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1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, dunia pendidikan

dihadapkan pada tantangan yang mengharuskan mampu melahirkan sumber daya

manusia yang dapat memenuhi tuntutan global.  Pendidikan merupakan suatu

wadah kegiatan yang berusaha untuk membangun masyarakat dan watak bangsa

secara berkesinambungan yaitu membina mental, intelektual, dan kepribadian

dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan perlu

mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif dari pemerintah,

masyarakat maupun pengelola pendidikan (Wanger, 2004:11).

Pendidikan saat ini menekankan bahwa pendidikan harus lebih menekankan pada

proses belajar dibandingkan proses mengajar.  Hal ini berarti pendidikan harus

menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Pembelajaran juga

melibatkan berbagai tindakan dan kegiatan yang harus dilakukan terutama jika

menginginkan hasil belajar menjadi lebih baik. Salah satu kriteria pembelajaran

yang baik adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan mudah,

menyenangkan, dan mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.  Namun pada

kenyataannya siswa kesulitan dalam menerima, merespon, dan mengembangkan

materi yang diberikan oleh guru seperti dalam pembelajaran seni. Kenyataan di
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era globalisasi ini menguasai pelajaran seni telah menjadi suatu keharusan. Secara

umum, siswa mengalami kesulitan memahami materi yang diberikan oleh guru.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi proses pemahaman siswa adalah

penyampaian pola materi yang tidak melalui langkah terstruktur, padahal dalam

pelajaran seni harus menekankan kepada kreatifvitas siswa yang terus meningkat.

Untuk itu siswa harus dibiasakan mendapatkan materi seni yang sistematis dan

terstruktur (Wanger, 2004:11).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran seni

terutama seni tari metode yang sering digunakan guru adalah metode demontrasi

karena metode ini berupa praktik. Akan tetapi berasarkan pengamatan di SMP N 1

Sekampung Udik Lampung Timur pembelajaran menggunakan metode

demonstrasi memiliki kelemahan-kelemahan seperti: siswa tidak mendapatkan

pengetahuan tentang tari secara teori, membutuhkan guru yang mempunyai

kemampuan dan ketrampilan dibidang seni tari. Hal inilah yang dirasa perlu

menerapkan metode-metode yang baru untuk meningkatkan kemampuan siswa.

Salah satunya adalah mengubah pembelajaran yang monoton menjadi

pembelajaran yang efektif. Untuk itu, guru harusnya mampu menawarkan

pendekatan, metode, model, strategi, dan teknik dalam mengajar yang dapat

membangkitkan perhatian siswa sehingga menjadi aktif dan termotivasi untuk

belajar.

Salah satu cara yang digunakan guru seni budaya di SMP N 1 Ssekampung Udik

untuk memaksimalkan pembelajaran seni tari adalah dengan menggunakan



3

pendekatan visual, auditori, dan kinestetik (pendekatan VAK). Pembelajaran

dengan pendekatan VAK ( Visual, Auditori, dan Kinestetik ) yaitu pembelajaran

yang melibatkan gerakan fisik dan aktivitas siswa dengan menggunakan indera

yang dimilikinya. Dalam pembelajaran ini penerapan belajar Visual dapat

dilakukan dengan melihat, memperhatikan, dan mengamati benda-benda yang

dipelajarinya, Auditori bermakna bahwa siswa belajar dari suara dengan bercerita

(mempresentasikan sesuatu), berdiskusi, dan mengemukakan pendapat dan

Kinestetik bermakna mengandalkan kepada gerak seperti gerak – gerak pada

sebuah tarian dan emosi untuk dapat mengingat suatu informasi (Soleh hamid,

2011:87).

Apabila sebuah pembelajaran dapat melibatkan seluruh unsur VAK (visual,

auditori, kinestetik) maka pembelajaran akan berlangsung efektif. Dikarenakan,

dalam pembelajaran perlu adanya keaktifan secara fisik sehingga membantu

melatih pola pikir siswa dalam memecahkan masalah dengan kritis, logis, cepat,

dan tepa. Semua itu ada dalam pendekatan VAK. Pembelajaran, dengan

pendekatan VAK menekankan bahwa selama proses pembelajaran berlangsung,

siswa harus memanfaatkan penggunaan indera, kecerdasan dan kreativitasnya

secara maksimal (De Poter, 2010:200).

Pembelajaran VAK dimulai dengan siswa mengeksplorasi pengetahuannya

tentang materi yang akan dipelajari sebagai bentuk penerapan pembelajaran

kinestetik, seperti memperagakan gerak tari melinting, penerapan pembelajaran

auditori, seperti mendengarkan musik tari melinting, serta penerapan
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pembelajaran visual seperti siswa mengamati video tari melinting. Kemudian

siswa melakukan dalam kelompok putra dan putri. Dalam kelompok, siswa akan

menganalisis bentuk-bentuk gerak sehingga siswa dapat memperagakan tari

melinting tersebut, serta menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan

materi seperti sejarah tari melinting, busana tari melinting, fungsi tari melinting.

Dalam diskusi kelompok ini seluruh unsur VAK dapat diterapkan. Selanjutnya,

beberapa siswa mempresentasikan hasil diskusinya sementara siswa yang lain

memberikan tanggapan sebagai bentuk penerapan visual, auditori, dan kinestetik.

Sebagai kegiatan akhir, siswa bersama guru menutup pelajaran dengan

menyimpulkan ide-ide pada proses pembelajaran.

