
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya 

untuk berfungsi secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat.  Pada dasarnya 

pertumbuhan dan perkembangan siswa bergantung pada dua unsur yang saling 

mempengaruhi, yakni bakat yang dimiliki oleh siswa sejak lahir, dan lingkungan 

yang mempengaruhi hingga bakat itu tumbuh dan berkembang. Hamalik (2014:  

3). 

Tujuan pendidikan adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan 

perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan 

kepada anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah mapun di luar 

sekolah. Tujuan mempunyai jenjang dari yang luas dan umum sampai kepada 

yang sempit/khusus. Semua tujuan itu berhubungan antara yang satu dengan yang 
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lainnya, dan tujuan dibawahnya menunjang tujuan diatasnya. Bila tujuan terendah 

tidak tercapai, sebagai rumusan tujuan terendah biasanya menjadikan tujuan di 

atasnya sebagai pedoman. Ini berarti dalam merumuskan tujuan harus benar-benar 

memperhatikan kesinambungan setiap jenjang tujuan dalam pendidikan dan 

pengajaran. Bahri, Zain ( 2010: 42). 

Pendidikan seni pada dasarnya adalah bagaimana seni itu ada dan dimasukan 

dalam pendidikan untuk diterapkan atau diajarkan, agar siswa dapat 

mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Pendidikan seni secara umum 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan setiap anak atau siswa untuk 

memperkenalkan warisan budaya, memperluas kesadaran sosial dan sebagai jalan 

untuk pengetahuan. Pendidikan seni sangat mengutamakan kreatifitas siswa untuk 

aktif dalam setiap jenis seni yang dipelajari disekolah baik seni tari, seni musik, 

seni drama dan seni rupa. Mustika (2013: 26). 

Kegiatan yang diajarkan pada ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 1 Kalirejo 

Lampung Tengah, yaitu diantaranya tari Sekapur Sirih, Sigeh Penguten, Saman, 

Bedana Kreasi, Yapong dan lain sebagainya. Pada semester genap guru 

mengajarkan tari kreasi yang merupakan pengembangan dari tari tradisi, untuk tari 

tradisi guru memberikan contoh tari Sigeh Penguten. Tari Sigeh Penguten 

memiliki 18 ragam gerak diantaranya Lapah Tebeng, Seluang Mudik, Merunduk, 

Jong Ippek, Sembah, Kilat Mundur, Samber Melayang, Gubuh Gakhang, Ngiyam 

Bias, Kenui Melayang, Ngerujung level Tinggi, Sabung Melayang, Mampan Bias, 

Tolak Tebeng, Belah Hui, Ngerujung level Rendah, Ngerujung level Sedang, 

Lipeto, tetapi dalam penelitian kali ini guru hanya mengajarkan tiga ragam gerak 



3 
 

yaitu ragam gerak samber melayang, lipeto, dan ngerujung, karena dari ketiga 

ragam gerak tersebut memiliki kesamaan gerak dengan tari Melinting. Tari 

Melinting merupakan tari tradisi Lampung dan siswa dalam mengkreasikan 

gerakan harus berpedoman pada tari tradisi. 

Guru seni budaya mengajarkan tari kreasi menggunakan tahapan koreografi 

kepada siswa, karena guru ingin melatih sejauh mana kemampuan siswa dalam 

menciptakan sebuah tari kreasi baru menggunakan tahapan koreografi, siswa 

dalam menciptakan sebuah tari kreasi tidak boleh terlepas dari unsur tradisi 

sehingga tari yang diciptakan tidak menghilangkan unsur aslinya. Untuk tahun-

tahun sebelumnya guru hanya mengajarkan tari kepada siswa sebuah tarian bentuk 

atau tari yang sudah jadi, untuk sebuah tari bentuk siswa sudah mulai bisa 

menirukan apa yang diberikan oleh guru, tetapi untuk tari yang menggunakan 

tahapan koreografi siswa dituntut tidak hanya bisa menarikan tetapi siswa harus 

bisa menciptakan dan berkreatifitas dalam menciptakan sebuah tarian kreasi yang 

mengacu pada tari tradisi dan tidak menghilangkan unsur tari tradisi dalam 

menciptakan gerakan tari.  

