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RNGKASAN

Judul PELATIHAN DAN PENERAPAN KETERAMPILAN
MEMBUAT DAN MENGGLINAKAN MEDIA DALAM
PEMBELAJARAN TARI PENDIDIKAN BAGI GURU
TAMAN KANAK.KANAK DI KECAMATAN KOTO K
TARUSAN PESISIR SELATAN.

Pelaksana : Dra. Desfiarni, M. Hum. Dkk

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan dalam memotivasi anak

agar ia mampu menggerakkan tubuhnya secara kreatif sesuai dengan kemampuan

dan perkembangan fisiknya. Pelatihan meliputi pembuatan dan purggruraan media
dalam pernbelajaran Tari pendidikan, penataan gerak, kostum, dan musik iringan
tari anak-anak.

Dengan menggunakan metode ceramah, rjiskusi, dan demontrasi kiat
merangsang anak dengan berbagai bentuk rangsangan melalui penggunaan media
berupa kipas, jambul, dan terompet, gambar, cerita, dan mendengar bunyi musik
anak bergerak secara kreatif.

Hasii pelatihan menunjukkan: (l) Guru TK Kecamatan Koto XI Tarusan

mampu membuat dan menata tari jambul, (2). Gunr TK Kecamatan Koto xl
Tarusan mampu membuat dan menata tari terompet; dan (3). Gunr TK Kecamatan

Koto XI Tarusan mampu membuat menata tari terompet.
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I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Diwajibkan atau tidaknya anak-anak menjalani pendidikan Taman kanak-kanak

(TK), kenyataannya sekolah tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. TK

merupakan wadah pendidikan pra sekolah sebelum melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Guru sangat berperan mengarahkan dan memperkembangkan kemampuan dasar anak

sesuai dengan tahaptahap perkembangannya. Dalam peraturan pemerintah nomor 27

Tahun 1990 di Indonesia, kurikulum TK debagai lembaga pendidikan pra Sekolah

disebut dengan Program Kegiatan Belajar TK. Program tersebut membantu

meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta

daya cipta yang diperlukan oleh anak didik sesuai dengan penyesuaian dirinya dengan

Iingkungan. Pengembangan kernempuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan

oleh guru, meliputi pengembangan bahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan

kemampuan jasmani. Sehubungan dengan kemampuan menggerakkan anggota

tubuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan fisiknya.

Dalam prahek keterampilan selama ini khususnya untuk keterampilan gerak,

guru memberikan bentuk gerak kemudian anak meniru. Caruseperti ini menjadikan

anak sebagai objek bukan subyek yang dirasa banyak kelemahannya, antara lain

muncul tari-tari yang tidak sesuai dengan umur anak sehingga anak susah melakukan

gerak karena dilakukan secara terpaksa, bahkan tidak sesuai dengan kemampuan

fisiknya.



Menyimak hal di atas perlu kiranya memperkenalkan suatu metode yang cocok

dalam pembelajaran tari di TK yakni Tari Pendidikan. Dalam pembelajaran Tari

Pendidikan guru bertindak sebagai penata tari yang lebih banyak mengembangkan

ide-ide dengan cara memotivasi anak untuk bergerak. Memotivasi anak bergerak

dapat dilakukan dengan cara memberikan bentuk- bentuk rangsangan. Bentuk

rangsangan yang paling praktis untuk memotivasi muncuinya gerak-gerak kreatif

yang sesuai dengan kemampuan fisik anak adalah melalui penggunaan media. Media

untuk memotivasi anak bergerak, dalam pembelajaran tari pendidikan tidak hanya

gerak dan musik' tetapi dapat pula melalui gambar, mainan dari lipatan kertas, dan

properti' Dengan menggunakan media tersebut guru mengarahkan anak untuk

bergerak sesuai dengan media yang sedang digunakan. Dalam proses penyusunan tari,

anak diikut sertakan menata atau atau mengkomposisikan gerak-gerak mereka.

Apapun bentuk gerak yang muncul dari anak atas arahan guru, kemudian ditata

sedemikian rupa secara bersama (guru atau murid), atas partisipasi tersebut anak

akan merasa bangga dan senang. Hal ini akan memotivasi mereka untuk berani

tampil dan gerak tari tidak merupakan beban fisik bagi mereka.

Sejalan dengan judul serta maksud yang dikemukakan di atas kegiatan ini telah

diaplikasikan di Kecamatan 'Koto Tangah pada tahun 2000 (Laporan Kegiatan

IPTEKS N.rorti, Dkk: 2000). Dari hasir pelatihan yang diberikan ternyata 36 guru

TK yang ikut dalam kegiatan tersebut mampu menata tari anak-anak sesuai dengan

kemampuan fisik anak TK, dengan bentuk tari yang bervariasi. Tari+ari yang ditata
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dalam proses latihan adalah Tari Kipas, Tari Jambul, dan Tari Terompet, yang

ditampilkan di akhir kegiatan sebagai salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh

pelaksana penerapan IprEKS. Hasil pelatihan sangat positif sehingga

Kakandepdikbudcam dan pengurus IGTK dalam sambutannya di akhir kegiatan

menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga.

Dalam pelaksanaan IPTEKS tahun 2004 ini akan dilakukan di Kecamatan Koto

XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang letaknya berjarak g0 KM dari Kota

Padang. Di Kecamatan Kcto XI Tarusan terdapat 25 TK, menurut bebbrapa guru TK

tersebut juga belum mengenal Tari Pendidikan. Dalam proses komunikasi guru lebih

banyak memberikan materi kepada anak didik, sebaliknya anak didik hanya sebagai

pendengar' Materi ajar yang diberikan sangat minim, sehingga dalam proses beiajar

kesenian yang seharusnya dapat mengembangkan daya pikir anak terasa sangat

menoton' Salah satu contoh bernyanyi selalu dimulai oleh guru kemudian anak didik

mengikuti sambil bertepuk tangan. Pemuka masyarakat berpendapat bahwa materi

bernyanyi nampaknya merupakan materi tradisi yang turun-temurun diajarkan oleh

guru TK, seolah-olah tidak ada materi ajar yang lain (wawancara dengan Tasir g

Januari 2003).

Fenomena di atas menunjfkkan bahwa guru TK di Kecamatan Koto Xi Tarusan

sangat perlu diberi wawasan dan keterampilan yang berkaitan dengan bahan ajar.

Dengan demikian perlu diselenggarakan pelatihan Tari pendidikan di Kecamatan

Koto XI Tarusan sebagai kepedulian perguruan tinggi pada perkembangan ilmu di
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lingkungannya, khususnya tentang Tari pendidikan yang periu dikembangkan di

tengah masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas dapat dirumuskan beberapa masalah

sebagai berikut:

a)' Pengetahuan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang pembelajaran Tari

Pendidikan masih rendah.

b)' Pengetahuan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang penggunaan media

untuk merangsang anak bergerak masih kurang.

c)' Pengetahuan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang pembuatan dan

penggunaan properti dalam pembelajaran Tari Pendidikan masih kurang.

d)' Pengetahuan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang ilmu penataan tari

(koreografi) masih rendah.

e)' Pengetahuan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang penataan kostum

dan rias masih kurang.

