
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

UU RI No. 20 Tahun 2003 mendifinisikan pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencanan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak 

mulia, serta ketrampilan yang di perlukan, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar 

mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mendapat keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tinginya (Pindarta, 2013:11). 

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). 
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Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem 

pembelajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainya (Hamalik, 2001:57). 

Berkenaan dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, khususnya dalam 

proses pembelajaran, guru mempunya tugas untuk mendorong, membimbing, dan 

memberi fasilitas bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai 

tanggung jawab melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu 

proses pengembangan peserta didik. Penyampaian materi hanyalah merupakan 

satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis 

dalam segala fase dan proses pengembangan peserta didik (Sutikno, 2014:19). 

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).  

Tari adalah bagian dari kebudayaan, tari merupakan subjek yang memiliki 

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

Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang konpleks, meliputi hukum, 

seni, moral, adat-istiadat, dan segala kecakapan lain, yang diperoleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Menekankan sejarah kebudayaan, yang memandang 

kebudayaan sebagai warisan tradisi. Kebudayaan berasal dari terjemahan  kata 

kultur. Kata kultur dalam bahasa latin cultura berati memelihara, mengolah dan 
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mengerjakan. Dalam hal ini, cakupan kebudayaan menjadi sangat luas, seluas 

hidup manusia. Manusia adalah mahluk yang luar biasa kompleks. Kita 

merupakan paduan antara mahluk material dan mahluk spiritual. Dinamika 

manusia tidak tinggal diam, karena manusia sebagai dinamika selalu 

mengaktivisasikan dirinya (Endraswara, 2003: 4 dalam Alisjahbana). 

Tari sigeh pengunten merupakan tari selamat datang atau sekapur sirih yang 

mengambarkan rasa kegembiraan. Tari ini biasanya digelar pada saat 

penyambutan tamu atau bisa juga saat resepsi dan upacara selamatan, dengan 

diiringi musik yang  mengekpresikan kehangatan  dan kegembiraan dalam 

penyambutan. Selain sebagai ritual penyambutan, tari sigeh pengunten sering kali 

dilaksanakan dalam upara adat perkawinan (Mustika,2012: 38). 

Seni tari yang di maksudkan  di atas, sesuai dengan muatan lokal yang ada di 

daerah Lampung. Setiap daerah memiliki kebebasan dalam memasukkan muatan 

lokal dan ini patut di apresiai karena sebagai salah satu upaya melestarikan 

kebudayaan lokal daerah masing-masing, apalagi melihat kondisi masyarakat 

Indonesia yang begitu kaya akan kebudayaan. Karena, kebudayaan Lampung  

khususnya dalam kesenian tari saat ini mengalami penurunan maka dari itu, perlu 

kesadaran dari masyarakat Lampung  untuk melestarikan kesenian tari yang ada di 

daerah Lampung. Penerapan pendidikan tari di sekolah-sekolah salah satu upaya 

untuk melestarikan kembali seni tari di daerah Lampung. Maka tidak heran 

hampir setiap sekolah menerapkan pembelajaran tari di sekolah. Hal ini semata-

mata hanya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyalurkan bakat 

dan minatnya. Selain itu juga untuk menumbuhkan rasa memiliki akan budaya, 

khususnya budaya yang ada di daerah setempat.  
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Pendidikan tari merupakan media atau alat ungkap untuk mengembangkan pola 

pikir, dan motorik anak menuju kearah kedewasaanya. Artinya dalam pendidikan 

tari bukan hanya mengajarkan teknis gerak semata (Mustika, 2012: 38). 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran tari dan cara guru mengajar yang lebih baik sesuai dengan tahapan-

tahapan yang seharusnya diterapkan oleh guru. Peranan guru sangat membantu 

siswa dalam proses pembelajaran tari di sekolah.  

Metode latihan digunakan dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler agar siswa 

mampu mencapai proses belajar secara efektif. Sehingga apa yang ingin dicapai 

dalam proses belajar terwujud secara maksimal. Guru mengarahkan dan memberi 

penjelasan, guru melihat dan guru menilai kinerja siswa sehingga siswa semangat 

dan terarah saat proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaranya siswa 

melakukan pengulangan kembali terhadap materi yang telah diberikan oleh guru, 

sesuai dengan metode latihan maka diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran 

yang di inginkan. 

Pembelajaran tari dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Seputih 

Banyak adalah untuk melatih siswa dalam mengontrol waktu saat proses 

pembelajaran motif gerak tari sigeh pengunten. Siswa diharapkan mampu 

melaksanakan pembelajaran tari dengan efektif sesuai dalam kegiatan 

ektrakurikuler tari. Siswa juga dapat  mengerti sejauh mana mereka mengetahui 

kemampuan proses belajarnya. Kegiatan ekstrakurikuler sangatlah penting 

dilaksanakan karena dapat memberikan waktu lebih banyak dalam melaksanakan 
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proses pembelajaran tari di sekolah, baik bagi guru maupun siswa, disamping itu 

berupaya untuk mempercepat proses pembelajaran. 

Tari sigeh pengunten dipilih karena sebagai simbol penghormatan, ramah tamah 

kepada tamu dan sebagai tari tradisi Lampung yang mudah dipelajari seperti gerak 

dasar tari Lampung lainnya. Tari sigeh pengunten merupakan tari tradisional 

daerah Lampung yang mencerminkan tata kehidupan masyarakat Lampung 

sebagai perwujudan simbol adat istiadat, agama, etika yang telah menyatu dalam 

kehidupan masyarakat. Tari ini biasanya dibawakan oleh penari wanita yang 

berjumlah ganjil, dan ditarikan dalam acara-acara adat perkawinan atau acara-

acara yang tidak resmi sebagai ungkapan rasa gembira. 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar program yang pada umumnya merupakan 

kegiatan pilihan (Suharsimi dalam Suryosubroto, 2009:287). Kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar memiliki nilai-

nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler 

harus berpangkal pada kegiatan yang dapat menunjang serta dapat mendukung 

program ekstrakurikuler (DPMK dalam Suryosubroto, 2009:288).  

