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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu berupa 

transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Penerima proses 

adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah 

pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. Pendidikan nasional 

sangat berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, 

serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sebagaimana ditulis pada Undang-

Undang Nomor : 20 Tahun 2003 bab II Pasal 3, dinyatakan sebagai berikut . 

 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak  serta beradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab. 

 

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya, UU No. 23 Tahun 2002 (Sagala,2012:4). 
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Pembelajaran adalah sebuah perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan 

oleh pengalaman (Slevin dalam Brown, 2001: 8). Pengalaman sangatlah berperan 

penting dalam kehidupan khususnya sebagai salah satu bagian dari proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan penguasaan atau pemperolehan 

pengetahuan tentang suatu subjek atau sebuah ketrampilan dengan belajar, 

pengalaman, atau instruksi (Brown, 2001: 8). 

 

Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta 

didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan 

pendidikan merupakan suatu komponen sitem pendidikan yang menempati 

kedudukan dan fungsi sentral sehingga setiap tenaga kependidikan perlu 

memahami dengan baik tujuan pendidikan, supaya berupaya melaksanakan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan  

(Hamalik, 1994:3). 

 

Pendidikan seni diberikan kepada anak dengan berbagai tujuan tetapi semuanya 

didasari oleh keyakinan bahwa seni membentuk kepekaan anak sejak pertama kali 

mereka mengalaminya sebagai bentuk dasar dari ekspresi dan sebagai tanggapan 

untuk dan dalam kehidupan (Sukakarya, 2010:3.1.3). 

 

Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan 

oleh guru dalam menyampaikan pesan/materi pembelajaran agar mencapai tujuan 

pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan oleh guru, baik 

metode ceramah, tanya jawab, demostrasi, drill atau latihan dan sebagainya 

(Sidiqq, 2009:1-20). 
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Penggunaan metode pembelajaran memang membutuhkan penguasaan dan 

keterampilan guru dalam menetukan jenis metode dan sasara yang menjadi tujuan 

dari proses pembelajaran bahwa guru juga diharapkan untuk dapat melakukan dan 

menggunakan metode yang dapat menunjang proses pembelajaran sehingga dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 

 

Metode Demostrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, 

atau benda tertentu. Metode Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, 

sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan 

fakta atau data yang benar (Wetty,2011:16). 

 

Mencermati tentang mata pelajaran yang ada dalam Kurikulum 2013, terdapat 

sejumlah mata pelajaran yang salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan 

Seni Budaya dan Prakarya. Sebagai materi pembelajaran, mata pelajaran Seni dan 

Budaya perlu di pahami guru, seperti bagaimana arah yang tepat untuk mendidik 

dan membentuk karakter anak. Arah atau pendekatan seni baik itu seni rupa, seni 

musik, seni tari ataupun seni teater, secara umum dapat dipilah menjadi dua 

pendekatan, yaitu: (1) seni dalam pendidikan dan (2) pendidikan melalui seni. 

Pertama, seni dalam pendidikan. Secara hakiki materi seni penting diberikan 

kepada anak. Maksudnya adalah, keahlian melukis, menggambar, menyanyi, 

menari, memainkan musik dan keterampilan lainnya perlu ditanamkan kepada 

anak dalam rangka pengembangan kesenian dan pelestarian kesenian. Seni dalam 

pendidikan ini sejalan dengan konsep pendidikan yaitu sebagai proses 

pembudayaan yang dilakukan dengan upaya mewariskan atau menanamkan nilai-
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nilai dari generasi tua kepada generasi berikutnya. Oleh sebab itu, seni dalam 

pendidikan merupakan upaya kita sebagai pendidik seni dan juga lembaga yang 

menaungi kita untuk mewariskan, melestarikan, dan mengembangkan berbagai 

jenis kesenian yang ada baik lokal maupun mancanegara. 

 

Pendidikan seni berbasis budaya sangat penting untuk perkembangan anak di 

masa depan. Pendidikan seni tidak lagi sebagai mata pelajaran tambahan yang 

sewaktu-waktu bisa saja dihilangkan atau hanya sekedar pengisi waktu luang. Hal 

ini merupakan tugas para guru dan orang tua untuk mewujudkan hal tersebut. 

Dengan demikian pendidikan Seni Budaya adalah bagian penting dan efektif 

untuk mewujudkan hal tersebut, walaupun sampai saat ini masih diragukan dan 

dikesampingkan. 

