
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan adalah suatu proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi

manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam

lingkungan dimana individu itu berada. Pendidikan tidak hanya mencakup

pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi ditekankan pada proses pembinaan

kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa

(Sagala, 2014:2).

Proses pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan, perubahan yang dialami

bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut

disebabkan perubahan yang terjadi secara alami dalam masyarakat, yang bergerak

menuju perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Pendidikan Nasional menurut Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20

tahun 2003 mengemukakan bahwa salah satu dasar Pendidikan Nasional adalah
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kebudayaan. Peranan pendidikan dalam membentuk karakter bangsa yang berbudi

luhur pekerti baik, sangat dibutuhkan dalam perubahan zaman yang semakin

menuntun anak bangsa menuju perkembangan gaya hidup barat dan perlahan

meninggalkan kearifan yang selama ini terkandung dalam karakter bangsa Indonesia,

namun dengan menanamkan kebudayaan bangsa yang ada dalam pendidikan adalah

salah satu usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur pelaksanaanya

dalam kebudayaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Adanya pendidikan sangat berperan penting dalam mentransfer   kebudayaan,

pendidikan membutuhkan kebudayaan dalam proses pembelajaran dalam menjaga

karakter bangsa Indonesia.

Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar)

yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian

tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran

hasil belajar. Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang

mengkondisikan / merangsang seseorang agar bisa bisa belajar dengan baik agar

sesuai dengan tujuan pembelajaran (Majid, 2014:5).

Guru sangat berperan dalam membimbing anak didik ke arah terbentuknya pribadi

yang diinginkan. Selain itu juga dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi dua

arah antara pengajar dan peserta didik. Kedua kegiatan ini saling mempengaruhi dan

dapat menentukan hasil belajar. Kemampuan guru dalam menyampaikan atau

mentransformasikan bidang studi dengan baik, merupakan syarat mutlak yang tidak
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dapat ditawar lagi karena hal ini dapat mempengaruhi proses mengajar dan hasil

belajar siswa 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,2014:4).

Untuk mendapatkan hasil pembelajaran seperti yang diharapkan, guru harus pandai

dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Hal tersebut dilakukan agar siswa

dapat mengikuti proses pembelajaran secara seksama dan memperoleh kefahaman

terhadap materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Metode digunakan atau

diterapkan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan

aktivitas dimana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung

(Majid, 2014:21).

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 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

dibawakan (Hadi, 2007:13).

SMAN 1 Tumijajar didirikan pada tanggal  9 November 1983, telah menjadi salah

satu sekolah menengah atas negeri tertua se-kabupaten Tulang Bawang Barat dan

menjadikan sekolah ini sebagai sekolah unggulan yang ada di kabupaten Tulang
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Bawang Barat. Sebagai sekolah unggulan yang ada di kabupaten Tulang Bawang

Barat SMAN 1 Tumijajar telah banyak mendapatkan prestasi baik dalam bidang

akademik antara lain untuk tingkat kabupaten pada tahun 2013 antara lain Juara 1

Olimpiade Matematika, Juara 1 Olimpiade Fisika, Juara 1 Olimpiade Astronomi,

Juara 2 Olimpiade Matematika, Juara 2 Olimpiade Fisika, Juara 2 Olimpiade Biologi,

Juara 2 Olimpiade Kimia. Prestasi yang membanggakan juga dimiliki sekolah

tersebut dalam bidang non akademik antara lain pada tahun 2013 mendapatkan Juara

1 Karate (O2SN) tingkat kabupaten, Juara 3 Karate (O2SN) tingkat provinsi, Juara 1

beberapa Cabang Atletik (O2SN) tingkat provinsi, dan Juara 1 Seni Tari (FLS2N)

tingkat kabupaten.

Pembelajaran tari di SMAN 1 Tumijajar dilaksanakan dalam dua proses pembelajaran

yaitu pada pembelajaran intera kelas dan pada kelas ekstrakurikuler, seni tari sebagai

salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Tumijajar telah dilaksanakan dalam 5

tahun terakhir pada pelaksanaannya seni tari memiliki faktor-faktor pendukung antara

lain, sekolah tersebut memiliki sarana seperti seperangkat alat musik tradisional

lampung, sound system, dan ruang kelas ekstrakurikuler tari dan pengajar yang ahli

dibidang tari.

