 3 Orang 

5. Lokasi Kegiatan  : a. Kelurahan Padang Pasir 

      b. Kecamatan Padang Barat 

      c. Kota Padang 

6. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan 

    a. Nama Instansi  : - 

    b. Alamat Intansi  : - 

7. Waktu Program  : 3 Bulan 

8. Belanja   : Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) 

 

 

 

Mengetahui,       Padang 17 Desember 2015 

Dekan Fakultas     Ketua Pelaksana 
 

 

 

Prof. Dr. M.Zaim, M. Hum    Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

NIP. 19610321 198602 1 001    NIP. 19540619198103 2 001 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Universitas Negeri Padang 

 

 

 

Drs. Zalfendi, M,Kes 

NIP. 19590602 198503 1 003  

 

i 



3 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN MADYA 

 

1. Judul  : Penerapan Metode Debat Pada Mata Kuliah Seminar     

      Mahasiswa Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa  

 dan  Seni Universitas Negeri Padang 

 

2. Kode/Nama Rumpun Ilmu : Pendidikan 

 

3. Ketu Pelaksana  

    a. Nama Lengkap  : Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

    b. Jenis kelamin  : Perempuan 

    c. NIP   : 195806071986032001 

    d. Pangkat/Golongan : Pembima Muda TK. I/IVc 

    e. Jabatan    : Lektor Kepala 

    f. Fakultas/Jurusan  : FBS/Sendratasik 

 

4. Jumlah Anggota TIM  : 1 Orang 

    a. Nama Anggota 1   : Erfan Lubis, S.Pd, M.Pd 

    c. Mahasiswa   : 4 Orang 

 

5. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan 

    a. Nama Instansi  : - 

    b. Alamat Intansi  : - 

 

6. Waktu Program  : 3 Bulan 

7. Belanja   : Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) 

Mengetahui,        

Padang 17 Desember 2015 

Dekan Fakultas     Ketua Pelaksana 
 

 

Prof. Dr. M.Zaim, M. Hum    Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

NIP. 19610321 198602 1 001    NIP. 19540619198103 2 001 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Universitas Negeri Padang 

 

 

 

Drs. Zalfendi, M,Kes 

NIP. 19590602 198503 1 003  

 

i 



4 
 

SURAT PERNYATAAN KEMAJUAN KEGIATAN  

  PENGAMBDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

1. Judul   : Pelatihan Pembinaan Bakat Melalui Keterampilan  

        Tari Bagi Anak Putus Sekolah (Drop Out) di SMP 

          Sahara Padang 

2. Bidang   : Pendidikan 

3. Ketu Pelaksana        : Dra. Fuji Astuti, M HUm 

    c. NIP   : 195806071986032001 

    d. Pangkat/Golongan : Pembima Muda TK. I/IVc 

    e. Jabatan    : Lektor Kepala 

    f. Fakultas/Jurusan  : FBS/Sendratasik 

4. Dana yang disetujui        : 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 

5. Dibiayai Melalui DIPA UNP/No: SP DIPA-042-04.2.400085/2015 

            Tanggal 1 September 2015 

5. Jangka Pelaksanaan        : 2 Bulan, Mulai Tanggal 1 November s.d 21  

                                                        Desember 2015 

6. Personalia Pelaksana Kegiatan   : 

No. Nama Bidang Keahlian Tugas Dalam TIM 

1. Dra. Fuji Astuti, M.Hum Seni Tari Ketua/Instruktur Tari 

2. Yosudarman, S/Pd, M.Pd Seni Musik Anggota/Instruktur Musik 

3. Zora Iriani, S.Pd, M.Pd Seni Tari Anggota/Instruktur Tari 

5. Lokasi Kegiatan  : a. Kelurahan Padang Pasir 

      b. Kecamatan Padang Barat 

      c. Kota Padang 

9. Uraian tahapan kerja dari hasil sementara yang diperoleh dari kegiatan yang telah    

    dilaksanakan dengan sebuah pernyataan kemajuan kegiatan(lampiran 1) 

10. Uraian rencana dan jadwal kegiatan kerja selanjutnya (lampiran 2) 

 

 

Mengetahui,       Padang 14 November 2015 

Kepala SMP Sahara    Ketua Pelaksana 
 

 

Rifdawati, S.Pd      Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

NIP. 19620207 198403 2 007    NIP. 19540619198103 2 001 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Universitas Negeri Padang 

 

 

 

Drs. Zalfendi, M,Kes 

NIP. 19590602 198503 1 003  

 



5 
 

SURAT PERNYATAAN KEMAJUAN KEGIATAN  

  PENGAMBDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

1. Judul   : Pelatihan Pembinaan Bakat Melalui Keterampilan  

        Tari Bagi Anak Putus Sekolah (Drop Out) di SMP 

          Sahara Padang 

2. Bidang   : Pendidikan 

3. Ketu Pelaksana        : Dra. Fuji Astuti, M HUm 

    c. NIP   : 195806071986032001 

    d. Pangkat/Golongan : Pembima Muda TK. I/IVc 

    e. Jabatan    : Lektor Kepala 

    f. Fakultas/Jurusan  : FBS/Sendratasik 

5. Dibiayai Melalui DIPA UNP/No: SP DIPA-042-04.2.400085/2015 

            Tanggal 1 September 2015 

5. Jangka Pelaksanaan        : 2 Bulan, Mulai Tanggal 1 November s.d 21  

                                                        Desember 2015 

6. Personalia Pelaksana Kegiatan   : 

No. Nama Bidang Keahlian Tugas Dalam TIM 

1. Dra. Fuji Astuti, M.Hum Seni Tari Ketua/Instruktur Tari 

2. Yosudarman, S/Pd, M.Pd Seni Musik Anggota/Instruktur Musik 

3. Zora Iriani, S.Pd, M.Pd Seni Tari Anggota/Instruktur Tari 

5. Lokasi Kegiatan  : a. Kelurahan Padang Pasir 

      b. Kecamatan Padang Barat 

      c. Kota Padang 

9. Uraian tahapan kerja dari hasil sementara yang diperoleh dari kegiatan yang telah    

    dilaksanakan dengan sebuah pernyataan kemajuan kegiatan(lampiran 1) 

10. Uraian rencana dan jadwal kegiatan kerja selanjutnya (lampiran 2) 

 

 

Mengetahui,       Padang 14 November 2015 

Kepala SMP Sahara    Ketua Pelaksana 
 

 

Rifdawati, S.Pd      Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

NIP. 19620207 198403 2 007    NIP. 19540619198103 2 001 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Universitas Negeri Padang 

 

 

 

Drs. Zalfendi, M,Kes 

NIP. 19590602 198503 1 003  

 

 



6 
 

RINGKASAN DAN SUMARY 

 
JUDUL: PELATIHAN PEMBINAAN BAKAT MELALUIKETERAMPILAN  

TARI BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH (DROP OUT) DI  SMP  

SAHARA PADANG  

 

PELAKSANA: Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

Sesuai dengan program pemenrintah Indonesia untuk wajib belajar 12 tahun, 

sekaligus menunjukkan bahwa manusia di atas bumi ini berhak untk mendapatkan 

pendidikan tanpa membedakan latarbelakang personalnya. Implikasi dari program 

pemerintah tersebut tersirat adanya cita-cita dan tekat untuk mencerdaskan bangsa 

Indonesia. Sekolah SMP Sahara merupakan sekolah khusus yang membina berbagai 

karakteristik dengan latar belakang pendidikan dan perekonomin yang  sangat 

berbeda. Pendidikan yang ditanamakan di SMP sahara lebih kepada pembinaan 

mental, membangun sikap agar para siswa memiliki kepribadian yang baik. Untuk itu 

di sekolah ini sikap disiplin adalah menjadi peran utama dalam pembinaan sikap dan 

mental para siswanya. Oleh karena itu disamping para siswa dibekali dengan ilmu 

pendidikan yang selenggarakn dalam proses pendidikan intrakurikuler, mereka juga 

dibekali dengan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut terdiri dari kegiatan baca alquran, pramuka, silat, seni tari, 

seni musik, dan keerampilan tangan.  

Khusus untuk bidang kesenian dalam hal ini seni tari merupakan bagian dari 

bidang pendidikan seni yang berupaya untuk menyeimbangkan antara olahan otak 

kiri dan otak kanan. Hal ini disadari bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan 



7 
 

kesempurnaan otak kiri dan kanan yang dapat difungsikan sesuai kebutuhan. Cuma 

saja sering seseorang tidak memberdayakan fungsi tersebut sehingga mewarnai 

karakter masing-masing individu yang menonjolkan kecerdasan olah pikir  belaka 

dengan memfungsikan otak kiri dan ada juga yang hanya menonjolkan olah rasa 

dengan memfungsikan otak kanan. Pada hakekatnya kedua fungsi otak itu akan 

sangat harmonis jika dipaduakan dalam pengolahannya bersama kedua fingsi otak 

tersebut. Dikatakan demikian sangat mustahil bila seseorang mampu berkarya dengan 

sempurna tanpa memfungsikan kedua peran fungsi tersebut. Seseorang menciptakan 

karya seni tari yang indah, ekspresif dan komunikatif misalnya, pastilah hal ini 

dicapai dengan memberdayakan olahan fungsi otak kanan dan otak kiri, karena dalam 

menciptakan sebuah karya seni sangat ditunjang oleh kemampuan kreatifitas dengan 

olah pikir yang tinggi dengan memberdayakan otak kiri dan kemudian ditata seindah 

mungkin yang titopang oleh olah rasa dengan memberdayakan fungsi otak kanan. 

Untuk itu kita harus menyadari dalam rangka pembinaan sikap mental seseorang 

kedua fungsi otak tersebut haruslah difungsikan dengan baik. Untuk mencapai 

kehidupan yang seimbang tidak mungkin kedua peran otak tersebut  berjalan sendiri-

sendiri, tetapi keduanya harus dipadukan, bekerja  dengan harmonis sehingga 

sehingga terciptanya sosok manusia yang cerdas yaitu cerdas intelektual, cerdas 

emosional dan cerdas spiritual. Jika ketiga kecerdasan tersebut telah terpenuhi, maka 

tidak akan ada lagi pengkotak-kotakan, dikotomi, diskriminasi dianta sesama umamat 

manusia di atas bumi ini.  
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Berkaitan dengal itulah di Sekolah SMP Sahara  perlunya pembinaan kegiatan 

ekstra kurlikuler dengan  memberikan berbagai pelatihan keterampilan, dalam hal ini 

khusunya alam bidang pendidikan seni tari.  Pelatihan seni tari adalah salah satu 

dalam rangka memupuk pembinaan mental dengan olahan otak kanan dan otak kiri 

secara seimbang. Tentu saja untuk mencapai keseimbangan tersebut tidak mungkin 

muncul secara tiba-tiba, akan tetapi butuh proses yang panjang dan kontiniu, untuk 

itu pembinaan bakat melalui keterampilan tari diperkenalkan dan diasah, diasuh 

secara berkelanjutan. Proses ini dapat dimulai baik dalam proses pendidikan  formal 

maupun non- formal, Terkait dengan pendidikan yang dilakukan di SMP Sahara 

pembinaan bakat ini dapat dilakukan dalam kegiatan belajar intrakurikuler dan 

ekstarakurikuler. Dalam hal ini adalah pembinaan pelatihan yang dilaksanakan pada  

kegiatan ekstrakurikuler yang lazim disebut saat ini sebagai aktivitas pengembangan 

diri dengan memberikan pelatiahan pembinaan bakat melalui keterampilan tari.  

Tentu saja hal ini dapat dicapai dengan melakukan  pendekatan dan strategi 

yang tepat, agar pembinaan bakat tersebut dapat dengan mudah dicapai. Untuk proses 

pelatihan pembinaan bakat di SMP Sahara adalah dengan cara memilih materi yang 

sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga walaupun dengan kondisis siswa yang 

memiliki latarbelakang berbeda dapat melakukannya dengan baik. Yang tidak kalah 

pentingnya adalah selama proses pembelajaran berlangsung diberikan dengan 

pendekatan bersahabat, sehingga anak tidak merasa ditekan, tetapi potensi itu lahir 
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dengan rasa senang dan tanpa beban, yang pada gilirannya apa yang terlahirkan dapat 

diwujudkan dengan sempurna. 
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PELATIHAN PEMBINAAN BAKAT MELALUI KETERAMPILAN TARI  

BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH (DROP OUT) DI  SMP SAHARA PADANG  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

Semenjak tahun 2013  mantan Menteri Pendidikan, Mohammad Nuh, telah mencanan 

gkan dengan membuat program gerakan anti putussekolah (www. Academia.edu/4109526/program 

anti putus skolah) Pemerintah akan memberikan beasiswa berkelanjutan untuk anak-anak dari 

keluarga miskin untuk belajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Program ini muncul karena 

angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Dari 80 persen yang lulus SD, hanya sekitar 61 

persen yang melanjutkan ke SMP maupun sekolah setingkat lainnya, kemudian dari jumlah tersebut 

yang sekolah hingga lulusanya sekitar 48 persen. Sementara itu, dari 48 persen tersebut, yang 

melanjutkan ke SMA tinggal 21 persen dan berhasil lulus hanya sekitar 10 persen, sedangkan yang 

melanjutkan keperguruan tinggi hanya sekitar 1,4 persen.Selanjutnya, berdasarkan penelitian pada 

tahun 2011, terjadi sedikit peningkatan anakyang melanjutkan ke SMP dari 61 persen menjadi 

sekitar 70 persen, dan yang masuk perguruan tinggi menjadi 4,4 persen ( 

national.tempo.co/red/new.HN://nasional.tempo.co ingin) 

Sehubungan dengan pernyataan di atas Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan bahwa, 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun akan dimulai Juni 2015." Menurut Puan, 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sesuai janji kabinet kerja. Dengan 

adanya program wajib belajar 12 tahun, semua anak Indonesia wajib masuk sekolah 
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dan pemerintah wajib membiayai serta menyediakan segala fasilitasnya. Puan juga 

menegaskan dngan menyatakan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai 

persiapan terkait pelaksanaan program tersebut "Pemerintah ingin semua anak 

Indonesia berpendidikan, minimal hingga tingkat sekolah menengah atas ( berita 

kompas 12 Januari 2012) ( educasi.kompas.com/red/2015/01/13/puan maharani) 

Sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2008 

tentang wajib belajar serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar. Peraturan Pememrintah 

tentang wajib belajar menyatakan bahwa; (1) wajib belajar adalah program 

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung 

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Pendidikan dasar adalah jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah 

menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang 

sederajat; (3) Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar; (4) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 

dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan 

Menteri Agama  
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Di kota Padang masih banyak ditemukan anak-anak putus sekolah (Drop  

Out), tentu saja jika dibiarkan akan sangat bertentangan dengan UU wajib belajar 

seperti yang telah  dicanangkan oleh pemerintah pada  tahun 2008, dan sekaligus 

akan menimbulkan kemiskinan secara turun-temurun. Kemiskinan melahirkan ekonomi 

lamban, budaya anarkis, dan kesehatan yang buruk. Akibatnya daya saing bangsa Indonesia sangat 

rendah. Atas dasar kebijakan pemerintah Daerah Kota Padang dalam rangka mengatasi  

anak putus sekolah maka dilakukanlah dengan memberikan pelayanan khusus  (LK) 

melalui Dinas Pendidikan (SK.421/6247/PKLK/DP/2013).   Berkaitan dengan hal 

tersebut Dinas Pendidikan Kota Padang telah menunjuk Yayasan Pendidikan Sahara  

sebagai model layanan khusus bagi anak-anak putus sekolah yang bertenpat di SMP 

Sahara Padang.  