Pembelajaran tari diadakan di ekstrakurikuler agar siswa dan siswi bebas memilih 

kegiatan ekstrakurikuler apa yang ingin mereka ikuti. Setelah siswa-siswi memilih 

minat yang mereka pilih maka dalam proses pembelajaran dalam kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari, siswa-siswi lebih semangat dalam mengikuti 

ekstakurikuler dengan minat yang telah mereka pilih agar dalam peoses 

pembelajarannya berjalan lebih efektif.  



6 
 

Dilaksanakanya pembelajaran tari sigeh pengunten di SMP Negeri 2 Seputih 

Banyak adalah untuk memberikan pengenalan, pengetahuan, dan pembelajaran 

tentang jenis tarian daerah Lampung yaitu tari sigeh pengunten yang belum 

banyak diketahui oleh siswa dan masyarakat pada umumnya. Selain itu untuk 

memperlihatkan rasa hormat, ramah tamah, saling menghormati dan menghargai 

kepada tamu yang datang sesuai dengan makna dari tari sigeh pengunten sebagai 

tari penghormatan atau penyambutan. Hal ini kaitanya dengan filsafah masyarakat 

Lampung yaitu, piil pesengiri yang terdapat di dalamnya seperti nemui nyimah 

yang artinya sikap santun, ramah tamah, menerima, dan menghormati para tamu 

yang datang.  

SMP Negeri 2 Seputih Banyak merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

pembelajaran tari sebagai pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah namun, kurang 

tenaga pengajarnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran tari di SMP Negeri 2 

Seputih Banyak ini menunjukkan bahwa pembelajaran seni budaya yaitu seni tari 

dianggap sebagai materi yang penting  dan harus dipahami bagi siswa. Karena 

dalam tari tidak hanya dituntut dalam pengusaan teori mengenai sejarah dan asal 

mula tarian tersebut melainkan siswa harus bisa memperagakan ragam gerak tari 

dalam bentuk yang benar.  

Pembelajaran tari yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Seputih Banyak, adalah 

untuk mengetahui bagaimana cara guru dalam memberikan materi pembelajaran 

agar siswa  tertarik dan menguasai ragam gerak tari yang diberikan selama proses 

pembelajaran tari tersebut. Sehingga mereka dapat menyalurkan bakat mereka 

dalam bidang tari dan bisa mengikuti perlombaan ke tingkat nasional. Dengan 

demikian bisa memberikan dampak positif bagi sekolah maupun masyarakat 
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sekitarnya. Secara tidak langgsung mereka juga dapat melestarikan kembali tarian 

daerah setempat terutama yang ada di daerah Lampung. 

Proses pembelajaran tari di sekolah, sering kali siswa mengalami kesulitan dalam  

memperagakan ragam gerak tari. Karena dalam pembelajaran tari siswa tidak 

hanya ditutut untuk penguasaan materi secara lisan, akan tetapi siswa juga harus 

menguasai materi praktik yang tidak bisa dilakukan hanya satu atau dua kali saja. 

Oleh karena itu pembelajaran tari di SMP Negeri 2 Seputih Banyak, guru 

mengunakan metode latihan, karena sebagai cara untuk meningkatkan kepekaan 

siswa terhadap materi pembelajaran tari yang menuntut penguasaan pratik. Hal ini 

di upayakan agar siswa dapat berlatih dan melakukan pengulangan terhadap 

materi ragam gerak tari yang dianggap sulit bagi siswa.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah proses pembelajaran tari sigeh penguten dalam kegiatan 

ektrakurikuler di SMP Negeri 2 Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimanakah hasil pembelajaran tari sigeh pengunten dalam kegiatan 

ektrakurikuler di SMP Negeri 2 Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan diantarnya: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari sigeh pengunten dalam 

kegiatan ektrakurikuler di SMP Negeri 2 Seputih Banyak, Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran tari sigeh pengunten dalam kegiatan 

ektrakurikuler di SMP Negeri 2 Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis 

yang akan dijabarkan sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis pada 

bidang seni budaya, yakni dapat menambah referensi penelitian khususnya di 

bidang seni tari baik  bagi guru dalam pembelajaran tari. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Sebagai bahan masukan bagi guru dan sekolah agar dapat menggunakan hasil 

penelititian untuk mengetahui keterampilan anak terhadap pembelajaran tari 

sigeh pengunten di SMP Negeri 2 Seputih Banyak. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan kecintaan siswa terhadap bentuk tari 

Lampung yaitu tari sigeh pengunten. 
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3. Untuk menambah dan memberikan pengetahuan kepada guru dan mahasiswa 

pendidikan seni tari dalam meneliti proses pembelajaran tari. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup objek penelitian, subjek penelitian, tempat 

penelitian dan waktu penelitian.  

1. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari sigeh pengunten di SMP 

Negeri 2 Seputih Banyak.  

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa kelas VII-IX yang 

mengikuti ekstrakurikuler tari di SMP Negeri 2 Seputih Banyak. 

3. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini bertempat di Ruang kelas SMP Negeri 2 Seputih Banyak. 

4. Waktu Penelitian  

Waktu dalam penelitian ini adalah berkisar antara 1-2 bulan penelitian yang 

akan dilaksanakan pada januari tahun 2015. 

 


