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Standar komp€tensi F,embelajaran seni tari di sekolah dasar khususnya apresiasi
seni tari Nusantara daerah setempat tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena
kapasiras guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan seni tari secara khusus
menyebabkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan seni tari tidak opimal. Tujuan umurn
model pelatihan apresiasi seni tari Nusanlara daerah setempat dapat medngkatkan
kompetensi pedagogrk dan profesional guru sekolah Dssardan dapat ditempkan peda

pelatihan guru yang mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan di
sekolah dasar. Metode penelitian menggunakan Research arul Developnent (R&D).
Responden penelitian adalah guru sekolah dasar di Makassar. Keefektifan model diuji
melalui uji validasi oleh pakar dan praltisi, Data hasil penelitian dianalisis secara
deskriftip.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk model pelatihan apresiasi seni tari
Nussntara daerah setempat setelah uji coba te6atas dibagi dalam tiga tahsp yaitu:
perencaDaan dengan tiga kegiataq pelaksanaan dengan tiga kegiatan dan; evaluasi dengan
du8 kegiatan. Peneliti menyarangkan agar model pelatihan apresiasi Nusantara daenh
setempat, hasil peng€mbargan dapat diimplementasikan pada pelatihan guru sekolah dasar
lainnya karena terbulti efektif untuk pelatihan gulu pada mata pelajaran seni budaya dan
keterampitan di sekolah dasar.

Kata kunci: Model, pelatihan, apresiasi seni tari Nusantara, daerah setempat



I. PENDAIIIII,I]AN

l.l Lalsr Belrkrng

Seni tari dalam kes€luruhan
proses pembelajaran siswa di sekotah
sangat penting, karena tari merupakan
ekspresi cerdas pengalaman manusia dan
merupekan sumber penting yang
memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan kognitif, emosional dan
fisik dalam p€mahaman multikultural.
Tari merupakao bentuk seni dengan
menggurakan tubuh manusia sebagai
wahana ekspresi . Wahyrdianto (2009:83)
Tari sebagai seni yang manarik sehingga
dapat digunakan dalam dunia pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dari
aspek-aspek fisik, mental, dan emosional
manusia-

Krisbiyah dkk, (2004:52)
Apresiasi s€ni tari sebagai salah satu
wahana untuk menumbuhkan sikap,
menghargai. memahami. menikmati seni
s€rta merangsang kemampuan kreasi.
melalui kegiatan seni dan pengalaman
estetik dalam kehidupan sehari-hari.
Apresiasi seni tari Nusantara daerah
setempat menjadi materi yang harus terus
di pertahankan karena karya seni tari
Nusantara daemh setemfnt menjadi ciri
khas seni daeratl Adirozsl (2004:69)
Pendidikan apresiasi seni menyediakan
ruang untuk mengembangkan imajinasi
dan keativitas seseorang, sesuatu yang
sulit didapalkan melalui sistem
pendidikan kita yang lebih mendahulukan
hafalan, kesengaman dan kecerdasan
kognitif dari pda pengertian, kebebasan
berekspresi dan kecerdasaa emosional-
spiritual.

Salam (2004:22) menyatakan
apabila kita ingin mcncetak manusia
lndonesia yang utuh yang tidak hanya
cerdas tetapi juga punya hati, yang tidak
hanya menguasai teknologi te{api juga
menghargai tradisi dan ketulusan, maka
pendidikan seni jangan kita pingirkan.
Pengalaman khas yang diberikan oleh
mata pelajaran seni ini berbeda dengan
Fengrlaman yrng ditr$ert n oleh mata
pelajaran lain. Bila mata pelajaran lain
6.hh..iLo6 F6d.t'mon haaata. ...,-

sistimatis dan rasional, maka senl

m€mberikan pengalaman mtuk
menanggapi dafl menyuguhkan sesuatu
dengan perasaan sensitif Bila mata
pelajaran IPA mengamhkan peserta

didiVsiswa untuk memahami keadaan di
sekililingnya secara intelektual. ma*a seni

m€mbantu aDak untuk memahami secara

emosional. Manusia yang berkepribadian
utuh yang drharapkan oleh duna
pendidikan kita adalah manusia yang

memiliki kematangan int€lektual dan
emosional.

Untuk mewujudkan uraian di atas

dibutuhkan guru yang profesional dan

untuk melakukan pembinaan ke arah
profesional diperlukan pelalihan yang
terkait dengan manajemen yang isinya
merupakan p€rencanaan, pengelolaan
pelaksanaan, dan evaluasi. Pelatihan
harus relevan dengan kebutuhan sekanng
dan kebutuhan yang akan datang untuk
kepentingan masydakat pengguna hasil
pelatihan. Model pelatihan apresiasi seni

tari Nusantara daerah setempet p@da guru,
dalam bentuk pelatihan tari empat etnik
dengan memakai media CD (Comgact
Disk) yang berisi teks, angka, gambar,
suara yang dioperasikan dengan komputer
atau sejenisnya, dan dapat digunakan
dalam proses pelatihan sebagai media,
sehingga terjadi proses aklif, anlara
instruktur dan guru.

