
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang

dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu perubahan atau perkembangan

pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan

budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat

perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan dan

tuntutan masyarakat modern ( Amri,2013:1 )
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Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar pada setiap

individu atau kelompok untuk merubah sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu

sepanjang hidupnya. Pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang

atau makhluk belajar (Mustofa, 2011:18). Pembelajaran merupakan suatu kombinasi

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik,

2014:57). Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat

siswa belajar dan guru mengajar dalam konteks interaktif, dan terjadi interaksi

edukatif antara guru dan siswa, sehingga terdapat perubahan dalam diri siswa baik

perubahan pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilan atau sikap.

Berdasarkan uraian tersebut upaya pengembangan peserta didik dilakukan melalui

kegiatan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut merupakan faktor kegiatan

pendidikan yang sangat penting dalan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni termasuk seni tari.

Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerakan tubuh. Seni tari

adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam berbentuk gerak

tubuh yang diperhalus melalui estetika. Seni tari merupakan gerak tubuh manusia

yang terangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di

dalamnya terdapat unsur keindahan gerak, ketetapan irama,dan ekspresi. Dalam tari

juga dikenal dengan wiraga (tubuh), wirama (irama), wirasa (penghayatan), dan

wirupa (wujud). Keempat unsur tersebut merupakan satu ikatan yang membentuk

harmoni (Mustika, 2013:22). Gerak merupakan salah satu unsur dalam tari, yang
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dapat diartikan sebagai dasar ekspresi, oleh sebab itu gerak ditemui sebagai ekspresi

dari semua pengalaman emosional yang di ekspresikan lewat medium yang tidak

rasional, yakni gerakan tubuh atau gerakan seluruh tubuh. Gerak dasar terdiri dari

gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, dan gerak badan. Tubuh menjadi alat utama

dan gerak tubuh merupakan media dasar untuk mengungkapkan ekspresi seni tari.

Aspek gerak secara wujud atau bentuknya disebut ruang, iramanya disebut waktu,

dan tenaganya disebut energy. Dari gerak tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah

tari.

Tari Lampung memiliki dasar-dasar gerak tarian yang berbeda-beda dari setiap

daerahnya. Gerak tari Lampung lahir dan berkembang dimana tarian itu berasal.

Gerak dasar tari Lampung dapat ditentukan dari jenis tariannya. Apakah tarian

tersebut tunggal, berpasangan, maupun tarian kelompok. Secara umum tari Lampung

digunakan dalam rangkaian upacara adat, sehingga tarian tersebut dibungkus dengan

aturan-aturan yang sangat mendasar sesuai dengan konteks tradisi daerahnya.

Salah satu tari Lampung yaitu tari sigeh pengunten, tari sigeh pengunten adalah untuk

meyambut dan memberikan penghormatan kepada para tamu yang datang. Dapat

dikatakan sebagai tarian penyambutan. Berikut beberapa motif gerak tari sigeh

pengunten : lapah tebeng, seluang mudik, sembah, jong simpuh, jong silo ratu, jong

ippek, kilat mundur, ngetir, mempam bias, ngiyau bias, kenui melayang, gubuh

gakhang, ngerujung (level tinggi, sedang, rendah), maku khaccang, samber

melayang, sabung melayang, tolak tebing, ngegiser, belah hui, lipetto. Selain itu juga

terdapat tari Lampung yang bernama tari bedana. Tari bedana merupakan tari
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tradisional kerakyatan daerah Lampung yang mencerminkan tata kehidupan

masyarakat Lampung sebagai perwujudan symbol adat istiadat, agama, etika yang

telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Tari bedana adalah tari muda mudi

Lampung. Berikut beberapa motif gerak tari bedana : tahtim, khesek gantung, khesek

injing, jimpang, humbak moloh, ayun, gantung, belitut, dan gelek. Gerakan dasar tari

yang ada di daerah Lampung yang akan di pelajari oleh siswa SMA Negeri 9 Bandar

Lampung antara lain: seluang mudik, ngiyau bias, ngerujung, khesek gantung, tahtim,

lipetto.

