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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

           Berbagai perencanaan yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar seni di 

lingkungan sekolah mulai diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari peningkatan guru 

dalam pembelajaran maupun fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan.            

Pendidikan di SMP tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

tetapi juga seni yang sudah mulai digalakkan kegiatannya oleh para guru di 

lingkungan SMP. Ditinjau dari peranannya, seni tari mempunyai peran sebagai media 

ekspresi, media komunikasi, media berpikir kreatif, dan media mengembangkan 

bakat. Usaha untuk meningkatkan kemampuan guru seperti yang tertuang dalam misi 

dari mata pelajaran kesenian yakni mengembangkan sikap dan kemampuan siswa 

dalam berkreasi dan menghargai kesenian. Oleh karena itu, terbuka bagi guru-guru 

untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan kemudahan pemberian 

izin dari atasan, ketersediaan beasiswa, dan kesempatan untuk mengikuti program-

program pelatihan.  

Fasilitas untuk kegiatan tari yang dimiliki sekolah di wilayah kota 

Kulonprogo sudah mencukupi, misalnya adanya peralatan tape recorder, vcd player, 

vcd tari, kaset audio iringan tari, properti tari, namun para guru masih memberikan 

materi tari dari karya orang lain. Selain itu dalam kurikulum yang mengapresiasi dan 

berkreasi dalam pembuatan tari daerah setempat  oleh para guru dirasakan masih 

minim (wawancara dengan guru SMPN 1 Pengasih, SMPN 2 Kokap), adanya 

keterbatasan referensi tari pendidikan, kurangnya motivasi atasan, dan sebagainya. 

Materi tari dari daerah lain dapat pula di akses melalui ineternet, tetapi tarian tersebut 

terkadang kurang pas untuk siswa SMP. Demikian pula, dalam penulisan karya 

ilmiah naskah tari/koreografi tari yang pernah diciptakan oleh para guru tidak pernah 

dilakukan oleh para guru SMP. Hal ini merupakan penghambat dalam kelancaran 

proses belajar mengajar kreativitas seni tari dan penyebarannya di dalam maupun di 

luar sekolah.  

Salah satu program yang layak/seyogianya diselenggarakan adalah 

peningkatan guru dalam pembelajaran kreativitas tari, sekaligus upaya menumbuhkan 
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apresiasi terhadap identitas budaya lokal dan sosialisasi pendidikan seni tari di SMP 

khususnya seni pertunjukan/tari adalah pelatihan peningkatan keterampilan mengolah 

gerak tari  dengan iringan musik daerah setempat dalam kaset  yang dipasarkan di 

toko-toko kaset atau dengan alat musik yang ada di sekitar sekolah, dan 

menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah.  

Upaya untuk memberi motivasi dan meningkatkan keterampilan mengolah 

gerak tari  serta kemampuan mengapresiasi seni tari para guru SMP di kabupaten 

Kulonprogo  adalah melalui program pelatihan tari yang mengajak mereka untuk 

merasakan dan mengalami peragaan seni daerah yang dikembangkan dengan rasa 

gerak tari lokal.  Materi berikutnya  pada proses kreativitas cipta tari (koreografi) 

merangkai gerak  yang diolah dengan iringan alat musik yang  yang terdapat di 

sekolah atau yang ada dalam rekaman kaset yang tersebar di seluruh nusantara. 

Dengan iringan lagu tersebut  diharapkan dapat mengurangi kesulitan pembuatan 

iringan yang biasanya memerlukan biaya besar. Selanjutnya karya tari yang 

dihasilkan di dokumentasikan dan ditulis  melalui karya tulis ilmiah. Sehingga, dapat 

dipublikasikan dan rangkaian gerak dari karya tari yang dihasilkan tidak terlupakan 

jika suatu saat nanti akan diajarkan kepada siswanya. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

           Media ungkap seni tari adalah gerak, penuangan ide kreasinya dituangkan 

melalui gerak tari dari anggota tubuh sendiri atau orang lain. Hasilnya berupa 

performance art  yang divisualisasikan dalam gerakan tari sesaat yang mengandung 

estetika dan etika. Pertunjukan tari yang dilakukannya membutuhkan kerjasama 

dengan orang lain, tidak dapat dikerjakan sendiri dan selalu melibatkan bantuan pihak 

lain diantaranya pemusik/pengiring, editor musik iringan, perias, kamerawan, dan 

sebagainya. 

          Alternatif bentuk pelatihan yang dapat dilakukan adalah  Off the Job Training, 

program ini dilaksanakan di dalam sekolah, di SMPN 2 Pengasih Kabupaten Kulon 

Progo yang memiliki peralatan gamelan dan tape recorder yang memadai untuk 

kegiatan pelatihan tari, sekaligus sebagai ajang penampilan hasil kegiatan karya guru-

guru yang akan dipamerkan secara kelompok yang dilengkapi dengan penulisan 

naskah tarinya. Untuk lokasi kegiatan dipertimbangkan lokasi yang luas, mudah 

dijangkau baik dengan kendaraan sendiri maupun angkutan kota. 
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Permasalahan yang ada pada pelatihan untuk peningkatan keterampilan 

mengolah gerak tari  dengan iringan musik daerah yang dipunyai di lingkungan 

sekolah para peserta guru, dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah dapat 

diidentifikasi  sebagai berikut. 

1. Para guru SMP tampaknya membutuhkan kesempatan pelatihan kreativitas 

seni tari agar memiliki kemampuan mengapresiasi unsur-unsur pembentuk 

estetik sekaligus memahami keterkaitan tari dengan kehidupan sosial budaya 

masyarakat pemiliknya. 

2. Dibutuhkan adanya proses belajar-mengajar dalam kegiatan pelatihan 

pembuatan  tari daerah setempat yang sesuai untuk anak usia SMP untuk 

mengembangkan potensi dan kreasinya dalam bidang seni yang dilaksanakan 

dengan iringan musik daerah setempat. 

3. Masih kurangnya koreografi tarian tradisi daerah  yang menggunakan iringan 

musik daerah setempat yang kasetnya tersebar luas di seluruh Nusantara 

sesuai untuk anak usia SMP yang dipertunjukkan untuk keperluan pendidikan. 

4. Diperlukan pemahaman tentang penulisan proses penciptaan tari untuk siswa 

SMP yang dapat dipergunakan sebagai dokumentasi dan publikasi ilmiah di 

dalam maupun di luar sekolah. 

 

C. Tujuan Kegiatan 

         Tujuan pelatihan untuk peningkatan keterampilan mengolah gerak tari  dengan 

iringan musik daerah  setempat (musik di lingkungan sekolah) untuk guru SMP 

sebagai berikut : 

1. Guru SMP peserta kegiatan memiliki kemampuan berapresiasi terhadap unsur-

unsur pembentuk estetik dalam tari sekaligus memahami keterkaitannya 

dengan kehidupan sosial budaya masyarakat pemiliknya. 

2. Mininal 75% peserta kegiatan dapat meningkatkan keterampilan mengolah 

gerak tari dengan iringan musik daerah setempat melalui alat musik di 

lingkungan sekolah.  

3. Tim pelaksana kegiatan memadukan ilmu yang dibina khususnya dalam 

pengetahuan kreativitas tari dan musik usia siswa SMP  dengan kebutuhan 

lapangan dalam rangka kesepadanan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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4. Minimal 75% guru SMP peserta kegiatan dapat menampilkan  1 (satu) karya 

tari kreasi baru  yang diolah untuk siswa usia SMP dengan iringan musik 

daerah setempat dengan instrumen musik yang dipunyai sekolah masing-

masing peserta. 

5. Menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara ilmu yang berkembang di 

perguruan tinggi dengan kebutuhan di lapangan. 

 

D. Manfaat Kegiatan 

1. Guru SMP peserta kegiatan dapat memahami dan meningkat apresiasi 

seninya khususnya seni tari dan musik, serta mampu mengubah persepsi 

serta perlakuan guru terhadap seni tari dan musik ke arah yang lebih 

positif. 

2. Guru SMP dapat meningkat pengetahuan  dan keterampilannya dalam 

proses penciptaan mengolah gerak tari daerah setempat beserta iringannya. 

3. Dosen pelaksana kegiatan mendapat wawasan baru dalam menerapkan dan 

memadukan pengetahuan teoretiknya dengan kebutuhan  di lapangan.  

4. Guru SMP peserta kegiatan dapat menyajikan 1 (satu) karya tari kreasi 

baru  yang diolah untuk siswa usia SMP dengan iringan musik daerah 

setempat  dengan instrumen musik yang dimiliki sekolah masing-masing 

peserta, sehingga kinerja guru dalam berolah seni, estetika, dan etika 

meningkat.  

5. Bagi perguruan tinggi, program ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi 

tentang pelaksanaan program penciptaan seni tari dan musik daerah 

setempat. Di samping itu, perguruan tinggi juga memperoleh manfaat 

pengembangan ilmu dengan melihat keterkaitan dan kesepadanan antara 

ilmu yang berkembang di perguruan tinggi dan dalam masyarakat, 

khususnya dalam dunia pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tari 

Tari sebagai salah satu bentuk kesenian merupakan ungkapan perasaan 

manusia yang dinyatakan dengan gerakan-gerakan tubuh yang telah mengalami 

pengolahan, stilirisasi atau distorsi, yang terwujud menjadi ungkapan estetis alami. 

Hasilnya bukan suatu alat atau barang yang dapat dipakai sehari-hari, tetapi suatu 

sajian rasa yang diungkapkan melalui gerak yang ritmis dan indah (Hawkins, 1991).  

Di dalam masyarakat, tari menjadi cermin dari masyarakat itu, sekaligus berfungsi 

sebagai gerbang estetis (Doublar, 1985), sehingga diperlukan analisis terhadap 

kesenian itu baik masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. 

           Berdasarkan pola garapan bentuknya tari terbagi menjadi tari tradisional dan 

tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tari-tarian yang telah mengalami suatu 

perjalanan hidup yang cukup lama dan selalu berpola pada kaidah-kaidah (tradisi) 

yang telah ada. Tari tradisional yang berkembang di lingkungan kraton dikategorikan 

sebagai tari klasik, dan tari kerakyatan berkembang di luar lingkungan kraton. 

Tari kreasi baru dapat dimengerti sebagai titik tolak dalam proses penciptaan 

karya tari melalui penetapan sebuah pilihan yang pada tingkat tertentu meninggalkan 

pola aturan, kerangka wajah dan tata hubungan, serta gagasan karya tari masa lampau 

(Suharto, 1991: 1). Lahirnya berbagai bentuk serta tema-tema tari yang baru tetap 

masih mengambil pola atau materi yang telah ada (materi lama). Kemudian, muncul 

beberapa tarian yang pengolahannya memadukan gerak, iringan tari, dan rias busana 

dengan menggunakan materi di luar daerah wilayah adatnya (Garha, 1981: 78).  

Aspek komposisi merupakan  penunjang terciptanya suatu karya tari unsur 

utamanya gerak, dan unsur lain meliputi, iringan, tema, rias busana, tata panggung, 

dan seterusnya.  

 

B. Penataan Tari 

Sebuah penyajian tari tentunya mengungkapkan sesuatu yang khas tari, 

dengan gerakan-gerakan yang ditata sedemikian rupa melalui analisais gerak secara 

umum dan sederhana yang dapat menghasilkan sebuah karya tari. Dalam menggarap 

sebuah koreografi (Murgiyanto, 1981: 4), yang dilakukan pencipta tari dalam 
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pencarian nilai gerak baru adalah pencarian atas pengembangan gerak yang belum 

terpola sebelumnya, yang di antaranya dapat dilakukan dengan pencarian dari sumber 

gerak yang terdapat di alam sekitar kehidupan sosial manusia.   

           Cara penataan tari yang sering dilakukan adalah mengatur dan menyesuaikan 

adegan, tanpa mengubah atau mengembangkan perbendaharaan gerak dan iringan 

tarinya. Selain itu, dapat dilakukan pula perubahan dan pengembangan 

perbendaharaan gerak sesuai kebutuhan kreatif penatanya, yang hasilnya dapat 

merupakan tarian baru. 

Seseorang berkarya untuk memenuhi desakan batin dan  kegelisahan estetik 

dengan menciptakan wujud-wujud baru yang merupakan hasil tanggapannya yang 

khas terhadap pengalaman hidup. Di satu sisi, naluriah manusia memaksa orang 

bertahan untuk menjadi bagian penting dari budaya sendiri dan memelihara tradisi. Di 

sisi lain, mengajak manusia membongkar bentuk-bentuk budaya yang mapan untuk 

menemukan cara-cara pengungkapan pengalaman hidup dengan cara baru. Seseorang 

mengembangkan potensi kreatifnya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya 

dan interaksinya dengan dunia sekitarnya. 

           Pengembangan  proses kreatif harus memiliki motivasi dan latihan 

menggunakan gerak sebagai suatu alat ekspresi. Kreativitas tidak ditandai dengan 

imitasi (peniruan), penyesuaian, atau pematutan berdasarkan pola-pola yang telah 

ada. Menurut Alma M Hawkins (dalam Murgiyanto, 2000: 2) kreativitas melibatkan 

pemikiran dan tindakan imajinatif yang mencakup penyerapan inderawi (sensing), 

penghayatan batin (feeling), kemampuan berimajinasi (imaging) serta pencarian dan 

pemaparan kebenaran. 

  Tari tidak dapat dipisahkan dengan musik, karena ritme adalah salah satu dari 

elemen musik, tidak ada gerak tanpa ritme (Lameri dalam Sudarsono, 1986: 49-57). 

Dari segi nilai estetis, ritme memegang peranan penting dalam pengorganisasian 

gerakan tari dan memberikan kejelasan terhadap keseluruhan. Ritme terjalin bersama 

elemen-elemen tari agar kekuatan penggerak, desain ruang, dan struktur ritmis 

menghasilkan suatu kesatuan dan keterpaduan harmonis, yang membuat gerak 

menjadi hidup dan menarik. Dalam mewujudkan gerak tari seorang koreografer 

membutuhkan suatu rasa ritmis yang tajam supaya penampilannya saksama dan peka 

untuk membuat koreografi. Dapat mengetahui aspek-aspek ritmis dari tari dan musik 
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agar koreografer mampu dan pandai bekerja dengan para pemusik (Alma M.H. dalam 

Sumandiyo Hadi, 2003: 89).  