Dibawah binaan SMP Sahara terhimpun 90% terdiri dari anak-anak putus 

sekolah dengan tingkat umur,dan latar belakang yang berbeda. Akibat dari latar 

belakang tersebut di SMP sahara ditemukan karakteristik yang jauh berbeda dari 

masing-masing siswanya.  Yang sangat menarik anak-anak putus sekolah yang 

tehimpun di SMP Sahara  dalam kebiasaan kehidupan kesehariannya bekerja sebagai 

pengamen dan anak jalanan, sehingga bayak anak-anak tersebut memiliki bakat seni 

secara alami. Akan sangat berarti jika anak-anak tersebut diberikan pembinaan dan 

pelatihan untuk mengembangkan bakat yang sudah dimiliki (observasi dan melalui 

wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Sahara15 Juni 2015)  
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Untuk mengembangkan bakat seni Tari  pada sisiwa di SMP Sahara perlu 

dilakukan pelatihan. Disadari pendidikan  seni tari yang diberikan bukanlah menuntut 

anak agar menjadi penari professional. Akan tetapi lebih kepada pembinaan 

kepribadian yang dilalui melalui aktivitas tari, sehingga akan menumbuhkan 

kecerdasan emosi, kreativitas serta  keluesan bersosialisasi yang pada akhirnya siswa  

mendapat sentuhan  serta pengalaman emosional dan kepandaian yang rasional 

sehingga akan tergugah daya kreasinya dan sensitivitasnya pada bidang seni tari, dan 

musik.  

Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang system Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia yang mampu 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Khusunya untuk tujuan 

penguasaan di bidang seni, salah satu kebijakan pemerintah yang strategis adalah 

menjadikan pendidikan seni sebagai bagian internal dari kurikulum di sekolah umum 

dan kejuruan, mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah sampai ke tingkat 

perguruan tinggi. Salah satu bidang pengetahuan yang dapat menampung aspirasi 

peserta didik menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri yakni dalam 

menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik adalah dengan 

pembelajaran seni.  

Adapun implementasi pembelajaran seni yang dimuat dalam kurikulum yang 

dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan di 

sekolah dilaksanakan secara terpadu yang meliputi pendidikan seni tari, seni musik, 
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seni rupa dan keterampilan, pendidikan seni tari merupakan subbagian dari  pelajaran 

seni yang mengemas pengetahuan tentang gerak sebagai subtansi dasar pokok dalam 

penataan dan keterampilan tari yang dibelajarkan pada sekolah dasar.  

 Berkaitan dengan hal tersebut di atas agar siswa dapat melakukan aktivitas 

keterampilan tari dengan baik, maka seorang guru harus terlebih dahulu 

memperkenalkan tari itu ke pada anak dengan suatu cara yang mudah dipahami. 

Misalnya bagaimana teknik memperkenalkan tari pada anak yang tepat, sehingga 

anak tidak jenuh untuk mempelajarinya . Hal ini harus kita pahami secara utuh apa 

tari itu, bagaimana menari itu, untuk siapa tarian itu, dan di mana kita menari. Empat 

hal inilah sebagai dasar untuk pengenalan tari kepada anak.  

Pemahaman awal sangat perlu, sehingga tari tidak hanya dianggap sebagai 

keterampilan asing. Anggapan sementara pihak yang mengatakan bahwa pelajaran 

tari hanya sebagai pelajaran praktek tidak beralasan, karena kenyataan tari juga 

memiliki latar belakang sejarah yang sangat kompleks terkait dengan perjalanan 

budaya suatu bangsa. Namun yang lebih penting guru harus mampu menunjukkan 

bahwa tari adalah salah satu sumber pendidikan yang efektif diterapkan untuk 

membentuk kedisiplinan anak, sehingga pendidikan tari itu menjadi media 

pendidikan. Sebagaimana dikatakan oleh  Ki Hadjar Dewantara(Dwi Siswoyo, dkk. 

(2007:20),menyebutkan bahwa tari anak-anak akan memberi pengaruh terhadap 

ketajaman pikiran, kehalusan rasa dan kekuatan kemauan serta memperkuat rasa 

kemerdekaan. Rudolph Steiner menyebut bahwa pengaruh ritme atau wiromo dalam 
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iringan tari akan dapat digunakan sebagai media untuk mencapai budipekerti yang 

harmonis. Dari dasar-dasar tersebut dapat ditunjukkan bahwa pendidikan tari adalah 

sarana bagi usaha pembentukan pribadi anak. Hal ini mengingat secara umum pada 

ana-anak tngkat remaja memerlukan ruang ekspresi, hal ini harus disalurkan dalam 

pendidikan kesenian, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penuangan ekspresi 

menginjak pada  sekolah lanjut. Di sinilah pentingnya pelajaran kesenian dipahami 

sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia. 

. Untuk memahami seni secara utuh tidak dapat lepas dari faktor-faktor 

pendukung yang akan membentuk karakteristik seni itu sendiri. Ungkapan ekspresi 

yang ada dalam seni secara umum akan terkait dengan tingkat emosional dari 

pembuat ataupun pelakunya. Oleh sebab itu akan sangat berbahaya jika memberikan 

materi seni kepada anak tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan tingkat 

perkembangan emosional anak. 

 Dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya pembelajaran kesenian dalam hal 

ini adalah seni tari  bagi anak anak putus sekolah  sesuai dengan tingkat 

karakteristiknya. Berdasarkan pengamatan di lapangan siswa SMP Sahara Padang 

sangat antusias dan memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti aktivitas menari. 

Apalagi ketika mereka dikunjungi oleh tim pemerhati dari berbagai instasi dan 

organisasi, mereka kelihatan gembira secara spontan mereka  berjoget, bernnyanyi 

sampil memukul-mukul benda – benda disekitarnya, menunjukan rasa gembiranya.  
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Sebagaimana dipahami Mengingat SMP Sahara adalah sekolah swasta tidak 

memiliki guru tetap dalam bidang seni tari, sehingga pemebelajaran tari tidak 

berjalam menurut semestinya. Untuk mengatasi hal tersebut maka muncul keinginnan 

untuk melakukan pelatihan tari di SMP Sahara Padang untuk agar  persoalan yang 

dialami oleh sekolah dapat diatasi. Adapun untuk mengatasi persoalan sarana seperti 

ruangan khusus untuk menari, aktivitas dilakukan pada kegiatan pengembanagn diri 

di luar jam pelajaran intrakurikuler, sehingga tidak menggangu aktivitas kelas lain 

yang berdekatan dengan kegiatan menari.  Agar siwa lebih mudah mengikuti 

keterampilan menari tersebut maka materinya dipilh dengan keterampilan gerak dasar 

Minang yang mudah diapresiasi dan dapat dikembangkan oleh siswa sesuai dengan 

tingkat kemampuannya. Untuk itu dalam pelatihan tari yang akan dilaksanakan dalam 

kegiatan pengembangan diri di ikuti oleh seluruh sisiwa yang memiliki bakat 

dibidang seni tari, sedangkan yang berbakat music akan diikutsertakan sebagsai 

pengiring music tari. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukan di atas pelaksanan binaan 

dan pelatihan keterampilan tari  perlu ditanamkan yang disesuaikan dengan tingkat 

karakter dan kemapuan gerak siswa. Adapun keterampilan menari   tersebut dapat 

dilakukan dengan pemilihan materi yang diawali dengan gerak dasar Minang yang 

dikemas dalam gelombang dua belas.  Tari tersebut  mudah dilakukan oleh siswa,  
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sehingga,  mudah diserap oleh pengetahuannya dan pada gilirannya dapat dengan 

mudah diekspresikan melalui gerakan-gerakan yang komunikatif. Gerakan-gerakan 

dasar yang diperkenalkan pada anak merupakan suatu pancingan bagi anak untuk 

menanamkan pengalaman ekspresif  yang dilakukan sepanjang   proses pembelajaran 

berlangsung. Disisi lain melalui pelatihan tari dapat membentuk  kecerdasan 

emosional, kreativitas serta keluesan bersosialisasi pada peserta didik. Tentu saja hal 

demikian tidak terlepas dari pemilihan materi yang dibelajarkan pada peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat mewujudkan daya kreativitas dalam kreasi tari. Yang 

tidak kalah pentingnya melalui aktivitas keterampilan menari dapat membuat siswa  

mandiri, salaing     menghargai   sesama teman sebaya sebagai ungkpan nilai-nilai 

sosial?.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan, rendahnya keterampilan menari anak 

purus sekolah di SMP Sahara Padang, maka dalam rangka menciptakan kecerdasan 

emosional, keluesan bersosialisasi, dan memupuk daya kreativitas yang mandiri, 

perlu dilakukan pelatihan keterampilan menari pada anak putus sekolah di SMP 

Sahara Padang. 

 

1. Tujuan dan Manfaat 

Bertolak pada pemikiram di atas sehubungan dengan pelatihan keterampilan 

tari bertujun untuk,  menciptakan  kecerdasan emosional, kreativitas serta keluesan 

bersosialisasi pada peserta didik. Disis lain dapat menggali kopetensi yang dimiliki 
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melalui dan menciptakankemampuan  siswa dalam aktivitas keterampilan menari  

secara   mandiri, salaing     menghargai   sesama teman sebaya sebagai ungkpan nilai-

nilai sosial? 

Adapun manfat dari pelatihan pembinaan bakat ini  sangat besar artinya bagi 

siswa anak putus sekolah yang terhimpun di  sekolah SMP Sahara Padang. Artinya 

pelatihan pembinaan bakat yang dilaksanakan sengaja dipilih materi yang sesuai 

dengan tingkat kemamapuan dan karakterisitik siswa sehingga dapat mendukung 

potensi yang sudah dimiliki oleh para siswa berkebutusan khusus. Pada glirannya   

para sisiwa dapat mengembangkan potensinya lebih baik secara mandiri.Selain dari 

itu melalui pelatihan pembinaan bakat ini tidaksaja diikuti oleh para siswa, namun 

juga diikuti oleh guru pembina pengembangan diri di sekolah SMP Sahara Padang. 

Terkait dengan hal tersebut proses  pelaksanaan pengembangan diri kedepannya 

dapat dilaksanakan secara berkelanjuta. Pada giliranya melalui aktivitas 

pengembagan diri bakat para sisiwa SMP sahara betul-betul dapat tersalurkan dan  

ditumbuh kembangkan sesuai dengan latarbelakang dan karakteristik sisiwa yang 

terhimpun di SMP Sahara Padang.  

Pelaksanaan pembinaan bakat yang diawali dengan dengan memperkenalkan 

materi pengenalan sikap tubuh, pemahaman terhadap karakteristik materi yang akan 

dipelajari, segingga memudahkan bagi siswa untuk mengikuti dan mempraktikkan 

gerak-gerak dalam materi gelombang duo baleh. Kehadiran dan keikut sertaan guru 

pembina dalam aktivitas penembangan diri sekaligus akan memberi pengalaman bagi 
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guru pembina tersebut, yang pada giliran materi dasar yag diperoleh melalui pelatihan 

ini dapat dikembangkan, sehingga melalui pengembangan diri  aktivitas keterampilan 

tari, kreativitas dalam berkreasi tari pada masa mendatang. Dengan kata lain kegiatan 

pengemabangan diri dengan materi tari dapat dilaksanakan oleh sekolah SMP Sahara, 

karena dalam pelatihan ini diberikan gerak-gerak dasar tari  yang termuat dalam  

struktur gerak gelombang duo baleh  dapat dikembangkan menjadi sebuah tarian 

gelombang. Dalam pelatihan ini juga akan diperkenalkan bagaimana kiat 

mengembangkan gerak dasar sehingga menjadi sebuah kreasi tari yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan peserta didik. Dengan pelatihan ini dapat membantu peserta didik 

dalam mengembangkan dirinya, memiliki keberanian untuk beraktivitas melalui 

keterampilan  menari. Demikian juga halnya  dengan pelatihan ini dapat membantu 

guru Pembina  untuk meningkatkan keterampilannya dalam proses pembelajaran 

dalam memotivasi peserta didik untuk mengkreasikan tari yang mengacu pada gerak-

gerak dasar yang sudah dimilikinya. Disisi lain dengan kegiatan pelatihan ini dapat 

memberi pengalaman bagi guruSMP Sahara dalam menciptkan tarian dengan 

menggunakan metode kelompok pada peserta didik dengan pendekatan memberikan 

beberapa macam gerak dasar, yang kemudian masing-masing kelompok 

mengembangkan nya sesuai dengan tingkat kreativitas dari masing-masing 

kelompok, dengan demikian dalam satu kegiatan proses pelatihan keterampilan 

menari akan menghasilkan sejumlah kreasi tari sesuai dengan jumlah kelompok 

perlakuan. Perlakuan dengan pendekan seperti ini menjadikan  guru-guru sekolah 
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SMP Sahara yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keterampilan menari, 

dengan pelatihan ini dapat membantu guru-guru dalam mengembangkan pengatahuan 

dan keterampilanya untuk lebih kteratif dalam membantu keterampilan tari, pada 

peserta didik. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Hakekat Pembelajaran Tari  

Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dimuat dalam tulisan Dwi Siswoyo, dkk. 

(2007:20), menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat 

yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. 

Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Secara singkat, maka pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan suatu usaha pendidik untuk menyalurkan ilmu pengetahuan serta nilai-

nilai yang berlaku di masyarakat kepada siswa. 

Eksistensi pendidikan tidak dapat terlepas dari adanya lembaga-lembaga 

pendidikan di Indonesia salah satunya adalah Sekolah Layanan khusus. Pendidikan 

seni tari adalah salah satu materi yang termuat dalam mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan..  

Perlu dipahami bahwa karakteristik siswa berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. Perbedaan karakteristik siswa tersebut secara global dibedakan 
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antara siswa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Kelompok tersebut mempunyai 

perbedaan yang tampak sekali, yang dapat diamati pada kerakteristik gerak dan 

karakteristik tarinya. 

 

B.    Karakteristik dan Fase Perkembangan Anak 

Anak usia (6-12 tahun) disebut sebagai masa anak-anak (midle childhood). 

Pada masa inilah disebut sebagai usia matang bagi anak-anak untuk belajar. Hal ini 

dikarenakan anak-anak menginginkan untuk menguasai kecakapan-kecakapan baru 

yang diberikan oleh guru di sekolah. Simanjuntak dan Pasaribu (1983: 68) 

menegaskan bahwa salah satu tanda permulaan periode bersekolah ini ialah sikap 

anak terhadap keluarga tidak lagi egosentris melainkan objektif dan empiris terhadap 

dunia luar. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah ada sikap intelektualitas sehingga mas 

ini disebut periode intelektual. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (1995: 44) 

bahwa masa usia sekolah ini sering disebut sebagai masa intelektual atau masa 

keserasian sekolah. Pada masa ini secara relatif anak-anak mudah untuk dididik 

daripada masa sebelumnya dan sesudahnya. 

Memahami tentang siswa berarti memahami  gejala atau kondisi yang 

dimiliki. Untuk mengetahui karakteristik gerak siswa dapat dilihat ari tingkat jenjang 

pendidikan yang dikatogorikan pada kelas rendah dengan tingkat umur 6 atau 7 

sampai dengan 9 tahun (kelas 1,kelas 2 dan kelas 3). Pada masa ini karakteristik 

gerak yang dimiliki, koordinasi otot belum sempurna, kemampuan berpikir masih 

terbatas, waktu merespon masih lambat, sukaberkhayal dan meniru, senang akan 
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cerita, suka dengan keadaan alam. Adapun kegiatan gerak yang dapat dilakukan 

adalah :  

1. Menirukan. Anak-anak pada tingkat rendah, dalam bermain senang  

menirukan sesuatu yang dilihatnya. Gerak-gerak apa yang dilihat di TV 

ataupun gerak-gerak  yang secara langsung dilakukan oleh orang lain, 

teman ataupun binatang. 

2. Manipulasi. Anak-anak kelas rendah secara spontan menampilkan gerak-

gerak dari objek yang diamatinya. Tetapi dari pengamatan objek tersebut 

anak menampilkangerak yang disukainya. 

