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MOTO 
 

Keindahan sebuah kehidupan bukanlah seperti apa yang dilihat oleh mata tetapi 

bagaimana kita melewati berbagai persoalan dengan baik, hidup berlandaskan 

kasih dan selalu mengucap syukur, kepada Dia yang empunya segala kuasa karena 

hidup kita sepenuhnya berada dalam genggaman tangan-Nya 
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UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN TARIAN TEBE KREASI 

DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA SISWA-SISWI SMPK 

ADISUCIPTO PENFUI KUPANG MELALUI METODE DRILL TAHUN 

AJARAN 2014-2015 

ABSTRAK 

Oleh Anastasia Regina Setto 

 

Tari merupakan salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dlakukan pada sekolah-

sekolah di kabupaten Kupang. Hal ini ditunjang oleh kemampuan dasar anak-anak yang 

memiliki minat yang besar untuk seni tari. Salah satu sekolah yang memprogramkan seni 

Tari sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan berkembang dengan cukup baik yakni SMPK 

Adisucipto penfui Kupang. Kegiatan ini sangat menarik minat dan bakat para siswa 

sehingga sebagian siswa mengkuti seni tari sebagai wujud pengembangan diri. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya guru dalam meningkatkan 

keterampilan menarikan tarian tebe kreasi pada siswa-siswi SMPK Adisucipto Penfui 

Kupang melalui metode drill? Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data memecahkan masalah yang ditemukandalam penelitian ini. Secara 

khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan 

ketrampilan menarikan tarian Tebe kreasi pada siswa-siswi SMPK Adisucipto Penfui 

Kupang melalui metode drill. 

 Metode yang digunakan yakni tindakan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan ketrampilan tarian Tebe Kreasi pada 

kelompok siswa-siswi minat tari di SMPK Adisucipto Penfui Kupang melalui tiga tahap : 

tahap pertama diawali dengan memberi penjelasan tentang tarian Tebe Kreasi dilanjutkan 

dengan langkah-langkah menarikan tarian Tebe Kreasi, dilanjutkan dengan melakukan 

latihan pada penari putra dan putri yang di dahului dengan pemberian contoh oleh peneliti 

dan selanjutnya ditiru oleh siswa. Tahap kedua Para siswa lalu di bimbing oleh peneliti, 

lalu meniru gerakan yang dibuat, hingga benar-benar sesuai dengan ragam  gerakan dari 

tarian Tebe Kreasi. Tahap ketiga siswa menyajikan tarian Tebe Kreasi didepan kelas . 

Nilai-nilai yang terkandung dalam tarian Tebe Kreasi yaitu : nilai persaudaraan, nilai 

religius, dan nilai sosial.Penulis menyimpulkan bahwa  melalui kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah siswa-siswi dapat mengetahui tentang pengetahuan asal dari Tarian 

Tebe,fungsi dari Tarian Tebe, dan Gerak dasar dari Tarian Tebe dengan menggunakan 

Metode Drill. Pada pementasan Tarian Tebe Kreasi  siswa dapat menyajikan Tarian Tebe 

Kreasi di depan kelas. 

Kata kunci : Ketrampilan, Tebe Kreasi, Ekstrakurikuler, Metode Drill  
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