 

C. Iringan Musik Daerah Setempat 

Elmen musik terkecil adalah bunyi yang sudah tertentu tinggi rendahnya yang 

disebut sebagai nada, dan jika nada-nada tersebut dijadikan satu dengan 

menambahkan ritme atau nilai nada, maka akan terbentuk motif  (nada-nada yang 

telah mempunyai artian musical), sedangkan kalau motif-motif tersebut di atas 

dijadikan satu, terbentuklah apa yang dinamakan thema musik, jika diteruskan akan 

menjadi sebuah kalimat musik. (Rudiment,1958). Di dalam musik yang telah 

mempunyai unsur-unsur tersebut  jika digabungkan,  akan membentuk kalimat musik 

jawab dan kalimat musik tanya.  

Setiap instrumen mempunyai efek yang beda bagi pemain maupun pendengar, 

sehingga dalam memainkan alat musik dapat meningkatkan koordinasi motorik, 

mengembangkan kepercayaan dan disiplin diri. Sehingga jika dilihat dari bentuk 

instrumen musik yang digunakan untuk mengiringi tarian dalam PPM di Wates, 

kabupaten  Kulon Progo Yogyakarta, hanya berupa kendang dan kentongan, maka ia 

termasuk jenis musik perkusi atau dapat digolongkan sebagai musik tradisi, karena 

jika didengarkan ritme serta nuansa suara iringan tariannya. Karena mereka 

memainkan instrumen dengan instuisi dan rasa musikalitas yang dimilikinya 

seadanya, sehingga (Feldman,1990) menyatakan bahwa dorongan-dorongan tentang 

kebutuhan rasa estetis tidak merupakan perhatian khusus dalam kelompok kecil.  

Sehingga jika dilihat secara keseluruhan hasil yang dipentaskan belum maksimal 

dicurahkan ke dalam karya kolaborasi musik sebagai ilustarsi dalam tari. 

 

D. Karya Seni dan Karya Ilmiah 

1. Seni  

Seni adalah produk daya inspirasi atau daya cipta manusia yang bebas dari 

cengkeraman atau belenggu berbagai ikatan, merupakan ekspresi kreatif tanggapan 

renungan seniman terhadap kehidupan masyarakatnya. Untuk mendapatkan karya 

seni, prosedur yang kita lakukan berdasar pengalaman (proses induktif), berdasar 

rasio (proses deduktif), dan berdasar intuisi (proses kontemplatif). Dengan demikian, 

karya seni merupakan hasil ciptaan manusia yang kreatif, melahirkan realita baru, 
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dapat dirasakan oleh indera, bersifat manusiawi, merupakan karya individu, dan 

bersifat universal (Suriasumantri, 1984: 106-110).  

Karya seni harus selalu dikaitkan dengan kaidah moral. Unsur-unsur moral 

harus terdapat dalam setiap karya seni. Pencipta karya seni harus memahami 

pentingnya kegunaan moral diterapkan dalam sebuah ciptaan. Dengan seni 

„masyarakat‟ dapat dididik, diarahkan, dan dipengaruhi. Seniman mesti sadar bahwa 

moral dan seni harus bahu-membahu dalam upaya membentuk watak dan moral 

generasi penerus.  

 

2. Karya Ilmiah  

Ada slogan dari Amerika yang sudah menjadi milik semua, yakni „publish or 

perish‟. Untuk semua guru (profesional), kemampuan menulis (karya ilmiah) bersifat 

imperatif dan (seharusnya) menjadi kebutuhan. Maksudnya, barangsiapa tidak 

(mampu) menulis akan tersingkir dari lingkungan akademik/intelektual/profesional/ 

cerdik-cendekia (Siswoyo, 1982: 3-4).  

Karya ilmiah adalah tulisan yang mendalam sebagai hasil mengkaji dengan 

metode ilmiah. Wujudnya bisa berupa hasil penelitian (ilmiah) dan bisa juga hasil 

pemikiran (ilmiah). Karya ilmiah dihasilkan dari penerapan metode ilmiah, yakni 

prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah (rasional dan teruji) (Suriasumantri, 

1984: 119).  

Ciri khas karya ilmiah ada dua, yakni keobjektifan pandangan yang 

dikemukakan dan kedalaman makna yang disajikan (Sudikan, 1986: 1). Keobjektifan 

dan kedalaman dalam karya ilmiah mengisyaratkan adanya tiga kriteria yang harus 

ditaati, yakni logis, sistematis, dan lugas. Logis dimaksudkan keterangan yang 

disampaikan dapat diperiksa kebenarannya. Sistematis dimaksudkan keterangan 

disampaikan dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Lugas 

dimaksudkan keterangan disajikan dalam bahasa yang langsung menuju persoalan 

(Sarumpaet, 1989: 1).  

 

3. Ketika Karya Tari Dikembangkan Menjadi Karya Ilmiah 

Dari karya tari yang dihasilkan dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah 

yang berbasis penelitian ilmiah dan berbasis pemikiran ilmiah. Beberapa model atau 

pendekatan penelitian yang tampaknya dapat digunakan untuk itu, yakni metode 
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eksperimental, deskriptif, dan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Demikian pula, 

karya tari itu dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah yang non-penelitian yang 

berupa makalah atau paper. 

a.  Penelitian Eksperimen  

Tari garapan yang sudah „dibungkus‟ itu akan diberikan kepada dua kelompok 

siswa (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) yang homogen. Kelompok 

eksperimen diberi perlakuan dengan metode SAS, kelompok kontrol diberi 

perlakuan dengan metode IMITASI (IMAM). Hasilnya dilaporkan menjadi karya 

ilmiah. 

b. Penelitian Deskriptif  

Tari garapan yang sudah „dikemas‟ di atas meja siap dijadikan sebagai objek 

kajian. Tari itu adalah satu sosok yang multidimensional. Pilih dimensi yang 

paling unik, aneh, menarik untuk dideskripsikan (secara kualitatif). Hasilnya 

dilaporkan menjadi karya ilmiah. 

c.  PTK 

PTK bertujuan mengubah situasi awal suatu kelompok (: kelas, organisasi, 

masyarakat) yang memiliki berbagai permasalahan, ke arah keadaan yang lebih 

baik (: lebih swakelola, swadaya, keadaan lebih bebas, kelas lebih aktif/lebih 

partisipatif/lebih kreatif/dst.). Tari garapan yang sudah „diakui keberadaannya‟ itu 

dapat digunakan sebagai materi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

tari di sekolah itu, setelah dipilih pendekatan/metode/teknik tertentu sebagai 

action-nya, misalnya. 

d. Karya Ilmiah Non-Penelitian 

Tari garapan yang sudah „berkibar‟ itu siap dijadikan sebagai „barang dagangan‟. 

Buat makalah (paper) untuk disampaikan pada forum MGMP, diskusi, seminar, 

workshop, dst. Persoalan yang diangkat misalnya kelaikan karya tari itu diberikan 

sebagai materi pembelajaran tari untuk TK, SD, SMP, SMA, dst. karena sarat 

dengan kandungan nilai-nilai edukatif, sosial, religius, atau apalah, dst. Asal 

memenuhi kriteria ilmiah, makalah (paper) itu adalah karya ilmiah. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

A. Kerangka Pemecahan Masalah 

1. Memberikan Pelatihan Koreografi Anak SMP dan Penulisannya 

           Tari yang dalam penyajiannya hanya sesaat memerlukan persiapan proses 

kerja kreatif yang cukup lama di dalam pembentukannya, mulai dari eksplorasi, 

improvisasi, sampai dengan komposisi (pembentukan). Hal itu dilakukan dengan 

pemunculan elemen-elemen dasar komposisi dan aspek-aspek komposisi lainnya.      