Untuk kategori kelas tinggi dengan tingkat umur  kira-kira umur 9 atau 

sepuluh sampai umur 12 atau 13. Adapun karakter gerak yang dimiliki adalah, 

koodinasi otot sudah sempurna, waktu merespon relative cepat, suka melakukan 

gerak sambil bermain, suka dengan cerita tentang lingkungan dan social. Adapun 

kegiatan gerak yang dapat dilakukanadalah: 

1.   Keseksamaan (precision) 

Anak memiliki kemauan dalam menampilkan suatu kegiatan yang lebih 

tinggi. Jadi mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan dari kegiatan 

yang dilakukan. 

2.  Artikulasi (articulation) 
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Pada tahap ini anak sudah dapat menyusun atau menata susunan gerak dan 

objek yang diminatinya. Paling tidak anak mempunyai keberanian untuk 

mengkoordinasikan gerak-gerak yang dibuatnya sendiri. 

3.  Naturalisasi  

Di sini anak mempunyai kemampuan psikologis motorik yang lebih 

tinggi, dan dapat melakukan keterampilan gerak secara urut dan tersusun 

dengan baik. Dengan kata lain pada tahap ini anak sudah memiliki 

keterampilan melakukan gerak yang cukup tinggi. 

 

C. Keterampilan Menari 

Keterampilan adalah hasil belajar pada ranah psikomotorik, yang terbentuk 

menyerupai hasil belajar kognitif. Keterampilan adalah kemampuan untuk 

mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik (Nasution, 1975: 28). 

Maksuddari pendapat tersebut bahwa kemampuan adalah kecakapan dan potensi yang 

dimiliki oleh seseorang untuk menguasai suatu keahlian yang dimilikinya sejak lahir. 

Kemampuan tersebut merupakan suatu hasil latihan yang digunakan untuk 

melakukansesuatu. Melalui pendapat Chaplin di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan seseorang itu dapat tumbuh melalui latihan-latihan yang dilakukan oleh 

orang itu sendiri. 

Disisi lain dipahami bahwa keterampilan (skill) dalam arti sempit yaitu 

kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam tingkah laku motorik yang disebut juga 



31 
 

normal skill. Sedangkan dalam arti luas, keterampilan meliputi aspek normal skill, 

intelektual skill, dan socialskill (Vembriarto, 1981:52), sementara pendapat lain 

menyatakan bahwa  keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang 

memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari Dari beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Keterampilan akan dapat dicapai 

atau ditingkatkan dengan latihan tindakan secara berkesinambungan. 

Menari berasal dari kata tari yang berarti melakukan gerak tari. Tari tersebut  

dapat diartikan suatu ungkapan perasaan manusia yang dilahirkan dengan gerak-

gerak ritmis. Tubuh manusai sebagai unsure pokok dan gerak sebagai media untuk 

mengkomunikasikan pesan kepada orang lain melalui gerak. (Soedarsono, 1986:11). 

Demikian juga halnya tari terbentuk melalui proses pengolahan dari gerak keseharian 

hingga menjadi gerak tari nelalui stilirisasi.  

Juga dapat Tari menjadi sebuah sarana bagi manusia untuk mengungkapkan 

perasaan, kehendak, ataupun pikiran manusia. Gerak dalam tari bukanlah gerak yang 

tanpa arti namun memiliki makna agar sesuatu yang akan diungkapkan dapat 

tersampaikan dan dapat diterima oleh orang lain. Sebagainana halnya diungkapkan 

oleh Bagong Kusidiarjo tari adalah keindahan gerak anggota-anggota badan manusia 

yang bergerak, berirama, berjiwa yang harmonis Keseluruhan gerak yang dilakukan 

oleh manusia disusun sesuai dengan irama dan memiliki jiwa. Jiwa yang dimaksud 

adalah kandungan ekspresi dan makna yang terkandung dalam tarian tersebut. 
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Keseluruhan aspek tersebut disusun menjadi kesatuan yang harmonis membentuk 

suatu tarian yang indah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, tari adalah ekspresi jiwa manusia 

yang diungkapkan kesatuan gerak yang tertata, diselaraskan dengan irama, dan 

dilakukan dengan jiwa yang dalam. Gerak dalam tari adalah gerak yang diperindah 

dan disusun dengan baik untuk menciptakan harmonisasi dan keselarasan dengan 

irama. Dilakukan dengan penjiwaan akan makna yang terkandung dalam sebuah 

tarian. 

Sehubungan dengan  pengertian tentang keterampilan dan menari yang telah 

dijabarkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keterampilan menari adalah 

kemampuan seseorang dalam melakukan gerak yang tertata dan diselaraskan degan 

irama, serta dengan penjiwaan yang dalam dengan baik dan tepat. Keterampilan 

menari ditunjukkan dengan kemampuan melakukan gerak yang baik dan tepat dengan 

yang seharusnya dilakukan. Mampu bergerak sesuai dengan irama dalam tarian. Dan 

mampu mengekspresikan makna atau jiwa dalam tarian agar dapat dimengerti dan 

dinikmati penonton. Seni tari merupakan pelajaran praktek yang lebih 

menitikberatkan pada aspek psikomotorik. Keterampilan motorik adalah kemampuan 

merangkaikan sejumlah gerak jasmani sampai menjadi sesuatu yang dilakukan 

dengan gencar dan luwes. Belajar keterampilan motorik terbagi atas tiga fase yaitu, 

(a) fase kognitif, (b) fase fiksasi, (c) fase otomatisme (Winkel, 1989:49). Pada fase 

kognitif, siswa yang sedang belajar keterampilan motorik harus mengetahui jenis 
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keterampilan apa dan prosedur mempelajari keterampilan tersebut. Fase fiksasi, siswa 

yang sedang belajar keterampilan motorik harus melakukan hal-hal sesuai dengan 

prosedur yang diketahui. Fase otomatisme, semuanya sudah berjalan dengan lancar, 

tetapi latihan tetap dilakukan sehingga keterampilan yang telah dikuasai menjadi 

luwes dan lancar. Fase otomatisme inilah yang paling penting dalam belajar 

keterampilan motorik. Ketiga fase tersebut adalah proses untuk mencapai suatu 

keterampilan tertentu. 

Scara mendetail ditulis  (melalui Dimyati, 2005:29) membagi ranah 

psikomotorik atas tujuh fase, seebagai berikut: (a) Persepsi yaitu kemampuan 

memilah-milah hal-hal secara khas dan menyadari adanya perbedaan yang khas 

tersebut; (b) Kesiapan yaitu mencakup kemampuan penempatan diri dalam keadaan 

dimana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan; (c) Gerakan terbimbing, 

mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai dengan contoh guru; (d) Gerakan 

terbiasa yaitu kemampuan melakukan gerakan tanpa contoh dengan tepat; (e) 

Gerakan kompleks yaitu kemampuan melakukan gerak atau keterampilan yang terdiri 

dari banyak tahap secara lancar, efisien, dan tepat; (f) Penyesuaian, kemampuan 

mengubah dan mengatur kembali pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang 

berlaku; (g) Kreativitas yaitu kemampuan melahirkan gerak-gerak baru atas dasar 

prakarsa sendiri. Ketujuh perilaku tersebut mengandung taraf keterampilan yang 

berangkaian. 
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Kemampuan-kemampuan tersebut adalah urutan fase-fase dalam suatu proses 

belajar motorik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan psikomotorik 

mencakup kemampuan fisik dan mental. Penilaian tentang kemampuan menari 

seseorang ditujukan pada kualitas penyajian tari yang dilakukan oleh penari, tidak 

hanya ditujukan pada karya tarinya saja . Secara umum aspek yang dapat 

dipergunakan sebagai criteria penilaian suatu karya tari meliputi kualitas gerak, 

irama, dan penjiwaan. Aspek-aspek tertentu yang dipergunakan di Jawa dalam 

evaluasi penyajian tari adalah wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga adalah 

kemampuan penari melakukan gerak. Termasuk dalam ruang lingkup wiraga adalah 

teknik gerak dan keterampilan gerak (Kusnadi, 2009:72). Kualitas gerak ditunjukkan 

dengan kemampuan penari melakukan gerak dengan benar. Keterampilan gerak 

ditunjukkan dengan kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh di 

dalam melakukan gerakan-gerakan tari. Wirama adalah kemampuan penari 

menyesuaikan gerak tari dengan iringan. Termasuk dalam ruang lingkup wirama 

adalah irama gerak dan ritme gerak. Seorang penari dituntut untuk dapat menari 

sesuai dengan irama iringan dan kesesuaian irama ini tidak berarti antara ritme tari 

dan iringan memiliki tempo yang sama, terkadang tempo dan iringan dalam keadaan 

kontras. Wirasa adalah kemampuan penari menghayati suatu tarian sesuai dengan 

suasana, peran, dan maksud dari tari yang dibawakan (Soedarsono 1975: 72). 

Penghayatan akan muncul apabila penari betul-betul mengerti dan memahami iringan 

dan karakteristik peranan serta suasana tari yang dibawakan.Tidak dipungkiri bahwa 
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kemampuan menari yang dimiliki oleh seorang dipengaruhi oleh bakat dan 

pengalaman. Namun demikian walaupun seseorang tidak memiliki bakat sejak awal 

yang penting dalam hal ini dalam memupuk keterampilan menari bagi seseorang 

sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantanya adalah:  sebagai berikut: 

a. Pendidikan didalam mengajar keterampilan menari setidaknya guru pandai 

memilih gerakan yangsesuai dengan kemampuan anak dan mempunyai sifat 

mendidik, tanpa disadari wawasan anak tentang sesuatu yang mempunyai 

nilai positif bertambah, sebagai contoh konkrit, tarian menanam padi, disini 

anak diajarkan begaimana cara menanam padi. 

b.  Melatih perasaan; denganmenari diharapkan anak dapat menjiwai tarian 

tersebut misalnya gerakangerakan yang gembira ekspresi wajah akan terlihat 

ceria dan gerakan-gerakan yang menyiatkan kesedihan ekspresi wajahnya 

akan terlihat sedih. Dengan cara membiasakan diri menjiwai gerakan dalam 

tarian, daya jiwa anak akan berkembang. 

c.  Melatih Ingatan: untuk dapat membawakan suatu tarian, anak perlu hapal 

gerakan-gerakannya, dengan menghapal suatu tarian daya ingat anak akan 

terlatih. 

d. Mengembangkan potensi: bagi anak yang mempunyai bakat dalam seni tari, 

dengan mengikuti pelajaran-pelajaran menari secara kontinyu bakat yang 

dimiliki anak akan berkembang.  
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D. Latihan Kelenturan Gerak Untuk Penguasaan Tarian 

Harsono (1988) mengatakan bahwa kelenturan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi dan ditentukan oleh elastisitas otototot 

tendoa dan ligamen. Sejalan dengan ini Bagong Kusudiarjo (1978) menjelaskan 

kelenturan adalah kemampuan manusia melakukan gerakan-gerakan dengan nyaman 

yang seluas-luasnya (amplitudo yang selebar-lebarnya). Dengan demikian orang yang 

fleksibel adalah orang yang mempunyai ruang gerak yang luas dalam sendi-sendinya 

dan mempunyai otot-otot yang elastis, biasanya terbatas ruang gerak sendinya. Jadi 

factor utama yang membantu menentukan fleksibilitas adalah elatisitas otot. Seorang 

penari perlu berada dalam kesegaran otak tidak hanya terbatas pada kesegaran fisik 

saja, tetapi juga emosi, mental dan social tidak jarang bagi mereka yang sedang sakit 

setelah berada di panggung pertunjukan menghayati suasasna pentas seketika itu juga 

terasa gangguan fisiknya lenyap bergantikan hasrat untuk menampilkan seninya. Edi 

Sedyawati (1979:31) menegaskan dalam bukunya yang berjudul “Tari” bahwa 

kondisi fisik penari sesehat olahragawan yang baik, cukup energik dan rileks. Simtem 

ekpresi dan evaluasinya baik memiliki dasar-dasar kemampuan gerak yang lebih baik 

dari pada orang biasa seperti keseimbangan, kelenturan, keterampilan, gerak eksplosif 

dan penguasaan irama.  

Dengan tingkat kelenturan yang tinggi dapat meningkatkan penampilan 

menari, karena menambah fleksibilitas persendian yang menyeluruh merupakan 

factor yang penting untuk penampilan gerak. Kelenturan  tubuh yang harus 
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dikembangkan meliputi sendi leher, sendi bahu,sendi tulang belakang, sendi panggul 

dan sebagainya. Kelentukan dapat dikembangkan melalui latihan-latihn peregangan 

otot dan latihan-latihan memperluas ruang gerak sendi-sendi.  

Dalam bentuk latihan ini orang menegangkan sekelompok otot tertentu dan 

mempertahankan sikap regang tersebut selama 20 detik. Misalnya sikap berdiri 

dengan tungkai lurus, belum dibungkukan, tangan menyentuh atau mencoba 

menyentuh lantai, sikap regang ini dipertahankan selama 20 hingga 30 detik penetuan 

batas waktu tersebut dengan pendapat Harsono (1988:167) “anatar 20 sampai 30 

detik.  

 

E. Materi Tari  

Sebelum materi diberikan yang perlu diperhatikan, materi tersebut mamapu 

menciptkan : 1) penanaman dan pemupukan jiwa berkebudayaan nasional dalam arti 

luas; 2) penanaman dan pengembangan rasa estetis kepada siswa; 3) memberi 

bimbingan kemampuan anak mengungkapkan rasa estetisnya; 4)  tercapainya 

ketajaman cipta, halusnya rasa, kuatnya kemauan serta kemerdekaan jiwa; 

5) Memberi tempat penyaluran ekspresi gerak; 6) Membina apresiasi seni; 7) 

Memberi kecakapan dasar-dasar gerak tari 

Bertolak dari komponen-komponen tersebut jelas bahwa tujuan mempelajari 

gerak tari bukan merupakan prioritas utama. Namun yang lebih penting adalah aspek 

di balik pelajaran tari kaitannya dengan masalah budi pekeri dan perilaku anak.Untuk 
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itulah anak jangan dipaksakan menerima materi yang tidak sesuai dengan tingkat usia 

yang dimiliki. Hal ini akan sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis anak 

dalam menapak masa depan. tari dalam tataran ini harus mampu merangsang dan 

mengembangkan imajinasi serta memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk 

menemukan sesuatu (Murgiyanto, 1993: 22) Adapun materi yang akan diberikan 

dalam pelatihan ini adalah tari gelombang duo baleh yang terdiri dari dua belas 

macam gerak dasar Minangkabau. Alasan untukmemberikan materi ini, karena sesuai 

dengan karakteristik siswa mudah dilakukan dan cocok untuk siswa laki-laki maupun 

perempuan. Tari gelombang duo baleh merupakan bentuk kemasan dari gerak dasar 

Minangkabau sebagai salah contoh materi muatan local yang harus dikuasai oleh 

sisiwa sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis KTSP.  Selanjutnya tari ini juga 

adapt dikembangkan dengan memberi fariasi sesuai dengan kebutuhan. Mengingat 

sekolah SMP Sahara sering mendapat kinjungan dari pemerhati, maka tari  tari ini 

juga dapat digunakan sebagai tari penyambutan tamu bagi sisiwa laki-laki maupun 

perempuan sebagai ungkapan selamat datang sekaligus memperkenalkan seni budaya 

setempat.  

