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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan kegiatan non-formal (ektstrakurikuler) yang bertujuan untuk 

meningkatkan kreativitas siswa dalam menggunakan pola lantai dengan Gerak Dasar Tari 

Sul-Sel di SMP Negeri 5 Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif, dimana peneliti menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Adapun permasalahan didalam penelitian ini 1). Bagaimana 

kegiatan ekstrakurikuler mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam mengembangkan 

pola lantai pada gerak dasar tari Sul-Sel? 2). Bagaimana tingkat kreativitas siswa dalam 

mengembangkan pola lantai pada gerak dasar tari Sul-Sel? Hasil dari dari penelitian ini 1). 

Kegiatan ekstrakurikuler mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam mengembangkan 

pola lantai, siswa lebih leluasa untuk mengeluarkan ide-ide pada kegiatan ekstrakurikuler 

tari di SMP Negeri 05 Makassar. 2). Tingkat kreativitas siswa semakin meningkat dari 

siklus I ke siklus II, ini ditunjukkan dengan peningkatan keaktifan siswa didalam kelas. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tari di SMP Negeri 5 makassar mampu 

meningkatkan kreativitas siswa dalalm berkreasi.  

  

Kata Kunci : Peningkatan, Kreativitas. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan menurut Arsyad, 

(2000: 204) Pedidikan proses 

pengubahan sikap dan perilaku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan penelitian. Pendidikan  

menurut  Arsyad, (2000: 11) Pendidikan 

adalah suatu proses pengubahan sikap 

dan prilaku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. 

SMP Negeri 5 Makassar Sampai 

saat ini pelajaran tari masih dianggap 

sebagai pelajaran yang  kurang mendapat 



 
 

 
 

respons dari siswa untuk dipelajari, 

sehingga animo siswa masih sangat jauh 

dari yang diharapkan. Sebagai gambaran 

peserta didik yang ikut masih rendah 

terutama pria. Sementara itu tari 

merupakan salah satu mata pelajaran 

yang tidak diujikan secara nasional. 

Namun dalam kenyataannya pelajaran 

seni tari dibutuhkan untuk penyeimbang 

otak kanan dan otak kiri. Oleh sebab itu, 

harus diupayakan peningkatan kreativitas 

belajar tari agar lebih mudah, menarik, 

dan lebih menyenangkan.  

Penyebab rendahnya kreativitas 

belajar yang dihadapi siswa sangatlah 

kompleks, yaitu dari dalam diri siswa  dan 

lingkungan. Penyebab yang datang dari 

siswa sendiri yaitu kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki siswa 

khususnya praktek tari dengan 

penggunaan pola lantai dan masalah dari 

luar siswa adalah masalah sosial. Adapun 

rendahnya kreativitas belajar siswa 

disebabkan oleh metode pembelajaran 

yang digunakan guru misalnya, guru 

dalam proses pembelajaran tidak 

mengikutsertakan siswa dalam 

pembelajaran secara aktif, siswa hanya 

disuruh menirukan dan menghafal gerak, 

sehingga hasilnya kurang bermakna dan 

tidak terekam dengan baik pada otak 

siswa. Berbeda halnya apabila siswa 

melakukan sendiri sehingga kreativitas 

siswa bisa tumbuh. Perubahan cara 

pandang terhadap siswa sebagai objek 

menjadi subjek dalam pembelajaran 

menjadi titik tolak ditemukannya 

berbagai pendekatan pembelajaran yang 

inovatif. Hakikat pembelajaran adalah 

belajarnya siswa dan bukan mengajarnya 

guru (Arsyad, 2000: 77). 

Peneliti mengambil materi Gerak 

Dasar Tari Sul-Sel karena kebanyakan 

siswa selama peneliti menyampaikan 

materi ini banyak mengalami kesulitan, 

dengan hasil yang kurang 

membanggakan. Padahal banyak hal 

yang berhubungan dengan materi telah 

dibahas, setelah konsep-konsep yang 

berhubungan dengan materi 

disampaikan. Untuk mengantisipasi 

permasalahan di atas, perlu diupayakan 

suatu pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

Kreativitas belajar siswa dapat 

diupayakan dengan cara menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga belajarnya bermakna. Bila 

belajarnya bermakna diharapkan 

kesulitan belajar siswa berkurang dan 

pada akhirnya ada peningkatan hasil 

belajarnya. Adapun usaha yang akan 

dilakukan untuk meningkatkan 

kreativitas siswa dalam mengembangkan 

pola lantai dengan materi gerak dasar tari 

Sul-Sel pada kegiatan ekstrakurikuler. 