Proses pelatihan koreografi yang dilakukan tidak hanya sekedar merangkai-rangkai 

gerak, tetapi lebih jauh daripada itu, yakni memberikan motivasi dan dorongan untuk 

mewujudkan perasaan serta pengalaman guru dalam menyikapi dan mengapresiasi 

kesenian yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya ke dalam bentuk gerak tari 

dengan  pengembangan ide/imajinasi melalui rangsang auditif berupa unstrumen 

musik daerah setempat. 

Gerakan tubuh yang merupakan bahan baku tari dilakukan untuk 

mengungkapkan pengalaman batin dan sesuatu yang dapat dirasakan (perasaan), 

dengan tidak melalui bahasa komunikasi sehari-hari. Dari wujudnya tidak setiap 

gerak dapat dijadikan bahan untuk menyusun tari. Gerak tari yang dimaksud 

merupakan  gerak yang sudah distilir (diperhalus) dan didistorsi (dirombak). Langkah 

kerja tersebut menuntut latihan yang cukup dan berkesinambungan dengan bantuan 

rangsang tari daerah (auditif dan visual)  yang ditayangkan melalui video, vcd, yang 

tertangkap indera dalam rangka pengungkapan abstraksi. Sehingga, para guru dapat 

merasakan dan mengalami performansi seni lokal yang hidup di tengah-tengah 

budaya masyarakatnya.  

Proses perwujudan karya tari peserta guru dideskripsikan melalui tulisan 

karya ilmiah sederhana, setiap gagasan yang muncul dalam proses kreatif  

mewujudkan koreografinya ditulis dengan uraian sederhana. Dimulai dari penulisan  

latar belakang pembentukan koreografinya, tema, pemilihan judul,  urutan adegan, 

rias busana yang dipakai, iringan tari yang digunakan, bab penutup, dan penulisan 

daftar pustaka. Diharapkan para guru terbuka jendela wawasannya dalam berkarya 
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tulis ilmiah, yang selama ini dianggap “sulit” oleh para guru seni.  Pelaksanaan 

kegiatan pembelajarannya menggunakan metode workshop. 

2. Praktik Menyusun Gerak dan Iringan Tari Sederhana 

Pengungkapan abstraksi yang diciptakan guru dalam pembuatan iringannya 

bertolak dari rangsang awal dengan mendengarkan karakter suara dari beberapa 

instrumen musik yang dimiliki sekolah, misalnya kentongan dari bambu, alat tiup 

dari bambu, kendang, dan lain-lain. Melalui permainan instrumen musik yang 

dipunyai sekolah tempat guru mengajar, diolah dalam cara memukul dengan berbagai 

irama cepat, lambat, terkadang  saling imbal.  

Pencarian gerak baru dilakukan dengan mengembangkan dan mengolah 

elemen dasar gerak yakni ruang, waktu, dan tenaga. Penjajakan (eksplorasi) 

kemungkinan geraknya dengan diberikan pelatihan mengembangkan gerak dasar 

yang berciri daerah setempat dan memberikan motivasi dalam mengeksplor gerak 

yang ditemukan guru melalui pengembangan dari motif gerak (desain atas), desain 

lantai, level, tempo yang dilakukan dengan mempercepat gerak tarinya, lambat, 

patah-patah. Setelah tersusun rangkaian gerak tarinya  kemudian disesuaikan  dengan 

alat musik  yang dipakai untuk iringannya. 

 

B. Realisasi Pemecahan Masalah 

1. Memberikan contoh  gerak-gerak dasar tari daerah setempat yang sering  

    dipakai dalam tari tradisional kerakyatan daerah Kulonprogo. Peserta  

    pelatihan mencari kemungkinan gerak yang dapat dilakukan dengan  

    memperhatikan petunjuk yang diberikan.  

3. Hasil temuan gerak masing-masing dipresentasikan  untuk membantu   

memotivasi peserta dalam eksplorasi gerak tarinya. 

4. Menyusun tari kelompok dengan merangkai gerak hasil temuan masing-

masing peserta dalam satu kesatuan. 

4. Membagi peserta dalam 2 kelompok yaitu kelompok tari, kelompok musik 

5. Menerapkan komposisi tari dengan  garapan tari kelompok 

6. Memberikan pemahaman unsur penunjang dalam penyajian tari berupa 

    pengetahuan tentang tata rias tari dan busananya. 

7. Memberikan pelatihan musik tari dengan instrumen yang dimiliki sekolah 

 8. Memberikan pelatihan penulisan karya ilmiah secara sederhana 
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 9. Penyajian hasil karya tari kelompok di atas panggung 

 8. Pendokumentasian hasil karya tari peserta dalam VCD 

 

C. Khalayak Sasaran  

 Pertama-tama adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo untuk  

mengkoordinasikan para kepala sekolah di wilayah penyelenggaraan.  Selanjutnya 

Kepala  SMP sebagai koordinator guru di sekolah, ketua MGMP Seni Tari SMP 

kabupaten Kulonprogo sebagai penunjuk peserta yang akan mengikuti kegiatan, serta 

para guru yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan. 

 Untuk teknik pelatihan tari dengan iringan musik daerah setempat  (lokal) ini 

sasaran utamanya langsung kepada para guru SMP sebanyak 27 orang, terdiri atas 11 

orang guru seni musik SMP dan 17 orang guru seni tari SMP di wilayah Kabupaten 

Kulonprogo.  

 

D. METODE KEGIATAN 

1. Ceramah tentang  aspek-aspek koreografi, tata tulis karya ilmiah, pembuatan 

musik iringan tari sederhana untuk siswa SMP dengan visualisasi gambar, 

foto, video player, dan peragaan yang disampaikan secara praktis dengan 

bahan makalah (seminar kit) yang dibagikan pada pertemuan awal. 

2. Demonstrasi, workshop teknik gerak tari daerah setempat  dan 

pengembangannya melalui desain atas. 

3. Praktek pembuatan iringan musik dengan menggunakan alat musik yang 

tersedia di sekolah tempat guru mengajar, selanjutnya dipadukan dengan hasil 

teknik gerak olahan sendiri dan kelompok (kerja studio, eksplorasi gerak) 

yang sesuai dengan karakter geraknya. 

4. Demontrasi dan  Praktek teknik rias dengan bahan kosmetik yang digunakan 

untuk pementasan sesuai karakter tarinya,  dan warna riasan wajah yang 

disesuaikan dengan warna kostumnya.  

5. Workshop tentang penulisan karya ilmiah dalam bidang koreografi 

6. Pementasan hasil kegiatan yang berupa karya tari yang dipergelarkan dengan 

 rias busana dan iringan musik yang dihasilkannya para guru peserta kegiatan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Keterkaitan yang nampak dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini 

adalah dengan institusi sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo, guru, dan 

MGMP Seni Budaya SMP Kabupaten Kulonprogo yang tentunya sangat terbantu 

dengan adanya program ini dalam rangka peningkatan apresiasi dan paket kesenian 

khususnya seni musik dan tari daerah yang berwawasan nusantara untuk siswa usia 

SMP dan penyebar luasannya.  