Q' Pengetahuan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang musik iringan Tari

Pendidikan masih kurang.

g)' Keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang kiat pembelajaran

Tari Pendidikan masih rendah.

h)' Keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang pembuatan media

dan properti untuk merangsang anak bergerak masih kurang.
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i)' Keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang penggunaan

media dan properti dalam pembelajaran Tari masih kurang.

j)' Keterampilan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang penataan tari

(koreografi ) masih rendah.

k)' Keterampilan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang penataan kostum

dan rias masih kurang.

l)' Keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang musik iringan Tari

Pendidikan rnasih kurang.

C. Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan dasar pemikiran di atas maka tujuan kegiatan IPTEKS adalah:

a)' Meningkatkan pengetahuan guru TK di Kecamatan Koto Xl Tarusan tentang

pembe laj aran Tari pendidikan.

b)' Meningkatkan pengetahuan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

penggunaan media untuk merangsang anak bergerak.

c)' Meningkatkan pengetahuan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

pembuatan dan penggunaan properti dalam pembelajaran Tari pendidika,.

d)' Meningkatkan pengetahuan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang ilmu

penataan tari (koreografi) 'yang 
menjadi kunci suksesnya pembelajaran Tari

Pendidikan.

e)' Meningkatkan pengetahuan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

)

penataan kostum dan rias.



0 Meningkatkan pengetahuan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

musik iringan Tari pendidikan.

g)' Meningkatkan Keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang kiat

pembelajaran Tari pendidikan.

h)' Meningkatkan keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

pembuatan media dan properti untuk merangsang anak bergerak .

i)' Meningkatkan keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

penggunaan media dan properti dalam pembelajaran.Tari.

j)' Mengembangkan kreativitas guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

penataan tari (koreografi) dalam proses pembelajaran Tari pendidikan.

k)' Mengembangkan Keterampilan guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

penataan kostum dan rias Tari pendidikan.

I)' Mengembangkan kreativitas Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

musik iringan Tari pendidikan.

D. ilIanfaat Kegiatan

Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat yang

berupa IPTEKS ini akan dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi guru-

guru Taman Kanak-kanak di Ke0amatan Koto Tangah yang menjadi khlayak sasaran.

Dengan memiliki kreativitas guru-guru TK akan dengan mudah menrotivasi anak-

anak untuk melahirkan gerak-gerak sesuai dengan perkembangan fisiknya. Hal
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tersebut akan terlaksana apabila guru-guru TK pernah mengikuti olah gerak sebagian

suatu pengalaman kreatif.

Kreativitas dalam tari adalah melatih, mendidik daya kreatif seseorang untuk

berani mengungkapkan gerak-gerak serta mampu menatanya. pengalaman kreatif

seseorang untuk berani mengungkapkan gerak-gerak serta mampu menatanya.

Pengalaman kreatif tersebut telah diberikan dalam bentuk kegiatan worshop baik

tentang memotivasi anak melalui penggunaan media maupun melalui pembuatan

properti tari nseperti tari kipas, terompet, dan jambul. Ketiga properti yang telah

dilatihkan dalam cara pembuatannya, dilatihkan pula cara penggunaannya dalam

proses pembelajaran Tari Pendidikan. Dari pelatihan yang telah diberikan mengsilkan

kegiatan yang sangat bermanfaat bagi guru TK yakni terampil membuat dan

menggunakan properti dalam tari pendidikan, dan mampu menata tari anak-anak

yang siap tampil.

Bekal tersebut sangat bermanfaat bagi guru dalam proses pembelajaran

berkesenian di TK. Aanak TK tidak lagi bergerak secara terpaksa yang harus

melakukan gerak identik dengan gerak guru akan tetapi anak TK akan bergerak

sesuai dengan kreativitasnya sendiri yang sesuai dengan pengembangan fisiknya.

Setelah menerima materi baik dalam bentuk ceramah maupun demonstrasi

atau latihan-latihan keterampilan, maka Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-

kanak, akan berjalan lancar secara optima. Dengan berjalannya pembelajaran Tari

Pendidikan di TK, akan menghasilkan murid TK yang kreatif, dan tentu kepercayaan
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masyarakat akan lebih tinggi untuk melepaskan anaknya pada Taman Kanak-kanak,

apalagi bila anak mereka tampil nrenari di atas pentas. Hal inijuga sangat bermanfaat

untuk mendidik percaya diri yang tinggi bagi anak-anak.
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TI. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan proses pemberajaran Tari pendidikan

Tari Pendidikan diperkenalkan oleh Elisa Yu seorang pakar tari anak-anak

dari Amerika dalam sebuah workshop tari anak-anak pada Indonesian Dance Festival

(lDF 92') Berdasarkan workshop IDF 92' tersebut sal Murgiyanto mengungkapkan

(1993: 27)bahwa.

Tari untuk anak-anak sebetulnya bukanlah sekedar tarian orang dewasa yang
disederhanakan dan bukan pula sekedar paket tari yang dibtiat oleh orung
tua-tua. fuut hendaknya jangan diperlakukan sebagai konsumen atau obyek
untuk menerima apa saja yang diajarkan oleh guru. Mengajarkan pora tari
orang dewasa pada masa pertumbuhan anak misalnya terutama yang bersifat
erotis, akan berarti memaksa anak untuk menyerap rasa di luar
kedewasaannya

' Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa guru tidak memberikan materi

dengan metode peniruan di mana anak harus identik mengikuti gerak guru tetapi

memperkembangkan daya ekspresi anak sehingga anak benar-benar mengalami

pengalaman kreatif atau memiliki daya cipta. Peran guru adalah memunculkan

kreativitas anak' seperti dikatakan lebih lanjut oleh Murgiyanto (1993:29) sebagai

berikut:

Seorang guru vang baik harus memiliki pengetahuan yang lebih dari sekedarterampii bergerak. Ia harus pula mengetahui ,uruluh-*asalah yang ada
hubungannya dengan pendidilan anak, konsep-konsep gerar, dan masarah
kreativitds..., seorang guru keras tidak harur'r.oruni ienari, namun ada
sejumlah pengalaman gerak yang merupakan bagian iari pendidikannya di
sekolah. Guru kelas harus pernah-mengaiami send-iri dengan tubuhnya proses
kreatif dalam gerak secara aktif, a,eai ia tahu uagaimlna menerapkannya
kepada murid-muridnya
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ldealnya seorang guru kelas memang bukan seorang penari tetapi seorang

penata tari kreatif. Ia mampu menumbuhkan daya cipta gerak dari tubuh anak itu

sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merangsang atau memotivasi anak

dalam memunculkan gerak-geraknya kiranya punya kiat. Kiat itu akan diwujudkan

dalam pembelajaran tari pendidikan yang akan diteliti dalam bentuk tindakan kelas.

Oleh karena itu guru akan mengalami proses kreatif. Dalam proses pembelajaran

diberikan rambu-rambu oleh Murgiyanto (r993: 2g) sebagai berikut:

a). Guru hendaknya jangan mendikte maksud-maksudnya kepada peserta didik.

Lakukan komunikasi timbal balik antara guru dan siswa dengan memperhatikan

kemampuan gerak anak serta penemuan-penemuan gerak yang dilakukan oleh

anak

b). Kepada siswa boleh disarnpaikan apa yang akan dilakukan, tetapi anak diberi

kebebasan melakukan gerakan sesuai imajinasi dan kemampuannya.

c). Guru harus memberikan alternatif kepada anak meskipun hanya dengan dua

pilihan, misalnya gerak gembira boleh dilakukan berjalan di tempat sambil

meloncat atau meloncat sambil berlari.

d). Anak harus dibimbing atau dimotivasi untuk menemukan gerak mereka sendiri

dan tidak boleh harus meniru gerak guru atau seperti gerak guru.