Pelatihan apresiasi seni tari
Nusantara daerah setempat { lokal) bagi
guru sekolah dasar di Makassar b€lum
pernah dilaksarakan sehingga belum ada
model dan pedoman pelatihan yang
ters€dia. Alas dasar latar belakang
tersebut perlu dikembangkan sebuah
model pelalihan apresiasi seni tari
Nusantara daerah setempat pada guru
yang berangkst dari model yang sudah
ada, karena sejauh ini belum ada
penelitian mengenai model pelatihan
apresiasi seni tari Nusantara daerah
setempat.

Berdasarkan hasil obsewasi. dan



pembelajaran seni tari dilalqrkao secan
konvensional, karena kemampuan guru
secara praktik tenlang agresiasi seni tari
Nusantara daerah setempat (lokal) belum
memadai sehingga tidak dapat
mengembangkan sensitivitas dan
heativitas peserta didik, belum
tersedianya sumber belalar apresrasr tari
NusantaE daerah setempat (lokal), bahan
ajar dan media pembelajaraq kaset, buku
panduaq VCD, dan alat penunjang
lainnya khususnya bulu karya seni tari
yang ada di daerah baik karya seni tari
tradisi maupun karya seni tari, gmru

secara khusus belum pernah mendapatkan
pelatihan apresiasi seni tsri Nusantara
daerah setempat tradisi (lokal)
sebagaimana seharusny4 sehingga perlu
kebijakan yang lebih operasional
khususnya pada guru SD yang
mengajarkan mata pelajaran seni budaya
dan keterampilan dalam memp€rsiapkan
sumbr daya manusia yang lebih
lJ Tujuatr Perelitiu

Tujuan umum penelitian pengembangan
ini adalah untuk mengembangkan model
pelatihan apresiasi seni tari Nusantara
daerah setempat yang dapat digunakan
pada pelatihan guu yang mengajarkan
mata pelajaran seni budaya dan
keterampilan di sekolah dasar. Tujuan
khusus penelitian ini untuk mendap&tkan

II. LANDASAN TEORI
2.1 Pelrtih8'l

Pendidikan pada masa sekarang
telah menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari kehidupan s€tiap masyarakat dan
bangsa. Kcbutuhan akao peningkaian
ilmu dan teknologi pada masa yang akan
datang semakin dirasakan seiring dengan
meluas dan rasionalnya hubungan
manusia dalam tatanan masyarakat
global. sehingga individu semakin
membuluhkan wawasarL dan penguasaan
atau tambahan keterampilan baru agar
sesuai dengan tuntulan dunia kerja.
peningkatan karier atau aktualisasi diri.

Irianto.(2001 :45)
mengelompokkan tiga jenis pelatihan,
yeitu: (l) ptu-servic:e lruiniqt y.itu
pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi

bffkualitas khususnya jenjarg pendidikan
dasar, alokasi waktu yang disediakan
untuk mata p€lajaran seni budaya dan
keterampilan sargat te(batas sehingga,
pembelajaran tari di SD belum bisa
mewujudkan p€mahaman, penghayatan,

apresiasi, dan kearifitas peserta didik,
belum ada secara khusus model pelatihan

apresiasi seni tad Nusantara daerah
setempat (Makassar) selama ini.
1.2 Rumuslo MEsrloh

Berdasarkan lal^t belakang
masalah, selanjutnya dirumuskan masalah
penelitian yaitu: Bagaimana bentuk
model pelatihan apresiasi seni lari
Nusantara daerah yang efektip dan
praktis, setelah melalui uji coba terbatas.
Dengan penelitian pengembangan inl
hasrl u1i coba tersebul hanya dibatasi
sampai studi pengujian terbatas yang
dapat digunakan dalam pelatihan gulu
sekolah dasar?.

model pelatihan apresiasi seni tan
Nusantara daerah setempat yang efektip
pada aspek praktis, yaitu model hipotetik
setelah melalui uji coba lerbatas. Dengan
penelitran pengembangan rni hasil uji
coba tersebul ha.ya dibatasi sampai studi
pengujian terbatas

yang akan bekerja dilingl:ungan instansi;
(2) in-service truining adalah kegia!@;nn
p€latihan untuk medngkatkan
kemampuan para pegawai yang telah
beke0a di insta$i tersebut dan; (3)
social-seryices trqihing adalah pelayanan
instansi kepada masyarakat sesuai dengan
tugas dan kewenangannya.Pelatihan
merupakan bentuk pengembangan sumber
daya manusia yang amat sfategik.
Atmodiwirio (2002:95)Program pelatihan
selalu direncanakan untuk tujuan-tujuao
sepenii pengembangan pribadi,
pengembangan professional, p€mecahan
masalah. tindakan remedisl, motivasl,
meoingkattan mobililar &n teamanan
anggota organisasi.



