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 Abstrak 

Pendidikan seni, yakni seni tari, musik, rupa, dan drama di sekolah taman kanak-

kanak merupakan bagian dari proses pembentukan individu yang utuh sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. Perlu dicermati bahwa, tujuan pendidikan seni di sekolah 

umum khususnya TK bukan untuk membentuk siswa yang trampil menari, bermain 

musik atau dengan kata lain bukan untuk jadi seniman, melainkan membentuk pribadi 

yang apresiatif dan kreatif melalui pengalaman berolah seni. Berdasarkan hal tersebut, 

pembelajaran seni sebenarnya dapat membentuk pola pikir anak didik melalui 

penanaman pemahaman,  menumbuhkan cita rasa yang indah dan sensitifitas, dengan 

harapan dimasa yang akan datang dapat terbentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, 

kreatif, apresiatif, peka, dan mempunyai rasa keindahan sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

Pendidikan seni, sayogyanya didasari oleh pengembangan aspek-kognitif, afektif 

dan spikomotor melalui kegiatan dengan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, 

penerapan keterampilan bergerak, bermain musik, berolah rupa dan peran, serta 

pengetahuan lainnya secara luas. Hal tersebut diperlukan karena pendidikan seni 

merupakan bagian dari kebutuhan integratif anak di usia dini sebagai awal untuk 

jembatan membentuk kepribadiannya dimasa dewasa nanti. Ekspresi seni tari dapat 

diwujudkan dalam bentuk-bentuk karya seni tari yang luas, salah satunya adalah 

senam tari. Senam tari yang dimaksud adalah bagaimana memadukan antara unsur 

senam dan tari. Senam bertujuan untuk kebugaran tubuh, sedangkan tari merupakan 

ekspresi tubuh melalui gerakyang ritmis dan indah. Sehingga senam tari merupakan 

penggabungan antara bentuk-bentuk gerak yang memiliki tujuan untuk kebugaran 

namun gerakan yang diekspresikan berbasis pada gerak-gerak tari yang estetis.  

Kegiatan Pelatihan Senam tari ini diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya 

terhadap pengembangan materi ajar, namun juga kemampuan guru TK dalam hal 

berkreasi seni khususnya seni tari yang dapat berpengaruh positif terhadap 

berkembangnya keterampilan guru dalam mengemas bahan ajar yang berbasis pada 

seni tari dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa Taman Kanak-Kanak. 

 
Kata Kunci: Pelatihan, Senam Tari, Guru Taman Kanak-Kanak. 

 

Pendahuluan  

Pendidikan seni, yakni seni tari, di sekolah taman kanak-kanak merupakan bagian dari 

proses pembentukan individu yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Perlu 

dicermati bahwa, tujuan pendidikan seni di sekolah umum khususnya TK bukan untuk 

membentuk siswa yang trampil menari, bermain musik atau dengan kata lain bukan untuk jadi 

seniman, melainkan membentuk pribadi yang apresiatif dan kreatif melalui pengalaman

berolah seni. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran seni sebenarnya dapat membentuk pola 

pikir anak didik melalui penanaman pemahaman,  menumbuhkan cita rasa yang indah dan 
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sensitifitas, dengan harapan dimasa yang akan datang dapat terbentuk manusia yang berbudi 

pekerti luhur, kreatif, apresiatif, peka, dan mempunyai rasa keindahan sesuai dengan tujuan 

pendidikan.  

Pendidikan seni, seyogyanya didasari oleh pengembangan aspek-kognitif, afektif dan 

psikomotor melalui kegiatan dengan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, penerapan 

keterampilan bergerak, bermain musik, berolah rupa dan peran, serta pengetahuan     lainnya 

secara luas. Hal tersebut diperlukan karena pendidikan seni merupakan bagian dari kebutuhan 

integratif anak di usia dini sebagai awal untuk jembatan membentuk kepribadiannya dimasa 

dewasa nanti.  