 

Bagong Kussudiarjo (1985:16) dalam Wahyudiyanto (2008:11) menyebutkan 

bahwa tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, 

berirama, dan berjiwa yang harmonis. Keindahan bukan hanya hal dengan tari -hal 

yang halus dan bagus saja, melainkan sesuatu yang memberi kepuasan batin 

manusia, berjiwa diartikan memberi kekuatan yang bisa menghidupkan sehingga 

gerak yang telah dibentuk dan berirama tersebut seakan hidup dan dapat 

memberikan pesan yang dapat kita mengerti dan berarti, dan harmonis adalah 

kesatuan yang selaras dari keindahan yang bergerak, berirama, dan berjiwa 

tersebut.  

 

Tari adalah bagian dari kebudayaan, tari merupakan subjek yang memiliki 

kekuatan yang serupa dalam perubahan seperti pada aspek kebudayaan yang lain. 

Seni tari sebagai ekspresi manusia yang bersifat estetis merupakan bagian tak 
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terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat yang penuh makna 

(meaning). Keindahan tidak hanya keselarasan gerakan-gerakan badan dalam 

ruang dengan diiringi musik tertentu, tetapi seluruh ekspresi itu harus 

mengandung maksud-maksud tari yang dibawakan (Hadi, 2007:3). 

 

Tari terdiri atas tari tradisional dan tari kreasi (modern), salah satu tarian 

tradisional yaitu tari sigeh penguten  yang berasal dari provinsi Lampung. Tari 

sigeh penguten merupakan tari tradisional Lampung yang fungsinya sebagai 

penyambutan tamu. Bentuk tari sigeh penguten ini adalah tari kelompok putri 

yang berjumlah ganjil (5, 7, 9). Tari sigeh penguten ini harus dijaga  

kelestariannya agar tidak punah seiring berjalannya waktu, oleh karena itu tarian 

ini diajarkan kepada siswa sekolah.  

 

Nemui nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu 

sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan 

kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap 

menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara 

dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran. Pada hakekatnya nemui-

nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan 

kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. 

 

Susunan prinsip dasar tersebut adalah, (1) pi’il pesenggiri yang berarti segala 

sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang dapat menjaga nama 

baik, (2) sakai sambaian meliputi pengertian yang luas, seperti gotong royong, 

tolong menolong, toleransi terhadap sesama maupun terhadap orang lain, (3) 

nemui nyimah yang berarti menghormati dan bermurah hati kepada tamu, (4) 
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nengah nyappur adalah sebagai tata kehidupan masyarakat Lampung dalam 

pergaulan dan bermasyarakat, (5) bejuluk beadek adalah nama panggilan di waktu 

masih kecil, yang diwariskan secara turun temurun  

(I Wayan Mustika, 2010 : 13,14). 

 

Sesuai dengan pengertian nemui nyimah yang berarti menghormati dan bermurah 

hati kepada tamu, maka penggunaan konsep nemui nyimah dalam pembelajaran 

tari sigeh penguten bermanfaat melatih siswa untuk bersikap saling menghormati 

dan bermurah hati kepada sesama dan kepada tamu yang akan disambut dengan 

tari sigeh penguten. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat 

menerapkan sikap saling menjaga silaturahmi, sopan santun, berprilaku baik 

dalam berkeluarga berkeluarga dan bermasyarakat. 

 

SD Negeri 01 Simpang Agung  merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang 

ada di Kabupaten Lampung Tengah. Di SD Negeri 01 Simpang Agung, 

pendidikan seni tari sangat tertinggal, pendidik di sekolah tersebut bukan pendidik 

dengan latar belakang pendidikan seni tari, sehingga hasil yang didapatkan dalam 

pembelajaran seni tari tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.  Kekurangan 

tarian di sekolah tersebut sangat terasa saat sekolah akan mengadakan suatu acara, 

seperti peringatan Maulid Nabi dan acara perpisahan sekolah. 

 

Pembelajaran Seni Tari di SD Negeri 01 Simpang Agung masuk dalam jam 

pengembangan diri yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler tari saja. Seni budaya 

pada pembelajaran intrakurikuler hanya diajarkan menggambar dan ketrampilan 

saja, sedangkan dalam mata pelajaran seni budaya, cabang dari seni tidak hanya  
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mencakup seni rupa dan seni musik saja, melainkan terdapat seni tari dan seni 

teater. 

Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai seni tarinya dengan: 

Standar Kompetensi : Mekspresikan diri melalui karya seni tari 

Kompetensi Dasar  : Menyiapkan peragaan tari Nusantara daerah setempat 

 

Kelas IV merupakan objek penelitian, alasan dipilihnya kelas IV karena antusias 

siswa di kelas ini dalam bidang seni tari cukup tinggi, dapat dilihat dari jumlah 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari, serta agar di setiap acara-acara yang 

dilaksanakan disekolah ataupun diluar sekolah mereka dapat menarikannya karena 

kelas IV akan lebih mudah untuk mengikuti proses latihan dibandingkan dengan 

kelas V dan VI yang sebentar lagi akan menghadapi Ujian Nasional. 

 

Pembelajaran tentang seni tari di SD Negeri 01 Simpang Agung hanya ada dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tari, sedangkan ekstrakurikuler tari di sekolah tersebut 

kurang begitu berkembang. Tidak ada pengagendaan jadwal, hanya latihan apabila 

akan ada suatu kegiatan saja, dan terdapat beberapa gerak tari yang tidak tepat, 

dikarenakan pada setiap akan diadakan suatu acara, pendidik mengajarkan tarian 

hanya melalui video saja, jadi apa yang didapatkan  para siswa dalam 

ekstrakurikuler tari tidak maksimal. Tarian yang diajarkan sekedar tarian 

sederhana yang siswa cukup mudah untuk menghafalnya. Padahal minat tari di 

sekolah tersebut cukup baik, hanya saja sarana dan prasarananya yang tidak 

tercukupi. Penelitian ini sekaligus diharapkan mampu untuk mengembangkan seni 

tari yang masih kurang berkembang disekolah tersebut. 
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Ketidaksesuaian keahlian pendidik akan sangat berpengaruh dengan hasil yang 

akan diterima oleh perseta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga pendidik 

yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Meskipun seni tari 

dikatakan sebagai materi yang tidak cukup berat, namun apabila pembelajaran 

tidak menggunakan metode penyampaian yang tepat maka tujuan dari 

pembelajaran ini tidak akan tercapai dengan baik. Pendidik dengan latar belakang 

pendidikan seni diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengajaran 

yang sesuai dengan tujuan yang dicapai. Untuk dapat mencapai tujuan tentunya 

dibutuhkan suatu metode yang dapat digunakan untuk membantu proses 

pengajaran menjadi maksimal. Selain itu siswa SD Negeri 01 Simpang Agung 

sangat kurang untuk bersikap saling menghormati, menghargai dan bermurah hati 

kepada guru dan sesama. Siswa belum dapat menerapkan sikap saling menjaga 

silaturahmi, sopan santun, berprilaku baik dalam berkeluarga dan bermasyarakat. 

Untuk itu diperlukan penerapan konsep nemui nyimah dalam sekolah tersebut agar 

dapat membantu siswa untuk bersikap lebih baik lagi. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan penelitian yang berjudul 

Pembelajaran Tari Sigeh Penguten Dengan Menggunakan Konsep Nemui Nyimah 

Pada Siswa SD Negeri 01 Simpang Agung Lampung Tengah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang berhubungan 

dengan pembelajaran tari sigeh penguten siswa SD Negeri 01 Simpang Agung ini 

adalah sebagai berikut : bagaimana pembelajaran tari sigeh penguten dengan 
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menggunakan konsep nemui nyimah pada siswa SD Negeri 01 Simpang Agung 

Lampung Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan pembelajaran tari sigeh penguten dengan menggunakan konsep 

nemui nyimah pada siswa SD Negeri 01 Simpang Agung Lampung Tengah tahun 

2013/2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan khususnya 

menambahkan referensi penelitian dibidang seni khususnya kreativitas. Penelitian 

ini dapat memberi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam pengembangan 

teori kreativitas yang memusatkan perhatian pada tari. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Sebagai bahan  pertimbangan serta informasi positif bagi pendidik dan calon 

pendidik khususnya dalam bidang seni tari agar yang diharapkan dapat tercapai. 

  

1.5   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mencakup objek penelitian, subjek penelitian, tempat 

penelitian. 
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1. Objek Peneletian  

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari sigeh penguten 

dengan menggunakan konsep nemui nyimah pada siswa SD Negeri 01 

Simpang Agung Lampung Tengah 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri 01 Simpang Agung 

Lampung Tengah.  

 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 Simpang Agung 

Lampung Tengah 

 

4. Waktu Penelitian 

Surat izin penelitian diserahkan pada bulan Desember 2013 dan penelitian 

dilaksanakan pada bulan Januari 2014. 