Muchtar (2002:63) Pelatihan
adalah proses membantu guupegawai
agar dapat lebih efektif dalam
pekerjaannya sekamng dan di masa yang
akan datang melalui pengembangan

kebiasaan, pikiran, tindakan, kecakapan,
pengetahuan dan sikap. Tujuan pelatihan
apresiasi seni tari Nusantara daerah
sstempot adalah agar guru sekolah dasar
dapat menambah kompetensi pedagogtk,
profesional, kreatif, dan inovatif,
sehingga dapat melaksanakan tugasnya
secara profesional. Hal ini sesuai dengan
tujuan diklat, menuut Kamil (2008:39)
yang menyatakan bahwa tujuan pelatihan
adalah "untuk mencapai kemampuan dan
keterampilan yang dipqlukan dalam
jabatan". Pernyataan tersebut
membuktikan bahwa orang yang sudah

Model pembelajaran yang dapat
diterapkan dalam pelatihan, diuraikan
Nedler (1982) Model Pelatihan
Keterampilan unhrk satu jabatan (St,//.r
Training for the Job), Model
Pengembangan Strategi Pelatihan, Model
Rancang Bangun Pelatihan dan Evaluasi
(Training Design and Evaluation Motlel),
Model Pelatihan Empat tangkah, Model
Pelatihan Tujuh Langkah, Model
Pelatihan Sembilan Langkah, dan Model
Pelatihan Sepuluh langtah.

Penyeleaggaraan pelatihan pada
umumnya lebih banyak digunakan oleh
lembaga-lembaga atau organisasi baik
pemerintah maupun swasta" dan juga
pe.usahaan, dengan menggunakan model-
model yang berbeda. Model-model
pelatihan yang ditampilkan tersebut,
kesemuanya bertujuan untuk
meningkarkan ku8litas SDM sebagai
tenaga kerj4 yang akhimya dapar
meningkatkan produksi.

2.3 Apresiari Seni

Sayuti (2002:6) menjelaskan bahwa
karya-karya seni pada dasarnya
merupakan hasil penafsiran kehidupn
yang dllakuf,an oleh para sentmannya

mendap@tkan pelatihan akan memiliki
kemampuan dan keunggrlan.

Pelatihan sebagai alat pengembangan

sumb€r daya manusia yang berhubungan
dengan peningkatan keterampilan-
keterampilan karyawan dan peningkatan
kemampuan untuk mcmenuhi tuntutan
situasi keda yang selalu berubah.
Pelatihan yang diselenggarakan
diharapkan memberikan p€rubahan

dalam presusi kerja sehingga sesuai

dengan tujuan organisasi. Flippo (1984)
Pelatihan memberikan manfaat dalam
tugas yaitu: (l) untuk mengatasi adanya
perubahan tugas; (2) untuk meningkatkan
kemampuan pes€rtq (3) ulltuk
meningkatkan keahlian peserta; (4) untuk
mengurangi kesalahan di dalam bekerja,
dan; (5) untuk mendapa&an pengakuan.

Usman (2008:52) Perbedaan
anlara satu pelatihan dengan pelatihan
yang lain lebrh terletak pada sisi
pendekataD pembelajaran dan
pengorganisasian pelatihannya, namun
pada prrinsipnya kesemuanya mempunyai
tujuan yang sama yaitu mcningkatkan
pengetahuan- keterampilan dan sikap dari
para peserta pelatihan- Menurut Usman
(2008:84) Sebagai sebuah proses,
pelatihan bukanlsh suatu program yang
telah lengkap dan dapat dibuat seketika.
la memerlukan waktu. sena melrpuli
intensitas, frekuwensi, dan durasi waktu
tertentu, serta bersifat corlirorar dan
melibatkan berbagai elemen yang harus
dikelole scaara benar. Pendekatan sislem
menghendaki pengelolaan f,elatihan
secan sistematis dan berorientasi kepada
hasil. Masing-masing komponen
memiliki keterkaitan dengan komponen
lain, sehingga semakin sempuma setiap
proses yang dilalorkan, maka akan
semakin baik hasil yang didapatkan

Menciptakan sebuah karya seni: tari,
musik, dan sastra, bagi seniman, pada
hakik&tnya sama dengan loku, yang t*
rerplsal*an @i ngelmu, kare'la ngehnu

2.2 Model-Model Pe18tihsn



iku kalakone kanthi laku, yak
menafsirkan realitas kehidupan.

Seni adalah kegiatan yang mencakup
berkarya senr. apresiasi seni. dan berteori
seni, baik melalui jalur pendidikan formal
maupun non-formal sebagai kegiatan
masyarakat. Jalur pendidikan seni
meliputi jenjang pendidikan umum dan
kejuruan dimaksudkan untuk
meningkatkan kecerdasan peserta didik
untuk memecahkan masalah kehidupan.
Kecerdasan berhubungan dengn
pembinaan kemampuan berfikir, sedang
kegiatan seni berhubungan dengan
pembinaan peiasaan.