Ekspresi seni tari dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk karya seni tari yang luas, salah 

satunya adalah senam tari. Senam tari yang dimaksud adalah bagaimana memadukan antara 

unsur senam dan tari. Senam bertujuan untuk kebugaran tubuh, sedangkan tari merupakan 

ekspresi tubuh melalui gerakyang ritmis dan indah. Sehingga senam tari merupakan 

penggabungan antara bentuk-bentuk gerak yang memiliki tujuan untuk kebugaran namun 

gerakan yang diekspresikan berbasis pada gerak-gerak tari yang estetis. 

 Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya terhadap pengembangan 

materi ajar, namun juga kemampuan guru dalam hal berkreasi seni khususnya seni tari yang 

dapat berpengaruh positif terhadap berkembangnya keterampilan guru dalam mengemas bahan 

ajar yang berbasis pada seni tari dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa Taman Kanak-

Kanak. Kecamatan Cicalengka memiliki banyak sekolah Taman Kanak-Kanak. Tercatat 

Sekolah Taman Kanak-Kanak yang mengikuti pelatihan Senam Tari yang dilakukan adalah 10 

Taman Kanak-Kanak.  

Senam merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di Taman Kanak-Kanak khususnya di TK 

yang ada di Cicalengka. Satu kali dalam satu minggu siswa TK akan melakukan kegiatan 

senam. Selama ini kegiatan senam adalah mengespresikan gerak-gerak baku yang berorientasi 

pada gerak kebugaran yang cenderung kaku dan terkadang membosankan. Berdasarkan hal 

tersebut tim berupaya membuat ekspresi seni yang dinamakan senam tari, yakni senam yang 

memiliki sentuhan seni tari sehingga diharapkan selain memberikan kebugaran namun juga 

memberikan rasa keindahan baik dari unsur gerak ataupun unsur musikalitasnya. Senam tari 

ini menggunakan properti yang dapat dibuat secara kreatif oleh guru atau siswa TK. Properti 

yang dimaksud dibuat dari bekas botol Aqua 250 ml yang diisi dengan batu yang diberi warna 

warna-warni ¾ botol. Tujuan menggunankan properti kreatif ini adalah selain membuat 
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kreativitas siswa TK, serta pengetahuan tentang warna. Selain itu tentu saja untuk 

membantu optimalisasi kebugaran dari kegiatan senam yang dilakukan.  

Selama ini guru-guru TK khususnya di Kecamatan Cicalengka sangat perlu untuk 

mengembangkan wawasan tentang materi untuk dilaksanakan dalam program di Taman 

Kanak-Kanak, sehingga dengan adanya pelatihan senam tari ini selain untuk kepentingan 

perlombaan pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Porseni Guru TK tingkat 

Kabupaten Bandung 2011, juga sebagai bahan ajar dan pengembangan kompetensi mereka 

sebagai pendidik di TK secara optimal. 

 Secara teknik tim pengabdian pada masyarakat dari UPI bersama telah melakukan 

analisis terhadap kendala yang selama ini dihadapi para guru TK. Selanjutnya guru-guru TK 

yang sudah terlatih diharapkan menjadi trainer bagi pelatihan lanjutan yang diharapkan 

mampu dilaksanakan secara berkala. Senam tari merupakan materi yang diangkat sebagai 

bahan yang akan dilatihkan secara berkala kepada guru TK yang lainnya. 

Target Luaran 

Adapun target luaran yang ingin dicapai secara khusus adalah sebagai berikut: 

1. Terbinanya kemampuan menari yang berbasis pada tradisi Sunda di kalangan guru TK; 

2. Terbinanya kemampuan guru secara kreatif dalam mengembangkan properti menari 

khususnya untuk digunakan dalam senam tari; 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

Taman kanak-kanak atau disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (yakni 

usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan 

pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Lama masa belajar seorang murid di TK biasanya tergantung pada tingkat kecerdasannya yang 

dinilai dari rapor per semester. Secara umum untuk lulus dari tingkat program di TK selama 2 

(dua) tahun, yaitu: 