SMA Negeri 9 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang menerapkan

pembelajaran seni tari, salah satu materi yang diajarkan adalah gerak dasar Tari

Lampung dengan Kompetisi Dasar sebagai berikut:

Kompetensi Dasar 1.1 Menunjukkan sikap penghayatan dan

pengalaman serta bangga terhadap karya

seni tari

Materi Pokok B. Mengidentifikasi Gerak Tari.

Di sekolah tersebut guru-guru dituntut untuk menjadi berkompeten dalam mengajar

dan mendidik siswa, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan

kreatifitas anak didik dalam bidang seni budaya. SMA Negeri 9 Bandar Lampung

yang terletak di jalan Panglima polim No.18 Bandar Lampung. Pada proses

pembelajaran sebelumnya metode yang digunakan adalah demonstrasi. Peserta didik

hanya menerima apa yang diberikan oleh guru saja sehingga peserta didik cenderung
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pasif dalam belajar, tuntutan kurikulum 2013 siswa diminta untuk dapat belajar

secara aktif. Model pembelajaran merupakan suatu cara yang sistematis dalam

mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi

yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan akan memengaruhi bidang

pendidikan berbagai macam bentuk model pembelajaran yang dikembangkan

(Rusman, 2013:155). Metode demonstrasi dirasa belum efektif maka guru seni

budaya berinisiatif pada proses pembelajaran peserta didik dibentuk kelompok dan

ditampilkan sebuah vidio tari, pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran

Gerlach dan Ely.

Gerlach dan Ely mendesain sebuah model pembelajaran yang bisa digunakan untuk

segala kalangan termasuk untuk pendidikan tingkat tinggi, karena didalamnya

terdapat penentuan strategi yang bisa digunakan oleh peserta didik dalam menerima

materi yang akan disampaikan. Di samping itu, model Gerlach dan Ely menetapkan

pemakaian produk teknologi pendidikan sebagai media dalam menyampaikan materi.

Langkah model pembelajaran ini pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran,

kedua pengelompokan belajar, ketiga memilih media yang digunakan, dan evaluasi

hasil belajar.

Peneliti meyakini dengan diterapkannya model pembelajaran Gerlach dan Ely dapat

mengatasi masalah yang ada. Model Gerlach dan Ely tidak jauh berbeda dengan

pembelajaran yang sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan guru seni budaya yaitu Maryana di SMA Negeri 9 Bandar
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Lampung bahwa, dalam pembelajaran gerak dasar tari Lampung telah dilaksanakan

pada kegiatan intrakurikuler.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti ingin meneliti

pembelajaran model Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, maka

peneliti mengangkat sebuah judul penelitian yaitu pembelajaran gerak dasar Tari

Lampung menggunakan model Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya maka dengan ini

peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah proses pembelajaran gerak dasar Tari Lampung menggunakan

model Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung .

2. Bagaimanakah hasil pembelajaran gerak dasar Tari Lampung menggunakan

model Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian pada penelitian ini

yaitu :

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran gerak dasar Tari Lampung

menggunakan model Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran gerak dasar Tari Lampung menggunakan

model Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang akan

dijabarkan sebagai berikut.

1. Guru seni budaya SMA Negeri 9 Bandar Lampung dapat menggunakan hasil

penelitian sebagai referensi tambahan khususnya model Gerlach dan Ely,

supaya pembelajaran seni budaya lebih efektif.

2. Mahasiswa pendidikan seni pertunjukan diharapkan dapat memanfaatkan hasil

penelitian ini sebagai pengetahuan tambahan untuk menjadi referensi dalam

pembelajaran.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

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

perlu adanya ruang lingkup penelitian,yaitu:

1. Subjek : guru seni budaya dan siswa kelas XI MIA 1 yang berjumlah 27

siswa di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

2. Objek : pembelajaran gerak dasar Tari Lampung menggunakan model

Gerlach dan Ely di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

3. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

4. Waktu penelitian dilaksanakan tahun ajaran 2014/2015