Adapun materi gerak gelombang duo baleh tersebut adalah, gerak yang terdiri 

dari dua belas macam dengan nama-nama gerak sebagia berikut: 

1. Gerak Sambah 

2. Gerak langkah Tigo 

3. Gerak Sintak Geleng 
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4. Gerak Gelombang Ampek Penjuru 

5. Gerak Simpia Cancang 

6. Gerak Simpia Maju 

7. Gerak Gelombang Duduak 

8. Langkah Gantuang Sintak Gelek 

9. Gerak Ampek Penjuru 

10. Gerak Tapiak Suok Kida 

11. Gerak Gelombang Ampek Penjuru Balas 

12. Gerak Penutup 

 Setelah materi gerak dasar gelombang duo baleh diberikan ke pada siswa 

maka aktivits selanjunya diberikan bentuk menugasan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi gerak dasar gelombang  tersebut. Dalam penataan dan 

mengkonstruksi tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan variasi gerak 

pada bagian-bagian tertantu. Selama dalam proses aktivitas mengkonstruksi gerak 

yang ditugaskan pada sisiwa, mereka  didampingi oleh instruktur.  
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BAB III 

 

MATERI DAN METODE 

 

 

E. Pemecahan Malah 

 

 Sebagaimana dipahami pada hakekat pembelajaran seni bertujuan untuk 

pembentukan sikap dan kepribadian anak. Artinya  pembelajaran tari lebih kepada 

menumbuhkan kepribadian melalui aktivitas tari, sehingga akan membuahkan  

kecerdasan emosi, kreativitas serta  keluesan bersosialisasi yang pada akhirnya siswa 

mendapat sentuhan  pengalaman emosional dan kepandaian yang rasional sehingga 

akan tergugah rasa sensitivitas dan daya kreasinya pada  seni tari, dan musik. Untuk 

itu kegiatan psikomotor yang diberikan pada sisiwa  bukanlam bertujuan untuk 

membentuk anak agar memiliki keterampilan tari yang professional seperti hal nya 

seorang seniman, tetapi memberikan keterampilan tari yang dimiliki merupakan 

implikasi dari ranah psikomotorik sebagai pemahaman dan ungkapan ekspresinya 

melalui tari yang dipelajari di sekolah. Untuk itu proses pembelajaran  keterampilan 

diberikan dengan penilihan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak, 

dengan tujuan dapat merangsang daya pikir anak melalui ungkapan kreasi tari. 

Dengan demikian dalam proses pelatihan keterampilan tari harus diberikan dengan 

cara dan suatu pendekatan yang dapat memudahkan bagi siswa untuk terampil dalam 

menari yang diujudkannya dalam kreasi tari . Dengan demikian dalam proses 

pelatihan keterampilan tari akan dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat 
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membantu  siswa dalam aktivitas keterampilan menari. Adapun langkah-langkah 

tersebut dilakukan dengan cara: 

1Pemilihan materi harus ampu mengakomudasi tingkat kemamapuan siswa 

yang       memiliki karakteristik yang berbeda.   

1. Melakukan pelatihan kelenturan tubuh, karean dengan kelenturan tubuh yang 

dimiliki akan memudah sesorang untuk melakukan suatu gerakan.  

2. Memberikan 12 macam  gaerak-gerak darar tari gelombang duo baleh 

3. Mengembangkan gerak dasar  hingga terbentuknya suatu kreasi tari dari 

kreasi siswa. Dalam proses pembelajaran anak dibagi menjadi beberapa 

kelompok hingga memudahkan bagi  siswa untuk menyatakan  ungkapan 

kreasi tari nya. 

 Sehubungan dengan pelatihan yang akan dilaksanakan pada anak putus 

seko;ah yang terhimpun di SMP Sahara Padang akan dilakukan  pada sisiwa beserta 

guru Pembina yang ditunjuk di sekolah tempat pelatihan.dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Latihan Pemanasan .    

Pemanasan dilakukan guna melenturkan tubuh siswa, sehingga jika  tubuh 

telah lentur maka gerakan tari dapat dilakulakukan secara lues dan fleksibel. Adapun 

gerakan-gerakan tubuh untuk latihan kelenturan adalah meliputi: gerakan kaki, 

gerakan, tangan dan gerakan badan.  
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2. Pemilihan Materi  

Materi yang diberikan adalah  dengan memperkenalkan gerak gelombang duo 

baleh,  yang terdiri dari 12 macam gerak langkah kaki yaitu, meliputi  (1) Gerak 

Sambah,(2) Gerak langkah Tigo, (3) Gerak Sintak Geleng (4) Gerak Gelombang 

Ampek Penjuru, (5) Gerak Simpia Cancang, (6) Gerak Simpia Maju, (7)  Gerak 

Gelombang Duduak, (8) Langkah Gantuang Sintak Gelek,(9) Gerak Gelombang 

Ampek Penjuru,  (10) Gerak Tapiak Suok Kida, (11)Gerak Gelombang Ampek 

Penjuru Balas, (12)Gerak Putup. 

 

3. Pengembangan Gerak  

Gerak darar gelombang duo baleh yang sudah diberikan merupakan sumber 

gerak dasar dapat dikembangkan dengan cara mengkonstruksi gerakan-gerakan 

tersebut dengan cara mengembangkan dan memberi variasi gerahk, sehingga menjadi 

serangkaian gerak tari yang harmonis. Adapun proses pengembangan dilakukan 

dengan cara: 

a. Masing-masing gerak langkah kaki diekmbangkan dengan memberi 

variasi gerak tangan. 

b. Mengembangkan langkah kaki dengan cara memberi variasi langkah 

dan gerak tangan.yaitu dengan cara mengembangkan setiap macam 

gerak gelombang  dikembangkan menjadi 3 macam gerak yang 

divariasikan dengan gerak tangan, kepala dan sikap tubuh. Dengan 
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demikian dari 12 macam langkah gerak dasar kaki gelombang 

dikembangkan minimal menjadi 26 macam gerak dengan memberi 

variasi baik pada kaki maupun pada tangan. 

c. Mengringi gerak tari dengan iringan musik yang telah dipersiapkan. 

d. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan tiap kelompok 

berjumlah 6 orang. Masing-masing kelompok akan mengembangkan 

gerak dasar kaki yang telah diberikan serta dengan iringan musik yang 

berbeda, sehingga pada akhirnya  akan tercipta sejumlah bentuk kreasi 

tari yang bersumberkan pada gerak dasar gelombang duo baleh 

sehingga menjadi tari gelombang bentuk kreasi baru sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa.  

 

F. KHALAYAK SASARAN 

Terkait dengan penerapan  kurikulum tercantum sejumlah mata pelajaran, 

diantaranya seni budaya yang meliputi materi tari, music, dan keterampilan. 

Muatanmateri seni budaya diantanya adalah muatan local, dalam hal ini dapat 

diakomodasi melalui tari gelombang duo baleh..  Disi lain dalam program sekolah 

juga dilaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dalam rangka memantapkan materi yang 

sudah diberikan pada pertemuan intrakurikuler, serta pembinaan bakat siswa sesuai 

dengan pilhan yang tersedia di sekolah, misalnya kesenian, olah raga, dan 

keterampilan lainnya.  
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Mengingat pentingnya pendidikan seni dalam rangka memperkaya 

pengalaman ekspresif siswa melalui media gerak, maka sangat diperlukan pemberian 

pelatihan bakat pada anak putus sekolah yang terhimpun di SMP Sahara. Dengan 

penguasaan keterampilan gerak tari siswa dapat menuangkan daya kreatifitasnya 

melalui kreasi seni. Di sisi lain melalui keterampilan menari siswa akan memiliki 

sikap pecaya diri yang tinggi, lues, fleksibel dalam bersosialisasi dengan teman 

sejawat dan lingkungan, sehingga memiliki keberanian dan rasa percaya diri untuk 

melakukan suatu tindakan  ddalam mengambil suatu keputusan. 

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah para sisiwa anak putus 

sekolah yang terhimpun di sekolah SMP Sahara Padangsebanyak 216 orang siswa. 

Namun dalam pelatihan diberi peluang bagi siswa yang berminat. Dengan 

pelaksanaan pelatihan tari ini diharapkan para siswa mendapat pengalaman dalam 

mengungkapkan kecerdasan emosionalnya dan sekaligus diekspresikan  melalui 

media gerak tari. Keterampilan yang dicapai dapat menjadikan para siswa lebih aktif 

dan kreatif dalam berkreasi tari sehingga tercitanya siswa yang terampil dan mandiri, 

baik dalam mengolah kecerdasan kognitif, emosional maupun keterampilan yang 

terujud dalam melalui kreasi seni yang mandiri. 

G. Metode 

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan adalah, diawali 

dengan metode ceramah, hal ini dilakukan guna memberikan penjelasan tetang tujuan 

pelatihan dan materi yang akan dilaksanakan selama proseses pelatihan berlangsung.  
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Penjelasan materi secara teoritis diberikan di dalam kelas, agar siswa lebih fokus 

untuk menerima penjelasan terkait dengan materi tari dan tujuan mempelajari tari 

yang akan dilaksanakan. Untuk pemberian materi praktik diberikan dengan metode  

demontrasi yang diberikan oleh 6 orang instruktur, dengan cara satu orang instruktur 

memberikan contoh di depan dan yang lainnya mengawasi dan  mengamati serta  

membenarkan gerakan yang dilakukan oleh peserta didik  selama proses 

pembelajaran berlangsung. Untuk penerapan  12 macam gerak gelombang duo baleh 

yang di demonstrasikan oleh instruktus diikuti oleh seluruh peserta didik yang 

berjumlah kurang lebih 30 orang sisiwa di lapangan terbuka secara bersama-sama. 

Untuk proses pengembangan gerak,  para peserta didik dibagi menjadi 2 

kelompok, sehingga masing-masing kelompok berjumlah kurang lebih  15 orang, 

yang dibimbing oleh masing-masing kelompok dengan 2 orang instruktur dengan 

fariasi gerak dan iringan music, sehingga terujud bentuk struktur rangkaian gerak tari 

gelombang kreasi baru yang utuh. 

 

H. RANCANGAN EVALUASI 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan tari, 

serta untuk dapat melihat tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

pelaksanaan pelatihan maka  evaluasi dilakukan dengan tiga tahap yakni:  

1.  Evaluasi awal, digunakan untuk mengukur kemampuan awal yang dimiliki  
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oleh   masing-      masing peserta. Evaluasi ini dilakukan guna menentukan  

penyusunan materi   dan strategi      yang akan dilakukan selama pelatiha  

keterampilan tari berlangsung. 

2. Evaluasi proses digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada  

tahapan  penerimaan materi, dan pengembangan materi yang yang 

berlangsung selama proses    pembelajaran berlangsung. Evalusi proses 

sangat bermanfaat guna penyempurnaan  terhadap yang sudah dikuasai 

serta bermanfaat untuk materiaktifvitas selanjutnya. 

3. Evaluasi akhir dilakukan guna mengukur tingkat ketercapaian tujuan 

pelaksanaan    program kegiatan dengan indicator keberhasilan sesuai 

dengan target luaran kegiatan  yang telah ditetapkan yaitu terciptanya 

kecerdasan emosional dan saling menghargai serta memupuk kreativitas 

siswa secara mandiri 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

G. Gambaran Umum Lokasi Pelaksanaan Kegiatan 

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul kegiatan Pelatihan Pembinaan 

Bakat Melalui Keterampilan Tari Bagi Anak Putus sekolah yang dilaksanakan di 

Sekolah Anak Putus Sekolah (Drop Out) bertempat di  SMP Sahara sebagai lembaga 

pendidikan yang ditugaskan untuk memberikan binaan sebagai Layana Khusus. 

Sekolah SMP yang telah ditunjuk sebagai mebinaan siswa layanan khusus terletak di 

kelurahan Padang Pasir, kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sekolah SMP Sahara  

memiliki sisiwa lebih kurang 170 orang yang dipimpin oleh 1 orang kepala sekolah 

dan 22 orang  tenaga pengajar. 10 orang diantaranya berstatus sebagai guru  PNS dan 

12 orang guru tenaga honor. Sekolah ini juga dilengkapi dengan wakil sekolah bagian 

kurikulum dan kesiswaan beserta tenaga tata usaha. Adapun tenaga wakil kurikulum 

dan kesiswaan beserta tenaga tata usaha dipegang rangkap oleh tenaga guru yang ada.  

Disamping sekolah melaksanakan kegiatan akademik secara formal dalam 

aktivitas intra kurikuler juga diadakan aktivitas pengembangan diri yang 

dilaksanakan , pada setiap hari sabtu dengan kegiatan  keterampilan pramuka, baca 

taman alquran (BTQ), olah raga, musik  dan Tari. 

 Pada prinsipnya para guru-guru mendukung sepenuhnya kegiatan 

pengembangan diri, hal demikian tampak bahwa dalam kehiatan pengembangan diri 

para guru-guru turut aktif dalam mengawasi siswa selama proses pelatihan dari setiap 
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cabang kegiatan pengembangan diri yang dilakukan. Khusus dalam aktivitas 

pelatihan keterampilan menari, para sisiwa sangat antusias, walaupun kegiatan 

dilaksanakan di lapangan terbuka para sisiwabaik laki-laki maupun perempuan 

belajar dengan tekun dan penuh semangat.  

 Kegiatan pelatihan dimulai pada hari sabtu tanggal 7 November  2015, para 

sisiwa yang berminat menari diberi kesempatan untuk berlatih, sehingga pada saat itu 

julmah sisiwa yang ikut berlatih keterampilan tari sekitar 30 orang sisiwa. Selama 

proses pelatihan keterampilan berlangsung para sisiwa mengikuti dengan tertip dan 

serius. Keseriusan itu tampak dari sikap mereka , walaupun belum menguasai materi 

yang diberikan, namun mereka kelihatan gigih untuk menghafal gerakan-geran yang 

diberikan dengan senang hati dan  penuh semangat,  

  

H. Sejarah Berdirinya Yayasan Sahara. 

Pada awalnya Padang Pasir hanyalah berupa sebuah kampung yang baru 

dibangun sesudah perang kemerdekaan indonesia dalam tahun sembilan belas empat 

puluhan. Padang pasir pada waktu itu  merupakan daerah yang ditumbuhi semak 

belukar dan sebagian rawa-rawa. Namun pada waktu itu para pengungsi perang 

kemerdekaan yang telah menjadi pegawai negri banyak yang tidak mempunyai rumah 

tempat tinggal. Atas inisiatif dan kebijakan  walikota padang Dr.Rasyidin 

mengkapling-kapling tanah yang belum terpakai dan membangun perumahan  untuk 

mereka untuk ditempati dengan cara membayarnya secara khusus. Sekitar 4000m2 

tanah yang tersisa dijadikan untuk tempat rekreasi bagi masyarakat setempat,dan jga 
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difungsikan sebagai tempat aktivitas olah raga, serta tempat bermain ank-anak,dan 

anak muda. Seiring dengan perkembangan waktu maka lokasi tersebut berdiri 

sejumlah bangunan rumah pemukiman masyarakat yang dilengkapi dengan bangunan 

sekolah dasar dan sekolah taman kanak-kaak beserta bangunan balaipengobatan. 

I. Sejarah Berdirinya Yayasan Sahara 

 Berdasarkan hasil rapat pengurus masjid Sahara tgl.18-1-1969 merasa 

memelukan sekolah tempat pendidikan bagi anak-anak di lingkungan Padang Pasir 

atersebut. Untuk  kelancaran pendidikan maka pada rapat pengurus mesjid tanggal 1 

februar 1969 disepakati untuk mendirikan  yayasan Sahara yang dikelola oleh 

kepengurusan mesjid Sahara. 

 Yayasan Sahara didaftarkan ke kantor kapaniteraan pengadilan negeri di 

padang pada  tanggal.20 Maret 1969.dengan nomer 31/1969. Dengan berdirinya 

yayasan sahara,maka kepengurusanyayasan bertanggung jawab untuk menjaga dan 

melaksanakan pengelolaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pada bulan Nofember 1971 pengurus yayasan mengulangi lagi permohonan 

untuk mendirikan sekolah seperti yang diajukan oleh pengurus masjid pada tanggal 

14 desember 1969. Akhirnya permohonan tersebut mendapat respon dari walikota 

Padang,yang dituangkan dalam bentuk surat kepurusan pada tanggal 159/B-As-1V-

71,tanggal 12 November 1971 memberi izin kepada pengurus yayasan untuk 

mendirikan gedung sekolah diatas tanah seluas 2025 m2.(surat keterangan terlampir). 
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J. Pengurus Masjid Sahara dan Pengurus Sekolah. 