           Pelaksana PPM bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten 

Kulonprogo dalam masalah perizinan guru untuk mengikuti kegiatan di luar jam 

belajar di sekolah, sehingga guru dapat mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas dan 

penuh perhatian. Kepala Sekolah yang menugasi guru seni tari dan musik untuk 

mengikuti program ini,   dan  memotivasi para guru yang terlibat dalam program ini 

untuk aktif mengikutinya, sehingga dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi 

kelompok guru maupun sekolah, dan masyarakat. 

Keterkaitan berikutnya adalah Universitas Negeri Yogyakarta yang secara 

langsung membina dalam program pelatihan tari dan musik. Semakin memperkuat 

eksistensi Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni  Universitas Negeri 

Yogyakarta  yang mempunyai program unggulan koreografi anak yang tertuang 

dalam kurikulum pada mata kuliah komposisi dan koreografi II ikut serta 

memperhatikan nasib seni tari daerah setempat yang sesuai untuk anak-anak usia 

SMP yang masih kurang tersentuh oleh para guru tari di sekolah yang bersangkutan. 

Pihak Fakultas Bahasa dan Seni melalui Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS UNY 

yang memberikan bantuan alokasi dana, sarana-prasarana dalam melaksanakan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. 

 Program pelatihan ini dilaksanakan di  sekolah, di SMPN 2 Pengasih 

Kabupaten Kulonprogo yang memiliki ruangan luas (laboratorium seni tari dan 

karawitan), peralatan tape recorder yang memadai untuk kegiatan pelatihan tari, 

instrumen alat-alat musik karya siswa dan seperangkat gamelan. Sehingga 
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pelaksanaan hasil akhir berupa pergelaran karya tari kelompok dari para guru yang 

mengikuti kegiatan ini pun dipergelarkan di SMPN 2 Pengasih. 

 Kegiatan pelatihan berlangsung mulai tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 12 

Juli 2010 dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, bertepatan dengan libur 

sekolah, sehingga kegiatan pelatihan ini tidak mengganggu kegiatan proses belajar 

mengajar di sekolah.  

 Semula jumlah peserta yang mengikuti dibatasi 20 orang guru SMP seni tari 

dan musik, karena ada beberapa guru seni tari dan musik yang lokasi mengajarnya 

jauh ingin mengikuti kegiatan ini, maka jumlah peserta menjadi 27 orang. 

Adapun nama-nama peserta yang mengikuti sebagai berikut: 

 
 

No. 

 

N a m a   

 

Unit Kerja 

1. Suciati SMPN 3 Sentolo 

2. Suharjan, S.Pd. SMPN 1 Wates 

3. Th. Sri Mujiyati K SMPN 2 Panjatan 

4. Dyah Sri Mahasta, S.Sn. SMPN 1 Pengasih  

5. Sucipto Hadi SMPN 2 Temon 

6. Sutarni, S.Pd. SMPN 2 Girimulyo 

7. Nur Orbaningsih, S.Pd. SMPN 2 Galur 

8. Sri Winarsih, S.E. SMP Tamansiswa Nanggulan 

9. Dwi Suwarti Ningsih, A.Md. SMPN 2 Kokap 

10. Susilo, S.Pd. SMPN 1 Panjatan 

11. Sutrisnowati, S.Pd. SMPN 4 Sentolo 

12. Moh. Kodim, S.Pd. SMPN 2 Kalibawang 

13. Triman, S.Pd. SMPN 1 Panjatan 

14. F Sriyono, S.Pd. SMPN 1 Pengasih 

15. Sri Purwanti, S.Sn. SMPN 2 wates 

16. Eny Purwati, S.Pd. SMPN 3 Girimulyo 

17. Ujiningsih SMPN 3 Girimulyo 

18. Hermi F Handayani SMPN 2 Pengasih 

19. Ning Sabar Mawarni SMPN I Sentolo 

20. Binsati  SMPN 3 Pengasih. 

21. Sri Lestari SMPN I Sentolo 

22. Ngadino SMPN 2 Lendah 

23.  Sri Arkhamsiami, S.Pd. SMPN I Girimulyo 
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24. Yudi Raharjo, S.Pd. SMPN I Nanggulan 

25.  Moch. Sohin, S.Pd. SMPN 2 Wates 

26.  Samsuriadin, S.Pd. SMPN 2 Nanggulan 

27. Edi Sutanto, S.Pd. SMPN I Kalibawang 

28. Mg. Siti Mujirah, S.Pd. SMPN 1 Wates 

29. Asni Trisna P, S.Pd. SMPN 2 Pengasih 

 
 
A. Hasil yang Dicapai  

 
1. Guru SMP peserta kegiatan dapat berapresiasi terhadap unsur-unsur 

pembentuk estetik dalam tari. 

2. Peserta kegiatan 75% meningkat keterampilan mengolah gerak tarinya dengan 

iringan musik dari alat musik buatan siswa SMPN 2 Pengasih Kabupaten 

Kulonprogo.  

3. Dosen pelaksana kegiatan dapat memadukan ilmu yang dibina khususnya 

dalam pengetahuan kreativitas tari dan musik usia siswa SMP  dengan 

kebutuhan lapangan dalam rangka kesepadanan tri dharma perguruan tinggi. 

4. Guru SMP peserta kegiatan 75%  dapat menampilkan  1 (satu) karya tari kreasi 

baru  yang diolah untuk siswa usia SMP dengan iringan musik dari alat musik 

buatan siswa SMPN 2 Pengasih Kabupaten Kulonprogo. 

5. Terciptanya keterkaitan dan kesepadanan antara ilmu yang berkembang di 

perguruan tinggi dengan kebutuhan di lapangan. 

6. Terwujudnya media pembelajaran tari dalam bentuk vcd yang dapat 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar seni tari untuk anak usia SMP.  

 

B. Pembahasan 

Kecerdasan anak yang dikenal saat ini tidak hanya terletak pada penguasaan 

terhadap salah satu  bidang ilmu saja, tetapi meliputi banyak hal yang sering disebut 

dengan kecerdasan beragam (multiple Intelegensi). Masing-masing anak didik 

memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlu dipahami dan 

digali kemampuan/potensi yang ada pada setiap diri anak.  

Untuk menggali kemampuan anak tidak hanya ditekankan pada aspek kognitif 

saja, tetapi juga aspek afektif. Sehingga antara otak kiri dan kanan menjadi seimbang.  
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Salah satu  upaya menyeimbangkan antara otak kanan dan kiri pada anak, 

perlu diberikan pembelajaran seni, yang  dalam hal ini adalah seni tari. Melalui 

pembelajaran tari anak dapat mengembangkan diri  dari berbagai bidang antara lain: 

meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, sosial, dan 

yang lainnya.  

Pada kegiatan Pelatihan ini, mengajak para peserta untuk ikut 

mengembangkan seni tari pada anak didik di SMP, agar anak dapat mengekspresikan 

diri melalui pembelajaran tari. Salah satu usaha yang dapat diwujudkan melalui 

kreativitas pembuatan tari daerah setempat yang berorientasi pada kesenian daerah 

lokal yang dimiliki, yang selanjutnya dirangkai/disusun dalam sebuah tari untuk anak 

usia SMP. Sangat membanggakan seandainya siswa dapat memperagakan tarian hasil 

karya gurunya sendiri di ajang lomba porseni jenis tari kreasi baru, yang selama ini 

tarian yang diperagakan siswa hasil karya seniman lain.  