Istilah koreografi atau komposisi tari sesuai dengan arti katanya, berasal dari kata 

Yunani choreia yang berarti tari masal atau kelompok, dan kata grapho yang 

berarti catatan, sehingga apabila hanya dipahami dari konsep arti katanya saja, 

berarti catatan tari masal atau kelompok. Koreografi sebagai pengertian konsep 

adalah proses perencanaan, penyeleksian, sampai kepada proses pembentukan 

(forming) gerak tari dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam koreografi dipakai 

sebagai pemahan terhadap sebuah penataan tari yang dapat dianalisis dari aspek 
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isi, bentuk, maupun tekniknya. Hadi (2012: 1). Pembelajaran tari kreasi 

khususnya penciptaan gerak menggunakan tahapan  Audio Visual, tahap 

eksplorasi, tahap improvisasi, dan tahap pembentukan. Hawkins dalam Hadi 

(2012: 70).  

Pembelajaran dengan tahapan koreografi di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung 

Tengah, diadakan bertujuan untuk menambah kreatifitas siswa dalam 

menciptakan sebuah tari kreasi baru. Pada pembelajaran tari menggunakan tahap 

koreografi menggunakan empat tahap yaitu tahap media audio visual, tahap 

eksplorasi, tahap improvisasi, dan tahap pembentukan. Untuk masing-masing 

tahapan guru selalu memberikan penilaian proses untuk setiap pertemuan, dan 

siswa ditugaskan untuk mengkreasikan tari yang sudah diberikan oleh guru. Pada 

setiap tahap siswa harus bisa melakukan atau bisa menciptakan sebuah tarian 

sehingga pada saat penilaian berlangsung mereka bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Tahapan koreografi dibutuhkan tingkat kreatifitas yang tinggi, sehingga siswa 

mempunyai kesempatan untuk menuangkan ide-ide kreatif dalam sebuah gerakan 

baru. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk menuangkan ide-ide kreatif 

yang mereka punya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan masalah yang akan 

digali pada penelitian ini yaitu siswa dituntut kreatif dalam menciptakan suatu 

gerakan tari kreasi yang berpacu dengan gerakan tari tradisi. Mengapa tahapan 

koreografi penting untuk dipelajari karena untuk menggali sebuah kreatifitas 

siswa dalam menciptakan suatu gerakan tari kreasi. 
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SMA Negeri 1 Kalirejo ini berada di kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di 

desa Sridadi kecamatan Kalirejo. SMA ini memiliki fasilitas yang cukup baik 

sehingga memudahkan peneliti dalam penelitian. Peneliti mengambil SMA Negeri 

1 Kalirejo karena besarnya antusias yang dimiliki para siswa dalam hal  

pembelajaran seni budaya khususnya seni tari, sekolah ini juga sering mengikuti  

perlombaan tari Se-kabupaten Lampung Tengah dan sekolah ini sering juga 

mendapatkan juara dalam setiap perlombaan, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti sekolah tersebut.  

Selain itu, pihak sekolah SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah juga 

mengharapkan adanya tari kreasi baru yang dibuat berdasarkan kreatifitas peserta 

didik, dengan adanya pembelajran tentang tahapan koreografi khusunya tari kreasi 

siswa mempunyai wawasan yang luas dalam  menciptakan suatu gerakan tarian 

baru. Tahapan koreografi juga diharapkan dapat memperkaya hasil tari kreasi 

yang diciptakan oleh peserta didik. Hal tersebut disebabkan karena dari pihak 

sekolah sendiri selalu mengadakan Pentas Seni setiap tahunnya dan setiap acara 

perpisahan mereka juga menampilkan tari kreasi, beberapa kelas ditugaskan untuk 

menciptakan tari kreasi baru. Pembelajaran tari kreasi dirasa mampu untuk 

meningkatkan kraetifitas siswa dalam menciptakan suatu gerakan tari dan 

menjadikannya sebagai tari kreasi baru berdasarkan gerak tari tradisi yang sudah 

dipelajari dalam proses pembelajaran di kelas. Berhubungan dengan tahapan 

koreografi harus dilakukan latihan secara pengulangan yang bertujuan untuk lebih 

memantapkan hasil belajar. Latihan juga memiliki fungsi mengembangkan 

kemampuan berfikir unuk menciptakan dan memecahkan suatu permasalahan 

yang tengah dihadapi oleh peserta didik. Hamalik (2014: 95).   
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Tari kreasi Lampung diadakan pada kegiatan ekstrakurikuler, dirasa pada kegiatan 

ekstrakurikuler siswa bisa lebih mengembangkan bakat yang mereka miliki 

karena di dalam proses pembelajaran di kelas terbatas hanya mempelajari tentang 

tari tradisi bukan tari kreasi,  hal ini yang  mendasari mengapa peneliti mengambil 

tentang tari kreasi Lampung. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan dari 

luar struktur program dilaksanakan diluar jam pembelajaran biasa agar 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa 

Suryosubroto (2009: 287). 