Jadi proses belajar tari kreatif dengan cara berdiskusi. Siswa melakukan gerak

karena diarahkan oleh guru dengan berbagai motivasi, dan guru menata gerak

bersama siswa sesantai atau tidak memaksakan kehendak guru. proses pembelajaran
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Tari Pendidikan sangat tergantung pada kreativitas guru, oleh karena itu ada beberapa

hal yang harus dimiliki oleh guru sebagai berikut:

a). Seorang guru harus senang melakukan gerak

b). Guru membantu siswa agar dapat bergerak bebas, mudah, penuh keriangan, dan

kreatif,

c). Guru memiliki rasa irama dan mampu menanggapi ritme-ritme musik.

d).Guru hendaknya dapat bergerak menurut irama, dapat menemukan kesalahan

kesalahan.ritmis yang dibuat oleh siswa, misalnya gerak yang dilakukan oleh

siswa tidak masuk mat, siswa selalu terlambat atau sumbang melakukan gerak,

dan sebagainya. Guru hendaknya mampu memahami dan memupuk imajinasi

slswa.

Dalam .proses pembelajaran tari keatif guru bertindak sebagai penata tari

yang lebih banyak mengembangkan ide-ide dengan cara memotivasi anak untuk

bergerak. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran guru dapat menggunakan ilmu

komposisi sebagai ilmu menata tari secara praktis. Memotivasi anak bergerak dapat

dilakukan dengan cara Smith (Terj. Suharto, 1985) yakni melalui bahasa dasar gerak

dan memberikan bentuk- bentuk rangsangan berupa rangsangan visual, ide cerita,

auditif, dan kinestetik. Di antara rangsangan dapat menggunakan rnedia misalnya

gambar, musik, cerita, dan sebagainya. Berdasarkan media tersebut guru

mengarahkan anak untuk bergerak sesuai dengan meCia yang sedang digunakan.

Dalam proses penyusunan tari, anak diikut sertakan menata atau atau
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metrgkomposisikan gerak-gerak mereka. Apapun bentuk gerak yang muncul dari

anak atas arahan guru, kemudian ditata sedemikian rupa secara bersama (guru dan

siswa), atas partisipasi tersebut siswa akan merasa bangga dan senang. Hal ini akan

memotivasi mereka untuk berani tampil dan gerak tari tidak merupakan beban fisik

bagimereka.

B. Rangsangan awal

l). Rangsangan Visrral

Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memunculkan imajinasi seseorang

untuk bergerak. Salah satunya adalah rangsangan visual, yakni siswa terangsang

bergerak setelah melihat sesuatu, bisa melihat media audio visual seperti menonton

sebuah film kartun, atau tontonan lainnya, jika ada bisa jadi gambar yang didiscen

dengan komputer. Namun penggunaan rangsangan ini disesuaikan dengan media

yang dimiliki sekolah, yang lebih mudah bagi guru adalah dengan membuat atau

membawa gambar ke dalam kelas, lalu siswa terangsang untuk menggerakkan

tubuhnya. Gambar-gambar yang diperlihatkan kepada. siswa tentu gambar yang sesuai

dengarr usianya. Bisa saja gambar kapal berlayar, gambar orang sedang berbaris

tegap, gambar binatang, kereta api atau gambar hasil teknologi yang dihasilkan pada

zaman yang can-egih, seperti mobil atau pesawat terbang. Dengan melihat gambar

imajinasi sislva akan muncul dan berkembang. Guru hanya mencoba nremotrvasi dan

mengantarkan setiap bentuk gambar yang dilihatkan kepada siswa.

2). Rangsangan Ide/Cerita
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Rangsangan ide adalah cara guru memotivasi siswa untuk bergerak melatui

sebuah cerita. Guru bercerita dalam bentuk cerita yang mampu diekspresikan dalam

bentuk gerak. Cerita tersebut dapat dicerna oleh siswa, sehingga ketika guru bercerita

secara spontan murid meresponnya dengan gerakan.

3). Rangsangan Auditif/lVlendengar

Rangsangan auditif adalah rangsangan dengar, dengan cara mendengarkan

bunyi kepada siswa, sehingga siswa terangsang untuk bergerak. Bunyi yang

diperdengarkan kepada siswa bisa dari bunyi musik atau bunyi alam. Bunyi musik

bisa saja dari bunyi yang dimunculkan berdasarkan kreativitas guru, misalnya: guru

memukul-mukul meja dengan tempo yang beraturan atau berirama, tepuk tangan,

senandung atau nyanyian, bunyi salah satu alat musik seperti rebana. Bisa pula dari

bunyi alat mrisik yang dapat mengatur tempo. Jika ada gendang guru dapat

memainkan gendang te.rsebut, atau alat musik yang lainnya. Ketika bunyi

diperdengarkan diupayakan agar siswa siap menerima bunyi tersebut dalam arti

munculkan terlebih dahulu daya tarik bagi siswa hingga muncul kepekaannya

terhadap bunyi yang diperdengarkan.

Setelah siswa peka terhadap bunyi yang diperdengarkan, guru mulai

menginstruksikan supaya siswa berdiri dalam pola melingkar atau berbaris secara

bersaf. Tentu tidak semuanya siswa bisa berdin di depan kelas, maka dibagi per

kelompok, atau dipasangkan dua kelompok. Ada kelompok yang terlebih dahulu

bergerak, kelompok lainnya mempraktekkan bunyi yang teratur. Semua gerak yang
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muncul dari siswa hendaknya dapat diterima oleh guru. Bagi siswa yang keatif,

maka disuruh mengulang gerakannya berkali-kali. Gerak ini dapat pula dilakukan

oleh siswa yang tidak kreatif. Jika ada tiga orang dari delapan siswa yang mampu

melakukan gerak seragam, berarti mereka satu kelompok dalam satu bagian dari tari.

Yang lainnya bergerak di bagian lain pula.

4). Rangsangan Kinestetik/Gera k

Rangsangan kinestetik adalah suatu rangsangan yang dapat memotivasi siswa

bergerak berdasarkan melihat bentuk gerak tari. Rangsangan ini dapat dilakukan

dengan berbagai cara, sebagai contoh dapat dilakukan sebagai berikut:

(l) Guru memperlihat sebuah tarian kepada siswa melalui media audio visual baik

melalui casset video atau cD, lalu anak bergerak berdasarkan gerak yang

ditontonnya, namun geraknya tidak identik dengan tarian yang ditontonnya,

gerak tari yang ditonton hanya sebagai perangsang atau pemotivasi siswa untuk

bergerak' Iringannya dapat digunakan iringan tari yang ditontonnya tersebut.

Tari yang dibuat berdasarkan rangsangan kinestetik selalu akan bernuansa pada

tari yang ditonton.

(2) Guru mencobakan beberapa motif gerakan lalu siswa bergerak tetapi gerak

sisrva tidak harus identik dengan gerak guru. Jika tangan guru lurus ke atas dan

slswa melakukannya dengan tangan yang tidak lurus namun merengkung,

berarti fisik siswa memang tidak mampu melakukan gerak guru dengan posisi

tangan lurus ke atas. Jika di antara siswa ada yang melakukan gerak tersebut
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kontinyu, maka siswa yang lain suruh menirukan gerak temannya. Jika muncul

tiga bentuk gerak yang tidak bisa diseragamkan bentuk geraknya, maka ditata

saja tiga bentuk tersebut dalam komposisi. Penataannya akan tergantung pada

arah hadap, level, dan desain lantai.