Dipilihnya pendekatan VAK (visual, auditori, kinestetik) dalam pembelajaran tari

melinting di SMP N 1 Sekampung Udik ini dikarenakan guru mata pelajaran seni

budaya tersebut telah menerapkan pendekatan VAK dalam pembelajaran di

ekstrakurikuler. Dari hasil wawancara 24 November 2015 dengan guru seni

budaya, pendekatan VAK dianggap mempermudah siswa dalam memahami mata

pelajaran dan guru lebih mudah melakukan evaluasi atau mengoreksi kesalahan

siswa pada saat memeragakan ragam gerak tari melinting. Penggunaan pendekatan

VAK (visual, auditori, kinestetik) dalam pembelajaran tari melinting dapat

meningkatkan hasil belajar siswa, karena siswa dapat dengan mudah menyerap

informasi melalui penglihatan, pendengaran dan gerakan sesuai dengan gaya

belajar masing - masing siswa.
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Tari melinting merupakan tari adat yang berasal dari kecamatan melinting

kabupaten Lampung Timur. Tari tradisional masyarakat keratuan melinting yang

merupakan peninggalan dari ratu melinting pada abad ke 16 yang lalu, tari ini

dulunya digelar untuk menyambut tamu agung (Mentri, Gubernur, Bupati dll)

yang datang ke daerah melinting atau Lampung Timur (Sulan Ratu Idil, 2012:23).

Pada saat ini tari melinting sudah berubah fungsi digunakan sebagai pertunjukan

biasa yang mungkin dilombakan seperti tingkat sekolah. Tetapi masih ada pula

yang digunakan untuk menyambut tamu. Pembelajaran tari melinting yang

diajarkan di sekolah-sekolah  saat ini sangatlah bagus, sebab akan menciptakan

generasi-generasi penerus  untuk melestarikan tari adat.

Ekstrakurikuler yaitu kegiatan tambahan, diluar struktur program yang ada. Pada

umumnya merupakan kegiatan pilihan yang ada di sekolah (Suryosubroto, 2009:

287). Kegiatan pembelajaran tari melinting di SMP N 1 Sekampung udik

merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Guru seni budaya yang mengajar

memberikan pembelajaran di kegiatan tambahan, karena kegiatan pembelajaran

yang berkaitan dengan praktik khususnya tari akan memerlukan waktu yang

lumayan lama, untuk itu kegiatan belajar mengajar di kegiatan intrakulikuler lebih

menekankan pada kognitifnya.

Berdasarkan observasi pada tanggal 24 November 2014 di SMP N 1 Sekampung

Udik, Sekolah ini terletak di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Kecamatan

Sekampung Udik Desa Pugung Raharjo. Sekolah ini adalah sekolah yang sangat

diminati khususnya di Lampung Timur. Sekolah ini cukup berprestasi dibidang
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olah raga. Namun, untuk bidang seni tarinya sangatlah kurang. Tari yang pernah

diajarkan di SMP N 1 Sekampung Udik terutama dipembelajaran ektrakurikuler

adalah tari pendet, tari remo, tari sigeh pengunten, dan tari melinting. Dari

keempat tari yang ada di SMP N 1 Sekampung Udik peneliti memilih tari

melinting untuk penelitiannya dikarenakan adanya pelatih tari melinting.

kemudian tari melinting adalah tari berpasangan sehingga menghilangkan

anggapan bahwa penari itu perempuan. Dan juga tari melinting bertujuan untuk

melestarikan kebudayaan setempat. Sehingga sangatlah cocok bahwa tari

melinting diajarkan di sekolah tersebut. tidak hanya untuk pembelajaran materi

dan praktik tetapi juga dapat melestarikan kebudayaan daerah setempat.

Pembelajaran di SMP Negeri 1 Sekampug Udik Lampung Timur telah

menerapkan pendekatan VAK untuk pembelajaran tari melinting. Peneliti ini

hanya mengamati proses pendekatan VAK dalam pembelajaran tari melinting.

Dari beberapa pernyataan di atas pembelajaran tari melinting yang diajarkan di

SMP N 1 Sekampung Udik dengan menggunakan pendekatan VAK akanlah

menjadi sangat bermanfaat dan berguna sebagai pembelajaran yang berkarakter

dan juga dapat melestarikan kebudayaan daerah setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah yang penelitian

ini rumuskan adalah “Bagaimana proses dan hasil pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) di SMP Negeri 1

Sekampung Udik?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1.3.1 Mendiskripsikan proses pembelajaran dengan menggunakan pedekatan

VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) di SMP Negeri 1 Sekampung Udik.

1.3.2 Mendiskripsikan hasil pembelajaran dengan menggunakan pedekatan

VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) di SMP Negeri 1 Sekampung Udik.

1.4 Manfaat Penelitian

Gambaran tentang penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1.4.1 Bagi guru seni, diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang inovatif

dalam melakukan proses pembelajaran seni setelah mengetahui

pendekatan VAK dan dapat menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan siswa.

1.4.2 Bagi siswa, diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang inovatif

setelah mengetahui pendekatan VAK dan diharapkan dapat

meningkatkan pembelajaran seni baik dalam kelas maupun luar kelas.

1.4.3 Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan refrensi

untuk membuat penelitian lain setelah mengetahui pendekatan VAK.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berikut ini beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan menari tari melinting

1.5.2 Subjek dalam penelitian ini adalah siswi SMP Negeri 1 Sekampung Udik

1.5.3 Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Sekampung Udik

1.5.4 Waktu dalam penelitian ini adalah tahun pelajaran 2014/2015