Apresiasi seni mengandung fungsi
didik. Keberadaanya dalam program
perdidikan seni b€rsama dengan kegiatan
keasi. Dengan kegialan apresiasi
diharapkan b€rkembang, sisi kemampuan
krertrf besena dampak yang lain.
Pembelajaran apresiasi s€ni bukan untuk
menularkan seni letapi fungsinya sebagai
samna dan menumbuhkembangkan
2.4 S€ni Tsri

Tari merupakan salah satu cabang
seni, dimana media ungkap yang
digunakan adalah tubuh. Tari mendapat
perhatian besar di masyarakat. Tari ibarat
bahasa gerak merupakan alat ekspresi
manusia sebagai media komunikasi yang
universal dan dapat dinikmati oleh siapa
saja. pada waktu kapan saja. Sebagai
samna komunikasi, tari memiliki peranan
yang penting dalam kehidupan
masyarakat. Pada berbagai acara tari
dapat berfrmgsi menurut kepentingannya.
Masyarakar membutuhkan tari bukan saja
sebagai kepuasan estetis, melainkan
dibutuhkan juga sebagai salrma upacam
agama dar adat. Apabila disimak secara
khusus, tari membuat seseorang tergerak
untuk mengikuli irama tari. gerak tari.
maupun unjuk kemampuan, dan kemauan
kepada umum secara ielas.

Soedarsono (2002:126)
menyatakan bahwa "tari merupakan
ekspresi jiwa manusia yarg diubah
melalui gerak ritr s yang indah". Sejalan
dengan pendapat tokoh tors€but, pada
pri.sipnya masalah ekspresi jiwa masih

menjadi harga mati yang tidak bisa
ditawar. Pemyataaan yang mendasar

tentang ekspresi jiwa manusia menjadi
salah satu kunci tari meniadi bagian
kehidupan yang mungkin hingga waLtu
mendatang selaiu menjadi tumpuhan
perkembangannya. Sering kita lihat dalam
berbagar acara bark melalui medra televisi
{Tv). maupun berbagar kegratan lain
seperti pada acara khusus berupa
pergelaran tali, paket acala tontonan yang
diselenggarakan dan acara tontonan
dalam kegaiatan kenegaraan maupun
acara-acara ya[g berkaitan dengan
keagamaan, p€rkawinan maupun pesla
lain yang berhubungan.

individu. Apresiasi seni mengajarkan
bagaimana kita sebagai penikmat sebuah
karya seni bisa menilai karya tersebut

s€suai dengan apa adanya. Misalnya suatu
karya seni tari dimana di dal&m karya
tersebut terdapat sesuatu yang bermakna
dilihat dari berbagai sudat pandang.

Sedjawati (2007:296) menyatakan bahwa
apresiasi seni adalah "proses
pembelajaran karena di dalamnya
memungkinkan adanya makna yang
bersentuhan dengan cara merasa. berpikir,
bersikap dan b€nindak dari dereten
realitas".

Apresiasi seni adalah rasa estetik,
empati, persepsi, pengetabuan, dan proses
krilis sehingga dapat merangsang
kemampuan mengapresiasi melalui
pengindraan terhadap suatu objek seni,
dan berkreasr dengan memahamr,
menghargai, menlukai dan menilai suatu
karya s€ni dengan segala kekuangan dan
kelebihannya.

Tari menjadi b€nhrk pengalaman
gerak yang paling awal bagi kehidupan
manusia. Media ungkap tari berupa
keinginan/hasrat berbentuk refleksi gerak
baik secan spontan, ungkapan
komunikasi kata-kata, dan gerak-gerak
maknawi maupun bahasa tubub/gestur
makna yang diungkapkan dapat
diterjemahkan penonton melalui denyut
atau detak tubuh



III. METODE PENELTTIAN
3-'l Pendek trn Penelitisn

Penelitian ini menggrmakan metode
pengembangan Research dan
Development (R&D).
Pendekatan ini dipilih karena R & D

metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan atau
mengembangkan produk tenentu dan
menguji keefektifan produk tersebut.
(Sugiyono, 2009:407). Karakteristik
pengembangan adalah: (l) produk yang.

3.2 Prosedur Pergembrtrgrn
Pengembangan model pelatihan

apresiasi seni iari Nusantara daerah
setempat dilaksanakan melalui tiga taiap,
yaitu:(l) studi p€ndahul uan; (2)

3.3 tjji(loba Produk

Desain uji coba pada tahap
pengembangan draf model ini dilakukan
dengan empat tahap uji coba yakni: (11 ujr
ahli (tiga orang); (2) uji coba perorangan
3.4 Subjek tjji Cobs

Kerangka penelitian dan
pengembangan (R&D) rnerJxn].rt Botg &
Gall (1983:675) menggunakan istilah
lokasi dan subjek penelitian sebagai
tempat pengumpulan data Lokasr
penelitian dan pengembangan model
pelatihan dilaksanakan di Makassar
dengan populasi guru sekolah dasar yang
3.5 Jenis Dat

Jenis data Erdiri atas data
kuantitatif dan data kualitatif. Data
berupa komentar dan saran dideskipsikan
secara kualitatif, sedangkan tentang
ketepatan, kejelasan dan kegunaan model
dan materi pelatihan apresiasi seni tari
Nusantara daerah setempat (lokal)
digunakan analisis statistik deskriptif
persentase PedlaBn uojuk keqa
dilal-ukan dengan bentuk tes praktik
apresiasl dengan tujuan untuk mengelahui
tingkat pemahaman dan penguasaan
terhadap materi yang telah
diajarkan/dilatih. Data kuantitatif
diperoleh dari persentase jawaban
Lp(i^ncr eh.li<i<L.h,fi'han FnilrirD

dikembangkan didasarkan pada masalah
yang dijumpoi dalam pembelajaran seni

tari di SD; (2) dikembangkan melalui
peiancangan dan uji coba; (3) uji coba
dilaksanakan drlam tiga tahap. yartu uji,
uji empiris, dan uji lapangan.