 Dengan adanya izin pendirian sekolah Sahara, maka pengurus yayaysan 

membentuk 2 kepengurusan dibawahnya,yaitu pengurus masjid Sahara dan pengurus 

Sekolah.MSahara merangkap sebagai dewan pengurus Yayasan Sahara. Sementara 

kepengurusan sekolah berjumlah 3 orang anggota,  diantanya , Agus Dt. Kayo

 Zakaria Arif, Munas munaf 

 Setelah ketua pengurus sahara Hakim lelo kayo meninggal dunia pada tahun 

1997,dengan kesepakatan dewan pengurus yayasan,maka ketua pengurus Sahara 

digantikan oleh Yahya Umar,sedangkan susunan kepengurusan lain tetap seperti 

sebelumnya. .. 

 Dalam perjalanan selanjutnya,mengingat pengurus mesjid Sahara sudah 

banyak yang berkurang,maka melalui  rapat dewan pengurus yayasan Sahara pada 

tahun 1983,dibentuklah  pengurus baru yang terdiri dari: ketua, wakil ketua I, wakil 

ketua II, segretasis dan bendahara.     

 Pada tahun 1998 dibentuk panitia pembangunan mesjid Sahara yang diketuai 

oleh marah syafyan ramlan  yang bertugas merenovasi gedung mesjid Sahara untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang dan masa depan. 

 Untuk menjaga keberadaan, dan menggantisipasi kekhawatiran akan 

kepemilikan tanah Sahara, maka  untuk menyelamatkan  tanah beserta bangunan 

Sahara maka pada tahun  1993 pengurus yayasan yang ada sepakat   menunjuk Nadzir 

untuk memelihara dan menjaga tanah wakaf seluas 3675 m2 dengan bangunan yang 
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terletak diatasnya,agar digunakan sesuai dengan tujuan para pendiri yayasan semula.

 Pada bulan april 2001 keluar peraturan pemerintah tentag pengaturan yayasan 

diseluruh indonesia atas dasar itu pengurus yayasan merubah anggaran dasar yaysan 

sahara sesuai dengan peraturan yang berlaku.dan membentuk pengurus dan pelaksana 

badan usaha yayasan sesuai dengan anggarang dasar yang baru. Demikianlah  sejarah 

berdirinya pemukiman penduduk Padang Pasir, pendidrain mesjid dan pendirian 

yayasan hara hingga sampai saat ini telah berdirinya bangunan mesjit megah 

berdampingan dengan bangunan sekolah yayasan Sahara di Padang Pasir.  

 Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap program wajib 

belajar, pada tahun 2013 SMP Sahara  ditunjuk sebagai Sekolah Model layanan 

khusus (LK) dalam rangka mengatasi anak-anak putus sekolah (Drop Out) dengan 

SK Dinas Pendidikan Kota Pdang. SMP Sahara sangat berkembang dibawah 

pimpinan ibu dar. Rifdawati. Awal kepemimpinan ibu Rifda pada tahun 2013 hanya 

dengan jumlah siswa 17 orang, namun sekarang sudah mencapai jumlah siswa 

sebanyak 216 orang.  

 Di SMP sahara terhimpun sejumlah siswa dengan karakterisitik yang sangat 

berbeda, karan siswanya terdiri dari latarbelakang yang berbeda. Adapun kategori 

sisiwa yang terhimpun di SMP Sahara adalah, 1) golongan siswa tidak 

mampu/miskin, 2) anak putus sekolah, 3) golongan anak nakal/ tidak mendapat 

perhatian dari orang tua, 4) anak jalanan/ngamen, 5) anak non miskin, 6) anak pintar 

tetapi ekonomi orang tua tidak mampu. Namun dalam proses belajar mahasiswa tidak 
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dibedakan antara sat dengan yang lainnya. Artinya proses pembelajaran dilaksanakan 

terhabung dari berbagai karakteristik tersebut, sehingga baik dari sisi umur, latanr 

belakang perekonomian yang berbeda, namun mereka mendapat pelayan sama. 

Adapun misi utama dari kepemimpinan ibu Rifdawati dalam proses pembelajran 

tersebut yaitu, menrapkan disiplin, penanaman akhlak, mewujudkan tingkah laku 

yang baik, tata kerama yang sopan, sehingga dalam kepemimpinnan ibu Rifdawati 

membutuhkan ketekunan, pemahaman yang tinggi, dan penuh kesabaran, serta 

keiklasan.. 

 

E.PROFIL SEKOLAH 

1.Nama Sekolah  :SMP Sahara Padang 

Alama :Jln.padang pasir no.30 kecamatan padang barat kota  

                                               Padang 

NoTtelepon   : (0751)29890 

2. Nama Yayasan  : Tayasan Pendidikan Sahara 

Alamat   :Jln.padang pasir no.30 kecamatan padang barat kota  

padang 

No.telepon   : (0751)29890 

3. Nama Kepala Sekolah : Rifdawati S.Pd 

No.telp/hp   :85272726881 

4. Kategori Sekolah  :B 

5. Tahun didirikan/Thn Beroperasi :1969/1969 

6. Kepemilikan Tanah/Bangunan   :yayasan 
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 a.luasTtanah /Status  :2025 m 

b.luas Bangunan  :616 m 

7. No.rekening rutin sekolah  :1011.0210.00478-2 

NSS :202086106043,Kode Pos: 25112 

8. Data siswa dalam 4(empat)tahun terakhir: 

 

 

 

K. VISI,MISI DAN TUJUAN SEKOLAH 

a.VISI 

         “Bertaqwa terdidik,cerdas,terampil,berbudaya,dan berwawasan linkungan” 

 

b.MISI  

1.    membiasakan sholat berjamaah didalam lingkungan sekolah 

2.    meningkatkan nilai keamanan 

3.    meningkatkan kegiatan pembelajaran dengan paikem 

4.    membudidayakan senyum,sapa,salam,sopan dan santun 

5.    menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah. 

6.    meningkatkan jumlah kelulusan yang diterima disekolahan negri 

7.    meningkatkan kerjasama sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya 

8.    meningkatkan kesadaran siswa terhadap kebudayaan daerah 
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c. TUJUAN: 

1. Terwujud siswa yang gemar beribadah dan santun. 

2. Meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki 

3. Menghasilkan siswa berprestasi dan berkarakter 

4. Tercapainya nilai rata-rata UAN yang strandar dengan nilai nasional 

5. Menyiapkan siswa agar siap ,masuk dalam SLTA yang diinginkan 

6. Terwujudnya suasana lokal nyaman,sejuk,dan kondusif untuk belajar 

 

L. Kondisi Sekolah SMP Sahara Padang 

Tabel 1.Keadaan Guru/Karyawan 

No Jenis Status Pendidikan 

Terakhir 

Pendidikan 

Sedang 

dilalui 

Kebutuhan Guru 

PNS Guru 

Bantu 

Honor 

yayasan 

Jumlah SLA D3 S1 D2 S1 S2 Cukup Kurang Lebih 

1 Kepala 

Sekolah 

1 - - 1 - -  - v - √ - - 

2 Guru 

Bidang 

Studi 

10   10     10  v - - 

3 Guru 

Bidang 

Stuti 

Honorer 

 - 12 12  1 - - 11 - v - - 

4 Tata 

Usaha 

- - 1 1 v - - - 1 - √ - - 

5. Penjaga 

Sekolah 

1   1 v      v - - 

 

Tabel 2. Keadaan Ruang 

No Jenis Ruang Jumlah Jumlah Ket 

Ada Kebutuhan Kekurangan Baik R.R R.B  

1 Kelas 6 6 √ V - -  

2 Kepala Sekolah 1 - - V - -  

3 Tata Usaha 1 - - v - -  

4 Guru 1 - √ V - -  
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5 UKS 1 1 √ V - -  

6 Labor IPA 1 1      

7 Labor 

keterampilan 

Seni Rupa 

1 1 v v - -  

7 Ibadah/ 

Mushala 

1 - - V - -  

8 Serba Guna 1 1 - - - -  

9 Perpustakaan - 1 - - - -  

10 Toilet/ WC 2 4 2 v - -  

11 DLL        

 

Tabel 3.Keadaan Siswa 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH ROMBEL KET 

VII A 18 5 23 1  

VII B 20 8 28 1  

VIII A 23 6 29 1  

VIII B 22 10 30 1  

IX A 20 10 30 1  

IX B 24 6 30 1  

TOTAL 125 45 170 6  

 

Tabel 4. Data Status Guru 

Guru Tetap 

PNS 

Guru Honor 

Tetap 

Guru Tambahan Jam JUMLAH 

2 org 15 0rg 8 org 25 Org 
    

 

Padang, 7 November 2015 

Kepala sekolah 

 

 

Rifdawati S.Pd 

NIP 19620207 198403 2007 
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G.  Pelaksanaan Kegiatan 

 

Merujuk kepada tujuan pelaksanaan pengabdian yang hendak dicapai, serta 

untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan, maka dilaksanakan  kegiatan 

pelatihan oleh  pelaksana (Fuji Astuti) sebagai ketua pelaksana dan Zora Iriani, 

sebagai anggota sekaligus  bertindak sebagai instruktur pelatihan tari.Untuk 

kelancaran pelaksanaan pelatihan  dibantu oleh 3 orang mahasiswa sendratasik 

program studi tari (Suherman, Luphi Pratam Putra, dan Wiwik Jayusman. Sedangkan 

untuk penngelolaan music pengiring dilaksanakan oleh Yosudarman(sebagai anggota 

Pengabdian kepada masyarakat).  Adapun bentuk kegitan dilaksanakan seperti terurai 

berikut ini. 

 

4. Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Kegitan pelatihan dengan judul Pelatihan Pembinaan Bakat Melalui 

Keterampilan Tari Bagi Anak Putus Sekolah (Drop Out) di SMP Sahara Padang. 

yang berlokasi di kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. 

Adapun kegiatan pelatihan pembinaan bakat  dilaksanakan pada program 

pengembangan diri sebagai kegiatan rutin di sekolah SMP Sahara. Kegiatan pelatihan 

tersebut diawali dengan mengobservasi analisis kebutuhan di sekolah yang 

dilaksanakan pada tanggal 3 Feburuari dan 2 Maret 2015.  Sedangkan pelaksanaan 

pelatihan dilakukan mulai dari tanggal 7 November - 12 Desember 2015 bertempat 

diSekolah SMP Sahara  yang dilaksanakan pada setiap hari sabtu. Adapun alasan 
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untuk pelasanaan kegiatan pada setiap hari sabtu adalah disesuaikan dengan agenda 

sekolah setempat yakni, pada hari sabtu tersebut aktifitas sekolah diarahkan untuk 

pelaksanaan pengembangan diri yang terdiri dari pelatihan keterampilan tari, musik, 

olag raga, pramuka dan baca taman allquran (BTQ), silat, seni rupa. Bentuk 

pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan dua tahap, yaitu pertama memberi matri 

pengetahuan dan pemahaman tentang materi tari gelombang duo baleh, kemudian 

dilanjutkan dengan pelatihan pembentukan sikap dalam menari. Adapun jumlah 

peserta  sebanyak 30 orang. siswa dengan 6 orang instruktur. Hal ini dilakukan 

dengan pertimbangan agar materi yang diberikan dapat diterima oleh peserta didik 

secara merata. Yaitu 2 orang instruktur bertindak untuk mendemonstrasikan gerak di 

depan dan 4 orang instruktur lainnya mengontrol gerakan yang dilakukan oleh peserta 

didik, sehingga ketepantan gerak dari masing-masing anak dapat dicapai selama  

proses pembelajaran berlangsung. Mengingat jumlah peserta relative banyak, naka 

kegiatan dilaksanakan di lapangan terbuka, tepatnya di halam sekolah.  Kedua, 

setelah para sisiwa diberikan pemahaman dan bentuk sikap-sikap dasan dalam 

menarikan tari gelombang duo baleh, dilanjutkan dengan materi gerak gelombang 

duo baleh secara berkelanjutan. Pada awalnya untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang tari gelombang duo baleh dilaksanakan dalam runganan kelas, 

sedangkan untuk praktek secara menyeluruh dilaksanakan di lapangan terbuka. Untuk 

pemantapan penguasaan materi maka  porses pembelajaran praktik dilaksanakan 

secara berkelompok dibawah bimbingan instruktur. Pelaksanaan pelatihan ada yang 
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melakukan di dalam ruang kelas dan ada yang di lapangan terbuka, sesuai 

dengankebutuhan. Masing-masing kelompok berjumlah 15 orang yang dibimbing 

oleh 2  orang instruktur untuk masing-masing kelompok. Adapun aktivitas yang 

dilakukan oleh masing-masing kelompok adalah pemantapan gerak serta 

pengembangan gerak hinggaterbentuk konstruksi rangkaian gerak tari gelombang 

berfariasi. Pada tataran ini masing-masing instruktur menata rangkaian gerak hingga 

terujut struktur gekat tari yang berbeda dengan kelompok lainnya. Demikian juga 

dengan iringan musiknya juga diberikan jenis music yang berbeda, hal ini dilakukan 

dengan tujuan setelah kegiatan pelatihan berakhir maka sekolah setempat 

mendapatkan perbendaharaan tari yang berbeda dan sekaligus membuat anak menjadi 

termotifasi dan semangat selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

Pertama kali instruktur (Fuji Astuti) mensurve kondisi di lapangan berkaitan 

dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumya guna 

mencari bandingan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya. 

Selanjutnya dilakukan dengan  memberi pengarahan dan petunjuk pada guru-guru 

tentang pemberian materi pembelajaran, serta memberi pemahaman tentang  tujuan, 

dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujan dan sasaran yang hendak dicapai 

adalah setelah siswa mengikuti pelatihan tari diharapkan siswa memiliki kemampuan 

keterampilan menari  serta mengembangkannya dalam bentuk aktivitas pada aktivitas 



59 
 

pengembangan diri dan pertunjukan tari pada acara-acara tertentu. Materi tari yang 

dipelajari berangkat dari 12 macam gerak tari gelombang duo baleh yang kemudian 

dikembangkan dengan memberi fariasi pada gerakan tersebusehingga tersusun 

rangkaian gerak tari yang berbeda satu kelompok dengan kelompok lainnya. 

Ditargetkan setelah pelatihan ini berakhir akan terbentuk sekurang-kurangnya model 

susunan rangkaian gerak tari dengan iringan music dalam bentuk versi baru sesuai 

dengan kopetensi yang dimiliki oleh para peserta, dalam hal ini adalah siswa SMP 

Sahara Padang. Selain dari itu hasil pelatihan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-

aktivitas di sekolah tersebut.  

Dalam persiapan ini instruktur telah menguasai 12 macam gerak tari 

gelombang duo baleh, dan pada tahap selanjutnya para instruktur akan 

membelajarkan tari tersebut kepada siswa serta mengembangkan gerak  tersebut 

dengan memberi fariasi pada gerak kaki dan tangan sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak, sehingga masing-masing kelompok dapat menguasai susunan 

rangkaian gerak tari secara maksimal. 

Ada beberapa hal  yang diperhatikan oleh para instruktur selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu (a) instruktur  harus aktif dan senang melakukan 

gerak, (b) instruktur harus menciptakan situasi dan mengkondidisikan anak agar anak 

dapat melakukan gerak secara lues, mudah tanpa paksaan, penuh keriangan dan 

kreatif dengan daya cipta, (c)instruktur harus memiliki kepekaan terhadap irama, dan 

tempo music, (d) instruktur memiliki kemampuan untuk mengamati kecepan gerak 
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dari masing-masing anak dan mampu memperbaiki gerakan-gerakan anak dengan 

menggunakan unsure-unsur ruang ,tenaga, dan waktu. (e) instruktur harus memiliki 

kepekaan dan kemapuan untuk merangsang dan memupuk daya imajinasi anak serta 

mengembangkan daya kreativitas anak. 