(3) Siswa memunculkan sendiri bentuk gerak yang sebelumnya ia telah menonton

tari secara mandiri tanpa di bimbing guru. Guru hanya tinggal mengarahkan

bentuk fisik Ltau pencapaian k.ralitas gerak siswa. Biasanya hal seperti ini

terjadi pada siswa yang kreativitasnya tinggi.

Pada prinsipnya rangsangan kinestetik lebih memudahkan siswa untuk

bergerak, karena ia telah melihat secara langsung bentuk gerak tari sehingga siswa

mudah bergerak- Hal yang memudahkan apabila guru menampilkan gerak di kelas,

buatlah gerak berdasarkan level, misalnya gerak pertama dilakukan dengan level

menengah, lalu tinggi sekali bahkan bisa jadi dalam.bentuk lompatan, lalu gerak

rendah hingga duduk atau tidur di lantai. Gerak tari untuk siswa memang tidak

mengacu ke satu bentuk tarian, jika siswa melihat tari piring, maka jangan dituntut

agar siswa akan menarikan tari piring yang sama dengan tontonan tersebut.

C. Koreografi: Seni Menata Tari

Dalam perkembangan istilah koreografi dalam dunia tari dewasa ini Sal

murgiyanto (1983: 14) rnendetbnisikan koreografi sebagai sebuah proses pemilihan

dalam penataan tari untuk menjadi sebuah karya tari. Untuk itu dibutuhkan

kreativitas, yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, dan
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ide-ide baru yang sebelumnya belum ditemukan pada karya-karya lain oleh si penata

tari. Dalam proses kerja koreografi tersebut si penata memitiki pengetahuan

komposisi yang lebih mengantarkan si penata pada penyeleksian gerak, variasi, dan

kreasi.

Dalam proses kerja koreografi yang akan dilakukan dalam pelatihan

digunakan teori Smith (Tej Ben. Suharto, l9g5) dan teori La Meri (Terj

SoedarsonolgTT). Yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a). Rangsangan awal seperti dituliskan pada teori 2.

b). seleksi motif. Motif merupakan pola gerak yang sederhana yang rnuncul dari

sisiva. Ivlotif yang muncul aCa dua: motif pendek dan motif panjang. Motif pendek

terdiri dari gerak yang paling sederhana, bahkan bisa juga berupa fose, motif ini

dapat dikembang secara berulang dalam tari. Sedang motiof panjang terdiri dari

gerak yang bervariasi.

Guru harus peka terhadap motif-nrotif yang dilahirkan oleh siswa dan guru

hendaklah jeli menatanya. Motif gerak yang muncul dari siswa sesederhana apapun

apapun bentuknya dapat dikembangkan untuk ditata ke dalam bentruk tarian.

c). Bentuk aksi dan usaha

Guru memiliki kemampuan dalam mengembangkan bentuk aksi dan

usaha,

misalnya bentuk aksi seperti: meloncat dan satu kaki, dua kaki atau bergantian,

melambung, langkah derap, belok dengan tumit, ayunan fiangan diiringi gerak
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pinggul, dan sebagainya. Bentuk aksi tersebut dapat dikembangkan melalui

pendayagunaan usaha seperti: melakukan gerak dengan cepat, ringan mengambang

di udara, ayunan bebas, fleksibel dan sebagainya.

d). Level dan Arah Hadap

Guru dapat menata gerak anak dengan mempertimbangkan level, yakni

rendah jika ruang geraknya di sekitar pinggul hingga ke lantai bisa gerak duduk

atau tidur/berguling, menengah yakni ruang bahu hingga pinggang, dan level

tinggi ruang gerak dari bahu hingga ke atas boleh dilakukan'meloncat ke udara.

Sedang arah hadap dapat di tata ke depan, ke belakang, diagonal depan atau

belakang, serta ke samping (kanan dan kiri) boleh berhadapan dengan teman.

D. Menata lllusik dan Kostum tari

Menurut Murgiyanto (1993) pertunjukan seni tari akan menimbulkan

kepuasan bagi penikmatnya apabila mempunyai tiga elemen terkait: yakni

koreografer yang baik, penata musik yang jeli, dan penata kostum yang tinggi

kreasinya.

Hubungan tari dengan musik merupakan suau bentuk yang menyatu dalam

sebuah penyajian tari. Ada dua bagian yang harus diperhatikan tentang hubungan dua

elemen tersebut: pertama sebeiapa penting peran musik dalam sebuah tari, dan kedua

apa fungsi musik dalarn tari. Seba,eai jawabannya dapat dilihat fungsi rnusik dalam

tari, yaknmi: (l) memberi irama (mengatur waktu); (2) memberi ilustrasi dan

gambaran suasana; (3) membantu mempertegas ekspresi gerak; dan (4) sebagai
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p€rangsang bagi penari, yang dapat pula mengembangkan keativitas penata tari.

Keempat poin di atas terkait erat dengan Tari Pendidikan yang telah dilatihkan pada

peserta.

Lebih lanjut dapat pula diketahui bahwa musik tari ada musik internal dan ada

musik eksterna!. Musik internal adalah musik yang beral dari diri penari lewat bentuk

gerak yang menghasilkan bunyi. Untuk musik internal dapat ditemukan pada tubuh

penari, sepe(i tepuk tangan. vokal baih dalam bentuk lagu maupun bentuk teriakan

yang dapat menyatu dengan tari anak-anak. Dalam kegiatan ini peserta dibekali

demngan musik intemal. Selain itu juga dilatihkan musik ekstemal yakni merupakan

musik pengiring tari yang dimainkan oleh pemusik spesial, ia berfungsi mengiringi

tari di luar fungsi penari. Musik internal juga bisa didapatkan dari properti tari,

seperti dari musik giring-giring, bunyi cincin pacia piring, bunyi rebana, dan

sebagainya. Sedangkan musik eksternal diperlukan kiat menata musik dengan alat-

aiat instrumen seperti bunyi piano, bunyi gendang, atau alat-alat elektronok lainnya.

Dalam hal ini akan dibekali tentang musik edit (rekaman dari berbagai kaset.

Untuk menata kostum tidak dimaksudkan pada pembuatan kostum yang harus

dibiayai mahal, tetapi bagaimana seorang guru dapat memfungsikan kostum-kostum

sederhana, atau yang sudah ada atau ditata kembali. Dalam hal ini juga perlu

dilengkapi dengan acsesoris yang sesuai.
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TII. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Tari Pendidikan dapat menghasilkan karya tari, berdasarkan gerak anak-anak.

Oleh karena itu kemampuan keterampilan serta kemampuan jasmani yang dimiliki

oleh anak-anak, diharapkan dapat dikembang oleh guru dengan memotivasi anak

melalui penggunaan media dan properti untuk menggerakkan anggota tubuhnya

sesuai kemampuan fisiknya. Kegiatan keterampilan, kemampuan jasmani, dan daya

cipta tersebut dapat terwujud melalui pembelajaran Tari pendidikan.