Ekstrakurikuler tari juga diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan 

kemampuan siswa dibidang seni tari. Pembelajaran tari di kelas hanya terbatas 

pada tari tradisi daerah setempat atau tari tradisi Nusantara tidak mempelajari 

tentang tari kreasi apalagi proses pembuatan tari kreasi, ini dikarenakan waktu 

yang terbatas dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan. Pembelajaran 

tari di kelas belum memenuhi tujuan kreatifitas karena hanya terbatas pada 

pembelajaran tari yang sudah ada, kreatifitas anak hanya untuk mengembangkan 

pola lantai sedangkan dalam tari kreasi banyak sekali hal yang mengacu kepada 

kreatifitas siswa.  

Pada pembelajaran seni tari siswa diharapkan dapat memahami dan mengenal 

kesenian tari di Lampung baik tari tunggal maupun kelompok. Pelaksanaan 

pembelajaran tari melalui tahapan koreografi di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung 

Tengah merupakan materi yang sulit dipahami oleh siswa, karena siswa dituntut 

tidak hanya mengetahui tentang ekspresi dalam menari, melainkan siswa dituntut 



7 
 

untuk bisa menciptakan tari kreasi baru dan menarikan tari tersebut dengan teknik 

yang tepat dan benar.  

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “Pembelajaran tari  

menggunakan tahapan koreografi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 

Kalirejo Lampung Tengah Tahun Ajaran 2014/2015”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah “Bagaimana proses 

pembelajaran tari menggunakan  tahapan koreografi pada kegiatan ekstrakurikuler 

di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah tahun ajaran 2014/2015”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari melalui tahapan koreografi pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah. 

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran tari melalui tahapan koreografi pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Jika tujuan yang sudah dipaparkan di atas dapat tercapai maka manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dalam 

mengembangkan proses pembelajaran seni tari di sekolah. Dan peneliti juga 

bisa menggunakan model atau metode yang sesuai dengan karakter peserta 

didiknya. 



8 
 

2. Manfaat bagi guru seni budaya, dapat membantu menambah wawasan guru 

dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan model atau metode 

baru sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Manfaat bagi siswa, siswa mendapatkan pengalaman dalam proses penciptaan 

gerak tari kreasi Lampung. 

4. Manfaat bagi mahasiswa pendidikan seni tari diharapkan dapat 

mengembangkan model atau metode dalam pembelajaran seni tari dan  

mengembangkannya di kelas. 

5. Manfaat bagi masyarakat supaya mereka lebih mengetahui lagi tentang tari 

kreasi, karena dengan tari kreasi kita bisa mengembangkan bakat yang dimiliki. 

 

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 melalui tahapan 

koreografi pada kegiatan ekstra kurikuler di SMA Negeri 1 Kalirejo, Lampung 

Tengah. 

2. Subjek penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kalirejo, 

Lampung Tengah 

3. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini bertempat di Ruang Kesenian dan Aula SMA Negeri 1 

Kalirejo, Lampung Tengah 
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4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah tahun ajaran 2014/2015 

NO Tanggal Aktivitas 

1.  12 Januari 2015 Observasi Awal 

3.  26 Januari 2015 Pengamatan Pembelajaran Menggunakan Audio Visual 

4.  31 Januari 2015 Pengamatan Pembelajaran Tahap Eksplorasi 

5.   2 Februari 2015 Pengamatan Tahap Eksplorasi Penggabungan Gerak 

6.  7 Februari 2015 Pengamatan Tahap Eksplorasi Menggunakan Musik 

7.  9 Februari 2015 Pengamatan Pengambilan Nilai Proses 

8.  28 Maret 2015 Pengamatan Pembelajaran Pertemuan Keenam 

9.  30 Maret 2015 Pengamatan Pengambilan Nilai Proses Kedua 

10.  4 April 2015 Pengamatan Pengambilan Nilai Hasil Belajar 

 