Untuk membangun pengetahuannya 

sendiri yang diperoleh dari pengalaman 

belajar dengan teman yang dialaminya 

dan dapat pula menghubungkan dengan 

pengalaman yang lalu 

 (Pengetahuan Prasyarat) yang 

dimilikinya. 

Selain itu SMP Negeri 5 

Makassar, yang perlu ditekankan adalah 

bahwa pembelajaran menari di sekolah 

bukanlah menjadikan siswa sebagai 

penari, yang hanya sampai pada tujuan 

fisik motorik saja, namun lebih kepada 

tari sebagai media belajar untuk 

mengembangkan pola pikir, sikap serta 

kemampuan motorik melalui gerak 

(substansi dasar tari) serta meningkatkan 



 
 

 
 

kreativitas anak. Dalam melakukan 

kreativitas siswa dalam membuat pola 

lantai tidak perlu di perbaiki, karena 

mereka akan menggunakan cara meraka 

masing-masing yang keluar secara 

spontan, original dan juga pendekatan 

individual. Berdasarkan berbagai 

pemaparan mengenai kreativitas pola 

lantai dapat disimpulan bahwa kreativitas 

pola lantai adalah kemampuan untuk 

menciptakan pola lantai baru dengan 

mengutamakan kebebasan anak dalam 

bergerak untuk mengimajinasikan sebuah 

tema ataupun merespon iringan musik 

dengan gerak spontan yang pada akhirnya 

mengarah pada penciptaan gerak. 

Menurut Utami Munandar (2010: 67) 

Kreativitas gerak terdiri dari 1) 

kelancaran, 2) keluwesan, 3) keaslian dan            

4) elaborasi. 

Menurut Soedarsono (1975: 4) 

menyatakan bahwa pola lantai (floor 

design) adalah garis-garis di lantai yang 

dilalui oleh seorang penari, atau garis-

garis di lantai yang dibuat oleh formasi 

penari pasangan atau pun kelompok. 

Secara garis besar ada dua pola garis 

dasar pada lantai yaitu garis lurus dan 

garis lengkung. Garis lurus dapat dibuat 

ke berbagai arah yaitu ke arah depan, ke 

kanan, ke kiri, ke belakang, atau serong. 

Garis lengkung dapat dibuat lengkung ke 

depan, ke belakang, ke samping, dan 

serong. Dari dasar lengkung ini dapat 

pula dibuat  

desain  lengkung ular, lingkaran, angka 

delapan, juga spiral. Desain lantai yang 

terbentuk dari garis dasar lurus dan 

lengkung bisa bermacam-macam 

bentuknya, misalnya lingkaran, setengah 

lingkaran, diagonal, huruf V, atau bentuk 

lainnya yang sangat bervariasi. Desain-

desain tersebut memiliki makna-makna 

tertentu sesuai dengan maksud seniman 

penciptanya. 

Menurut Soedarsono (1975: 23) pola 

lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh 

seorang penari atau garis-garis di lantai 

yang dibuat oleh formasi kelompok. 

Secara garis besar formasi atau pola lantai 

tari juga menggunakan penyususnan 

formasi penari kelompok, kemudian 

dikreativitas menurut pola garapan 

koreografer sendiri. 

Ekstrakurikuler adalah sarana 

untuk mengembangkan diri siswa. 

Banyak program-program atau kegiatan 

yang membangun kejiwaan diri anak 

kepada arah yang lebih baik dengan 

manajemen yang baik (Hamalik, 

2010:45). Ekstrakurikuler tari di SMPN 5 

Makassar sebelumnya fakum, hal ini 

dikarenakan tidak adanya guru yang 

mampu melatih didalamnya. Seiring 

berjalannya waktu peneliti kemudian 

diamanahkan untuk melanjutkan kegiatan 

ekstrakurikuler tariyang tertunda ini. 

