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Abstrak
Dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan di beberapa sekolah dasar Kecamatan
Pakis guru dituntut mengajarkan seni tari tetapi tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga kualitas
pembelajaran hanya berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya dan tidak
menguasai teknik gerak dasar tari. Maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan
pengabdian masyarakat bagi guru SD. Kegiatan pengabdian bertujuan dapat meningkatkan
kemampuan guru dalam memaksimalkan penggunaan media gerak dasar tari malangan sebagai
pembelajaran seni tari, mengembangkan materi pembelajaran seni tari terkait dengan konsep, dan
meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan tari anak.
Kata Kunci: Koreografi Anak, Gerak Dasar Tari Malangan

PENDAHULUAN
Kecamatan Pakis terletak pada ketinggian ± 1.500 dari kedalaman Laut dengan
temperature udara rata-rata 20-300 C serta memiliki tanah yang subur. Kecamatan Pakis dibatasi
oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Jabung dan, Sebelah Timur:
Kecamatan Tumpang, Sebelah Barat: Kecamatan Blimbing kota Malang, Sebelah Selatan:
Sawojajar Kecamatan Kedungkandang.
Dari hasil observasi dengan mahasiswa tahun 2015, tampak bahwa para guru SD masih
belum sepenuhnya mampu memaknai Kurikulum dalam pembelajaran seni budaya dan
ketrampilan khususnya seni tari. Dalam proses PBM, tampak sekali kekurang-mampuan para
guru SD dalam menjabarkan isi kurikulum. Para guru melakukan pendidikan belum secara
tepat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembelajaran seni
bagi siswa SD.
Padahal sesuai dengan makna dari kurikulum sebenarnya pendidikan seni berperan
dalam menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, mengembangkan kreatifitas, melatih percaya
diri serta meningkatkan pengembangan pada psikomotor siswa. Sesuai dengan pernyataan
Rohidi (dalam Hidajat, 2008: 4) tujuan pendidikan seni yaitu (1) sebuah strategi atau cara
memupuk, mengembangkan sensivitas dan kreatifitas, (2) memberi peluang seluas-luasnya
kepada siswa untuk berekspresi, dan (3) mengembangkan pribadi anak kearah pembentukan
pribadi yang utuh maupun menyeluruh, baik secara individual, sosial maupun budaya.
Dengan pemberian workshop, diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan dalam
menciptakan karya seni tari dan dapat meningkatkan pembelajaran seni tari di sekolah masing
– masing. Dalam hal ini memang dituntut adanya kreatifitas dan kemauan guru yang tinggi
untuk dapat membuat suatu bentuk pembelajaran seni yang bervariatif.
Dalam kenyataannya, proses pembelajaran seni khususnya seni tari masih nampak
monoton yang ditunjukkan dengan bentuk materi pembelajaran seni tari dari generasi ke
generasi selalu sama. Akibatnya, anak merasa jenuh, pasif, tidak aman dan cenderung ingin
segera terbebas dari kegiatan itu. Di sisi lain, para orang tua anak juga menuntut agar anaknya
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setelah lulus Sekolah Dasar memiliki nilai tinggi pada bidang kognitif termasuk pada bidang
studi UAN. Permasalahan ini membuat para guru terpaksa memenuhi tuntutan masyarakat
dengan mengenyampingkan materi pembelajaran seni.
Menurut pengamatan penulis, guru seni tari kebanyakan dalam proses pembelajaran
tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru, sehingga kualitas pembelajaran seni
tari hanya berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Materi guru yang
diperolehpun mereka hanya sekedar tahu dan sekedar bisa melakukan gerak tari, dan kurang
bisa menguasai bagaimana teknik gerak yang benar karena ketidakpahaman tentang gerak dasar
tari. Gerak dasar tari ialah suatu komposisi gerak tari secara sederhana yang digunakan untuk
mengawali pembelajaran tari. Gerak dasar tari pada umumnya ditata sangat sederhana dan lebih
mengutamakan sikap dan bentuk gerak tari yang baik (Hadi, Sumandiyo, 2007: 9). Sepaham
dengan Hadi, maka untuk menanggulangi permasalahan pembelajaran di atas, maka diperlukan
pengabdian masyarakat bagi guru SD dalam hal meningkatkan kecintaan budaya lokal
khususnya pada seni tari melalui workshop koreografi anak melalui gerak dasar tari Malangan
di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dengan demikian, maka diharapkan guru dapat
mengembalikan fungsi hakiki dari pendidikan yaitu mengembangkan aspek kognitif, afektif
serta psikomotorik.
METODE PELAKSANAAN
Untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah:
mengadakan konsultasi dengan pengawas UPTD Kecamatan Pakis, minta izin pelaksanaan workshop,
mempersiapkan materi kegiatan, setelah persiapan selesai, ditetapkan waktu kegiatan pada hari Rabu tanggal 3-4
Agustus 2016 pukul 08.00-17.00 di Gedung Koperasi Kecamatan Pakis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan program pengabdian ini dilaksanakan dua hari dibagi dalam lima sesi
dengan rincian materi pada tiap pertemuan/sesi sebagai berikut:
Sesi Pertama, hari rabu tanggal 3 Agustus 2016 pukul 08.00-12.00 dimulai dengan pembukaan
dan sambutan. Penyampaian materi pertama Wawasan seni tari serta diselesaikan dengan
sharing mengenai permasalah yang terjadi dalam pembelajaran seni tari. Sesi kedua, hari rabu
tanggal 3 Agustus 2016 pukul 13.00-15.00 dimulai penyampaian materi kedua koreografi anak
serta diselesaikan dengan sharing mengenai penciptaan tari anak pada pembelajaran seni tari.
Sesi tiga, hari rabu tanggal 3 Agustus 2016 pukul 15.00-17.00 penyampaian materi ketiga
gerak dasar putra tari malangan yang diambil dari gerak dasar tari topeng malangan. Sesi
empat, hari kamis tanggal 4 Agustus 2016 pukul 08.00-12.00 dimulai dengan pembukaan dan
doa. Penyampaian materi keempat mengulang atau mengingat kembali materi gerak dasar putra
tari malangan, kemudian dilanjutkan penyampaian materi gerak dasar putri tari malangan. Sesi
lima, hari kamis tanggal 4 Agustus 2016 pukul 13.00-16.00 peserta diberikan kesempatan
untuk mempraktekkan cara mencipta tari anak berdasarkan materi yang sudah disampaikan
yaitu dengan media gerak dasar tari malangan putra dan putri. Sebelum melanjutkan praktek,
peserta dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 6 sampai 10 orang masing-masing
kelompoknya. Kemudian ditentukan ada 2 tema yang akan digunakan dalam menciptakan tari,
yaitu tema kesenian malangan, dan kepahlawanan.
Evaluasi pelaksaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan
perincian sebagai berikut :
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Kehadiran dan tingkat partisipasi peserta melalui presensi kehadiran adalah 100%. Berdasarkan
jadwal pelaksanaan, serta ketepatan waktu pelaksaan, kegiatan pengabdian ini telah terlaksana
dengan baik, sesuai yang direncanakan. Pada akhir acara peserta mampu menghasilkan dan
mempresentasikan dari tema yang telah ditentukan yaitu tema kesenian malangan dan
kepahlawanan. Empat hasil karya koreografi untuk anak sekolah dasar dengan judul: tari
Jaranan, tari Bantengan, tari Proboretno, dan tari Sampur. Pada umumnya anak-anak selalu
menyenangi apa yang pernah dilihatnya. Dari apa yang dilihatnya secara tidak disadari atau
tidak dengan spontan menirukan gerak sesuai dengan apa yang pernah dilihatnya (Karyati,
2005: 27)). Koreografi dengan tema kehidupan sehari-hari lebih mudah untuk diaplikasikan
pada anak-anak karena anak cenderung meniru kebiasaan yang dilihat (Hidajat, 2003). Sesuai
dengan kedua pernyataan tersebut, dari apa yang pernah dilihat dan diamati anak-anak, dapat
dijadikan suatu tema. Pada umumnya tema-tema yang disenangi oleh anak-anak yaitu tingkah
laku binatang, dan tingkah laku manusia. Berikut merupakan dokumentasi gambar dari hasil
karya guru seni budaya yang mengkuti workshop koreografi tari:

