
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pendidikan terdapat elemen-elemen yang bertujuan untuk mendukung suatu 

pendidikan, seperti adanya kurikulum, pembelajaran, model, strategi, teknik dan 

segala sesuatu yang membantu berlangsungnya suatu pendidikan. Demikan juga 

dengan pendidikan seni tari yang diajarkan di sekolah-sekolah. Pendidikan seni tari 

mencapai tujuan pendidikan melalui pengenalan terhadap budaya tari dengan 

penguasan tari-tari lokal ataupun tarian yang ada di Nusantara.Pendidikan adalah 

salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat 

perkembangan. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan pendidikan adalah hal 

yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan kebudayaan kehidupan 

(Amri, 2013:1).  

 

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai upaya guru untuk 

memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar 

terjadi proses belajar. Bukan proses pemberian pengetahuan, melainkan proses 
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pembentukan pengetahuan oleh siswa dan untuk siswa melalui optimalisasi kerja 

kognitifnya. Suatu pembelajaran dianggap berhasil jika proses pelaksanaanya bisa 

mengubah pengetahuan, kemampuan, sikap peserta didiknya kearah yang lebih 

positif. Selain itu, indikator keberhasilan pembelajaranpun ditentukan oleh daya tarik 

mata pelajaran yang termasuk didalamnya adalah tanggapan peserta didik terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Oleh sebab itu, belajar sendiri dapat dikatakan sebagai 

proses yang ditempuh siswa untuk memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, 

dan sikap dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya (Abidin, 2014 : 1).  

 

Melalui observasi SMA Negeri 2 Kota Metro merupakan salah satu sekolah Negeri di 

Kota Metro yang melaksanakan pembelajaran seni budaya yang terdiri dari seni rupa, 

seni musik, seni tari dan seni teater. Pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015, 

seni tari yang merupakan salah satu cabang seni budaya diajarkan kepada siswa kelas 

X, XI dan XII. Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi dasar untuk tingkat SMA 

Kelas X sebagai berikut:  

3.1  Memahami  konsep, teknik dan prosedur dalam meniru ragam gerak dasar tari 

3.4 Memahami konsep, teknik dan prosedur dalam pergelaran  meniru ragam gerak 

dasar tari 

4.1 Menirukan ragam gerak dasar tari sesuai dengan hitungan/ketukan  

4.2 Menampilkan ragam gerak dasar tari sesuai dengan iringan. (Permendikbud 59 

Tahun 2014 seni tari kelas X SMA) 
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Tari merupakan bentuk perpaduan gerak dengan cabang-cabang seni yang meliputi 

seni gerak (tari), seni musik (iringan dan suasana tari), seni rupa (rias dan kostum 

tari), dan seni teater (tata teknik pentas dan tata lampu). Seni tari sebagai salah satu 

cabang seni budaya yang diajarkan di sekolah mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pengembangan diri individu, kemampuan berfikir logis dan 

kemampuan mengembangkan potensi diri yang terus menerus digali dan 

dikembangkan berdasarkan bakat dan kreativitas peserta didik (setiawati, 2008 : 40). 

 

Proses pembelajaran menerapkan kemampuan dan menggunakan sarana serta 

mengikuti mekanisme yang telah diatur dengan baik dalam RPP. Proses pembelajaran 

yang telah direncanakan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain menerapkan proses pembelajaran yang telah ditata dengan baik, juga harus 

selalu timbal balik dan melakukan kajian untuk terus membenahi proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat kurikulum, metode, teknik, pendekatan 

pembelajaran (Abidin, 2014 : 13). SMA Negeri 2 Kota Metro merupakan salah satu 

sekolah Negeri di kota Metro yang menerapkan kurikulum 2013. Penerapan 

kurikulum 2013 di sekolah ini baru terlaksana di kelas X, dikarenakan kelas XI dan 

XII masih menggunakan kurikulum KTSP. Sekolah dapat membedakan hasil belajar 

siswa yang menerapkan kurikulum 2013, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

 

Pendekatan saintifik termasuk dalam pendekatan kurikulum 2013, sehingga sekolah 

yang menerapkan kurikulum 2013 dapat menggunakan pendekatan saintifik sebagai 
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pendekatan ilmiah. Pembelajaran seni tari di SMA Negeri 2 Kota Metro dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. Tari yang diajarkan yaitu tari sigeh 

penguten, pembelajaran tari tersebut sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan 

memperkenalkan budaya Lampung. Melalui pembelajaran tari sigeh penguten 

diharapkan siswa memperoleh pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekpresi, 

berkreasi, dan berapresiasi.  

 

Guru diharapkan mampu memberikan peranannya dengan baik kepada siswa dalam 

pembelajaran. Peranan guru sebagai korektor, inspirator, informator, fasilitator, 

organisator, motivator, dan evaluator dibutuhkan dalam pembelajaran tari sigeh 

penguten sehingga siswa mampu mencapai KKM dengan hasil yang baik. Guru seni 

sangat berperan aktif dalam pembelajaran seni budaya di kelas salah satunya sebagai 

informator dan fasilitator. Untuk  membantu siswa dalam memahami materi, guru 

memberikan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan pelajaran juga 

menyediakan sarana dan prasana bagi siswa. Dalam  proses pembelajaran seni budaya 

guru menggunakan media pembelajaran seperti memperlihatkan contoh-contoh tarian 

dalam berapresiasi melalui, LCD, DVD dan internet. 