Setelah itu peneliti melakukan observasi 

pada saat pembelajaran berlangsung dan 

menemukan masalah-masalah di 

dalamnya yaitu siswa kurang kreativ 

dalam praktek tari sehingga tidak 

mengetahui pola lantai. Kemungkinan 

penyebabnya karena metode yang 

diberikan guru lebih mengarah ke teori 

daripada praktek. 

Berdasarkan tujuan pendidikan 

tersebut di atas, maka pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler dapat dijadikan 

wadah dalam meningkatkan wawasan 

keilmuan siswa guna memperoleh 

pengetahuan baru yang nantinya dapat 

dikorelasikan dengan pengetahuan yang 

diperoleh dalam kelas, pada akhirnya 



 
 

 
 

memberi efek positif terhadap prestasi 

belajarnya secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, peneliti mengangkat judul: 

Peningkatan Kreativitas Siswa Melalui 

Ekstrakulikuler Di SMP Negeri 05 Kota 

Makassar ( Materi Dasar Tari Sul-Sel). 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Mampu 

Meningkatkan Kreativitas Siswa 

Dalam Mengembangkan Pola 

Lantai pada Gerak Dasar Tari Sul-

Sel Di SMP Negeri 5 Makassar. 

2. Untuk mengetahui Tingkat 

Kreativitas Siswa Dalam 

Mengembangkan Pola Lantai 

pada Gerak Dasar Tari Sul-Sel 

melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tari Di SMP Negeri 5 Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yang dibuat secara 

terperinci yang dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan dan dalam bentuk pernyataan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kegiatan Ekstrakurikuler 

Mampu Meningkatkan Kreativitas 

Siswa Dalam Mengembangkan Pola 

Lantai pada Gerak Dasar Tari Sul-

Sel Di SMP Negeri 5 Makassar? 

2. Bagaimana Tingkat Kreativitas 

Siswa Dalam Mengembangkan Pola 

Lantai pada Gerak Dasar Tari Sul-

Sel melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tari Di SMP Negeri 5 Makassar? 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah manfaat teoritis dan 

praktis. Adapun manfaat teoritis adalah: 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian untuk sumbangan 

pemikiran bagi lembaga 

pendidikan tinggi Universitas 

Negeri Makassar khususnya 

mahasiswa Fakultas Seni dan 

Desain Prodi Pend.Sendratasik 

untuk lebih mengenal proses 

pembelajaran yang baik dan benar. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian dapat dijadikan 

informasi kepada guru pengampu 

mata pelajaran Seni Budaya, dan 

dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam proses pembelajaran yang 

diajarkan di kelas pada mata 

pelajaran seni budaya. 

b. Bagi siswa  

Hasil penelitian diharapkan 

berguna bagi siswa disaat 

pembelajaran seni budaya siswa 

dapat terdorong untuk belajar lebih 

aktif dalam suasana yang 

menyenangkan dan dapat lebih 

jelas dalam menerima pemahaman 

materi yang disampaikan serta 

meningkatkan kreativitas siswa 

dalam mengembangkan gerak 

dasar tari Sul-Sel pada kegiatan 

ekstrakurikuler tari khususnya di 

SMPN 5 Makassar. 

 

2. METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif, 

dimana peneliti menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan 



 
 

 
 

kuantitatif. Data yang diperoleh 

berupa angka – angka yang 

selanjutnya dijabarkan kedalam 

bentuk kalimat. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi pada 

saat sekarang (Suharsimi Arikunto, 

2011: 64).  

2. Perencanaan 

Penelitian Tindakan Kelas ini 

direncanakan 2 siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan.Langkah awal yang 

dilakukan sebelum PTK dilaksanakan 

adalah melaksanakan Pre Test berupa 

praktik unjuk kerja kepada siswa untuk 

melihat kreativitas  pada siswa. Hasil tes 

siswa dianalisa untuk menentukan 

tindakan yang tepat dalam mengatasi 

kesulitan siswa, menghubung-hubungkan 

fakta dan membuat kesimpulan. 

Dari hasil analisa maka ditetapkan 

bahwa tindakan yang digunakan untuk 

mengatasi rendahnya kreativitas siswa 

adalah meningkatkan kreativitas siswa di 

dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan 

berpedoman pada refleksi awal tersebut 

maka dilaksanakan PTK dengan prosedur 

(1) perencanaan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi, (4) refleksi dalam 

setiap siklus. 