 Untuk mewujudkan suatu karya tari dibutuhkan pengetahuan koreografi yang 

sering disebut dengan komposisi tari, yang dalam kegiatan pelatihan ini dibatasi pada 

pemahaman/pendekatan dari elemen komposisi yang meliputi gerak yang merupakan 

substansi dari tari, sebuah proses perpindahan dari satu sikap tubuh yang satu ke 

sikap tubuh yang lain, tema, desain atas, desain lantai, komposisi kelompok, dan tata 

rias tari. Sebagai usaha kreatif dalam menyusun, menggabungkan , atau menggubah 

unsur-unsur seni tertentu menjadi sebuah karya, dibutuhkan penguasaan gerak dari  

pengalaman guru selama ini. Jika tidak menguasai  gerak yang merupakan salah satu 

bekal seorang guru tari, akan mendapatkan kendala karena gerak merupakan elemen 

dasar dari tari. 

 Usaha penyusunan itu mengarahkan  guru pada proses kreatif. Guru 

mempertimbangkan materi gerak dengan tujuan pembelajaran tari karena sebuah 

komposisi yang kreatif bisa jadi tidak selalu cocok dengan kondisi siswanya. 

  Pelatihan tari yang diberikan pada para peserta guru seni SMP (tari dan 

musik) selain pada kegiatan proses kreatif juga menekankan pada proses berapresiasi 

yang dapat menumbuhkan berbagai potensi yang dimiliki  oleh siswa, tidak hanya 

memilki kecerdasan dalam pengertian intelektualitasnya saja, tetapi juga memiliki 

sejumlah kecerdasan lain yang dapat dikembangkan, misalnya kecerdasan emosional, 

dan kecerdasan kinestetik.  
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Pengenalan gerak-gerak dasar dari berbagai daerah, rangsang awal dalam 

proses kreatif yang berupa pengalaman pribadi masing-masing guru dalam 

berkesenian dan rangsang visual serta kinestetis diperlukan untuk memberikan 

motivasi pada peserta untuk mengembangkan gerak estetisnya yang kemudian 

disusun menjadi sebuah rangkaian gerak tari. Masing-masing peserta melakukan 

improvisasi terhadap temuan geraknya yang dikolaborasikan dengan peserta lainnya 

dapat menghasilkan rangkaian gerak tari yang tersusun mulai dari bagian introduksi 

sampai bagian akhir, dibimbing oleh tim pengabdian masyarakat bidang studi seni 

tari.  

Untuk memberikan suasana kegembiraan dipadukan iringan musik yang 

disusun oleh peserta guru musik dengan memanfaatkan alat musik dari bambu hasil 

karya siswa SMPN 2 Pengasih dipandu oleh salah satu tim pengabdian pada 

masyarakat bidang studi seni musik. Proses penataannya hampir sama dengan peserta 

dari seni tari, melakukan eksplorasi alat yang dipakai, menindaklanjuti dengan 

menggabungkan dari nada dan suara dari beberapa alat musik yang digunakan, 

dikolaborasikan, hasilnya berupa rangkaian nada dan irama yang bersuasana gembira. 

Dalam mengharmonisasikan dengan gerak tarinya tidak langsung jadi, peserta 

kelompok musik dan tari saling merespon. Beberapa gerak tari dilakukan cepat maka 

irama yang dihasilkan juga cepat, beberapa gerak dibentuk tanpa sendi, sehingga 

menggunakan kendang sebagai pemandu dalam merampakkan gerak tari dan 

memberi tekanan pada setiap geraknya. Dengan latihan yang berulang-ulang akhirnya 

membuahkan sebuah karya tari dari para guru yang berorientasi pada kesenian rakyat 

daerah setempat.  

Perancangan rias dan busana tarinya masih berpola tradisi, mengenakan 

kebaya dimodifikasi dengan kain yang diwiru di bagian tengahnya, pemakainnya 

model cancutan. 

Proses kreatif yang dilakukan para guru disusun dalam sebuah tulisan 

sederhana diawali dari latihan penyusunan atas latar belakang terwujudnya karya tari 

tersebut, judul dan tema tarinya,  urutan adegan, rias busana yang dipakai, iringan tari 

yang digunakan, dan kesimpulan, serta penulisan daftar pustaka. 
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E. EVALUASI 

Praktek menyusun gerak tari sesuai dengan karakteristik siswa SMP 

memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari perancangan ide, penemuan gerak 

dan mengharmonisasikan dengan iringan tarinya. Dalam kegiatan PPM ini 

pelaksanaannya dipadatkan 8xpertemuan  tiap pertemuan 9 jam. Oleh karena itu, 

evaluasi pertama baru dapat dilakukan  setelah peserta menerapkan dinamika pada 

komposisi kelompok dan pemilihan alat instrumen musiknya.   

Evaluasi kedua dilakukan pada akhir program setelah pementasan hasil karya 

tarinya yang disajikan secara kelompok dengan durasi waktu 8 menit. Dihadiri bapak 

Aris Prastowo wakil dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo,  

yang juga memberikan tanggapan baik atas hasil karya tari dan musik peserta 

kegiatan.  Kesan dan pesan dari peserta pun disampaikan kepada tim pelaksana 

kegiatan yang diwakili oleh Sucipto, S.Pd. ketua MGMP seni musik SMP di 

Kabupaten Kulonprogo.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Melalui kegiatan PPM Penerapan Hasil Ipteks FBS UNY Jurusan Pendidikan 

Seni Tari tahun 2010 yang diikuti oleh 17 guru seni tari dan 12 guru seni musik SMP 

di Kabupaten Kulonprogo, memberikan motivasi dan peningkatan keterampilan guru 

dalam membuat tari berdasarkan kesenian daerah setempat dan menuliskannya dalam 

tulisan ilmiah. Peserta pelatihan terbagi dua yaitu satu kelompok penyaji tari dan satu 

kelompok penyaji iringan musiknya. Pada akhir program kedua kelompok menyatu 

saling mengharmonisasikan antara gerak tari dengan irama musiknya, dan kelompok 

penyaji tari mengharmonisasikan pula dengan rias serta busana yang dikenakannya 

pada pementasan hasil kegiatan.  

Guru SMP peserta kegiatan dapat berapresiasi terhadap unsur-unsur 

pembentuk estetik dalam tari, dengan memadukan desain atas, desain lantai, 

merancang rias dan busana tari, mengharmonisasikan dengan iringan tari. Hasil akhir 

dari kegiatan dapat dilihat dari rekaman video dari vcd. 

Peserta kegiatan berharap kegiatan tersebut terus berlanjut, berkesinambungan 

dengan jangkauan peserta yang lebih luas. Proses kreatif membutuhkan waktu yang 

tidak pendek, tidak hanya mengerti, menghafal, memahami geraknya tarinya, tetapi 

dapat menyikapi, mengapresiasi, dan mengkspresikannya dengan mengolah gerak 

yang estetis, tanpa harus menggunakan musik pengiring yang rumit dan banyak 

seperti seperangkat gamelan.  

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda, Wakil Bupati Kabupaten 

Kulonprogo, dan Kepala Sekolah SMPN 2 Pengasih  sangat atensi terhadap kegiatan  

pelatihan ini. Disela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir memberi 
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sambutan dan sekaligus membuka kegiatan. Pada acara penutupan dihadiri wakil dari 

Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda. Para peserta kegiatan sangat antusias 

mengikuti seluruh kegiatan. 