pengembangan danperancangan model
pelatihan dan; (3) validasi model
p€latihan

(enam orang guru SD); (3) uji coba
kelompok (sepuluh orang guru SD) dan;
(4) uji-coba lapangan terbatas lriga putuir
glru SD).

ada di Makassar s€banyak 99 orang
dengan rincian 30 orang untuk subjek
p€serta kebutuhan pelatihan, 23 orang
subjek untuk uji coba inshumen
penelitian, 46 orang subjek unruk uji coba
model pelatihan (perorangan, kclompok
dan terbatss).

dalam angket skala Likert terhadap draf
produk dan perangkat, serta pelaksanaan
pelatihan berupa skor angka.

Data kualitatif diperoleh dari
jawaban angket terbuka mengenai
kebutuhan guru terhadap pelatihan
apresiasi seni tari di sekolah dasar yang
diinginkan dan tanggapan para ahli
terhadap produk dan paket berupa hasil
uraian deskriftif kritik dan saran

evaluator. Eksperimen dilakukan dengan
analisis disain yang digunakan uotuk
menguji kegunaan model dengan
mengunakan desain penelitian.



3.5 Teknik Pengumpulen D8t8

Teknik yan digunakan untuk
mengumpulkan data adalah:

l. Wawancara tidak berstruktur,
digunakan pada saat

mengumpulkan data tentang
model dan paket pelatihan yang
digunakan oleh PPPPTK-SB
Yogyakana, LPMP Makassar, dan
Dinas Pendidikan dan Parawisata
Makassar.

2. Angket penilaian peserta terhadap
penerapan model pelatihan

J.6 Teknik Analasis Data

Data mengenai kondisi dan
kebutuhan guru tcntang pelatihan
apresiasi seni tari dianalisrs dengan leknis
persentase. sementaf,a evaluasi melalui
angket skala Likert. Angket tertutup akan
draralisis menggunakan teknik analisis
rala-rata. Data hasil belajar apresiasi senr

apresiasi seni lari Nusantam
daerah setempet (empat etnik),
berupa skala Likert.

3. Format catatan rekaman
diBmakan untuk mengumpulkan
data hasil telaah peneliti melalui
diskusi terfokus (FGD) dengan
dosen seni tari menge.ai
penerapan model Pelatihan,
berupa kolom lembar baris kosong
untuk diisi sesuai hasil rekaman
diskusi

dianalisis dengan menggunakan pedoman
konversi skor sbsolute skala lima.
Kriteria nilai .ata-rata evaluasi draf
produk pengembangan yaitu: (l) 3,20-
4,00 sangat baik, (2) 2,20-3,19 baik, (3)
1,20-2,19 kuang baik, (4) 0,00-1,19 tidak
baik



IV. HASIL PENELTTIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Eslil Petrelitian

Bentuk Model Pelstihan Apresiasi Seni Tari Nusatrtsra Daerah Setempat

Pf, RENCANAAN Pf, I,ATIHA}i

PELAKSANAAN PEI,ATIHAN

Peny$unan Program
dan Paket Pelatihan

Materi Unsur Tari Realisasi Model Pelatihan

Workshop Gerak Dasar Tari Nusantara
Daerah Setempat

EVALTIASI PELATIHAN

Tindak l^anjut
Pelalihan

Pro$am
Implementasi Hasil
Pelatihan di Sekolah

Deskripsi Model Pelatihao

1.1 Peretrc.narn Pehtihrn
l.I.l ldentifikasi KebutuhaD Pelatihatr

Idenrifikasi kebutuhan pelatihan
dilakukan dengan menganalisis angket
kebutuhan guru sekolah dasar yang
diedarkan melalui sekolah yang ada di
Makassar, analisis penguas&m
LolrlFelettsi, y.og diLuasai dalt
,lihllt,,hL.n lu?{,.erL.n .1.r. ouDt

tersebut dapat dirancang susunan
keburuhan pelatihan apresiasi seni tan
Nusanta$ Daerah s€tempat.

Tujuan PelatihanIdentifikasi
Kebutuhan Pelatihan

MODf,I, PELATIHAN APRESIASI SENI
TARI Nt]SANTARA DAf,RAII SETEMPAT



1.1,2 Tujuan Pelatihrn

Pelatihan i memberikan Fngetahuan
mengapresiasi seni tari yang melibatkan
pengetahuan dan kepekaan guru
tercemin peda kernampuan mencerap
(mendeskripsikan apa yang diamati) serta
memnggapi dan memberikan penilaian
(mengirterpretasi, menentukan sikap
penghargaan ) terhadap objek esrctit seni.
Apresiasi seni melalui pengalaman lokal