Pembelajaran tari yang dilaksanakan pada ekstrakurikuler tari di SMAN 1 Tumijajar

mengunakan metode demonstrasi, dengan pengunaan metode tersebut  masih banyak

siswa yang kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh guru.

Hal itu disebabkan karena hanya beberapa  siswa yang mampu mengikuti gerakan
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yang diperagakan oleh guru, dan pada penerapan metode demonstrasi cenderung

memakan waktu yang panjang dalam pembelajaran tari di kelas ekstrakurikuler.

Masih rendahnya nilai siswa pada ektrakurikuler tari di SMAN 1 Tumijajar tahun

ajaran 2013/2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Nilai Hasil Pembelajaran Tari Sigeh Penguten Pada Ektrakurikuler
Tari Di SMAN 1 Tumijajar Tahun Ajaran 2013/2014

No Interval Frekuensi Presentase
1, ≥ 75 (tuntas) 3 37,5
2. < 75 (tidak tuntas) 5 62,5

Jumlah 8 100

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa di SMAN 1 Tumijajar menetapkan Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM) untuk ektrakurikuler tari adalah 75. Siswa dinyatakan

tuntas apabila siswa mencapai nilai 75 atau lebih. Berdasarkan hasil nilai

pembelajaran tari sigeh penguten pada ektrakurikuler tari siswa belum semuanya

tuntas, karena dari 8 siswa yang mengikuti ektrakurikuler tari sebanyak 5 siswa atau

62,5 % siswa belum mencapai  standar KKM.  Siswa yang memiliki nilai lebih dari

(KKM) sebanyak 3 orang atau 37,5 %.

Untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu mengadakan perbaikan dalam

penggunaan metode pada ektrakurikuler tari di SMAN 1 Tumijajar. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode drill atau latihan pada kelas

ekstrakulikuller. Metode drill atau latihan pada umumnya digunakan untuk

memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang dipelajari. Sebagai

sebuah metode, drill atau latihan merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk
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menanamkan kebiasan - kebiasan tertentu, dan juga sebagai sarana untuk memperoleh

ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan (Sagala, 2014:217).

Kajian tentang metode drill sebelumnya telah dilaksanakan oleh Ratna Juwita MZ

dengan judul skripsi ”pembelajaran tari muli sigeh menggunakan metode drill pada

kegiatan ekstrakulikuller di SMP Negeri 8 Metro”, yang membedakan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu adalah di dalam penelitian ini didapatkan sembilan

tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode drill

yang tidak terdapat dalam peneletian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah bagaimanakah penerapan metode drill pada pembelajaran tari sigeh pengunten

dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Tumijajar Tahun Ajaran

2014 / 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini

bertujuan untuk:

1.3.1 Mendiskripsikan proses penerapan metode drill pada pembelajaran tari sigeh

pengunten dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Tumijajar

Tahun Ajaran 2014 / 2015.
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1.3.2 Mendeskripsikan hasil penerapan metode drill pada pembelajaran tari sigeh

pengunten dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Tumijajar

Tahun Ajaran 2014 / 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam berbagai yang meliputi

manfaat untuk guru / pengajar, menambah wawasan tentang khasanah kebudayaan

Lampung, bahan acuan untuk mahasiswa pendidikan seni Pertunjukan,

a. Guru / Pengajar

Bagi guru / pengajar hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi

serta bahan masukan guru terhadap hasil pembelajaran seni tariSigeh

Pengunten di SMA Negeri 1 Tumijajar dengan menggunakan metode drill.

b. Sekolah

Bagi sekolah / lembaga pendidikan hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi informasi tentang hasil belajar siswa, dalam pembelajaran tari Sigeh

Pengunten pada kelas ekstrakurikuler.

c. Siswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi penambah wawasan, kecintaan

siswa dalam seni budaya khususnya seni tari khususnya tari sigeh penguten.
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d. Peneliti / Mahasiswa

untuk menambah pengetahuan kepada peneliti dan mahasiswa seni

Pertunjukan tentang metode drill dalam pelaksanaan pembelajaran tari sigeh

pengunten.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Subjek Penelitian

Sasaran (subjek) dalam penelitian ini adalah 7 orang siswi yang mengikuti

ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Tumijajar.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari sigeh pengunten di SMA

Negeri 1 Tumijajar tahun pelajaran 2014 / 2015.

c. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang

Bawang Barat.

d. Waktu penelitian

Waktu dalam penelitian ini berkisar 1-2 bulan yakni januari sampai febuari

2015.