 

3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatiahan 

Pelatihan kegiatan dilakukan dalam bentuk  tim, yaitu 2  orang  instrukturtari 

(Fuji Astuti dan Zora Iriani) dan satu  orang instruktur musik (Yosudarman) sert 

dibantu oleh 3 orang enumerator (mahasiswa sebagai pelatih tari) Proses 

pembelajaran dirancang dengan model pembelajaran pertama dalam bentuk 

kelompok besar untuk pemberian materi pengetahuan dan pemahaman terkait dengan 

tari yang akan dibelajarkan secara menyeluruh, berkaitan dengan pengetahuan sikap 

tubuh sebagai alat utama dalam menari, dan  dilanjutkan dengan model pembelajaran 

yang dilakukan dalam berkelompokuntuk melakukan pendalaman dan pengembangan 

gerak hingga menjadi rangakai gerak tari versi baru. 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan tari, 

serta untuk dapat melihat tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah 

pelaksanaan pelatihan maka  evaluasi dilakukan dengan tiga tahap yakni:  

1. Evaluasi awal, digunakan untuk mengukur kemampuan awal yang 

dimiliki oleh      masing- masing peserta.  
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2. Evaluasi ini dilakukan guna menentukapenyusunan materi     dan 

strategi     yang akan dilakukan selama pelatiha keterampilan tari 

berlangsung. 

3. Evaluasi proses digunakan untuk mengukur kemampuan peserta 

didik pada tahapan   

4. penerimaan materi, dan pengembangan materi yang yang 

berlangsung selama proses    pembelajaran berlangsung. Evalusi 

proses sangat bermanfaat guna penyempurnaan  terhadap yang 

sudah dikuasai serta bermanfaat untuk materiaktifvitas selanjutnya. 

5. Evaluasi akhir dilakukan guna mengukur tingkat ketercapaian 

tujuan pelaksanaan    program kegiatan dengan indicator 

keberhasilan sesuai dengan target luaran kegiatan  yang telah 

ditetapkan. 

Adapun kegiatan pembelajaran dalam pelatihan dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 Pada pertemuan pertama para sisiwa diberikan 4 macam gerakan dasar tari 

gelombang duo balehyang terdiri dari gerak sambah, gerak langkah tigo, gerak sintak 

batang, gerak  gelombang ampek penjuru. Pada pertemuan ini sisiwa lebih 

difokuskan untuk merasakan pengalaman gerak ekspresifnya. Artinya gerakan yang 

diberikan belum dituntut secara maksimal, namun lebih kepada penekanan para 

sisiwa dapat merasakan dan melepaskan dirinya dari gerakan–gerakan kesehariannya, 
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merka sudah mulai diajak untuk ikut merasakan bahwa mereka melakukan gerakan-

geran dalam suasana menari. Adapu metode yang digunakan adalah metode 

demonstrasi, dengan pendekatan berkelompok, yang dibawah pengawasan lima orang 

isntrukturr.Selama proses perlatihan keterampilan tari berlangsung para sisiwa tidak 

mengenal lelah bahkan mereka oleh karena jumlah siswa yang ikut berlatih relatif 

banyak, aktivitas dilaksanakan di lapangan terbuka dengan antusias, penuh semangat 

tanpa lelah. Demikian juga hal di waktu istirahat mereka memanfaatkan waktu itu 

dengan sebaik-baiknya. Namun fokus mereka tetap tertuju pada materi yang sudah 

diberikan, hal ini tampak  mereka mendiskusikan materi yang sudah diterimanya, 

bahkan ada yang mencoba untuk mengafal dan mengulang-ulang materi yang sudah 

diterimanya.  

 Prilaku sisiwa seperti yang diungkapkan di atas menunjukkan para sisiwa 

memiliki minat yang tinggi terhadap keterampilan menari, hal ini dimungkinkan 

karena banyak juga sisiwa itu yang berbakat dengan latar belakang anak 

jalanan/pengamensehingga hal ini sangat memudahkan bagi instruktur untuk 

melaksanakan aktivitas selam proses kegiatan pelatihan berlangsung. Diharapkan  

pada pertemuan pertama ini, suasana belajar diciptakan sebaik  mungkin, sisiwa tidak 

boleh merasa terbebani dengan materi yang diberikan, karena jika para sisiwa sudah 

meras terbebani, maka proses pelatihan berikutnya para sisiwa merasa tidak enggan 

untuk melakukan gerakan-gerakan berikutnya. Dengan demikian secara tidak 

langsung bearti kita sebagai pendidik telah memusnahkan bibit bakat yang dimiliki 
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oleh para siswa, yang pada gilirannya pertumbuhan dan perkembangan bakat yang 

dimili anak tidak dapat dikembangkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka materi 

yang diberikan diawali dengan gerakan pemanasan untuk kelenturan tubuh, gerak 

dasar kakai, tanpa disertai dengan gerakan tangan.  

 

 

Gambar 1. Instruktur memberi pengarahan dan informasi mengenai materi  

(Foto  Dokumentasi Fuji Astuti 7 November 23015)  
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 Gambar 2. Para sisiwa memperhatikan materi yang diberikan oleh instruktur  

(Foto   Dukumentasi Fuji Astuti 7 Nofember 2015) 

 

 

 Gambar 3. Kepala sekolah memberi memotivasi pada sisiwa saat instruktur  

                              memberi pengarahan pada siswa    (Foto  Dokumentasi Fuji Astuti  

                              7 November 2015) 
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 Gambar 4. Para siswa mendengarkan pengarahan dari instruktur sebelum  

memulai melakukan gerak pemanasan dimulai(Foto  Dokumentasi  

Fuji Astuti 7 Nofember 2013) 

 

 Gambar 5. Para siswa meragakan gerak yang dicontohkan oleh instruktur  

(Foto   dokumentasi Fuji Astuti 7 November 2015) 
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 Gambar 6. Insteruktur dan siswa  sedang melakukan gerak kuda-kuda  (Foto  

Dokumentasi  Fuji Astuti, 7 November 2015) 

 

 
 Gambar7. Kepala sekolah dan guru ikut menyaksikan proses saat ins 

                                    struktur memberikan pelathan pelatihan (Foto dokumentasi 

 Fuji Astu 7  November 201) 
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 Pertemuan I  Tabel 4. Langkah - langkah Pembelajaran 

No Langkah Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Kretivitas 

1 Pendahuluan 

 

- Appersepsi 
 

- Motivasi 

10 - Menyiapkan dan 
mengkondidikan siswa, untuk 
mengikuti pelatiahan 
 

- Tanya jawab tentang materi 
pembelajaran 
 

- Menginformasikan tujuan 
pembelajaran 

 

-siap secara fisik dan psikis 

menghadapi proses 

pembelajaran 

 

-Menjawab pertanyaan yang 

diajukan instruktur 

Kognitif, afektif 

2 Kegiatan 

a.Eksplorasi 

Untuk 

melakukan 

pemanasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Elaborasi 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

-   Memfasilitasi peserta didik 

mengintruksikan menggerakan 

anggota tubuh masing-masing 

secara bebas dengan gerak 

dominan pada kaki 

 
 

- Memfasilitasi siswa mempelajari 
bagian anggota tubuh yang dapat 
digerakkan. 
 

 

-   memfasilitasi sisiwa untuk  

mengerakan bagian anggota 

tubuhnya untuk meragakan 

sikap tubuh, dan kaki) 

 

 

 

Memfasilitasi  siswa untuk  

menggerakkan badan, kaki  dan 

tangnya dengan berfariasi 

 

 

Instruktur meragakan 4 macam 

garak gelombang duo baleh 

yaitu gerak sambanbah, 

langkah tigo, sintak geleng, dan 

-  Melakukan aktivitas  gerak 

yang diragakan oleh 

instruktur (berjalan jinjit, 

melompat jongkok,berlari 

dan melompat  

 

 Masing-masing sisiwa 

melakukan eksporasi 

bergam gerak dengan 

media kaki, tangan, badan 

dan kepala.  

Siswa menggerakan kakinya 

dengan bermacam-macam 

gerakan bermacam-

macam sikap tubuh dan 

kaki seperti kuda-kuda) 

 

 

Siswa mengerkan tangan 

dengan menekuk kedua 

tangannya, saling 

berinteraksi yang 

diseimbangkan dengan 

gerakan kaki.. 

 

 

Sisiwa mengikuti gerakan 

instruktur dibantu dengan 

pengawan instrukur lainya 

 

Kognitif, 

psikomotor, 

pengalaman 

gerak ekspresif 

 

 

Melahirkan 

ragam-ragam 

gerak ekspresif 

 

Menemukan 

teknik 

keseimbangan 

 

 

 

Melahirkan 

gerak interaktif 

yang 

komunikatif  

 

 

Keterampilan 

psikomotorik 

dan 

keterampilan 
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 Pada pertemuan ke dua dilaksanan pada hari sabtu tanggal 14 Nofember 

2015.Para sisiwa melakukan pelatihan di lapangan terbuka agar proses pelatiahn lebih 

terkontrol, dan para siswa juga lebih lega belaja diruang relatif besar. Pada pertemuan 

 

 

c. Konfirmasi 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

gelombang Ampek Penjuru 

 

-   Memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dari hasil 

tanggapan siswa 

 

 

 

-   Memberikan konfirmasi dan 

memfasilitasi peserta didik 

untuk memperoleh 

pengalaman bermakna dalam 

mencapai kompetensi dasar 

 

 

 

 

 

 

- Mendengarkan informasi 

guru tentang pengalaman 

bermakna  dalam 

mencapai kompetensi 

dasar, mempersentasikan 

hsil eksplorasi secara 

individu, kelompok 

 

Mengoreksi hasil eksplorasi 

yang telah dicapai 

 

 

gerak 

 

 

 

Percaya diri 

atas unjuk kerja 

yang yang 

dihasilkan 

melalui 

eksplorasi 

 

 

Kognitif dan 

evaluative, 

(peningkatan 

eksplorasi geak) 

 

 

 

 

3 Penutup 30 

 

 

 

 

 Menyimpulkan materi 
pelajaran 

 Memberikan evaluasi  
Dengan memberikan 
kesempatan pada sisiwa untuk 
mengulangi 5 gerak gelombang 
duo baleh  yang sudah 
dipelajari 

 Merencanakan tindak lanjut 
dalam bentuk pengulangan 
gerak secara individu dan 
kelompok 

 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 

1. Mendengarkan 
kesimpulan materi 
pembelajaran 

2. Menjawab pertanyaan 
guru dalam evaluasi 

3. Mendengarkan 
informasi untuk 
persiapan pertemuan 
berikutnya 

 

- Rasa ingin 

tahu 

- antusias 
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ini aktivitas dilakukan dengan diawali mengulangi materi yang telah diberikan pada 

pertemuan sebelunya. Setelah kelihatan para sisiwa lancar melakukan empat (4) 

macam gerak gelombang duo baleh , selanjutnya materi dilanjutkan dengan 

menambah empat macam gerak lanjutan gelombang duo baleh yaitu gerak simpia 

cancang, simpia maju, gelombang duduak, langkah gantuang sintak geleng.Untuk 

mempelancar gerakan dan lebih terkontrol, maka dalam proses latihan siswa dibagi 

dua dibagi menjadi 2 kelompok yang dilakukan dipandu oleh para instruktur orang 

instruktur 

 

Gambar 8. Proses latihan di lapangan terbuka diawali dengan gerak awal (Foto  

    Dokumentasi Fuji Astuti 14 November 2015) 
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 Gambar 9. Para sisiwa antusias melakukan materi baru yang dicontohkan    

oleh instruktur (Foto dokumentasi Fuji Astuti, 14 November 2015) 

 

 Agar materi yang diberikan dapat dipahami secara maksimal maka metode 

berikutnya peragaan gerak dilakukan secara berkelompok kecil yang dilakukan secara 

bergantian. Dengan demikian para instruktur akan lebih mudah untuk mengontrol 

tingkat capai gerak yang dikuasai oleh para sisiwa.  

 Dalam pelaksanaan aktifitas pelatihan keterampilan yang dilaksanakan pada 

pertemuan kedua ini  antusian dan semangat para sisiwa tampak meningkat. Hal 

demikian terlihat dari perilaku sisiwa, disaat instruktur mencontohkan materi baru, 

mereka seriu memperhatikannya, dan disaat kelom kecil melakukan gerakan tari yang 

lainnya memperharikan dengan serius. Bahkan jauh dari itu mereka menghabiskan 

waktu istirahatnya dengan berdeiskusi dan selalu mengulangi gerakan-gerakn tari 

yang baru saja dia terima. Ketertarikan para sisiwa dalam aktivitas keterampilan 
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menari bukan hanya pada sisiwa perempuan, namun para sisiwa laki-laki pun tidak 

kalah pentinngnya, hal ini ditunjukkan dengan semangat para sisiwa selama proses 

pelatihan berlangsung diikuti dengan penuh ketekunan, serius dan bersemangat. 

  

Gambar 10 Para sisiwa mempersiapkan diri untuk menerima materi baru  

(Foto, Dokumentasi Fuji Astuti 14 November 2015) 
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 Gambar 11. Para sisiwa melakukan gerak sambah secara kelompok ,  (Foto  

Dokumentasi Fuji Astuti, 14 November 2015) 

 

 
Gambar 12. Proses latihan dalam kelompokyang bimbing oleh instruktur yang  

                             berbeda  (Foto Dokumentasi Fuji Astuti 14 November 2014) 
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Gambar 13. Para siswa sikap gerak kuda-kuda  dalam kelompok(Foto  

Dokumentasi Fuji Astuti 14 November 2014) 

 
  

Pertemuan 2  Tabel 5. Langkah - langkah Pembelajaran 

No Langkah Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Kretivitas 

1 Pendahuluan 

- Appersepsi 
 
 
 

- Motivasi 

10 - Menyiapkan peserta didik,dan 
mengkondisikan suasa belajar 
 

- Tanya jawab tentang materi 
pembelajaran yang akan 
dilakukan  

 

- Menginformasikan materi yang 
akan dipelajari 

 

-siap secara fisik dan psikis 

menghadapi proses 

pembelajaran 

 

-Menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru 

Kognitif, 

afektif,  

2 Kegiatan 

a. Eksplorasi 

 

 

50 

 

 

 

-   Memfasilitasi peserta didik 

mengintruksikan untuk 

mengulang gerakan yang sudah 

dipelajari yaitu meragakan 54 

macam gerak gelombang duo 

baleh 

 
- Instruktur melanjutkan materi 

-  Sisiwa meragakan materi 

yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

Sisiwa mengikuti contoh 

Kognitif, 

psikomotor, 

pengalaman 

gerak 

ekspresif 

 

Melahirkan 
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 Pada pertemuan ke tiga dilaksanan pada hari sabtu tanggal 21  Nofember 

2015. Pelatihan dilakukan di ruangan dengan membagi para peserta menjadi 2 

kelompok. Para siswa melakukan pelatihan di dalam ruangan yang berbeda dibawah 

bimbingan masing-masingnya 2 orang instruktur, hal ini dilakukan agar masing-

 

 

 

 

 

b. Elaborasi 

 

 

 

c. Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

dengan meragakan 4 macam gerak, 
gelombang duo baleh yaitu gerak   
Simpia cancang, simpia maju, 
gelombang  duduak, langkah 
gantuang sintak gelek,  
 

 

-   Memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dari hasil 

tanggapan siswa 

 

 

-   Memberikan konfirmasi dan 

memfasilitasi peserta didik 

untuk memperoleh 

pengalaman bermakna dalam 

mencapai kompetensi dasar 

sesuai dengan materi yang 

diberikan 

 

 

gerak yang di oleh 

insruktur 

 

 

 

Sisiwa diberi kesempatan 

untuk mengulangi gerakan 

secara  individual dan 

kelompok 

 

- Mendengarkan informasi 

guru tentang pengalaman 

bermakna  dalam 

mencapai kompetensi 

dasar, mempersentasikan 

hsil gerak dasar yang 

sudah dipelajar I pada 

pertemuan ke dua secara 

individu, kelompok 

Mengoreksi terhadap materi 

yang sudah dipelajari pada 

pertemuan ke dua  

keterampilan 

yang 

komunikatif  

Menemukan 

teknik 

keseimbanga

n 

Melahirkan 

gerak 

interaktif 

yang 

komunikatif  

 

Percaya diri 

atas unjuk 

kerja yang 

dihasilkan 

setelah 

penambahan 

materi baru 

 

 

 

 

3 Penutup 30 

 

 

 

 

 Menyimpulkan materi 
pelajaran 

 Memberikan evaluasi  
 Merencanakan tindak lanjut 

dalam bentuk pengulangan 
gerak secara individu dan 
kelompok 

 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 

4. Mendengarkan 
kesimpulan materi 
pembelajaran 

5. Menjawab pertanyaan 
guru dalam evaluasi 

6. Mendengarkan 
informasi untuk 
persiapan pertemuan 
berikutnya 

 

- Rasa ingin 

tahu 

- antusias 
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masing kelompok dapat melakukan gerak ddengan sempurna sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Adapun meteri untuk pertemuan ketiga ini adalah gerak 

gelombang ampek penjuru, tapuak suok kida, gelombang ampek penjuru, dan gerak 

penutup. Masing-masing kelompok tampak latihan penuh keseriusan dibawah 

bimbingan instruktur. 