 

Media pembelajaran berupa LCD dan DVD dapat membantu dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran berlangsung penggunaan LCD 

untuk menyampaikan materi berupa, gambar, pengertian tari dan materi lainnya, 

sehingga seluruh siswa dapat melihat dengan jelas materi secara keseluruhan. Selain 

guru menyampaikan materi berupa teori, guru juga memberikan materi praktik. 
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Pengunaan DVD untuk materi praktik ikut serta membantu proses pembelajaran 

seperti video tarian sehingga tidak  hanya  guru mata pelajaran yang mempraktikkan 

tarian di depan kelas, dikarenakan siswa dituntut untuk lebih aktif saat proses 

pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran melalui internet juga mendorong 

siswa lebih kreatif dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang ada kaitannya 

dengan internet atau browsing, seperti mencari gambar-gambar contoh tari. 

 

Fasilitas yang tersedia dengan baik dapat menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran. Seperti ruang praktik yang dimiliki SMA Negeri 2 Kota Metro, ruang 

yang khusus untuk kegiatan tari dan teater, ruang tersebut dinamakan kelas tari 

terletak di antara ruang laboratorium dan aula yang luasnya sama dengan lapangan 

basket. Kelas tersebut dapat digunakan untuk mengembangakan kreativitas 

berkesenian, dengan adanya kelas tari di SMA Negeri 2 Kota Metro bertujuan agar 

tidak mengganggu ruang kelas lain. Ruangan tersebut dilengkapai dengan  

kelengkapan menari seperti speaker, kipas tari, sampur atau selendang untuk 

memfasilitasi siswa yang tidak memiliki perlengkapan tari dan untuk memudahkan 

proses pembelajaran tari. 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dipilih pembelajaran tari sigeh penguten dengan 

menggunakan pendekatan santifik yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih 

mampu dalam mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan dan 

mengomunikasikan. Penelitian ini mengenai proses pembelajaran tari sigeh penguten 

pada siswa kelas X.MIA.2 SMA Negeri 2 Kota Metro, judul penelitian yang akan 
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diambil adalah “Pembelajaran Tari Sigeh Penguten Menggunakan Pendekatan 

Saintifik Pada Kelas X.MIA.2 di SMA Negeri 2 Kota Metro”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut 

1. Bagaimana proses pembelajaran tari sigeh penguten menggunakan pendekatan 

saintifik pada kelas X.MIA.2 di SMA Negeri 2 Kota Metro? 

2. Bagaimana langkah-langkah pendekatan saintifik pada kelas X.MIA.2 di SMA 

Negeri 2 Kota Metro pada pembelajaran tari sigeh penguten?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari sigeh penguten menggunakan 

pendekatan saintifik pada kelas X.MIA.2 di SMA Negeri 2 Kota Metro 

2. Mendeskripsikan langkah-langkah pendekatan saintifik pada kelas X.MIA.2 di  

SMA Negeri 2 Kota Metro pada pembelajaran tari sigeh penguten. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian untuk sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Lampung khususnya mahasiswa jurusan seni tari untuk lebih 

mengenal proses pembelajaran yang baik dan benar. 
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2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian berikutnya.  

3. Hasil penelitian dapat dijadikan informasi kepada guru pengampu mata pelajaran 

seni tari dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang 

diajarkan di kelas pada mata pelajaran seni budaya.  

4. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi siswa disaat pembelajaran seni tari 

siswa dapat terdorong untuk belajar lebih aktif dalam suasana yang 

menyenangkan dan dapat lebih jelas dalam menerima pemahaman materi tari 

yang disampaikan serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa dalam 

bidang seni tari.  

5. Hasil penelitian dapat dijadikan informasi kepada sekolah lain, agar proses 

pembelajaran seni budaya khususnya seni tari meningkat dan bertambahnya minat 

siswa dalam bidang seni tari. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah pembelajaran tari sigeh penguten dengan 

menggunakan pendekatan saintifik pada kelas X.MIA.2 di SMA Negeri 2 Kota 

Metro. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X.MIA.2 yang berjumlah 33 

siswa di SMA Negeri 2 Kota Metro. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Kota Metro. 
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4. Waktu Penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap selama dua bulan yaitu pada 

          bulan Januari sampai Maret tahun pelajaran 2015/2016. 

 

Tabel 1.1 Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 

November Januari Febuari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pengajuan 

Izin 

Penelitian x   

 

                                  

2 

Seminar 

Proposal       x                                 

3 Penelitian               xx xx xx xx xx xx xx xx           

4 

Bimbingan 

dan 

Koreksi                               x x x     

5 

Seminar 

Hasil                                         

 

Keterangan:  

X = satu kali pertemuan /satu hari  X = satu minggu 

XX = dua kali pertemuan/ 2 hari 