Gambar 1 dan 2. Tari Sampur dan Tari Jaranan

Gambar 3 dan 4. Tari Bantengan dan Tari Proboretno

Tari sampur diperagakan oleh kelompok empat yang terdiri dari sembilan orang. Tarian
ini menceritakan anak kecil yang sedang bermain selendang atau sampur. Tari Jaranan
diperagakan oleh kelompok dua yang terdiri dari Sembilan orang. Tarian ini menceritakan anak
kecil yang sedang bermain kuda-kudaan (jaranan) di tengah lapangan.Tarian Bantengan
dipresentasikan 6 orang guru yang menggambarkan gerak-gerik hewan banteng. Tarian
Proboretno ditarikan oleh 10 orang yang menceritakan pahlawan wanita dari Malang.
Menurut Kamtini dan Tanjung (dalam Dewi, 2009: 27) untuk jenis tari anak, paling tidak memiliki sifat
kegembiraan atau kesenangan, geraknya lincah dan sederhana, iringannya pun mudah dipahami. Sependapat
dengan Kamtini dan Tanjung, bahwa tari yang dihasilkan guru-guru sekolah dasar Kecamatan Pakis merupakan
tarian anak-anak yang ragam geraknya sangat sederhana dan lincah, sehingga ketika peserta didik diajarkan tarian
tersebut lebih semangat.

SIMPULAN DAN SARAN
Hasil dari kegiatan pengabdian ini guru memperoleh banyak pengetahuan dan ilmu
mengenai koreografi anak. Terutama inovasi dalam pembelajaran seni tari, apa yang telah guru
terima akan diaplikasikan dalam pembelajaran yang mereka laksanakan. Gerak dasar tari
malangan bisa lebih dikembangkan dengan tarian lain atau sebagai dasar gerak tarian pakem
atau tradisi Malangan.
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Saran kepada guru dan kepala sekolah diharapkan memiliki daya saing dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran seni budaya khususnya seni tari dengan cara menciptakan
inovasi dan kreativitas pembelajaran seni tari yang baru agar dapat bermanfaat bagi peserta
didik di sekolah.
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