 TK 0 (nol) Kecil (TK kecil) selama 1 (satu) tahun 

 TK 0 (nol) Besar (TK besar) selama 1 (satu) tahun 

Umur rata-rata minimal kanak-kanak mulai dapat belajar di sebuah taman kanak-kanak 

berkisar 4-5 tahun sedangkan umur rata-rata untuk lulus dari TK berkisar 6-7 tahun. Setelah 

lulus dari TK, atau pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah lainnya yang sederajat, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#pendidikan_anak_usia_dini
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Semester&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#pendidikan_sekolah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#pendidikan_luar_sekolah
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murid kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi di atasnya, yaitu Sekolah 

Dasar atau yang sederajat. http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_kanak-kanak (2011) 

Pestalozzi mempunyai pandangan bahwa pendidikan bukanlah upaya menimbun pengetahuan 

pada anak didik. Atas dasar pandangan ini, ia menentang pengajaran yang “verbalists”. 

Pandangan ini melandasi pemikirannya bahwa pendidikan pada hakikatnya usaha pertolongan 

(bantuan) pada anak agar anakmampu menolong dirinya sendiri yang dikenal dengan “Hilfe 

Zur Selfbsthilfe“. 

Dilihat dari konsepsi tujuan pendidikan, Pestolozzi sangat menekankan pengembangan aspek 

sosial pada anak sehingga anak dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan sosialnya serta 

mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan sosial ini akan berkembang 

jika dimulai dari pendidikan ketuarga yang baik. A Malik Fajar dalam opininya tentang 

Renungan Hardiknas tanggal 2 Mei 2001 sangat mendukung gagasan untuk menghidupkan 

kembali pendidikan berbasis masyarakat (community base education) dan menjadikannya 

sebagai paradigma baru sekaligus model yang patut ditindaklanjuti. 

Pada kenyataannya baik pendidikan maupun sistem dan model-model kelembagaan yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat mencerminkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. 

Jadi menurutnya pendidikan berbasis masyarakat akan memperkuat posisi dan peran 

pendidikan sebuah model sosial. Ada 3 prinsip yang menjadi dasar pendidikan ini, yaitu 

sebagai berikut. 

 Pendidikan TK menekankan pada pengamatan alam. Semua pengetahuan bersumber 

pada pengamatan.- Pengamatan seorang anak pada sesuatu akan menimbulkan 

pengertian. Pengertian yang baru akan bergabung dengan pengertian lama dan 

membentuk pengetahuan. Selain itu Pestolozzi juga menganjurkan . pendidikan 

kembali ke alam (back to nature), atau sekolah alam. Inti utamanya adalah mengajak 

anak melakukan pengamatan pada sumber belajar di lingkungan sekitar.  

 Menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak. Melalui keaktifan anak maka ia akan mampu 

mengolah kesan pengamatan menjadi pengetahuan. Keaktifan juga akan mendorong 

anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga merupakan pengalaman langsung 

dengan lingkungan. Pengalaman interaksi ini akan menimbulkan pengertian tentang 

lingkungan dan selanjutnya akan menjadi pengetahuan baru. Inilah pemikiran 

Pestolozzi yang banyak menjadi topik perbincangan yang disebut belajar aktif (active 

learning).  

 Pembelajaran pada anak harus berjalan secara teratur setingkat demi setingkat atau 

bertahap. Prinsip ini sangat cocok dengan kodrat anak yang tumbuh dan berkembang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_kanak-kanak
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secara bertahap. Pandangan dasar tersebut membawa konsekuensi bahwa bahan 

pengembangan yang diberikan harus disusun secara bertahap, dimulai dari bahan 

termudah sampai tersulit, dari bahan pengembangan yang sederhana sampai yang 

terkompleks.  

Konsep Pendidikan Atraktif dari Pestolozzi 

Ciri khas pandangan Pestalozzi mengenai proses pendidikan TK atrakfif yaitu melalui adanya 

pengajaran suara, bentuk dan bilangan. Semua bidang pengembangan yang diajarkan pada 

anak dikelompokkan dalam 3 kategori sebagai berikut.  

 Konsep suara mencakup bahan pengembangan bahasa, pengetahuan sejarah dan 

pengetahuan bumi.  

 Konsep bentuk mencakup pengetahuan bangun, menggambar dan menulis.  

 Konsep bilangan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan berhitung.  