 

 

B. Saran 

1. Peserta disarankan untuk selalu berkreasi membuat karya tari meski sekali dalam 

    setahun. Agar keterampilannya terus meningkat dan publikasi meluas dengan  

    adanya tulisan tentang proses kreatif yang dapat dikembangkan dalam karya  

    ilmiah.  

2.  Pelaksana kegiatan selalu dalam bentuk tim yang terdiri dari beberapa bidang studi 

agar penyampaian kegiatan kepada masyarakat dapat lebih luas. 

4.  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diharapkan memberikan “ruang” untuk 

berkreasi para guru seni budaya. 

5.  BPPM  FBS UNY  diharapkan agar di dalam penilaian proposal lebih teliti. 
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Lampiran 1 : 

CURRICULUM VITAE 

PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PPM PENERAPAN HASIL IPTEKS  

 

a. Nama    : Dra. Trie Wahyuni, M.Pd. 

b. Tempat dan Tanggal lahir  : Gombong, 25 Agustus 1960 

c. Jenis Kelamin   : Perempuan 

d. Fakultas/ Program Studi  : FBS/Pendidikan Seni Tari 

e. Pangkat/Golongan/NIP  : Penata /  III/c  /  19600825 198609 2 001 

f. Bidang Keahlian   : Koreografi, Tari Nusanatara, Tata Rias Busana  

       Tari                                    

   Tahun Perolehan Gelar Akademik Terakhir (S2) : Tahun 2007 

g. Alamat Kantor : Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 

    Telepon                 : (0274) 586168 Psw. 381  

    Alamat Rumah   : Jl. Mangga no. 17 Perumahan Jambusari Indah  

  Yogyakarta 555284 

    Telepon    : (0274) 881827, HP 0815 6842 3400 

h. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat : 

1. Yuri/Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP/MTs. Tingkat Provinsi DIY (2009) 

2. Panitia/Lomba Dolanan Anak Tingkat TK/Lembaga PAUD se-Propinsi DIY  (2009) 

3. Yuri/Pekan Etika Budaya Pelajar Kota Yogyakarta (2008) 

4. Pelaksana Program Penerapan IPTEKS/Pelatihan Pembelajaran Seni Tari  

    Berbasis Kompetensi pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru Seni  

   Tari se-Kabupaten Bantul (2008) 

5. Sosialisasi Jurdik Seni Tari ke berbagai SMK (2008) 

6. Pelaksana Program Penerapan IPTEKS/ Pembinaan Kesenian Rakyat Jathilan  

    Sindu Toh Pati Kalasan dengan Pendekatan Koreografi dalam Rangka  

    Peningkatan Pariwisata Candi Prambanan (2007) 

7. Yuri/Lomba Gerak dan Lagu Tingkat TK se-Kodya Yogyakarta (2007) 

8. Yuri/Lomba Tari Tingkat SMP se- Kodya Yogyakarta (2007) 

9. Yuri/Lomba Menari untuk Anak-anak Cacat Internat (2007) 

10. Yuri/Seleksi Tari dalam rangka Persiapan PEKSIMINAS 2007 (2007) 

11. Yuri/Pekan Kreativitas Seni dan Budaya Pelajar- Etika Budaya Pelajar Kota  

       Yogyakarta (2007) 
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12. Program Penerapan IPTEKS/Peningkatan Keterampilan Mengolah Gerak Tari  

       dengan Iringan Lagu-lagu Daerah untuk Guru Sekolah Dasar (SD) di Kab  

       Gunungkidul (2006) 

13. Yuri/Pekan Etika Budaya Pelajar kota Yogyakarta (jenis Lomba Ngadi Busana  

     Tingkat SMA) (2006) 

          

        Yogyakarta, 22 Maret 2010 

         Ketua Pelaksana, 

 

                                                                                Dra. Trie Wahyuni, M.Pd. 

         NIP. 19600825 198609 2 001 

 

 

CURRICULUM VITAE 

PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PPM PENERAPAN HASIL IPTEKS  

 
a. Nama    : Drs. Agus Untung Yulianto 

b. Tempat dan Tanggal lahir  : Yogyakarta, 22 Juli 1959 

c. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

d. Fakultas/ Program Studi  : FBS/Pendidikan Seni Musik 

e. Pangkat/Golongan/NIP  : Penata/III/c/ 19590722 198812 1 001 

f. Bidang Keahlian   : Musik Tiup Logam 

    Tahun Perolehan Gelar Akademik Terakhir (S1): ISI Yogyakarta Tahun 1987 

g. Alamat Kantor : Kampus Karangmalang Yogyakarta 55581 

    Telepon                 : (0274) 586168 Psw. 382  

    Alamat Rumah   : Ngadinegaran MJ III/90 Yogyakarta 

    Telepon    : (0274) 374217, HP 0815 6860 267 

h. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat : 

    1. Yuri Lomba Keroncong DIY (2009) 

    2. Yuri Lomba drumband se-Jawa Temgah (2008) 

    3. Pelatihan musik tradisi (2008) 

    4. Yuri penulisan lagu pop antar bank BRI DIY (2007) 

     

 

Yogyakarta, 22 Maret 2010 

           Anggota Pelaksana, 

 

      

           Drs. Agus Untung Yulianto

                NIP. 19590722 198812 1 001 
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CURRICULUM VITAE 

PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PPM PENERAPAN HASIL IPTEKS  

 

a. Nama    : Ni Nyoman Seriati, M.Hum. 

b. Tempat dan Tanggal lahir  : Tabanan, 31 Desember 1962 

c. Jenis Kelamin   : Perempuan 

d. Fakultas/ Program Studi  : FBS/Pendidikan Seni Tari 

e. Pangkat/Golongan/NIP  : Penata /  III/c  /  19621231 198809 2 001 

f.  Bidang Keahlian   : Tari Bali, Pengkajian Tari, dan Koreografi 

    Tahun Perolehan Gelar Akademik Terakhir (S2): PPs UGM Tahun 2003 

g. Alamat Kantor : Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 

    Telepon                  : (0274) 550843  Psw.28 

    Alamat Rumah   : Jl. Kalongan RT1/RW27 Maguwoharjo  

  Yogyakarta 

    Telepon    : HP 08156801791  

h. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat : 

 PPM Humaniora bidang Kesenian (2009) 

 Panitia/Lomba Dolanan Anak Tingkat TK/Lembaga PAUD se-Propinsi  

     DIY (2009) 

 Yuri/Pekan Etika Budaya Pelajar Kota Yogyakarta (2008) 

 Pelaksana Program Penerapan IPTEKS/Pelatihan Pembelajaran Seni 

 Tari Berbasis Kompetensi pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran  

 (MGMP) Guru Seni Tari se-Kabupaten Bantul (2008) 

 Sosialisasi Jurdik Seni Tari ke berbagai SMK (2008) 

 Yuri/Lomba Menari untuk Anak-anak Cacat Internat (2007) 

 Keterampilan Mengolah Gerak Tari dengan Iringan Lagu-lagu Daerah  

untuk Guru-guru Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Gunungkidul (2005) 

 Mengembangkan Kecerdasan Kinestetik pada Anak-anak Usia Dini 

           (Pra sekolah) (2003) 

 Dramatisasi dan Bermain Peran dalam Pembelajaran Anak TK (2003) 

 Pelatihan Kreativitas Tari dan Dolanan Anak Bagi Guru-Guru TK se 

     Kecamatan Depok (2001) 

 Lokakarya dan Workshop Tari Bagi Guru-guru Seni Tari se Kabupaten  

           Sleman  (2000)   
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 Workshop Tari untuk Guru   (2000) 

 

 

                                                                                   Yogyakarta, 22 Maret 2010 

                Anggota Pelaksana, 

 

 

                                                                                   Dra. Ni Nyoman Seriati,  M.Hum. 