Untuk melaksanakan pembelajaran, 

guru/peneliti mempersiapkan bahan ajar 

dan langkah-langkah mengajar 

sedemikian rupa sehingga mudah 

dipahami oleh guru dan oleh peserta 

didik. Tahap Perencanaan Tindakan  

meliputi: (1) membuat Program, (2) 

menyiapkan sarana dan prasarana, (3) 

membuat lembar observasi, (4) membuat 

alat bantu mengajar yang diperlukan, (5) 

membuat alat evaluasi / test unjuk kerja. 

3. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

tiap tahap adalah Guru memilih satu  

keterampilan (gerak dasar tari Sul-Sel). 

Kemudian Guru membagi kelompok 

dalam satu kelompok beranggotakan 6 

orang. Selanjutnya guru 

mendemostrasikan gerak dasar tari Sul-

Sel dan siswa mengikuti guru. Setelah itu 

guru menjelaskan dan mempraktikkan 

gerak dasar tari Sul-Sel yang diajarkan 

sedangkan pengamat mengamati, menilai 

dan memperhatikan.  

Kemudian Guru meminta tiap-tiap 

kelompok mempraktekkan gerak dasar 

tari Sul-Sel dengan Pola Lantai. Setelah 

itu Guru memberi nilai secara individu 

dan kelompok. Pengamat mengamati 

sejauh mana keberhasilan kegiatan 

ekstrakurikuler dalam meningkatkan 

kreativitas siswa terhadap pengembangan 

pola lantai pada gerak dasar tari Sul-Sel. 

4. Pengamatan 

Observasi atau pengamatan pada 

siswa ditekankan pada kreativitasnya, 

serta keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, aktifitas serta 

peran siswa dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler juga diamati. 

5. Refleksi 

Pada tahap ini guru melihat sejauh 

mana keberhasilan siswa dalam 

menerima materi pembelajaran. Refleksi 

ini sebagai acuan untuk menunju siklus 

berikutnya jika perlu dilakukan kembali 

pengamatan. 

6. Monitoring dan Evaluasi 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

setiap siklus diamati, untuk mengetahui 

apakah setiap tindakan ada perubahan 

atau belum. Perolehan data pada setiap 

siklus diadakan penilaian unjuk kerja. 



 
 

 
 

Penilaian dilakukan sesuai dengan 

perencanaan yang terdapat pada RPP. 

B. Defenisi Operasional Variabel  

1. Variabel  merupakan sesuatu yang 

menjadi objek pengamatan 

penelitian, sering  juga disebut 

sebagai  faktor  yang berperan dalam 

penelitian atau gejala yang akan 

diteliti (Tjetjep, 2011: 208-211). 

Sedangkan variabel penelitian adalah 

suatu atribut dan sifat atau nilai 

orang, faktor, perlakuan terhadap 

objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel bebas (independent) 

merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel lainnya, atau 

variabel yang menjadi penyebab 

timbulnya variabel terikat. Variabel 

bebas pada penelitian ini adalah 

kreativitas. 

2. Variabel terikat (dependent) 

merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah hasil belajar.  

C. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah 

semua siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari tahun ajaran 

2018/2019 yang berjumlah 24 siswa. 

Terdiri dari siswa kelas VII dan VIII. 

Factor yang akan diamati dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Factor siswa, yaitu mengamati 

aktivitas kegiatan belajar 

siswatentang materi 

gerak dasar tari Sul-Sel. 

A. Factor efektifitas pembelajaran 

meliputi hasil belajar dan sikap siswa 

yaitu peningkatan kreativitas siswa 

pada pengembangan pola lantai 

dengan gerak dasar tari Sul-Sel. 

HASIL PENELITIAN  

1. Penerapan Ekstrakurikuler 

Mampu Meningkatkan 

Kreativitas Siswa dalam 

Mengembangkan Pola Lantai 

pada Gerak Dasar Tari Sul-Sel di 

SMP Negeri 5 Makassar 

 

Penerapan ekstrakurikuler yang 

dapat meningkatkan kreativitas siswa 

dalam mengembangkan pola lantai pada 

gerak dasar tari Sul-Sel di SMPN 5 

Makassar dilakukan dengan 2 siklus. 