Ketiga konsep di atas dapat melalui pengembangan AVM (Auditory Visual Memory). Melalui 

pengembangan AVM ini fungsi sel-sel syaraf akan berkembang dan selanjutnya akan dapat 

mengembangkan potensi-potensi lainnya seperti imajinasi, kreativitas, intelegensi, bakat, 

minat anak, misalnya dalam kelompok pengembangan auditori (bahasa), pengembangan 

perbendaharaan kosa kata anak dan kemampuan berkomunikasi harus mendapat perhatian 

intensif. Perbendaharaan kosakata akan menyentuh atau mempengaruhi dimensi potensi 

lainnya. Kemampuan anak berkomunikasi tergantung pada penguasaan kosakata anak.Dalam 

pelaksanaannya, pengembangan AVM dilaksanakan secara terpadu (intergrated). Kegiatan 

yang menggunakan metode percakapan dan bercerita, akan merupakan metode yang efektif 

dalam pengembangan AVM di TK.Sebagai contoh: memperkenalkan wama merah, bentuk 

bulat, rasa manis pada “Apel” merupakan salah satu model intergrated dalam pengembangan 

AVM. 

 Melalui gambar : anak diperkenalkan dengan pengertian “Apel”.  

 Melalui kosakata :anak mengucapkan kata “apel”.  

 Melalui bentuk :anak mengenal bentuk bulat.  

 Melalui bilangan :anak menghitung jumlahnya1, 2, 3 dan seterusnya. 

http://tikkysuwantikno.wordpress.com/2007/12/27/model-pembelajaran-atraktif-di-taman-

kanak-kanak/ 

2. Tari dalam Pendidikan di Taman Kanak-Kanak 

Tari adalah salah satu bentuk ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak 

yang indah dan memiliki makna tertentu. Unsur yang paling mendasar dalam tari adalah gerak, 

gerak yang berawal dari aktivitas pada diri manusia dan lingkungan yang ada di sekelilingnya. 
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Guru dapat menginspirasi gerak tari untuk siswa dengan tema tertentu yang berasal dari 

kehidupan binatang, manusia, tumbuhan, benda di sekeliling, dll. Gerak Dalam tari gerak 

terdiri dari aspek: 

1. Ruang, yakni dapat dimaknai sebagai ruang untuk menari ataupun ruang juga dapat 

dibentuk oleh tubuh penari  

Aspek ruang terbagi lagi menjadi: 

a. Volume gerak, yang terbentuk dari luas, sedang, dan sempitnya ruang yang dibentuk 

oleh tubuh penari 

b. Level, yakni tinggi, sedang dan rendahnya sikap penari. 

c. Pola lantai, yakni lintasan yang dibentuk saat penari melakukan gerak. Dapat 

ditunjukan dengan arah hadap, arah gerak seperti berputar, berpindah tempat (ke kiri-

ke kanan, maju ataupun mundur. 

2. Tenaga, yakni intensitas tenaga yang disalurkan melalui gerak tertentu (kuat, sedang, dan 

lemah). 

3. Waktu, berhubungan dengan rasa ritmis gerak (tempo, ritme, dll) 

Mengenalkan dan menyadarkan anak tentang gerak dengan aspek-aspek bukanlah hal sulit. 

Karena pada dasarnya ketika anak dapat mengkomunikasikan tubuhnya dengan ekspresi 

tertentu sesungguhnya aspek-aspek tersebut telah ada namun penyadaran terhadap hal tersebut 

jarang dilakukan oleh guru. Dibawah ini adalah beberapa contoh aplikasi bagaimana membina 

sensitivitas anak terhadap aspek-aspek gerak yang mereka lakukan, atau menyadarkan mereka 

bahwa tubuh mereka dapat menjadi alat komunikasi untuk gerak tertentu yang tentu saja gerak 

yang mereka sadari.   

a. Mengenalkan rasa ruang gerak pada anak dengan menyadarkan volume gerak, yakni 

mengajak anak untuk berimajinasi, atau melalui melihat gambar berceritera tentang bunga-

bunga yang berbeda ukurannya kemudian diekspresikan melalui gerak seluruh anggota tubuh. 