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan maka khalayak sasaran

diberikan penyuluhan dan pelatihan keterampilan sebagai berikut:

1. Dalam bentuk ceramah:

a)' Memberikan pengetahuan mengenai pembelajaran Tari Pendidikan, yang

meliputi: pengertian, tujuan. dan manfaat, serta proses pembelajaran Tari

Pendidikan.

b). Memberikan pengetahuan tentang penggunaan media untuk merangsang anak

bergerak, media tersebut seperti gambar dan lipatan kertas.

c). Memberikan pengetahuan tentang pembuatan dan penggunaan properti dalam

pembelajaran Tari Pendidikan. Properti tersebut yaitu: kipas, terompet, dan

jambul.
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d). Memberikan pengetahuan tentang kiat menata Tari Pendidikan (koreografi) yang

difokuskan pada penataan desain atas dan desain lantai, meliputi penataan ruang,

tenaga dengan mepertimbangkan waktu.

e). Memberikan pengetahuan tentang penataan kostum dan rias, meliputi model

kostum dan kombinasi warna. serta bentuk rias yang sesuai dengan wajah anak-

anak.

f). Memberikan pengetahuan tentang bentuk penataan musik iringan Tari pendidikan,

meliputi jenis lagu, ritme, dan tempat.

2. Dalam Bentuk Pelatihan (Workshop):

a). Meningkatkan Keterampilan Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

teknik gerak sesuai dengan fisik anak-anak.

b). Meningkatkan keterampilan Guru TK di Kecanratan Koto XI Tarusan tentang

teknik penggururan media untuk merangsang anak bergerak.

c). Meningkatkan keterampilan Guru TK di Kecamatarr Koto XI Tarusan tentang

cara membuat dan menggunakan properti dalam pembelajaran Tari Pendidikan.

d). Mengembangkan keativitas guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang

teknik menata gerak anak mer4adi sebuah tari (koreografi), dalam proses

pembelajaran Tari Pendidi kan.

e). Mengembangkan Keterampilan guru TK di Kecamatan Koto Xl Tarusan tentang

cara menata kostum dan rias Tari pendidikan.
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l). Mengembangkan kreativitas Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan tentang cara

menata musik iringan Tari pendidikan.

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, maka tim pelaksana

mengadakan beberapa kegiatan guna pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

Adapun bentuk kegiatan dimaksud sebagai berikut:

' 1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penerapan IPTEKS yang beg'udul: pelatihan dan penerapan

Keterampilan Membuat dan Menggunakan Media Dalam pembelajaran Tari

Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Koto XI Tarusan pesisir

Selatan ini dilaksanakan di lapangan pada tanggal I Mei s/d I September 2004,

bertempat di TK Al-Jannah. Hal ini dilakukan karena kegiatan tari sangat

memerlukan ruangan latihan yang memadai untuk kegiatan r.vorkshop. Sedangkan

ruangan yang ada di Taman Kanak-kanak lainnya belum dapat menampung 20 orang

peserta yang ikut dalam pelatihan. Untuk mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan

diselenggarakan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan.

Untuk acara pembukaan dilaksanakan pada I Mei 2004. pada acara pembukaan

langsung diberikan ceramah tentang Tari Pendidikan. Untuk minggu berikutnya

dilakukan latihan tari selama l0 Minggu setiap hari Kamis. Latihan dilaksanakan

setelah anak-anak pulang dari sekolah yakni mulai pukul 11.00 - 13.00 wIB dan

pukul 15.00-17.00 WIB
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oleh karena tahun ajaran baru bagi seluruh rK di Kecamatan Koto XI Tarusan

baru bisa dimulai pada tanggal 2 Agustus 2004, yang semestinya tanggal l9 Juli 2004

Keterlambatan penerimaan murid baru di seluruh TK tersebut adalah disebabkan

karena kebiasaan orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di TK dalam dua

minggu di awal sekolah (wawancara dengan Yusbaneli 6 Juli 2004), sehingga

pelaksanaan sekolah baru bisa dimulai pada tanggal I Agustus 2004.

Keterlambatan pelaksanaan sekolah di TK Kecamatan Koto XI Tarusan tersebut

berakibat terkendalanya rencana pelaksana IPTEKS yang menargetkari penampilan

tari yang telah diajarkan kepada guru dapat ditampilkan oleh anak TK pada tanggal

17 Agustus 2004 yangdisaksikan oleh Muspida Kecamatan terkendala.

Atas kesepakatan bersama guru-guru TK latihan tari yang berlangsung di TK AI_

Jannah hanya untuk guru saja, karena selama pelatihan berlangsung anak TK sedang

libur' Sedangkan latihan untuk murid-murid TK cukup dilaksanakan oleh guru di

masing-masing sekolah. Pelatihan tari oleh gunr kepada anak TK berlangsung

semenjak tanggal 20 Agustus S/d September 2004

1. Ceramah dan Diskusi

a' Penyajian dan Diskusi Materi Tentang Pembelajaran Tari pendidikan

Kegiatan ini dimulai setelah acara pembukaan, yaitu pukul 0g.30 wIB. Materi

yang diberikan oleh Dra. Desfiarni, M. Hum dan Dra. Nerosti, M. Hum dengan

anggota Tim, meliputi tentang pengenalan Tari pendidikan yang mencakup

pengertian, tujuan, dan manfaat pembelajaran Tari pendidikan di Taman Kanat-
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kanak. Pembahasan lebih ditekankan pada proses pembelajaran yang sangat

tergantung pada keativitas guru dalam mengarahkan anak untuk bergerak. Oleh

karena itu ada beberapa hal yang diharus dimiliki oleh guru: (1) Guru hendaknya

jangan mendikte maksud-maksudnya kepada peserta didik; (2) Lakukan

komunikasi timbal balik antara guru dengan anak didik dengan memperhatikan

kemampuan gerak anak serta penemuan-penemuan gerak yang dilakukan oleh

anak' (3) Kepada anak boleh disarnpaikan apa yang ciilakukan, tetapi anak diberi

kebebasan melakukan gerakan sesuai dengan imajinasi dan kemampuannya. (4)

Guru harus memberikan alternatif kepada anak meskipun hanya dua pilihan,

misainya gerak gembira boleh dilakukan berjalan di tempat sambil meloncat, atau

meloncat sambil berlari. (5) .{nak harus dibimbing atau dimotivasi untuk

menemukan gerak mereka sendiri dan ticiak boleh harus nreniru gerak guru atau

seperti gerak guru. Selain dari lima persyaratan di atas guru harus memperhatikan

lima hal: (a) Seorang guru harus senang melakukan gerak; (b) Guru membantu

anak-anak agar dapat begerak bebas, mudah, penuh keriangan, dan kreatif. (c)

Guru memiliki rasa irama, dan menurut irama musik (d) Guru mampu merihat dan

memperbaiki kesalahan-kesalahan gerak yang dilakukan oleh anak didik, misalnya

sumbang dalam bergerak, tidak peka terhadap ritmis, (e) guru hendaklya mampu

memupuk imajinasi anak dan mengembangkan kreativitasnya.
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b. Penyajian dan Diskusi rentang Kiat Menata Tari pendidikan

Materi yang disajikan oleh Dra. Nerosti, M. Hum dengan anggota tim ini,

menyajikan tentang kiat penataan tari yang meliputi rangsangan awal dan

menata komposisi tari. Ada empat bentuk rangsangan yang dapat memotivasi

anak bergerak, yaitu Auditifl Kinestetik, Ide/gagasan, dan visual. Rangsangan

auditif dapat dilakukan dengan merangsang anak bergerak dengan

memperdengarkan bunyi musik atau musik intemal yang muncul dengan tubuh

anak. Dalam hal ini termasuk bernyanyi yang merupakan program terpadu yang

cocok untuk anak TK. Dengan bernyanyi anak-anak dapat menggerakkan

tubuhnya atau dengan tepukan tangan. Musik internal ini dapat dilakukan oleh

anak secara bergantian. sementara yang lain menari, yang lainnya bernyanyi atau

bertepuk'tangan.