                NIP. 19621231 198809 2 001 

 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 

PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PPM PENERAPAN HASIL IPTEKS  

 

 

 

a. Nama   : Dra. Titik Agustin 

b. Tempat dan Tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Agustus 2009 

c. Jenis Kelamin  : Perempuan 

d. Fakultas/ Program Studi : FBS/Pendidikan Seni Tari 

e. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda Tk. I/III/b/19610805 198609 2 001 

f. Bidang Keahlian  : Tari Jawa Yogyakarta                                   

   Tahun Perolehan Gelar Akademik Terakhir (S1) : Tahun 1984 

g. Alamat Kantor                : Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 

    Telepon      : (0274)586168 Psw. 381 (0274)550843  Psw.28 

    Alamat Rumah  : Ngadinegaran MJ III/90 Yogyakarta 

    Telepon   : (0274) 374217, HP 0818 2742 37 

h. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat : 

- Wisata Kampus (2008) 

- Pentas Seni Kraton (2000 s.d. 2009) 

- Workshop Guru TK Se-Kabupaten Sleman (2003)  

- Workshop Guru TK Se-Kabupaten Bantul (2002) 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 22 Maret 2010 

       Anggota Pelaksana, 

 

      

       Dra. Titik Agustin 

       NIP. 19610805 198609 2 001 
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CURRICULUM VITAE 

PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PPM PENERAPAN HASIL IPTEKS  

 

a. Nama Lengkap   : Drs. Sumaryadi, M.Pd. 

b. Tempat dan Tanggal lahir  : Kulon Progo / 31 Mei 1954 

c. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

d. Fakultas/ Program Studi  : FBS/Pendidikan Seni Tari 

e. Pangkat/Golongan/NIP  : Pembina Tk. I/ IV / b/19540531 198011 1 001 

f.  Bidang Keahlian   : Metodologi Penelitian (Pendidikan) Seni, 

        Dramaturgi / Drama Modern 

Tahun Perolehan Gelar Akademik Terakhir (S2): PPs IKIP Jakarta Tahun 1990 

g. Alamat Kantor   : 1. FBS UNY Kampus Karangmalang  

            Yogyakarta 55281  

    Telepon                : (0274) 550843  Psw.28 

                                      2. Humas UNY 

    Telepon                : (0274) 542185 

    Alamat Rumah           : Perumahan Nogotirto III, Jl. Madura C-73        

                   Yogyakarta 55292 

    Telepon    : HP 085868118777  

     E-mail    : sumaryadi@rocketmail.com 

         sumaryadi@uny.ac.id 

h. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat : 

01. Pembinaan Seni Budaya di Kepuharjo Cangkringan Sleman (1991) 

02. Penyuluhan dan Workshop Seni Tari untuk Guru-guru SD Ranting Dinas P 

dan K Kecamatan Prambanan Sleman (1991) 

03. Pembinaan Kesenian Dusun Karangmalang-Kuningan Sleman (1993/1994) 

04. Penyuluhan dan Workshop Seni Tari Guru SD Se-Ranting Dinas P dan K 

Kecamatan Sentolo Kulon Progo (1993/1994) 

05. Pembinaan Seni dalam Revitalisasi Seni Tradisi di Sinduharjo Ngaglik 

Sleman (2002/2003) 

06. Pembinaan Kesenian Tradisional untuk Kemasan Wisata di Sleman (2000-

2007)  

07. Sekjen Pengda BPSMI DIY (1990 – sekarang).  

08. Ketua Umum Dewan Kesenian Kabupaten Sleman (1997-2002; 2002-2007). 

09. Ketua Umum Dewan Kebudayaan Sleman (2010-2015). 

mailto:sumaryadi@rocketmail.com
mailto:sumaryadi@uny.ac.id
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10. Dewan Pakar KMAPBS DIY (2007-sekarang). 

11. Ketua Umum Asosiasi Pendidik Seni Indonesia (APSI) DIY (2008-sekarang). 

12. Narasumber dalam Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru-

guru SMP Negeri 1 Pengasih Kulon Progo pada 16, 23, 30 Januari dan 6, 13 

Februari 2010.  

13. Pemakalah dalam seminar dengan tema ‟Pendidikan Karakter‟ di SMP N 2 

Wonosari Gunung Kidul. 

 

 

Yogyakarta, 22 Maret 2010  

      Anngota Pelaksana, 

 

Drs. Sumaryadi, M.Pd. 

NIP 19540531 198011 1 001 

Lampiran 2:  

 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  

FFAAKKUULLTTAASS  BBAAHHAASSAA  DDAANN  SSEENNII  
Alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281  (0274) 550843, 548207 Fax. (0274) 548207 
http: //www.fbs.uny.ac.id// 

 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor :            /H34.12/TAR/2010 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Ni Nyoman Seriati, M.Hum. 
NIP :  19621231 198803 2 003 
Pangkat/Gol :  Penata, III/c 
Jabatan :  Kajur Pendidikan Seni Tari  
  Fakultas Bahasa dan Seni  
  Universitas Negeri Yogyakarta 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

No Nama NIM 

1. Marini Puspa Sari 06209241003 

2. Dwi Agustina R L 0720941025 

 
adalah benar-benar mahasiswa pada  Jurusan Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa 

dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dan yang bersangkutan saat ini tergabung 

dalam tim kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Mengolah Gerak Tari dengan Iringan Musik daerah Stempat dan 

Menuliskannya Dalam Bentuk Karya Ilmiah untuk Guru Seni Budaya Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kulonprogo.  
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Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
  
 Yogyakarta, 22 Maret 2010 

 Kajur Pend. Seni Tari 
 Fakultas Bahasa dan Seni , 
 
 
 
 Ni Nyoman Seriati, M.Hum. 
 NIP 19621231 198803 2 003  
 

ABSTRAK 
 
 

           Seni tari mempunyai peran sebagai media ekspresi, media komunikasi, media 

berpikir kreatif, dan media mengembangkan bakat. Usaha untuk meningkatkan 

kemampuan guru tari mesti berangkat dari misi pembelajaran kesenian, yakni 

mengembangkan sikap dan kemampuan siswa dalam berkreasi dan menghargai 

kesenian.  

Salah satu program yang mendesak untuk diselenggarakan di Kulon Progo 

adalah peningkatan guru dalam pembelajaran kreativitas tari, sekaligus upaya 

menumbuhkan apresiasi terhadap identitas budaya lokal dan sosialisasi pendidikan 

seni tari di SMP. Program itu berupa pelatihan peningkatan keterampilan mengolah 

gerak tari dengan iringan musik daerah setempat dan menuliskannya dalam bentuk 

karya ilmiah.  

Upaya yang dilakukan secara nyata adalah pelatihan tari yang mengajak guru-

guru tari untuk merasakan dan mengalami peragaan seni daerah yang dikembangkan 

dengan rasa gerak tari lokal, proses kreativitas cipta tari (koreografi), dengan iringan 

alat musik yang terdapat di sekolah atau yang ada dalam rekaman kaset. Selanjutnya, 

karya tari yang dihasilkan itu didokumentasikan dan dipublikasikan melalui karya 

ilmiah.  

 