Contohnya mengenalkan perbedaan bunga kuncup, bunga ros, dan bunga matahari yang 

diekspresikan melalui anggota tubuh (tangan, kaki, dan kepala), level dapat dibedakan dengan 

level rendah untuk bunga kuncup, level sedang untuk bunga ros, dan level tinggi untuk bunga 

matahari. Pola lantai dapat diperkenalkan dengan bergerak maju-mundur, ke kiri-kanan, 

berputar, lurus, zig-zag, meliuk-liuk, dll.  

b. Mengenalkan rasa tenaga, guru dapat mengajak anak untuk berekspresi seperti raksasa 

yang marah, pangeran yang gagah, dan menjadi putri yang lembut. Ataupun dapat berekspresi 

menjadi kuat seperti singa, atau menjadi kertas yang lemas melayang tertiup angin. 
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c. Mengenalkan rasa waktu pada anak, dapat melalui pengenalan tempo musik yakni cepat, 

sedang dan lambat melalui ketukannya yang berbeda. Misalnya menyanyikan lagu “Lihat 

Kebunku” dengan tempo yang berbeda dan diekspresikan dengan tempo gerak yang sesuai.  

Musik merupakan hal yang paling dekat dengan ekspresi gerak. Musik dapat diekspresikan 

melalui bunyi secara internal (melalui vocal) dan eksternal (melalui instrument/alat). Sebagian 

besar orang menyadari bahwa menciptakan musik adalah “hal yang baik”. Sama halnya 

dengan tari penciptaan musik adalah kombinasi ekspresi diri, disiplin, dan kegembiraan, serta 

kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara positif. Philip Shepard (2007) 

mengungkapkan bahwa : 

1. Musik memiliki efek yang mendalam dan positif pada perkembangan mental dan fisik anak 

2. Setiap anak dapat bermusik 

3. Mendengarkan musik memang bermanfaat, tetapi membuat musik tetaplah lebih baik 

Unsur-unsur musik yang tidak terlalu sulit dapat diperkenalkan kepada siswa TK dan dapat 

diekspresikan melalui gerak diantaranya adalah:  

1. tempo, berkenaan denga cepat lambatnya ketukan. Siswa dapat dikenalkan pada metronom 

untuk mengenal ketukan lambat, sedang dan cepat, untuk lebih memperkuat pemahaman 

guru dapat membuat permainan dengan mengaplikasikan tempo tertentu dengan ekspresi 

gerak yang sesuai.   

2. dinamika , berkenaan dengan keras dan lembutnya bunyi, siswa dapat dikenalkan dengan 

tepukan, atau pukulan perkusi dengan intensitas yang berbeda. Untuk memahamkan siswa 

pengayaan dapat dengan menggabungkan rasa tenaga dalam gerak dengan dinamika musik 

yang dimainkan 

Mempelajari alat musik juga menstimulasi penguasaan keterampilan motorik halus, 

pernafasan dan daya ingat. Bereksplorasi musik secara kreatif dapat membantu siswa dalam 

perkembangannya dan pembelajaran mental serta dapat mendorong perkembangan otak. Efek 

lainnya dengan bermain musik sama halnya dengan tari dapat membantu siswa 

mengembangkan kepekaan emosi, kemampuan bersosialisasi, serta perkembangan 

intelegensinya. 

3. Rangsang dan Stimulus 

“ Suatu rangsang dapat didefinisikan sebagai suatu yang membangkitkan daya fikir, atau 

semangat, atau pendorong kegiatan. Rangsang bagi komposisi tari dapat berupa auditif, visual, 

gagasan, rabaan  atau kinestetik” ( Ben Sunarto, 1985:20) 

Pada dasarnya stimulus yang digunakan dalam tari pendidikan ini, adalah untuk membantu 

siswa untuk menemukan dan mengungkapkan kembali secara estetis apa yang pernah dia lihat, 
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yang pernah dirasakan, dan anak mampu membayangkan yang kemudian diekspresikan 

kedalam gerak kreatif. Guru dapat memilih beberapa stimulus dan kemudian membimbing dan 

mengarahkannya. Adapun stimulus itu dibagi menjadi ; 

1. Rangsang dengar : seperti suara instrumen perkusi, tepukan, kaset, nyanyian, puisi 

dll, karakter gerak, suasana, ritme dapat disusun dalam struktur tertentu oleh rangsang 

tersebut. 