Rangsangan kinestetik merupakan suatu cara yang dilakukan dengan

percontohan gerak oleh guru laru anak melakukan sessuai dengan kemampuan

fisiknya. Rangsangan ide dan gagasan adalah suatu metode pemberajaran yang

dilakukan oleh guru dengan cara bercerita. Bercerita melalui media gambar,

gambar bunga, gambar ayam atau telur ayam. pada rangsangan visual anak

disuruh berfantasi yakni mereka seolah betul-betul melihat kapal terbang melalui

lipatanm kertas, lalu anak-anak mempraktekannya. Keempat rangsangan

tersebutdigunakan oreh guru pada awal pemberajaran Tari pendidikan.
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Apabila anak-anak sudah termotivasi maka selanjutnya dilakukan penataan

komposisi. Misalnya tentang desain atas bagaimana menata gerak tersebut jadi

indah. Tentu dikaitkan dengan desain lantai, yang meliputi arah hadap, level.

c- Penyajian dan Diskusi tentang penggunaan Media/properti rari

Dalam menari tidak cukup hanya menggunakan media gerak saja, namun

dapat pula digunakan media yang berada di luar fisik kita yakni benda-benda

ringan yang dapat dibuat sendiri oleh guru dengan bahan terjangkau. Media

tersebut'dalam tari dikenal dengan properti. Properti dapat memperkuat gerak

tari dan dalam pembelajaran Tari pendidikan sangat berfungsi dalam

memotivasi anak bergerak. Sesuai dengan kemampuan gerak anak TK, bahwa

tuntutan gerak yang dimunculkan oleh anak dalam menari sangat berbeda

dengan orang dewasa. Sehingga properti sangat dibutuhkan untuk memperkuat

garis-garis indah yang dimunculkan oleh tubuh anak (penari). penggunaan

properti dalam pembelajaran Tari Pendidikan tidak hanya digunakan untuk

menari di atas pentas saja namun bagaimanan guru mampu menciptakan

berkembangnya daya imajinasi anak dengan properti yang sedang dimainkannya.

Sebagai contoh, terompet dapat dijadikan alat musik dalam menari pada Tari

Pendidikan namun dapat pula dijadikan boneka kesayangan yang digerakkannya

dalam ritme musik mengalir lyang berkesan lembut. Seketika dapat pula

dijadikannya sebagai tarian prajurid yang berkesan tegas.
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Demikian pula dengan penggunaan kipas, dalam merangsang anak bergerak

menggunakan kipas. Sebaiknya diperkenalkan kepada anak didik bahwa kipas

merupakan sebuah benda yang dapat menyejukkar, manusia dari kepanasan

karena berkeringat. Selain itu kipas dapat pula digunakan oleh ibu-ibu sehari-

hari untuk mengipas api di dapur atau mengipas sate. Dengan memperkenalkan

hakekat dari properti, maka anak akan dengan mudah dapat menggerakkannya.

Untuk membuat garis yang indair-indah dalam tari, kipas juga dapat membuat

alunan gelombang laut, dan sebagainya

Sedangkan properti jambul, dapat dijadikan sumber motif yang paling mudah

dan menarik untuk dijadikan gerak tari. Jambut <iapat digerakkan dalam irama

musik apa saja. dan berguna dalam penataan tari massal. Dalam melakukan

gerak menggunakan jambul di tangan dapat dijadikan kombinasi kostum yang

menarik. Bila diletakkan di kedua pinggang, lalu pinggang digoyangkan, maka

akan berkesan indah dan semburan air.

Dari ketiga properti, pada hakekatnya membantu keindahan gerak yang dalam

desain atas disebut dengan desain terlukis dan tertunda.

d. Penyajian dan Diskusi tentang Kostum dan Rias Tari

Maten ini disajikan oleh Dra. Desfiarni, M. Hum, dalam menata kostum tari,

kostum yang berguna tidak dari mahalnya bahan saja yang dapat rnenjadikan

kostum berarti bagi tari. Namun peran warna sangat menentukan menariknya

sebuah kostum tari. Ada beberapa fungsi kostum dalam tari, pertama kostum
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berfungsi untuk memperindah tubuh penari, kedua kostum berfungsi untuk

mempedelas tema tari, ketiga kostum memperkuat desain gerak tari, dan

keempat kostum mengantar makna tari kepada penonton. Untuk nomor empat

peran kostum hanya ada pada tari tradisional. Untuk nomor satu, dua, dan tiga

perlu diperhatikan pada pementasan tari yang dihasilkan dari proses

pembelaj aran Tari pendidikan.

Untuk penataan kostum tari anak-anak terutama tair yang dihasilkan dari

proses pembelajaran Tari Pendidikan diperlukan kemahiran dalam menata

kostum. Penambahan dan penggantian asesoris dalam kostum tari sangat

diperlukan karena kecendrungan anak menari akan menambah kemudahan dari

munculnya tari+ari baru. Oleh karena itu tidak perlu membuat kostum setiap

tampil namun cukup memodifikasi kostum yang telah ada, apa itu dengan

menambah asesoris kepala saja, ikat pinggang saja, renda, atau sejenisnya

untuk tata rias bagi anak-anak cukup dengan menggunakan make-up cantik

saja. Pemakaian bedak perlu memakai bedak yang tidak mudah luntur, karena

anak-anak sering rewel, dan perlu menggunakan bedak padat. untuk

mempertegas wajah dengan mernperjelas bentuk alis, eyew shadow, dan ros

pipi. Gunakanlah lipstik yang cocok dengan warna baju dan jangan memakai

yang warna yang terlalu muda.
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e. Penyajian dan Diskusi tentang Musik lringan Tari Pendrdikan

Materi ini disajikan oleh Elizar B, S. Pd. Dalam pembahasannya penceramah

menyatakan bahwa hubungan musik dengan tari merupakan dua bentuk yang

menyatu dalam penyajian tari. Ada dua bagian yang harus diperhatikan yakni

tentang hubungan ke dua elemen ini, pertama seberapa penting peran musik

dalam sebuah tari, dan kedua apa fungsi musik dalam tari. Sebagai jawabannya

dijelaskan bahwa fungsi musik dalam tari sebagai berikut: (l) memberi irama

(mengatur waktu); (2) memberi ilustrasi dan gambaran suasana; (3) membantu

mempertegas ekspresi gerak; dan (4) sebagai perangsang bagi penari, yang dapat

mengembangkan kreativitas penata tari. Lebih lanjut dijelaskan tentang musik

internal dan musik eksternal sebagai pengiring tari. Musik internal adalah musik

yang berasal dari tubuh sipenari lervat bentuk gerak yang menghasilkan bunyi

Sedangkan musik eksternal merupakan musik pengiring tari yang dimain oleh

pemusik di luar fungsi penari. Untuk musik internal dicontohkan seperti tepuk

tangan, vokal baik dalam bentuk lagu maupun bentuk terikan yang dapat

menyatukan tari dengan anak. Musik internal dapat juga diambil dari bunyi

terompet, rebana yang seCan-e dipakai sebagai properti dalam tari. Sedangkan

musik internal lebih ciapat dicontohkan seperti piano, gendang, dan alat musik

lainnya seperti musik elektronik.