 Setelah semua gerak gelombang duo baleh  (12 macam gerakan) terlihat 

lancar, maka instruktuk mulai melakukan latihan pendalaman guna mempelancar 

gerakan sesuai dengan karakter tari. Oleh karena itu para sisiwa dibimbing untuk ikut 

menghayati setaip gerakan yang dilakukan. Disadari bahwa untuk penghayatan gerak 

sangat membutuhkan waktu yang panjang, namun dari awal perlu penanman sikap 

untuk selalu menghayati setiap gerakn yang dilakukan. 

 Tidak tertutup kemungkinan dalam proses selanjutnya dilakukan 

pengemabngan gerak yang dengan cara meberi fariasi pada gerakan tangan, kepala, 

dan badan. Sangat dimungkinkan untuk memberi variasi pada gerakan kaki atau 

tangan dan atau memadukan kedua gerakan kaki dengan gerak tangan yang berbeda 

dari gerak awalnya. Hal ini dapat saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Namun 

pada pertemuan ke tiga lebih difokuskan untuk melakukan latihan gerak secara 

keseluruhan yaitu 12 macam gerakan tari gelombang duo baleh. 

 Selama dalam proses aktivitas pendalaman gerak peserta didik tampak 

antusias, kreatif dan bersemangat. Masing-masing peserta berusaha untuk 

mengeksplorasi dan mencoba untuk membetulkan sikapnya dalam menari. Pada 
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tataran proses pembelajarn pada tahap pendalaman  gerak ini sasaran utamanya 

adalah bagaimana peserta didik mampu untuk mengembangkan pemahamannya  

melalui pengalaman  yang dilaluinya selam proses pembelajaran. Dengan demikian 

masing-masing anak akan menemukan pengalam gerak ekspresif sebagai modal 

untuk menjacai keterampilan gerak yang hendak ditampilkan dalam keterampilan 

menari. 

 

 

Gambar 14. Instrutur memberikan  pengembangan kaki  dalam jumlah kelompok 

 kecil   (Foto Dokumentasi Fuji Astuti 21November 2015) 
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Gambar 15. Instruktur berusaha untuk membeli bimbingan  secara perorangan 

(Foto Dokumentasi Fuji Astuti 21 November 2015) 

 

 

Gambar 14. Instruktur memberikan  bimbingan penyeragaman gerak tangan   

                               dalam kelompok   kecil    (Foto Dokumentasi Fuji Astuti 21 

November 2015) 
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Gambar 15. Siswa meragakan  gerak secara mandiri dan instruktur mengamati 

(Foto Dokumentasi Fuji Astuti 21 November 2015) 

 

 

Gambar 16. Latihan secara bergantin, Siswa lain mengamati(Foto  

Dokumentasi Fuji Astuti 21 November 2015) 
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Pertemuan 3.  Tabel 6. Langkah - langkah Pembelajaran 

 

No Langkah Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Kreativitas 

1 Pendahuluan 

 

 

- Appersepsi 
 
 

- Motivasi 
 

10 - Menyiapkan dan 
mengkondisikan suasan 
belajar dengan membuat 
barisan yang rapi. 
 
 
 

- Tanya jawab tentang materi 
pembelajaran terdahulu 
 

- Menginformasikan lanjutan  
pembelajaran dengan 
penambahan 4 macam gerak 
yaitu gerak gelombang ampek 
penjuru, tapiak suok kida, 
gelombang ampek penjuru, 
gerak penurup 

 

-siap secara fisik dan psikis 

menghadapi proses 

pembelajaran 

 

-Menjelaskan  pertanyaan yang 

diajukan guru 

Kognitif, Afektif 

Psikomotor 
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2 Kegiatan 

a. Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Elaborasi 

 

 

 

c. Konfirmasi 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

-   Memfasilitasi peserta didik 

melakukan empat gerak 

lanjutan 

 

 

- Memfasilitasi peserta didik 

untuk mengmbagkan gerak 

dengan penggabungan gerak 

kaki 

 

 

Memberi  pengarahan dan 

contoh  pengembangan gerak 

kaki  dan pengembangan gerak 

tangan 

 

- Memfasilitasi sisiwa untuk 
melakukan pengembangan 
gerak yang dirancng oleh 
guru 

 

 

-   Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan dari 

hasil tanggapan siswa 

 

-   Memberikan konfirmasi dan 

memfasilitasi peserta didik 

untuk memperoleh 

pengalaman bermakna 

dalam mencapai prestasi 

kreatif sisiwa 

 

-  mengikuti  dan 

memepraktikan gerak 

lanjutan 

 

 

Siswa latihan gerak dalam 

kelompok dan masing 

memperdalam 

penghayatannya terhadap 

ateri yangdiberikan 

 

Sisiwa mengamati dan 

melakukan contoh herak 

yang diberikan instruktur 

 

 

Mengulangi peragaan hasil 

rangkaian gerak yang telah 

diragakan oleh guru 

 

Menampilkan  rangkaian 

pengembangan gerak secara 

kelompok 

 

 

 

Menampilkan gerak untuk 

mencapai kualitas 

keterampilan gerak 

Memperkaya  

Pengayaan gerak. 

 

 

Kemampun 

kepekaan dan 

penghayatan 

terhadap jenis  

gerak yang 

diperagakan oleh 

instruktur 

 

 

 

 

 

Merangkai gerak, 

hingga menjadi 

kalimat gerak 

 

Menata gerak 

menuju 

serangkaian gerak 

tari 

3 Penutup 30 

 

 

 Menyimpulkan materi 
pelajaran 

 Memberikan evaluasi  
 Merencanakan tindak lanjut 

dalam bentuk kemahiran 
gerak 

 Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada 

Mendengarkan 
kesimpulan materi 
pembelajaran 
Menjawab pertanyaan 
guru dalam evaluasi 
Mendengarkan informasi 
untuk persiapan 
pertemuan berikutnya 

Ingin tau, antusia, 

percaya diri, 

mandiri 
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 Pertemuan ke empat, Instruktur bersama peserta didik melakukan 

pengulangan dan pengembangan gerak yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada 

pertemuan ke empat ini instruktur lebih banyak mefasilitasi peserta didik untuk 

melakukan gerak secara mandiri sesuai dengan susunan gerak tari yang sudah 

dikreasikan bersama dengan instruktur. Selama proses pembelajaran berlangsung 

peserta didik mempelari keterampilan menari dengan penuh semangat, hal demikian 

terlihat dengan sikap siswa yang tidak mengenal lelah untuk menghafal susunan 

gerak tari yang dikreasikan secara bersama. 

 Dalam penyusunan rangkaian gerak tidak terbatas pada sisiwa perempuan 

saja, tetapi sisiwa laki-laki pun ikut antusias, bersemangat dalam mengluarkan ide 

untk mengkreasikan pengembangan gerak tari dengan mengkreasikan gerak tangan 

dan gerak kaki.  Pelatihan dilakukan pada hari saat kelas miting, karena mereka 

selesai ujian semester 

 

 

pertemuan berikutnya  
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Gambar 17. Siswa berlatih keterampilan tari penuh semangat tampa lelah secara  

 berkelompok   (Foto Dokumentasi Fuji Astuti 2 Desember 2015) 

 

 

Gambar 18. Latihan pengulangan gerak secara bergantiihan   (Foto, Dokumen 

tasi Fuji Astuti 2 Desember 2015) 
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Pertemuan 4.  Tabel 7. Langkah - langkah Pembelajaran 

  

No Langkah Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Kreativitas 

1 Pendahuluan 

 

- Appersepsi 
 
 
 
 
 
 
- Motivasi 

10 - Sisiwa mengambil inisiatif 
mempersiapan barisan 
untuk latihan. 
 

- Terjadi interaksi sesama 
teman sebelum melakukan 
gerakan 

 

 
- Instruktur memfasilitasi 

peserta didik untuk belajar 
mandiri 

-siap secara fisik dan psikis 

menghadapi proses 

pembelajaran 

Berdiskusi sebelun kegiatan 

latihan tari dimulai 

 

Sisiwa latihan kelompok 

secara mandiri 

 

Ingin tahu, 

imajinatif 

 

 

 

 

Kreatifitas 

 

2 Kegiatan 

a. Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

b. Elaborasi 

 

 

 

c. Konfirmasi 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

-   Memfasilitasi peserta didik 

untuk menglangi gerakan 

tari yang sudah dipelajari  

secara berkelompok 

 

Memfasilitasi peserta didik 

untuk  tampil secara 

bergantian 

 

 

 

- Memfasilitasi 
siswamempelajari 
pendalaman gerak 

 

 

 

-   Memberikan umpan balik 

positif dan penguatan dari 

hasil kreasi siswa 

-  Siswa secara kelompok 

latihan keterampilan gerak 

tari  yang sudah dipelajari 

 

Siswa  berkelompok 

mendemontrasikan 

rangkaian gerak   yang 

telah ipelajarinya 

 

 

 

-  Mendemonstrasikan tari 

berkelompok secara 

bergntian 

 

 

- Mendemonstrasikan 

rangkaian gerak tari 

tbeternak ayam yang telah 

dirangkai atas bantuan 

guru dengan 

Kreasi tari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 
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Pertemuan ke lima ,  dilakukan secara kontiniu untuk kemahiran gerak. 

Dalam proses pelatihan instruktur mengamati dari setiap gerakan siwa dan langsung 

memperbaiki gerak bagi siswa yang belum mampu melakukan gerak secara 

sempurna. Dalam pelatihan pada pertemuan ke V ini selalu diawali dengan 

pemanasan untuk mendapatkan kelenturan gerak. Setelah melakukan pemanasan 

masing-masing mengawali aktivitas latihan keterampilan menari dengan terlebih 

dahulu mengulangi gerak dasar yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal ini dilakukan 

guna mempermahir sebagai pijakan untuk keterampilan dalam melakukan kresi tari 

yang telah disepakati secara bersama-sam sebelumnya. 

Selama proses pembelajaran instruktur selalu memantau tingkat kemajuan 

peserta didik dalam melakukan gerak tari. Pada pertemuan ke V ini keterampilan tari 

diikuti dengan iringan musik. Dalam hal ini peserta didik dilatih  untuk peka terhadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menggunakan pola lantai.  
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tempo music yang disesuaikan dengangerak tari. Pada tataran ini siswa juga dilatih 

untu menghayati irama music sebagai pengiring tari yang diselaraskan dengan gerak 

tari, sehingga pesert didik terampil dan dapat melakukan gerak tari dengan 

komunikatif. Yang mendasar dalam proses keterampilan tari ini adalah kemampuan 

peserta didik dalam mengekspresikan gerak dengan lues dan fleksibel. Tentu saja 

untuk mencapai hal tersebut para peserta didik dapat melakukan gerk dengan 

pertimbangan unsure wirama, wiraga dan wirasa dalam penyaluran gerak, sehingga 

kualitas gerak dapat dicapai dengan sempurna. 

F.Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan 

Pada dasarnya  pelatihan kterampilan tari yang telah dilaksanakandi SMP 

Sahara kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padangmembuat para 

siswa lebih percaya diri mampu menjalin hubungan soaial dengan baik. Hal demikian 

terlihat dari sisi cara mereka  berkomunikasi dan salaing menghargai sesama 

temannya. Terciptanya hubungan sosial yang baik terlihat ketika para sisiwa dalam 

pelatihan berjalan dengan disiplin. Demikian juga halnya ketika siswa ditampilkan 

dalam kelompok kecil secara bergantian, kelompok lain mengami dengan serius yang 

menunjukkan saling menghargai sesama temannya.  Disisi lain penguasaan gerak tari 

gelombang duo baleh, bakal dapat dikembangkan untuk tari gelombang dalam 

penyambutan tamu. Tentu saja untuk proses selanjutnya para guru sekolah setempat 

dapat melanjutkan pengembangan gerak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selama 

dalam proses pelatihan ini para siswa sudah diarahkan untuk menguasai keterampilan 
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gerak berupak gerak dasar yang terhimpun dalam gelombang duo baleh. Selanjutnya 

dalam pelatihan ini juga diberikan bimbingan untuk pengembangan gerak hingga 

tersusun suatu rangkaian gerak tari gelombang kreasi baru yang siap untuk disajikan. 

Selama proses pembelajaran berlangsung pelatihan dibimbing oleh 4 orang instruktur 

gerak tari dan 2 orang piñata music pengiring tari.  Pada awal pelatihan dilaksanakan 

diikuti oleh 30 orang peserta yang dilaksanakan di lapangan terbuka. Untuk 

memantapkan proses pembelajaran maka para peserta dibagi menjadi  2 

kelompok.masing-masing terdiri dari 15 orang.  Proses pembelajran pelatihan melalui 

kelompok peserta didik diarahkan untuk mengembangkan gerak hingga tersusun 

bentuk tari yang utuh.  

Selama proses pelatihan berlangsung para peserta didik tampak antusias, 

serius dan penuh semangat.  Dari hasil pelatihan dapat dilihat bahwa para pesrta 

siswa SMP Sahara memiliki kemampuan untuk mengkreasikan tari  dengan 

pendekatan yang mengacu pada bersumber pada tingkat kemampuan anak dengan 

menggunakan metoda demonstransi dan eksplorasi. Masing-masing kelompok 

memperlihatkan daya kreativitasnya yang berbeda, naum mampu mencapai kualitas 

yang setara. Yang sangat menarik walaupun peserta didik dibagi kedalam dua 

kelompok yang dilaksnakan pada tempat terpisah, namun dalam proses pelatihan 

antusias dan bersemangat dalam melakukan aktivitas menari tetap terjaga. 

Sesungguhnya tarian yang ditampilkan oleh peserta didik merupakan suatu karya 

yang menarik karena apa yang diwujudkan merupakan hasil dari kreasi siswa yang 
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berkolaborasi sesama temanya beserta  atas bimbingan instruktur. Namun akan lebih 

menarik jika guru sekolah setempat ikut akatif dalam proses pembelajaran, karena 

para guru bisa melanjutkan aktivitas pengembangan diri dengan keterampilan tari 

secara berkelanjut. Selanjutnya guru-guru akan  memiliki pengetahun untuk meilih 

materi yang sesuai dengan tingkat kemmapuan anak dengan menciptakan tari yang 

sesuai dengan kondisi anak yang dibina. Dengan demikian guru tidak harus berfikir  

jika akan mengajarkan keterampilan menari pada anak harus terlebih dahulu 

menguasai beberapa repetoar tari, akan tetapi cukup dengan memberi stimulus pada 

anak dengan  membei peluang pada anak untuk melakukan gerak-gerak kreatif 

malalui pengalaman gerak ekspresif dari masing-masing anak. Pada tahap selanjutnya 

guru hanya merangkai gerak dasar yang sudah ada dan dapat dikreasikan menurut 

selera an kemampuan anak didik. Namun oleh karena di sekolah tersebut tidak 

tersedia guru kesenian, jadi aktivitas pelatihan hanya diikuti oleh para peserta didik 

saja. 