1.1,3 Penyusunan Program dan
Prket Pelatihan

Penlusurun program p€latihan
merupakan tahapan rancangan pelatihan
terdiri dari: (1) tujuan pelatihan; (2)
strullur prognm, materi, dan waktu
pelatihan; (3) deskripsi sasaran pelatihan;
(4) deskipsi hasil pelatihan d8n dampak
pelatihatr: (5) jadwal pelatihan sebagai
pedoman pelaksanaan pelatihan.
Penyusunan perangkat pelatihan
merupakan penyiapan substansr maten

2.2 Pelaksanaan Pelatihan

Dalam pelatihan ini yang akan dijelaskan
lebih rinci adalah fungsi pelaksanaan
yang tediri dari tiga langkah yaitu: (l)
materi unsur tari, (2) realisasi model
pelatihan; (3) workshop gerak tari empat

2.2.1 Mrteri Unsur Tari
Pelatihan materi unsur tari adalah

pelatihan keterampilan yang
menitikberatkan pada p€nguasaan

kemampuan kerja yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai sEndar dan tujuan Kegiatan iru
merupakan pelatihan kompetensi pokok
sesuli progam p€latihan untuk
memahami apresiasi seni tari Nusanlara
daerah setempat yaitu tari tradisi lokal
empat etnik dari segi gerak, iringan,
busana dan lata rias tari. Pelatihan
apresiasi seni uri tradisi lokal ini
dibedakan menjadi empat bentuk
pelatihan yaitu: p€latihan apresiasi tari
tradisi etnik Makassar, sutik Bugis, etnik

banyak melibatkan pemahaman akan
bu&ya lokal khususnya budaya seni tari
daerah setempat empat etnik makassar
yang akan menghasilkan kepekaan,
kesadaran, dan sikap estetik yang
didukung oleh p€mahamarL pengalaman,
dan penilaian terhadap karya s€ni yang
diapresisasi

secara rinci b€rkaitan dengan kornpetensl
yang akan diberikan. (l) penyusunan
materi pelatihan meliputi: bahan ajar,
modul, silabus. dar RPP: (2) idenrifikasi
kebutuhan sumber daya melipuri:
identifikasi bahan dan alat yang
dibutuhkan, orang yang akar terlibat, dan
identilikasi fasilitas ruang teori dan ruang
praktik

etnik. Hal-hal yang p€rlu dijelaskan
dalam pelaksanaan model pelatihan

apresiasi seni tari Nusantara daerah

setempat adalah sebagai berikut

Tana Toraja dan etnik Mandar. Pelatihan
ini dilakukan berdasarkan pada keluasan
materi yang harus dikuasai oleh guru

sehingga dapat melaksanakan tugas
pembelaj aran socara profesional. Dalam
pelatihan kompetensi apresiasi seni tan
Nusantara daerah setempsr materi
kompetensi disesuaikan dengan
kebutuhan pelatihan, tingkat kesulitan,
dan urutan kompetensi kemampuan, dan
bakat masing-masing. Pelatihan
kompetensi menitik b€ratkan pada

kompetcnsi profesional dengan
mengintegrasikan kompetensr pedagogis
pada setiap kegratan pelatihan

2.2.2 Reoltu si Model Pel.tihan
Realisasi model pelatihan daerah setempat (tari empat etnik)



dan peagembangan produk. Pelaksaruan
mengapresiasi karya tad dilakukan oleh
peserta pelatihan setelah melihat tayangan
CD karya tari daerah setempat. Proses
realisasi model pelatihan apresiasi seni
tari daerah setempat (empat etnik)
berdasarkan pada teknik{eknik yang
sudah dipelajari pada kegiatan p€latihan
kompetensi, dengan demikian penguasan
kompetensi pes$ta pelaiihan menjadi hat
yatrg sangEt peoting yang ha.us
diperhatikan secarah teeisah, karena
dalam pelatihan kompetensi dapot
sekaligus mewujudkan memahaman
apresiasi secara utuh. Secara umum
realisasi model berhubungan dengan
kemampuan untuk menghasilkal
penilaian karya tari daerah setempat yaitu
melaksanakan s€derctan rangkaian
2,2.3 Workhop G€rsk D$rr

Nusrtrt8rr Dsersh Setempst
Proses \,vorkshop gerak tari Nusantara
Daerah s€tempat (empat etnik)
berdasarkan pada leknik-teknik yang
sudah dipelajari pada kegiatan pelatihan
gerak das$ tari, dengan demikian
penguasan kompetensr gerak dasar tari
peserta pelatihan menjadi hal yang sangat
pcnting yang harus diperhatikan secarah

le.pisah, karcna dalam workshop gerak
rari empat einik dapat sekaligus

2.3 Evrluasi Pelltihrr
2,3.1 Tindsk Irtrjut Petrtihan

Tindak lanjut merupakan diseminasi atau
penyebaran hasil pelatihan yang berupa
wawasan, pengetahuan, keterarnpilan, dan
sikap dari p€serta pelatihan kepada guru
kolega dan pesena didik. Tujuan
menyebarluaskan hasil pelatihan agar
bermanfaat bagi guru lain yang
23.2 PrograD IDplemeDtali

Hasil Pelatihan di Sekolah
Implementasi hasil pelatihan di

sekolah bertujuan
implementasi kompetensi yang telah
dikuasai peserta pelatihan masing-
masing. lmplementasi hasil pelatihan
dilakukan untuk mengevaluasi
kemampuan peserta melaksanakan proses
belajar di sekolah setelah mendapatkan
pelatihan. Implementasi hasil pelatihan di
sekolah dibuat bersama antam pesena

kegiatan penilaian apresiasi karya tan
yang menggabungkan proses kitis,
pengetahuan, rasa estetik, empati, dan
persepsi.