Namun sebelum menerapkan Siklus I 

peneliti telah melakukan observasi untuk 

melihat dan menjadikan perbandingan 

hasil yang akan nantinya peneliti 

dapatkan. Pada saat observasi awal 

peneliti melihat kreativitas siswa sangat 

rendah dalam pembelajaran seni budaya 

khususnya tari. Siswa-siswa tidak 

kreativitas dalam mengelolah pola 

lantainya pada saat menari (sumber guru 

seni budaya Mardafiah 22 September 

2017). 

Berdasarkan hasil observasi di atas, 

peneliti menjadikan acuan untuk 

melaksanakan siklus I dengan bantuan 

metode demonstrasi. Berikut penerapan 

ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam mengembangkan 

pola lantai pada gerak dasar tari Sul-Sel 

di SMPN 5 Makassar dalam sisklus I: 

Pelaksanaan Siklus I 

a. Perencanaan 



 
 

 
 

Sebelum peneliti melakukan 

tindakan dalam kelas, peneliti 

mengonsultasikan  

materi yang akan diiajarkan apakah 

sesuai dengan RPP kepada guru mata 

pelajaran seni budaya kelas VII dan VIII. 

Setelah itu peneliti membahas RPP yang 

sudah disusun dengan dosen 

pembimbing. Kemudian setelah disetujui 

maka peneliti kembali berdiskusi dengan 

guru seni budaya mengenai jadwal 

tindakan siklus I. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas 

menggunakan metode demonstrasi. 

Mempersiapkan dan menyusun materi 

yang digunakan dalam pertemuan 

pertama, pertemuan kedua, pertemuan 

ketiga, dan pertemuan keempat, Siswa 

kelas VIII dan VII berjumlah 24 Siswa 

perempuan berikut nama-nama siswa 

kelas Ekstrakurikuler; 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan ekstrakurikuler 

dilaksanakan sebanyak II Siklus 

karena pada Siklus I belum terlihat 

kreativitasnya dalam 

mengembangkan pola lantai 

sehingga dilaksanakanlah Siklus II, 

setelah diberikan tindakan dengan 

tambahan metode pendekatan untuk 

membantu meningkatkan kreativitas 

siswa dalam mengembangkan pola 

lantai saat menari siswakelas VII dan 

VIII pada ekstrakurikuler SMPN 5 

Makassar dalam pembelajaran seni 

tari (Dasar-Dasar Tari Sul-Sel). Hal 

ini terbukti secara empiris bahwa 

sebelum penerapan tindakan hanya 

35% yang kreativ dan setelah  

pelaksanaan tindakan meningkat 

menjadi 99% kreativ dalam 

mengembangkan pola lantai. 

2. Tingkat Kreativitas Siswa dalam 

Mengembangkan Pola Lantai pada 

Gerak Dasar Tari Sul-Sel melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Tari di 

SMP Negeri 5 Makassar telah 

mengalami peningkatan dengan 

penggunaan siklus I dan II. Hal ini 

terbukti secara empiris pada siklus I 

terdapat 55% siswa yang mencapai 

KKM penelitian yang diterapkan, 

dan pada siklus II meningkat 99%. 

B. Saran 

Setelah melaksanakan penelitian, 

beberapa saran yang akan menjadi 

masukan khususnya untuk 

ekstrakurikuler SMPN 5 Makassar: 

1. Kepada guru ekstrakurikuler seni 

tari, agar mencoba menerapkan 

metode pendekatan untuk 

menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. 

2. Kepada guru ekstrakurikuler seni tari 

hendaknya meningkatkan 

kemampuan mengelolah 

pembelajaran antara lain: a. 

Membuat persiapan atau 

perencanaan dengan baik, b. 

Mengoptimalkan penyampaian 

dengan menggunakan strategi yang 

berpusat kepada kegiatan siswa, c. 

Melaksanakan kegiatan penampilan 

hasil melalui penilaian dan tindak 

lanjut. 

3. Hendaknya siswa senantiasa 

meningkatkan kreativitasnya dalam 

mengembangkan pola lantai 

khusunya dalam materi dasar-dasar 

tari Sul-Sel dengan selalu berlatih di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

Kepada guru ekstrakurikuler seni 



 
 

 
 

tari, agar mencoba menerapkan 

metode pendekatan dalam kelas 

sehingga siswa tidak merasa sungkan 

untuk bertanya jika tidak mengerti. 
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