Pengalaman yang telah dialami oleh  sisiwa, menjadikan SMP saharauntuk 

dapat lebih berkembang dengan memiliki kekayaan pendekatann dan pemanfaatan 

metode yang bervariasi dalam rangka menumbuhkembangkan potensi kreatif pada 

anak melalui kegiatan pembeljaran keterampilan menari. Sadar ataupun tidak melalui 

aktivitas menari para sisiwa  sangat mudah untuk menumbuhkan kembangkan potensi 

kreatif   sesuai dengan yang diinginkan. Dapat diasumsikan jika potensi kreatif  itu 

telah menyatu dalam diri peserta didik, maka kedepan akan terciptalah orang-orang 
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yang  cerdas dengan dilandasi potensi kreatif sehingga melahirkan anak yang cerdas 

serta memiliki kemampuan menari yang komunikatif. 

Walaupun di SMP Sahara terhimpun dari berbagai karakterisistik dengan latar 

belakang siswa uang berbeda, namun di SMP sahara terdapat sejumlah siswa yang 

sangat potensi dalam dunia berkesenia. Hal ini dimungkinkan karena sejumlah 

siswanya memiliki latar belakang pengamen dan silat. Artinya potensi bakat seni 

yang dimiliki akan dapat berkembang jika diberikan bimbingan secara teratur dan 

terprogram dengan baik.  
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  

A. Simpulan  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat denganjudul Pelatihan Pembinaan 

Bakat Melalui Keterampilan  Tari Bagi Anak Putus  (Drop Out) di SMP Sahara 

Padang, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sudah  

terlaksana dengan baik. Walaupun para sisiwanya terhimpun dengan latar belakang 

yang jauh berbeda antar satu dengan lainnya, namun keberagaman itu tidak menjadi 

penghalang dalam proses pelatihan. Disamping itu kepala sekolah SMP Sahara sangat 

peduli dengan pengambangan bakat siswa baik dalam bidang silat, musik, tari, seni 

rupa, pramuka, dan Taman Baca Alquran. Oleh karean itu pihak sekolah menyambut 

baik dengan program pelatihan ke pada masyarakat ini. Di Sahara sangat unuk, walau 

pun jika kita melihat latar belakang yang penuh beragam, namun sekolah tersebut 

sangat berprestasi dalam bidang kegiatan ekstra kurikuler, seperti kesenian dan 

kerajianan keterampilan. Bahkan tidak ketinggalan sekolah tersebut meraih kejuaraan 

dalam iven-iven perlombaan yang diadakan pada tingkat kota Padang. Hal demikian 

menunjukkan bahwa keberhasialan dan kualitas pendidikan tidak satu-satu nya 

ditentukan oleh latar belakang personalnya, namun lebih kepada kualitas pembinaan 

yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Dengan demikian kualitas pendidikan dapat 

dicapai asalkan pihak sekolah punya kemamuan, memahami karakteristik siswa, dan 
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peduli akan kebutuhan dan bakat mereka, dalam hal ini bidang kesenian, hal itu dapat 

dicapai dengan baik, asalakan diprogramkan secara kontiniu dan berkelanjutan.  

Dapat dikatakan di SMP Sahara para peserta didik memiliki bakat yang tinggi, 

hal ini terlihat selama dalam proses pembeljaran para peserta didik penuh antusias, 

semangat selama  mengikuti proses pelatihan berlangsung. Bahkan mereka 

menginginkan sejumlah repetoar tari yang mereka inginkan.  Dari hasil pernyataan 

peserta didik mereka sangat menyenangi materi yang diberikan, karena mereka 

mandapatkan materi dasar yang bisa dikembangkan sesuai dengan tingkat 

kemampuan mereka.  Tetapi yang lebih membahagiakan adalah para peserta didik 

secara menyeluruh memiliki bakat yang tinggi, hal itu tampak dari siskap mereka 

dapat mengikuti proses pembelajran dengan cepat, semua materi yang diberikan 

dapat diterima dengan cepat dan dikembangkan dengan penuh kreatif. Dengan waktu 

relative singkat para peserta didik dapat menyelesaikan 12 macam gerak dasr tari 

gelombang duo baleh  yang kemudian dikembangkan baik dalam bentuk 

pengembangan kaki, tangan dan gerakan badan yang penuh kreatif sehingga 

meujudkan bentuk rangkai gerak tari yang urtuh.  

Dengan modal 12 macam gerak dasar tari gelombang duo baleh  para peserta 

didik dapat diarahkan untuk mengembangkan gerak tersebut menjadi rangkaian gerak 

tari kreasi baru dalam bentuk sajian tari gelombang penyambutan tamu.  Dengan 

menggunakan metode demonstrasi dan eksplorasi yang dilaksanakan dengan 

pendekatan kelompok pada akhirnya masing-masing kelompok dapat mengkreasikan 
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rangkaian gerak tari siap untuk disajikan. Suatu hal yang membanggakan adalah 

selama proses pembelajaran semua materi dapat dicernakan oleh peserta didik tanpa 

mengalami kesulitan, bahkan masing-masing peserta menunjukkan sikap antusias 

yang tinggi, penuh semangat yang ditunjukkan oleh unjuk kerja mereka yang 

mengembirakan yakni teramil dalam mengekspresikan tari yang diragakan secara 

lues dan flegsibel serta komunikatif.  Lebih dari itu para peserta didik menari dengan 

penuh percaya diri dan tampil dengan semangat yang tinggi.  

 Di sisi lain melalui pelatihan keterampilan pembelajaran tari dapat 

menciptakan anak untuk memupuk rasa solidarits sesame teman, salaing menghargai 

dan setia kawan. Hal ini dicapai karena selama dalam proses pembelajaran mereka 

diarahkan untuk saling kerja sama dalam rangka mengkreasikan gerak dasr tari 

menjadi tari yang uutuh. Metode demonstrasi dengan pendekatan kelompok membuat 

mereak bisa berbagi dalam meujudkan kemampuan kreativitas yang dimilikinya dan 

kolaborasikan dengan sesam teman kelompoknya sehingga memudahkan bagi sisiwa 

untuk mencapai kualitas keterampilan gerak tari yang hendak dicapai. 

Dalam pernyataan mereka juga mengharapakan adanya pelatihan-pelataihan 

dalam bentuk nuangsa materi yang lain yang berkaitan dengan peningkatan 

keterampil anak dalam menari yang dilakukan secara berkelanjutan 
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B. Saran 

Sangat diperlukan tindak lanjut kegiatan ini dengan pendekatan yang sama 

karena mengingat para peserta didik memiliki bakat yang tinggi, dan jika aktifitas ini 

terhenti maka, potesnsi yang yang diperoleh melalui pelatihan ini bisa hilang, 

sehingga apa yang dimiliki tidak dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Untuk itu 

daiaharapkan pihak sekolah memfasilitasi serta mengakomondasi bakat  serta 

keterampilan yang sudah dimiliki oleh para peserta didik yang pada gilirannya 

mereka bisa berkerasi  dengan penuh percaya diri.  
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Lampiran 1 

JADWAL PELAKSANAAN 

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 12 minggu setelah usulan ini 

diterima dan jadwal kerja disajikan dalam table dibawah ini. 

No  

         KEGIATAN 

JADWAL BULAN KE- 

Bulan ke 1  Bulan ke 2 Bulan ke 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan             

Penetapan rencana 

operasional 

v            

Perencanaan materi yang akan 

dilaksanakan 

 v           

Penyiapan tempat dan 

perlengkapan 

  v v         

2 Pelaksanaan kegiatan             

Survey ke lapangan dan 

penyusunan materi 

    v        

Pelaksanaan pelatihan      v v v     

Evaluasi dan pembahasan 

keberhasilan 

        v v   

3 Penulisan laporan             

Penulisan abstrak dan artikel           v v 

Laporan akhir           v v 
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Lampiran 2.  

 ORGANISASI PELAKSANA 

A.  Ketua Pelaksana 

b. Nama Lengkap  : Dra. Fuji Astuti, M.Hum 

c. Jenis Kelamin  : Perempuan 

d. NIP   : 19580607 1986 03 2 001 

e. Pangkat/Golongan : Pembina Utama/ IVc 

f. Fakultas/ Jurusan  : Fakultas Bahasa dan Seni/Sendratasik 

B.   Anggota TIM  

a. Nama Lengkap  : Yos Sudarman, S.Pd, M.Pd 

b. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

c. NIP   : 19740514.200501.1.003 

d. Pangkat/Golongan : Asisiten Ahli/ IIIb 

e. Fakultas/ Jurusan  : Fakultas Bahasa dan Seni/Sendratasik 

C.   Anggota TIM  

a. Nama Lengkap  : Zora Iriani. S.Pd, M.Pd 

b. Jenis Kelamin  : Perempuan, S.Pd. M.Pd 

c. NIP   : 19540619 198103 2 001 

d. Pangkat/Golongan : Asisiten Ahli/IIIb 
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e. Fakultas/ Jurusan  : Fakultas Bahasa dan Seni/Sendratasik 

D. Pembantu Pelaksana 

a. Nama Lengkap  : 1. Yusarman 

  2. Lupy Perdan Putra 

  3. Wiwik Jayusman 

b. Pekerjaan   : Mahasiswa 

c. Fakultas/ Jurusan  : Fakultas Bahasa dan Seni/Sendratasik 
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LAMPIRAN 1 

BIODATA KETUA PELAKSANA 

1.1 Nama Lengkap (dengan 

gelar) 

Dra. Fuji Astuti, M. 

Hum. 

 

1.2 Jabatan 

Fungsional/Gol/Pangkat 

Lektor Kepala 

 

1.3 NIP/NIK 19580607.198602.1.001 

 

1.4 NIDN 0007065808 

1.5 Tempat dan Tanggal 

Lahir 

Talu, 7 Juni 1958 

 

1.6 Alamat Rumah Perumahan Lubuk 

Gading Permai VI Blok 

A. No.7, Kelurahan 

Ganting, Kec, Koto 

Tangah Padang 

1.7 No Tel/Faks (0751) 483145 

 

1.8 No Hp 08126727810 

1.9 Alamat Kantor Universitas Negeri 

Padang 

Jl. Belibis Air Tawar 

Padang 

 

1.10 No Telp/Faks (0751) 7053363 

 

1.10 Alamat E-mail fujiastiutiep@yahoo.com 

 

1.11 Mata Kuliah Yang 

Diampu 

1. Tari Pendidikan  

2. Kinesiologi  

3. Management Seni  

4. Seminar  

5. Penelitian 

6. Dramaturgi 

7. Komposisi Tari  

8. Gerak Dasar Tari  

 

 

 

mailto:fujiastiutiep@yahoo.com


98 
 

 

 RIWAYAT PENDIDIKAN 

2.1 Program S-1 S-2 

2.2 Nama PT IKIP Yogyakarta UGM Yogyakarta 

2.3 Bidang Ilmu Pendd. Seni Tari Pengkajian Seni 

Pertunjukan 

2.4 Tahun Masuk  1989 1997 

2.5 tahun Lulus 1992 2000 

2.6 Judul Karya 

Akhir/Tesis 

Pengaruh Kemampuan Awal 

dan Kegiatan Apresiasi 

Terhadap Hasil Belajar 

KOreografi 

Perempuan Dalam 

Seni Pertunjukan 

Minangkabau: Suatu 

Tinjauan Gender  

2.7 

Pembimbing/Promotor 

1. Drs. Sumaryadi, S.Pd 

 

1. Prof. DR. 

R.M. 

Soedarsono 

 

 

II. PENGALAMAN PENELITIAN 

 

NO Tahun                 Judul Penelitian Sumber 

Dana 

     Jumlah 

1 2003 

 

Performansi Perempuan dalam Seni 

Pertunjukan Minangkabau : 

Tinjauan Gender 

 

DIKTI 

 

Rp 10.000.000,- 

2 2005 

 

Koreografer Wanita Sumatera Barat 

: Suatu Tinjauan Kultural 2005 

(Penelitian) 

 

DIKTI 

 

Rp 10.000.000,- 

3 2005 

 

Tinjauan Karakteristik Karya 

Koreografi Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Sendratasik FBSS UNP 

 

SP-4 

 

Rp 5.000.000,- 
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4 2006 

 

Koreografer Wanita Sumatera Barat 

: Suatu Tinjauan Karya 

 

DIKTI 

 

Rp 10.000.000,- 

 

III. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

No Tahun Nama Kegiatan Dana Keterangan 

1 2009 Instruktur Diklat Seni Budaya 

dan Keterampilan Tingkat MI 

Departement Agama Sumatera 

Barat, Riau, Jambi dan 

Kepulauan Riau 

 

 dana pelaksanaan 

ada pada Dinas 

Departemen Agama 

Padang  

2 2009 

 

Instruktur Workshop 

Internasional : "Meningkatkan 

Kompetensi & profesionalitas 

Guru dalam Pembelajaran Seni 

Budaya 

 

 dana pelaksanaan 

ada pada Jurusan 

Sendratasik FBS 

UNP Padang 

3 2012 Instruktur Pembelajaran Seni 

Budaya Guru SMP Se-Kota 

Tanjung Pinang  

Rp. 

5.000.000 

Dana pelaksanaan 

ada pada Dinas 

Pendidikan Tanjung 

Pinang  

4 2012 Instruktur Pelatihan Pendidikan 

Karakter pada PAUD Koto 

Tanggah Padang  

Rp. 

10.000.000 

dana pelaksanaan 

ada pada DIPA UNP  

5 2013 Koreografer Tari Massal 

Pembukaan MTQ Tingkat Kab, 

Pasaman Barat 

Rp. 

15.000.000 

dana pelaksanaan 

ada pada Dinas 

Pemerintahan Kab. 

Pasaman Barat 

6 2013 Instruktur Pelatihan Tari di  SD 

54 Anak Air Padang 

Rp. 

10.000.000 

dana pelaksanaan 

ada pada DIPA UNP 
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7 2014 Instruktur Pelatihan Tari di  

PAUD  Terpadau Taratak 

Minang Pasama Barat 

Rp. 

10.000.000 

dana pelaksanaan 

ada pada DIPA UNP 

IV. MNGIKUTI SEMINAR ATAU KONFRENSI 

 

NO Nama Pertemuan Judul Artikel Waktu & 

Tempat 

1 Forum Fakultas 

Pendidikan bahasa, sastra, 

Seni & Budaya Se-

Indonesia X 

 

Proses Pembelajaran Seni 

Jurusan Sendratasik  

2009 

FBS Universitas 

Negeri Manado 

 

2 Seminar International 

Kerjasama antara FBS 

UNP dengan Sultan Idris 

Malaysia  

Makna Simbolis Sumbang 

Duo Baleh dalam Seni 

Pertunjukan Wanita 

Minangkabau  

2012 

Malaysia 

3 Seminar Internasional Seni 

Budaya dalam Rangka 

Ulang Tahun Sendratasik 

FBS UNP 

Pendekatan Psikologi 

dalam pemebelajaran tari 

17 November 

2009 

Di Sendratasik 

FBS UNP 

4 Seminar Hubungan 

Indonesia Malaysia V 

Tari dan Masyarakat 

Pinggiran di Minangkabau 

4 November 2010 

di Universitas 

Andalas 

V. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 

NO Tahun                     Judul Buku Jmlh 

Hlmn 

       Penerbit 

1 2004 Perempuan dalam Seni 

Pertunjukan Minangkabau : 

Suatu Tinjauan Gender  

210 Kalika 

Yogyakarta  



101 
 

2 2013 Management Seni Pertunjukan 145 FBS UNP 

Padang  

  

 Semua data yang saya tulis dalam biodata ini adalah benar adanya, apabila 

tidak sesuai dikemudian hari, saya akan bersedia mempertanggung jawabkannya.  

 Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat 

dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pengajuan Hibah Penelitian 

Strategis Nasional. 

 

                                                                                             Padang, 10 Maret 2015 

                                                                                             Pengusul, 

 

 

  

       Dra. Fuji Astuti M. Hum  

NIP.19580607.198602.1.001 

 

 

 

 

 

 

 

 