Dalam penataan musik cksternal ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan

yakni (a) ritme atau tempo, (b) suasana, (c) gaya dan bentuk, dan (d) inspirasi.
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Ketika orang memikirkan musik iringan, keempat hal tersebut tidak dapat

dilupakan.

2. Materi Pelatihan KeterampilanAVorkshop

Pelatihan keterampilan yang diberikan secara tim oleh ketua pelaksana dan

tim pelaksana meliputi 2 bentuk keterampilan, yaitu membuat media berupa

properti tari dan keterampilan gerak teritama dalam menggunakan

media/pnrperti yang telah dibuat seperti kipas, terompet dan jambul.

Membuat media atau properti tari dilakukan setelah ceramah tentang

pemahaman dalam Tari Pendidikan. Kipas dan terompet terbuat dari kertas

karton dan kertas hiyas, untuk terompet selain dari karton juga memakai bahan

bambu kecil yang berfungsi untuk bunyi terompet. Setiap guru terampil

membuat ketiga properti, dan mendapat keterampilan tentang cara

menarikannya.

Dalam pelatihan gerak diawali dengan pemanasan, dan praktek bagaimana

cara memotivasi anak bergerak. Dalam hal ini didemontrasikan bersama yaitu

guru yang ikut pelatihan dan anak-anak rK. Materi yang diberikan berupa

pengembangan gerak kaki, bentuk-bentuk permainan yang dilakukan oleh anak,

yang dapat dikembangkan dan ditata dalam tari.

Untuk penggunaan properti lebih diintensifkan latikan pada guru, bagaimana

menggerakkan kipas, pengembangan desain atas untuk gerak berirarna cepat
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dan lambat sehingga guru mampu menghasilkan wujud bunga, kupu-kupu, dan

sebagainya.

Demikian juga halnya dengan terompet yang berfungsi dalam penggunaan alat

yang sebenarnya yaitu alat tiup dan sebagai suatu mainan bagi anak-anak.

Gerak-gerak yang muncul berdasarkan eksplorasi dengan musik. Jika musik

cepat seperti lagu 17 Agustus, maka guru-guru membuat gerakan seperti

berbaris sambil meniup terompet. Sedangkan untuk tempo lambat guru

menjadikan terompet suatu mainan yang bisa digendong, dan sebagainya.

Untuk jambul selalu di gunakan gerak dengan iringan alat musik berirama

gembira dan cepat sehingga peserta latihan mengayunkan tangannya yang

memegang jambul ke atas dan ke bawah serta ke samping.

Sistem pelatihan lebih banyak berupa pengarahan dari instruktur, lalu guru

menggerakkan properti secara kreatif sehingga muncul gerak tari yang benar-

benar sesuai dengan kreativitas guru. Hal demikian merupakan suatu kiat dalam

pembelajaran Tari Pendidikan. Dengan sendirinya guru akan dengan mudah

mempraktekkan kepada anak didiknya.

Sedangkan musik dalam pelatihan sengaja diedit lagu anak-anak dan musik

instrumen oleh Elizar B, S. Pd. Untuk materi ini instruktur juga menerangkan

bagaimana cara memilih lagu atau instrumen. Instruktur memperdengarkan

beberapa lagu anak-anak seperti Lihat Kebunku, Anak Kapiten, l7 Agustus,

Halo-halo Bandung, Kupu-kupu, Naik Derman, dan sebagainya. Dengan
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diperdengarkan beberapa ragu anak-anak secara berulang-ulang sehingga guru_

guru peka dalam memilih lagu yang cocok untuk tarian yang sedang diciptanya.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan

penerapan IPTEKS ini bersifat pendidikan , yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan guru TK. Dari hasil pelatihan terdahulu temyata

hanya 20 orang guru TK yang potensi untuk dikembangkan sesuai dengan bakat

dan usia.

Meskipun ketiga unit tersebut harus dihadirkan dalam pelatihan guna untuk

mengenal lebih mantap tenang pembelajaran Tari Pendidikan sebagai metode baru

dalam pembelajaran tari, yang baru saja berkembang di Indonesia. Maka sekarang

masing-masing peserta melalui persetujuan Kacabdin Kecamatan koto XI

Tarusan (Kepala cabang Dinas) mengikuti program pelatihan sebanyak 20 0rang.

Sementara sistem pemirihan TK berdasarkan kebijaksanaan pengurus IGTKI,

maka guru TK yang mengikuti pelatihan diutamakan untuk TK yang terletak di

daerah terisolir. Sedang dari segi pendidikan pada umumnya guru TK hanya

tamatan SPGTK. Jika ada yang temat PGSD, mereka mengakui bahwa mereka

belum mendapat bekal penataan tari seperti halnya Tari pendidikan (Herlina,

wawancara, 11 Juli 2004).
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6'. Metode Yang Digunakan

Strategi pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat ini adalah strategi tatap muka dengan cara mengunjungi

khalayak sasaran melalui persetujuan Kakandepdiknascam. Khalayak

dikumpulkan di suatu ruangan untuk diberikan pendidikan dan penyuluhan serta

latihan-latihan keterampilan tari.

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pelatihan dan Penerapan

Keterampilan Membuat dan Menggunakan Media dalarn Pembelajaran Tari

Pendidikan bagi Guru TK di Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan ini

adalah metode ceramah dan latihan keterampilan baik membuat media maupun

menari. Penggabungan kedua metode sering terjadi dalam pelatihan. Hal ini

dilakukan karena dalam Pembelajaran Tari Pendidikan guru lebih banyak

mengarahkan anak didiknya dan bukan memberikan bentuk gerak-gerak yang

harus ditiru oleh anak. Oleh karena itu dalam pelatihan instruktur lebih banyak

memberikan lrngarahan-pengarahan seperti bentuk-bentuk desain yang

dimunculkan oleh properti, serta pengembangan-pengembangan ruang gerak

dengan menggunakan prope(i.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat materi yang diberikan dalam bentuk

ceramah dan latihan keterampilan (workshop) sebagai berikut:

a). Pengetahuan mengenai pembelajaran Tari Pendidikan, yang meliputi:

pengertian, tujuan, dan manfaat, serta proses pembelajaran Tari Pendidikan.
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b). Pengetahuan tentang pengguniun media untuk merangsang anak bergerak,

media tersebut seperti gambar dan lipatan kertas

c). Pengetahuan tentang pembuatan dan penggunrun properti dalam pembelajaran

Tari Pendidikan. Properti tersebut yaitu: kipas, terompet, dan jambul.

d). Pengetahuan tentang kiat menata Tari Pendidikan (koreografi) yang

difokuskan pada penataan desain atas dan desain lantai, meliputi penataan

ruang, tenaga dengan mepertimbangkan waklu.

e). Pengetahuan tentang penataan kostum dan rias, meliputi model kostum dan

kombinasi warna, serta bentuk rias yang sesuai dengan wajah anak-anak.

f). Pengetahuan tentang bentuk penataan musik iringan Tari Pendidikan, meliputi

jenis lagu, ritme, dan tempo.

g). Keterampilan teknik menari dan teknik gerak yang sesuai dengan fisik anak-

anak.