2. Rangsang visual : melalui gambar berceritera, patung, boneka, melalui rangsang ini siswa 

dimotivasi untuk mengespresikan melalui gerak 

3. Rangsang kinestetik : rangsang dari gerak tertentu yang dapat berfungsi memotivasi pada 

pengembangan gerak kreatif 

4. Rangsang peraba : melalui perabaan dapat memberikan kesan yang dapat diekspresikan 

melalui gerak kreatif. Misalnya halusnya beludru dapat memberikan kualitas gerak yang 

lembut dan halus, Permukaan yang kasar dapat diekspresikan dengan gerakan yang kuat 

dan kasar. 

5. Rangsang gagasan (idesional) : gerak siswa dirangsang dan dibentuk melalui ceritera dan 

siswa mencoba mengespresikannya lewat gerak, bahasa, dan peran. 

4.  Senam Tari 

Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang 

membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Bentuk modern 

dari senam ialah : Palang tak seimbang, balok keseimbangan, senam lantai. Bentuk-bentuk 

tersebut konon berkembang dari latihan yang digunakan oleh bangsa Yunani kuno untuk 

menaiki dan menuruni seekor kuda dan pertunjukan sirkus. 

Senam biasa digunakan orang untuk rekreasi, relaksasi atau menenangkan pikiran, 

biasanya ada yang melakukannya di rumah, di tempat fitness, di gymnasium maupun di 

sekolah. Sekarang, sejak kecil banyak anak sudah terbiasa diajarkan senam, baik oleh orang 

tua, maupun oleh pengajar olahraga di sekolah. http://id.wikipedia.org/wiki/Senam (2011). 

Senam sangat penting untuk pembentukan kelenturan tubuh, yang menjadi arti penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Senam ada berbagai macam, diantaranya senam lantai, senam 

hamil, senam aerobik, senam pramuka, Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), dll. Biasanya di 

sekolah dasar, guru-guru mengajarkan senam-senam yang mudah dicerna oleh murid, seperti 

SKJ dan senam pramuka. Namun ketika beranjak remaja, banyak orang melakukan senam 

aerobik, ataupun senam lain termasuk meditasi untuk menenangkan diri. 

Tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkpkan melalui gerak tubuh yang 

harmonis, ritmis dan indah. Senam tari merupakan penggabungan dari bentuk-bentuk gerak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuda
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkus
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gym&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Senam
http://id.wikipedia.org/wiki/Senam_lantai
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_hamil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_hamil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_aerobik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Senam_pramuka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Senam_Kesegaran_Jasmani
http://id.wikipedia.org/wiki/SKJ


 
 

9 
 

senam dengan gerak tari, sehingga selain indah namun juga gerakannya ditujukan untuk 

kesehatan dan kebugaran tubuh. 

Materi dan Metode 

1. Materi 

Tim peneliti menyediakan bahan pelatihan yang pelaksanaan kegiatan pelatihan senam tari 

yang dilaksanakan dalam 2 bulan (bulan Maret-April 2011). Materi pelatihan yang 

dikembangkan merupakan penggabungan antara gerak-gerak senam dan tari tradisional dan 

menggunakan iringan musik tradisional sunda. Secara metodologis materi pelatihan tersebut 

dikemas menjadi gabungan gerak yang tidak sulit, indah, menyenangkan, dan mudah ditiru 

oleh siswa TK apabila dilatihkan, karena beberapa gerak adalah merupakan gerakan yang 

diulang. Penggunaan properti dengan membuat alat menyerupai barbel dari botol bekas air 

minum aqua 250 ml, yang diisi ¾ batu kerikil yang di beri warna bervariasi. Tujuan 

menekankan pada tahapan pembelajaran dari yang sederhana ke tingkat paling kompleks 

dengan menggunakan beragam stimulus. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan guru 

memahami langkah-langkah pembelajaran yang efektif dan efisien untuk pembelajaran tari 

kreasi sunda. Berikut adalah materi yang diberikan kepada para guru. 