Realisasi model pelatihan

merupakan kegiatan apresiasi dalam
menilai karya tari cmp@t etnik daerah

setempat melalui tayangan tari melalui
CD dengan audio visual. Dengan
pelatihan apresiasi ini diharapkan para
peserta pelatihsfl bisa rn€nggiambarkan
proses apresiasi sebagai: (1) pengindBsn
terhadap objek seni;{2) akrifias fisiologis
yaitu yang menghubungan indera mata
dengan jiwa; (3) aktilitas psikologis yaitu
tedadiDya persepsi sampai terjadinya
evaluasi terhadap objek seni(4) aktifihs
penghayatar dan; (5) aktifitas
penghargaan.

mewujudkan memahaman apresiasi
secara utuh. Workshop gerak dasar uri
dimulai dari proses penyiapan karya tari
empat etnik, dengan melihat tayangan CD
tari per e-tnrk. Workshop gerak rari
merupakan surtu proses yang dilakukan
melalui langkah penyusunan materi
workshop sampar praktek sehingga,
menunjukkan pencapaian hasil pelatihan
peserta.

belum/tidak mengikuti pelatihan.
hogram tindak lanjw dilaksanakan
melalui pendekatan androgogi dengsn
berbagai metode pelatihan s€pe i
ceramah, tanya jawab. disL-usr,

demonstrasi/ simulasi.

untuk mengukur tingkat
kompetensi yang di dapat dalam
pelatihan. Penlusunan implemenasi hasil
pelatihan adalah kegiatan unruk
merlpsun progrem kerja yang harus
dilakukan oleh peserta pelatihan setelah
pelatihan selesai.

Program implementasi hasil
pelatihan di susu. ber&sdku



pelatihan dengan mempertimbangkan
kritik, saran, dan masukan selama
workhop. Pelaksanaan implementasi
dapat dilakukan di sekolah masing-
masing yang relevan dengan program
tindak lanjut pelatihan. Pelaksanaan
implementasi b€rdumsi maksimal 100
jam, atau batas pelaksanaan satu semester
setelah pelatihan selesai. Iaporan
implementasi diketahui oleh kepala
4.2 Pembrhrssn

Pada bagian ini akan disajikan
pembahasan hasil final bentuk model
pelatihan apresiasi se tari Nusantara
daerah setempat selelah revisi. Model
yang dihasilkan dari suatu penelitian
harus mempunyai keunggulan agar
bermanfaat ba$ pengguna. Peneliti
melihat bahwa model pelatihan apresasi
seni tari Nusantara daerah setempat
mempunyai keunggulan yaitu;

L Mempunyai nilai validitas yang
ringgr. dengan melaksanakan ujr
coba sesuai dengan tahapan, dan
melakukan uji validasi terhadap
model dengan uji pakar
menunjukkan rerata nilai 4,54.
Hasil uji penilaian peserta
menunjukkan rerata nilai 4,36
(skala pengukuran I sampai 5)

2. Mompunyai nilai kepraktisan
dalam penerapan. Model p€latihan
apresiasi s€ni tari NusantaB daerah
setempal hasrl pengembangan ini
praktis dalam pelaksanaan baik bagi
pengelolaan maupun begi pcsert&
pelatihan. Fungsi manajemeo yang
dipakai yaitu: perencanaan terdin
dari dua tahap. pelaksanaan terdiri
dari I tahap. dan evaluasi terdiri
dari dua tahap.

3. Kebermanfaatan. Model pelatihan
apresiasi seni tari NusantaB daerah
setemFrt ini lebih mudah
dilaksanakan dan dipahami oleh
pesena (guu sekolah dasar di
Makassar); model pelatihan
apresiasi seni tari nusantara daerah
setempat ini mampu meningkatkan
keetekrifan fElatihar.fakta ini
didukung dengan hasil evaluasi ahli
dengan rerata nilai 4,54. dan

sekolah. tangkah Penyusunan
Implementasi Hasil Pelatihan di Sekolah:
(l) Menyusun prognm implemeDlasi
secara klasikal; (2) Mendiskusikan
program implementasi dengan instruhur
atau pelaksana pelatihanl (3) Merevisi
program implementasi jika ada perubahan

dan pembonahan; (4) Meminta
persetujuan dengan kepala s€kolah.

eksperimen terbatas melalui
pclatihan pada guru sekolah dengan
menunjukkan tingkat penilaian
model pelatihan tinggi dengan
rerata nilai 4.47 (skala pengukuan
I sampai 5).

Implementasi model pelatihan
apresiasi seni tari Nusantara daerah
setempat, membrikan pengalaman
nyata kepada guru sekolah dasar
dalam memahami, menilai, dan
menghargai karya tari daerah
(lokal) sehingga bisa mencapai
kompetensi yang utama dan
mengajarkannya kepada pescrta

didik; panduan model pelatihan
apresiasi seni tari Nusantan daerah
setempat menjelaskan implementasi
fungsi perencanaa, pelaksanaan,
dan evaluasi.

