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Pentingnya Pendidikan Anak
Menanam Benih danMengembangkan Kreativitas

Anak

• Hakekatnya pendidikan bagi anak adalah penentu
perkembangan dan arah masa depan anak.  Sebab
pendidikan yang dimulai dari usia akan membekas
dengan baik jika masa perkembangannya diberikan
dalam suasana yang baik, sesuai kondisi dan situasi
anak dan menyenangkan.  Oleh sebab itu untuk
membantu mewujudkannya diperlukan suasana
belajar, srategi, konsep belajar sambil bermain, 
dengan stimulus yang diperbanyak pratik di banding 
menghafal, tentu sesuai dengan kebutuhan anak
agar pertumbuhan dan perkembangan anak
tercapai secara optimal.

• Masa usia sekolah dasar tentu merupakan usia yang 
tepat untuk diberikan pendidikan serta usia smp
dan sma adalah usia yang tepat pula untuk
menumbuhkan, mengembangkan pengalaman dan
penanaman nilai nilai pendidikan, sebuah
kemampuan berkreatifitas yang menjadi dasar dari
pengalaman pendidikan yang diperoleh, untuk
bekal dasar dari pendidikan anak selanjutnya yang 
penuh dengan tantangan dan berbagai permasahan
yang dihadapi anak.  Dengan demikian pendidikan
pada usia ini merupakan jembatan untuk menanam
benih kreativitas dan membuka jalan meraih
pendidikan yang lebih tinggi

Tujuan dan Manfaat Tari Pendididikan

Dalam tari pendidikan, tari atau gerak
merupakan media atau alat ungkap yang
digunakan untuk mengembangkan sikap, pola
pikir, dan motorik anak menuju ke arah
kedewasaanya. Seorang guru tari di sekolah
umum hendaknya mempertanyakan terlebih
dahulu “apakah tari itu?”. Sampai saat ini
tampaknya orang hanya berpandangan, bahwa
mengajar tari di sekolah adalah praktek tari
bentuk yang mempunyai gerak yang standar atau
aturan-aturan tradisi yang mengikat. Dengan
adanya pandangan edukatif baru ini, maka tari
semestinya dikembalikan pada subtansinya.
Subtansi baku tari adalah gerak. Dalam memulai
suatu kegiatan menari biasanya diperhatikan
elemen dasar yaitu gerak badan, ruang, tenaga,dan
waktu. Didalam tari pendidikan anak belajar tidak

dituntut bentuk ekspresi, layaknya penari
profesional tapi anak dituntut lebih kepada
pemahaman sambil menyampaikan nilai nilai yang
terkandung didalamnya kira kira nilai apa yang ada
ada



Pengertian kreativitas dalam kegiatan ini saya maknai sebagai suatu
kemampuan seseorang dalam mencipta sesuatu yang di anggap baru dalam
menemukan cara-cara baru dan melahirkan ide-ide/gagasan baru/membuat kombinasi
baru untuk memberikan banyak alternatif jawaban terhadap penyelesaian suatu
masalah melalui proses berfikir dengan wujud karya.
Ditinjau dari segi produk, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatau
yang baru.  Baru disini dapat diartikan baru bagi si pencipta itu sendiri (anak). jadi
Kreativitas bagi anak yang baru tumbuh, hendaknya kreativitas yang ditampilkan
dipandang sebagai suatu proses yang mendapatkan perhatian yang utama.  Kita 
sebagai pembimbing belum perlu berharap hasil coretan atau karya diciptakan harus
yang hebat serta kreasi yang lain yang dapat memberikan manfaat praktis.  Namun
yang sangat penting adalah kesenangan dan minat anak untuk berkreasi, sebab
dengan terlalu menuntut hasil ciptaan mememenuhi stardart mutu tertentu kita dapat
membunuh kemampuan kreatifnya dan mengurangi kenikmatan untuk
mengungkapkan gagasan berkreasi, bagi anak berkreasi sekaligus merupakan
rekreasi.



Sifat Kreatif nyaris memiliki arti sama dengan
kesehatan, aktualisasi diri dan sifat manusiawi yang 
penuh. Sifat-sifat yang dikaitkan dengan kreatifitas ini
adalah fleksibilitas, spontanitas, keberanian, berani
membuat masalah, keterbukaan dan kerendahan
hati.... hampir setiap anak mampu membuat lagu, 
sajak, tarian, lukisan, lakon, atau permainan secara
mendadak, tanpa direncanakan atau didahului oleh
sesuatu maksud sebelumnya. 



Berbagai rangsangan yang dapat memotivasi siswa
bergerak kreatif yaitu….

Rangsang Auditif
Rangsang Visual  
Rangsang Kinestetik
Rangsang Peraba
Rangsang Gagasan (idea)



Metode yang digunakan dalam pembimbingan ini adalah metode ngemong. Ngemong (dibaca:

ngĕmong) merupakan bagian dari sistem tradisi mendidik anak. Di Sunda Momong, ngamomong (kamus

bahasa Sunda) : ngogo asalna tina kecap Mong (Jawa) artinya dimong: diurus, hade hade,

dititenan.maka Secara konseptual ngemong dalam konsep pembimbingan ini mengandung makna dan

pola tindakan dalam rangka mengasuh, melayani, mendidik, dan mengurus anak, dengan tidak

memaksakan kehendak kita kepada anak yang diasuh, maka ngemong adalah sebuah metode proses

menanam benih dan mengembangkan kreativitas pada anak melalui bentuk permain sambil belajar dan

belajar sambil bermain guna membantu menumbuhkan kreativitas di usianya . Dalam pelaksanaannya

seorang pembimbing tidak memberi contoh-contoh, tetapi yang dilakukan terus bisa menggali

kemampuan anak sehingga sebagai pembimbing tugasnya mengggali potensi, dan memberi motivasi

agar anak tumbuh kemampuan kreativitasnya, anak yang kreatif biasanya budi pekerti baik.



Konsep ngemong merupakan metode
pembimbingan/pendampingan kepada anak ketika bermain, 
yang dalam pelaksanaanya anak secara aktif berinteraksi dengan
mengeksplorasi lingkungannya sebagai stimulus,  ini merupakan
implementasi dari

• Ing Ngarso Sung Tulado, ( posisi guru di
depan bersama sama menciptakan tari)

• Ing Madyo Mangun Karso, (Guru Posisinya di
tengah tegah)

• Tut Wuri Handayani,  ( posisi guru 
dibelakang/motivator/dorongan dlam proses)



Proses Penciptaan TARI
KREATIF

Pada tahap pembentukan ini saya namakan tahap
membentuk struktur suatu ide/gagasan anak yaitu
menempatkan sikap dan gerakan-gerakan di dalam suatu
bentuk susunan gerak sesuai konsep pembelajaran yang 
dirancang. Selanjutnya saya meminta anak untuk
mengorganisir ragam gerak tersebut dengan stimulus yang 
dipilih anak misal burung yaitu munculnya gerak macam-
macam gerak burung yang dilihat kemudian ditafsirkan
geraknya atau tari merak atau saman dari aceh secara teknis
sama bentuk gerak permainan yang dikembangkan boleh tari
tradisi dengan menghafal gerak sebuah tarian yang dilihat
melalui vidio tari tradisi dilihat dan diingat kemudian
ditafsirkan sesuai kemampuan) sekarang saya mencoba untuk
mencipta bersama anak contohnya mencipta tari burung oleh
anak guru sebagai motivator sebagai berikut



Tari Kupu Stimulus 
Binatang Kupu

Tari Kaulinan Budak
Lembuur

Tari Kuda

Tari Bebek Stimulus 
Binatang Bebek