2. Metode 

 Secara teknik para peneliti dari UPI melakukan observasi tentang bahan pelatihan apa 

yang dibutuhkan oleh para guru TK di kecamatan Cicalengka. Selanjutnya tim 

mengembangkan senam tari yang telah dibuat sebelumnya yang disesuaikan dengan 

kebutuhan para guru TK. Selanjutnya dilakukan pelatihan secara rutin satu minggu dua kali, 

yaitu satu kali dihadiri tim dan berikutnya mereka latihan sendiri, begitu yang dilakukan setiap 

minggu selama dua bulan pelatihan. Metoda Action reseach digunakan dalam pelaksanaan 

pelatihan dengan tujuan untuk terus memperbaiki bahan / materi senam tari serta teknik 

pelatihannya, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 

 Berikut adalah gambar tentang alur kegiatan pada program kemitraan yang 

dilaksanakan: 
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Hasil Pelatihan 

1. Gambaran tentang Objek Pelatihan 

Guru-guru Taman Kanak-Kanak yang terlibat dalam proses pelatihan senam tari 

merupakan guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Cabang Cicalengka 

(Bandung Timur). Tercatat ada 15 Taman Kanak-Kanak yang tergabung dalam Kelompok 

Kerja Guru TK tingkat Kecamatan Cicalengka. TK Bhayangkari dengan Kepala Sekolah Ibu 

Siti,S.Pd, merupakan gugus inti untuk KKG tingkat kecamatan Cicalengka. Adapun kegiatan 

yang selama ini dilaksanakan dalam KKG adalah: 

a. Program Tahunan, semester dan RKH, terutama membahas tentang kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mencoba untuk 

menemukan solusi dalam setiap pertemuannya. 

b. Pembuatan alat-alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran 

c. Perlombaan-perlombaan 

Poin perlombaan merupakan alasan tim UPI untuk memberikan kontribusi untuk melatihkan 

senam tari kepada guru karena mereka akan menghadapi festifal seni bagi guru TK pada saat 

PORSENI Guru TK Tingkat Kabupaten Bandung. 

2.  Pelaksanaan Pelatihan 

 Pelatihan senam tari dilaksanakan selama 2 bulan ( maret-april ) dengan jumlah 

pertemuan 8 kali pertemuan, setiap minggu tim melatihkan gerak dan selanjutnya 

dikembangkan dan dimantapkan oleh guru sendiri. Guru yang terlibat adalah sebagai berikut: 

 

Menganalisis bahan ajar, 

serta dan menyiapkan 

bahan pelatihan dengan 

materi senam tari 

Pembenahan pengembangan materi pelatihan  

Sinergi tim 

dan para 

guru TK di 

Kec 

Cicalengka 

ANALISIS 

kondisi lapangan ( guru 

TK di KKG) 

PELATIHAN 
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No Nama Guru Asal TK 

1 Nurhayati Kartika XII-9 

2 Lilis Jubaedah Assalam 

3 Lia Yulia Hamidah,S.Pd. Al-Amin 

4 Ninis Al-Falah 

5 Irma Muslihah Bina Muda 

6 Nita Siti Yunita,S.Pd. Assalam 

7 Nurul Miftahul Hasannah 

8 Endah Al-Falah 

9 Rini IPIMAC 

10 Rika Riyadul Hasanah 

 

 Dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru TK yang mengikuti pelatihan senam tari 

sangat bagus, mereka bisa dengan cepat menguasai dan ikut juga mengembangkan gerak, 

membuat pola lantai. Terbukti bahwa mereka dapat meraih juara 1 se-Kabupaten Bandung 

pada pelaksanaan PORSENI guru TK se-Kabupaten Bandung 27 April 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK Kemala Bhayangkari Sebagai Gugus Inti untuk 

KKG TK Kecamatan Cicalengka (tempat 

dilaksanakannya pelatihan senam tari oleh tim 

UPI) 

Gerak-gerak Senam Tari yang dilatihkan 
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