
 

 

 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan persoalan yang penting untuk mengembangkan manusia 

yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah.  Perubahan dalam arti perbaikan mutu pendidikan pada semua 

tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada umumnya tujuan pendidikan 

dapat dimasukan ke dalam salah satu dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Belajar dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan prilaku yaitu 

perubahan dalam tiga ranah tersebut. 

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Pencapaian standar proses untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari menganalisis setiap 

komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. 

Komponen yang selama ini dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan 

adalah komponen guru karena guru merupakan ujung tombak yang berhubungan 



2 
 

langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Idealnya kurikulum 

pendidikan serta lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi 

dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan 

kurang bermakna (Sanjaya, 2011 : 13). 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. 

Praktiknya  media audio visual yang digunakan yakni berupa video tari sigeh 

penguten. Penggunaan media audio visual ini dianggap penting dalam 

pembelajaran tari khususnya tari sigeh penguten, karena dengan video siswa tidak 

hanya bisa melihat gerakannya saja akan tetapi siswa juga bisa sekaligus melihat 

ekspresi penari dan mendengarkan iringan tari tersebut. Penggunaan video 

diharapkan akan bisa membantu siswa agar lebih tertarik dengan pembelajaran 

tari sigeh penguten(Nana Sudjana : 2013)  

Seni budaya memberikan sumbangan kepada peserta didik, agar berani dan 

bangga akan budaya bangsa sendiri. Pembelajaran seni budaya khususnya seni tari 

disekolah mengarahkan peserta didik agar lebih mengenal kebudayaan mereka 

dalam bidang seni tari.  Salah satu tarian yang dimiliki daerah Lampung yaitu tari 

sigeh penguten merupakan tari selamat datang atau sekapur sirih yang 

menggambarkan kegembiraan, tari sigeh penguten salah satu aset budaya 

Lampung yang selalu dimunculkan dari setiap acara baik lokal, nasional atau pun 

internasional (I Wayan Mustika, 2013). 

Untuk bisa mengenalkan dan melestarikan tari sigeh penguten maka tarian ini 

diajarkan kepada siswa di sekolah. Selain itu, tari sigeh penguten ini masuk ke 

dalam pembelajaran seni budaya yang tertuang pada standar kompetensi. Dimana 
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siswa lebih di tuntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini ditandai dengan 

sikap aprisiatif siswa dalam mempelajari seni tari yang dimiliki masyarakat 

setempat khususnya tari sigeh penguten, itu lah sebabnya tari sigeh penguten 

dijadikan sebagai tarian yang diteliti. Salah satu sekolah yang mengajarkan tari 

sigeh penguten dalam pembelajaran seni budaya yaitu SMP Negeri I Tanjung 

Raya. 

SMP Negeri I Tanjung Raya merupakan sekolah yang berada di Kabupaten 

Mesuji.  Sekolah yang didirikan pada tahun 1983 ini memiliki 18 kelas atau 

kelompok belajar. Terdiri dari  kelas VII sebanyak 6 kelas, kelas VIII sebanyak 6 

kelas, kelas IX sebanyak 6 kelas. Selain ruangan kelas SMP Negeri I Tanjung 

Raya memiliki ruangan lain, diantaranya ruang kantor, laboratorium IPA, 

laboratorium komputer, aula latihan tari, perpustakaan, dan mushola. Selain itu 

fasilitas yang dimiliki sekolah ini sudah cukup baik seperti sarana dan prasarana 

yang sudah cukup lengkap, serta dapat memudahkan dalam pengambilan data. 

Guru yang mengajarakan pembelajaran seni budaya bukan guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan seni tari melainkan guru mata pelajaran lain, sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disekolah SMP Negeri I Tanjung 

Raya. 

Penelitian ini akan meneliti mengenai seni tarinya dengan KD 

3.1 Mengidentifikasi keunikan gerak tari tradisional dan tari kreasi tradisional 

4.1 Merangkai gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan 

unsur pendukung tari  

4.2 Memperagakan gerak tari tradisioanal berdasarkan pola lantai dengan 

menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan  
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Siswa tidak hanya dituntut dalam penguasaan teori mengenai sejarah dan asal 

mula tarian tersebut, melainkan harus bisa juga memperagakan gerak tari dan 

bentuk tari dengan tepat dan benar. Tari sigeh penguten termasuk dalam 

pembelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri I 

Tanjung Raya baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan karena tari sigeh 

penguten termasuk dalam pembelajaran seni budaya. Proses pembelajaran tari 

sigeh penguten di SMP Negeri I Tanjung Raya sudah menggunakan alat bantu 

berupa media audio visual.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah penggunaan media 

audio visual pada pembelajaran tari sigeh penguten kelas VIII.A di SMP Negeri 1 

Tanjung Raya Mesuji Lampung ?”. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mendiskripsikan pembelajaran tari sigeh penguten menggunakan media 

audio visual pada pembelajaran di SMP Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji 

Lampung. 

2. Mendiskripsikan penggunaan media audio visual pada pemebelajaran tari 

sigeh penguten di SMP Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji Lampung. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu strategi 

pembelajaran yang efektif dalam kegiatan belajar di dalam kelas . 

2. Sebagai referensi dalam bidang seni budaya, yaitu memberikan referensi 

penelitian dalam bidang seni tari dan bagi guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran seni tari. 

3. Menambah dan memberi pengetahuan kepada peneliti mengenai 

penggunaan media audio visual pada pembelajaran tari sigeh penguten di 

SMP Negeri I Tanjung Raya Mesuji. 

4. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan dan membantu memfasilitasi 

media belajar dan alat belajar secara berkualitas maupun berkuantitas. 

 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang akan dipaparkan, maka 

perlu adanya ruang lingkup penelitian yaitu : 

1. Objek penelitian ini adalah pembelajaran tari menggunakan media audio 

visual pada pembelajaran tari sigeh penguten pada kelas VIII.A di SMP 

Negeri I Tanjung Raya Mesuji Lampung.  

2. Subjek  penelitian adalah siswa kelas VIII.A  SMP Negeri I Tanjung Raya. 

3. Tempat penelitian adalah SMP Negeri 1 Tanjung Raya Mesuji Lampung 

4. Waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2014/2015 