h). Teknik penggunaan media untuk merangsang anak bergerak.

i). Cara membuat dan menggunakan properti seperti kipas, terompet, dan jambul

dalam pembelajaran Tari Pendidikan

j) Teknik menata gerak anak menjadi sebuah trri (koreografi), dalam proses

pembelajaran Tari Pendidikan.

k). Cara menata kostum dan rias anak-anak dalam Tari Pendidikan.

l). Cara menata musik iringan Tari Pendidikan.
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TV. TIASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penerapan IPTEKS yang telah dilaksanakan bagi guru-guru Taman Kanak-

kanak di Kecamatan Koto XI Tarusan, telah menghasilkan suatu bentuk kegiatan tari

yang memfokuskan pada pembuatan dan penggunaan media yaitu properti tari, yang

dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran tari yang disebut dengan Tari

Pendidikan. Dari hasil pelatihan telah dapat dilihat bahwa guru Taman Kanak-kanak

sudah mampu mencipta tari. Tarian ciptaan guru-guru tersebut merupakan karya yang

menarik, karena anak tampil pada pementasan yang disaksikan oleh masyarakat

yakni orang tua murid

Untuk lebih jelasnya hasil penerapan IPTEKS ini dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

NOMOR BENTUK KEGI,ATAN HASIL YANG TELAH
DICAPAI

Ceramah:
- Metode Pembelajaran Tari pendidikan
- Kiat Memotivasi Anak dengan Menggunakan Media

dalam Pembelajaran Tari pendidikan
- Kiat Menata Gerak Anak
- Kiat Menara Musik untuk Tari anak-anali
- Kiat Menata/ lvlemodifikasi Kostum Tari Dan Merias

Analr-anak

I

Gum TK mempunyai
wawasan: tentang pem-
belajaran Tari Pendidik-
an, memotivasi anak
dengan medi4 serta
mendapat teori menata
tari, musik, dan kostum
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Melatih Guru TK Menggunakan Media (Praktek tari):
- Teknik Menari dan i.{enata Tari dengan

menggunakan Kipas
- Teknik Menari iian Menata tari dengan

menggunakan Terompet
- Teknik Menari dan menata tari dengan

Menggunakan
Jambul

Guru TK mampu
menari dengan kipas,
terompet dan jambul,
kemudian mampu
menata tari anak-anak

dengan menggunakan

media tersebut.

Praktek Menata Tari dan Menata Iringan:
- Menata tari dengan nrenggunakan media
- Latihan auditif atau kepekaan terhadap musik
- Cara Memilih lagu anak-anak untuk iringan tari
- Cara penataan musik sederhana

Guru TK mampu
menata tari dan

memilih musik iringan
yang cocok dengan tari
yang diciptanya.

5

6

7

Guru TK latihan keterampilan menata kostum dan

cara merias anak TK untuk sebuah penampilan tari.

Guru TK mempersiapkan pergelaran tari anak-anak

Guru TK mampu me-

nata tari sesuai dengan

kondisi anak dengan

menggunakan media
kipas, terompet dan
jambul, lalu langsung

dilatihkan kepadaanak
Sehingga siap untuk
ditarnpilkan

Guru TK mampu
menata kostum dan

menata rias anak untuk
sebuah penampilan tari

Anak-anak terampil
menari dalam bentuk
pementasan
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4.

a. Guru TK Latihan secara berkelompok dan individu
- Kelompok 1: Mencipta Tari Kipas
- Kelompok 2: Mencipta Tan Terompet
- Kelompok 3: Mencipta TariJambul
b. Guru mengajarkan Tari yang diciptanya pada anak

TK di sekolah-sekolah masing-masing
d. Latihan rutin hingga tampil

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil angket yang telah dijalankan ternyata 90 % dari guru TK

sangat menyenangi dan merasakan manfaat petatihan Tari Pendidikan, yang



sebelumnya belum mereka kenal. Dengan adanya pelatihan tari pendidikan baik dari

cata membuat media yang dapat digunakan Calam proses belajar tari untuk

mengembangkan kemampuan jasmani anak, maka dapat meningkatkan wawasan dan

keterampilan guru TK dalam proses pembelajaran dalam rangka mengembangkan

kemampuan dasar anak dalam bentuk pengembangan kemampuan daya pikif dan

Jasmanl.

Dari hasil pelatihan maka guru TK dapat secara mandiri menata tari anak-

anak berupa tari jambul, tari kipas, dan tari terompet.
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V. KESTMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan IPTEKS yang

berjudul "Pelatihan dan Penerapan Keterampilan Membuat dan Menggunakan

Media dalam Pembelajaran Tari Pendidikan bagi Guru TK di Kecamatan Koto Xi

Tarusan" ini, sangat disambut hangat oleh guru-guru, karena telah memberikan

suatu pengetahuan dan keterampilan tari yang sesuai dengan perkembangan anak-

anak. Keterampilan semacam ini hanya dilakukan oleh Lembaga Pengabdian

Kepada Masyarakat UNP Padang.

Dalam pelatihan yang telah dilakukan, guru-guru Tk se Kecamatan Koto

Tangah telah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran dan penataan Tari

Pendidikan. Selain itu juga mempunyai keterampilan dalam membuat dan

menggunakan media atau properti tari seperti kipas, terompet, dan jambul dalam

pembelajaran l'ari Pendidikan. Dari hasil pelaksanaan dapat pula diketahui

bahwa guru TK telah mampu menata musik, meskipun baru pada tahap editing,

yaitu memenggal lagu anak-anak yang sesuai dengan gerak tari. Pengetahuan dan

Keterampilan yang sangat bermanfaat juga tetang tata rias dan kostum, yang juga

diberikan selama pelatihan berlangsung.

Pada akhir kegiatan ketua IGTKI meminta agar pelatihan ini juga dilanjutkan

dalam bentuk materi yang lain yaitu tari dan lagu Minangkabau. Tari

Minangkabau seperti tari pasambahan dengan gerak yang sederhana menurut
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mereka sangat diperlukan. Begitu juga dengan lagu Minangkabau yang cocok

untuk anak-anak.

B. Saran-saran

l. Diperlukan adanya tindak lanjut kegiatan ini terutama dalam bentuk

penerapan IPTEKS dengan materi yang sama tetapi dilakukan di lokasi yang

berbeda. Hal ini disampaikan karena Tari Pendidikan merupakan suatu

metode pembelajaran yang masih belum merata pengenalannya di Kabupaten

Pesisir Selatan

2. Kepada guru-guru TK dan khususnya pengurus IGTKI supaya mernasukkan

pro$am Tari Pendidikan ke dalam kegiatan Kabupaten. Hal ini untuk

mengantisipasi kegiatan yang telprogram hanya tari massal di lapangan yang

menurut guru-guru TK sangat menyulitkan anak-anak terutama dari segi

kesehatan.

3. Kepada guru-guru supaya terus menerus menerapkan semua materi yang telah

diajarkan, jika perlu guru selalu membuat media/properti yang telah

dilatihkan, dan dijual kepada wali murid.

4. Menanggapi permintaan peserta IPTEKS tahun 2OO4 di Kecamatan Koto XI

Tarusan, perlu dilakukan latihan lanjutan yang khusus tentang tari dan lagu

Minangkabau.

5' Kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, supaya memiliki alat-aiat

yang diperlukan di lapangan, seperti Handycam dan camera yang canggih.
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