
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pasal 1 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa

pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam

lingkungan tertentu. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1

ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

suatu bangsa, karena melalui pendidikan akan terbentuk manusia yang

terampil dan berkualitas. Untuk itulah bangsa Indonesia mengupayakan
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pembangunan pendidikan yang terarah dan terpadu serta sejalan dengan

pembangunan dibidang lainnya. Berbagai upaya pembaharuan telah

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, baik

pembaharuan yang menyangkut kurikulum maupun peningkatan kualitas

tenaga pendidik.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur

program dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa

(Suryosubroto,2009: 287).

Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi

lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas

baru(Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono,2006: 2010). Sedangkan

pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar di

lakukan oleh peserta didik atau murid.

UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang di bangun

oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat
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meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang di

pergunakan sebagai dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau

pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat

pembelajaran seperti buku-buku, film, komputer, kurikuler dan lain-

lain(Joyce dan Weil dalam Trianto 1992: 4). Seorang guru sebaiknya

merancang pembelajaran yang baik sehingga siswa dapat meresap mati

dengan maksimal dan guru dapat menimbulkan suasana belajar yang

aktif dan menyenangkan sehingga siswa tidak menjadi kaku dalam

belajar. Terdapat banyak model pembelajaran yang salah satunya adalah

model pembelajaran Quantum Learning.

Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu

Quantum Learning. Quantum Learning adalah kiat, petunjuk, strategi dan

seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya

ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan

dan bermanfaat (Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 2011:16). Model

pembelajaran ini sederhana namun dapat bermanfaat dan dapat di

gunakan pada mata pelajaran praktik seperti seni budaya yang mencakup

seni tari.
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Seni tari merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai yang berirama

sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat

unsur keindahan gerak, ketepatan irama dan ekspresi(Mustika, 2012:22).

Seni tari sebagai ekpresi manusia yang bersifat estetis merupakan bagian

tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat yang penuh

makna (meaning).keindahan tari tidak hanya keselarasan gerakan-

gerakan badan dalam ruang dengan diiringi musik tertentu, tetapi seluruh

ekspresi itu harus mengandung maksud-maksud tari yang di

bawakan(Hadi 2007:13). Tari dapat di golongkan menjadi tarian

tradisional dan tarian kreasi. Tari tradisional adalah tarian yang berasal

dari daerah yang memiliki makna tertentu dan menjadi sebuah identitas

sebuah daerah, seperti tari Bedana yang berasaal dari Lampung. Tari

Bedana merupakan tarian khas daerah Lampung yang menggambarkan

pergaulan daerah Lampung. Pada awalnya tari Bedana di bawa oleh para

pedagang dari Gujarat Arab dan Timur Tengah yang ingin menyebarkan

agama islam(Firmansah,Hasan,dan Kamsadi:1996:3). Seiring dengan

perkembangan zaman tari Bedana beralih fungsi menjadi tarian muda-

mudi masyarakat Lampung. Tari Bedana juga banyak di pelajari sekolah-

sekolah di Lampung.

SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah di

Bandar Lampung yang menerapkan pembelajaran tari ekstrakurikuler di

sekolah. Kegiatan ekstrkurikuler adalah kegiatan pembelajaran tambahan

di sekolah dengan tujuan untuk menyalurkan minat dan bakat siswa
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dalam berbagai bidang, misalnya, olah raga, kesenian, berbagai macam

keterampilan dan kepramukaan di selenggarakan di sekolah. Penelitian

ini di fokuskan pada kegiatan ekstrakurikuler tari di SMA AL-AZHAR 3

Bandar Lampung karena minat pada ekstrakurikuler pada seni budaya

khususnya tari di SMA AL-AZHAR 3 masih rendah, siswa cenderung

beranggapan bahwa mempelajari tari tradisi itu sangat membosankan dan

ragam gerak dalam tari tradisi sangat monoton. Hal tersebut yang

menjadi permasalahan nya. Di samping itu model pembelajaran yang

kurang bervariasi menjadi bagian faktor utama yang membuat siswa

kurang berminat mengikuti ektrakurikuler tari.

Pembelajaran seni tari di ekstrakurikuler SMA AL-AZHAR 3 Bandar

Lampung sudah mengajarkan tari bedana namun tarian yang

menggambarkan pergaulan muda-mudi Lampung ini masih sangat sedikit

siswa yang mau mempelajarinya, ragam gerak pada tari bedana tidak

sulit untuk dipelajari siswa seharusnya siswa dapat mempelajarinya

dengan baik.

Dari permasalahan tersebut yang menjadi faktor utamanya adalah model

pembelajaran, yang hanya berpusat kepada guru sehingga siswa kurang

aktif karna tidak di libatkan dalam pembelajaran maka di butuhkan

model pembelajaran yang dapat di gunakan untuk membantu proses

pembelajaran yang maksimal agar mendapatkan hasil yang di inginkan.
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Berdasarkan permasalahan tersebut, di butuhkan penelitian yang berjudul

“Penerapan model pembelajaran Quantum Learning dalam pembelajaran

tari bedana di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tahun pelajaran

2014/2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat di

rumuskan masalah yaitu, yaitu:

1.2.1   Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Quantum

Learning dalam pembelajaran tari bedana pada kegiatan

ekstrakurikuler di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2014/2015 ?

1.2.2   Bagaimanakah hasil pembelajaran tari bedana dengan

menggunakan model pembejaran Quantum Learning dalam

pembelajaran tari bedana pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA

AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian pada

penelitian ini yaitu:

1.3.1   Mendiskripsikan penerapan model pembelajaran Quantum

Learning dalam pembelajaran tari bedana di SMA AL-

AZHAR 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015.

1.3.2  Mendiskripsikan hasil pembelajaran tari bedana dengan
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menggunakan model pembelajaran Quantum Learning di SMA

AL-AZHAR 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik

maupun praktik, yaitu sebagai berikut:

1.4.1   Hasil penelitian ini dapat menjadi model pembelajaran yang

dapat memecahkan masalah belajar siswa dalam bentuk

keterampilan dan membutuhkan pemahaman dan latian.

1.4.2   Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat merangsang siswa dalam

pemahaman dan mempertajam daya ingat.

1.4.3   Bagi guru, hasil penelitian ini menjadi gambaran bahwa jenis

Pembelajaran kooperatif menuntut partisipasi siswa untuk

tahu, menciptakan suasana senang dalam belajar

,meningkatkan kreatifitas siswa dan bermanfaat

meningkatkan dalam pengajaran seni budaya khususnya seni

tari.

1.4.4   Bagi kepala sekolah, sebagai masukan bahan pertimbangan

Pendekatan model pembelajaran untuk pembelajaran seni

tari di sekolah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang akan

dipaparkan, maka perlu ada ruang lingkup penelitian, yaitu:
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1.5.1 Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran

Quantum Learning pada pembelajaran tari bedana pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMA AL-AZHAR 3 Bandar

Lampung.

1.5.2 Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI, XII

yang mengikuti kegiatan ektrakurikuler tari tahun pelajaran

2014/2015 berjumlah 12 siswa.

1.5.3 Tempat penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMA AL-AZHAR 3 Bandar

Lampung.

1.5.4 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini adalah tahun pelajaran 2014/2015