4. Model p€latihan yang
dikembangkan mengarahkan guru
dalam proses pembelajann
apresiasi seni tari Nusantara daerah
setempat sehingg8 dapat mencapai
kualitas proses dan hasil belajar
yang optimal .

5. Melatih guru meningkatkan
kualias pemahaman dan
penghayatar secara lebih mendalam
tentang keunikan karya tari
Nusantara daerah setempat yang
terkait dengan L-ualitas estetik karya
itu sendiri.

6. Melatih guru meningkatkan kualitas
pemahaman dan p€nghayatan
secara lebih mendalam tentang
gerak, iringan, tema, busana dan
tata .ias tari Nusantara daerah
setempat.



V. KESIMPULAN DAN SARAN
Bagian akhi! pnelitian dan

pengembangan adalah simpulan dan
saran- Simpulan merupakan rangkuman
atau perurikan akhir penelitian dan
pengembangan yang diharapkan dapat
dipergunakan berbagai pihak untuk
mengambil langkah peogembangan

5.1 Kesimpulsn

selanjutnya, sedang saran berupa
masukan yang dapat digunakan untuk
memprioritaskan jenis kegiatan mana
yang harus didahulukan. Simpulan saran

dikelompokan dalam: (l) simpulan hasil;
(2) samn pemamfaatan dan
pengembangan lebih lanjut

proses ilmiah yang melipuli
kegiatanr studi pendahuluan yang
dijadikan bahan pengembangan

model, pengajian literatur,
p€renc&ngan model yang akan

dikembangkan, uji coba dan

validitas dan realibilitas. Itusil uji
coba model pelatihan apresiasi seni
tari Nusafltara daerah setempat
dirasa sudah memenuhi p€rsyaratan
penelitian dan pengembargan yang
meliputi: akwasi, realistik, dan
manfaat. Data dan informasi
dianalisis sesuai dengan teknik
ilmiah seperti: validitas dan
realibilitas instrurnert-
dokumentasi, dan pemenuhan
kebutuhan atau ketentuan
persyaratan penelitian lainnya.

dapat dipakai sebagai bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan
proses bclajar mengajar di
sekolah.

kesempatan dar keluasan kepada
guru untuk membagikan
kompetensi kepada guru lain dan
peserta didik, (5) sekolah
memberikan kcsemp@tan kepada
guru yang pemah mengiL-uri
pelatihan apresiasi seni tari
Nusanta.a daerah setemp@t untuk
mengembangkan model
p€mbelajaran sesuai dengan
kondisi sekolah dan karakter
pes€rta didik.

Simpulan dirangkum dari hasil
pembahasan secala umun untuk
menj&wab pertanyaan penelitian. Berikut
jawaban sesuai nomor urut pertanyaan.
5.1.1 Bentuk final hasil pengembangan

model pelatihan apresiasr seni tari
Nusantara daerah setempot setelah
uji coba terbatas dibagi dalam tiga
tahap yaitu: perencanaan dengan
tiga kegialan; pelaksanaan dengan
tiga kegiatan dan; evaluasi dengan
dua kegiatan. Ini dilakukan untuk
mengoptimalkan kemampuan guru
dalam mengajarkan mata pelajaran
seni budaya dan keterampilan di
sekolah dasar. Secara teoritis
model pelatrhan apresrasi seni tari
Nusantara daerah setempat
merupakan temuan ilmiah dari

5.2 S8r8n
Pemanfaatan model dan
perangkat pelatihan apres^r seni
lari Nusanlara daeruh setempal,
berikut ini diberikan saran yang

5.2.1 Ssran uotuk Sekohh
Guna mendukung keberhasilan
pelatihan apresiasi seni tari
Nusantara daeBh setempat yaDg

diberikan kepada guru sekolah
dasar, sebaiknya sekolah segera:
(l) melengkapi sarana dan
prasiuana pembelajaran seni
budaya dan keterampilan
khususnya seni tari, (2)
membenahr jam pelajaran seni
budaya dengan menekan
pada peningkatan pemahaman dan
kreativitas peserta didik, (3)
melaksanakan pembelajaran
aprcsiasi seni tad Nusantara
daerah setempat dengao sistem
blot Ferminggu seruai derlgan
kebutuhan dan minat pesena



5.2.2 Saratr tlntuk Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Kebupaten/Kota,iPropillsi
sebaiknya membuat: (l) kebrjakan
yang mendukung program
p€lestarian dan pengembangan

seni tari daerah setempat melalui
lomba karya tari pes€na didik di
Sarrn untuk [,embagr P€htihan
Bagi lembega pelatihan, model
pelatihan apresiasi seni tari
nusantara daerah setemp@t, dapat
diguakan sebagai dasar: (1)
perencanaafl progam pelatihan
agar sesuai dengan kebutuhan
peserta didik dan sekolah, (2)
penyelenggara pelatihan dapat
menyesuaikan dengan karakter
peserta didik di Sekolah Dasar, (3)
penentuan jenis dan kebutuhan
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