
    

 

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. 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar pada setiap 

individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu 

sepanjang hidupnya. Pembelajaran berarti proses interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, proses interaksi ini bisa di lakukan dengan berbagai media dan 

sumber belajar yang menunjang keberhasilan belajar peserta didik (Fadlillah, 

2014: 172).  

 

Seorang guru dituntut untuk menjadi guru yang profesional, mengingat tugas 

seorang guru bukan hanya mendidik, melainkan sebagai pembimbing maka peran 

seorang guru sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Guru harus aktif 

menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang 
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telah disusun (Abdul, 2010: 57). Pembelajaran di setiap sekolah telah diterapkan 

melalui seorang guru, seorang guru akan memberikan pembelajaran pada siswa 

dengan menggunakan metode-metode yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 

Proses pembelajaran tari, setiap guru akan memiliki gaya mengajar yang berbeda-

beda, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaran 

dapat pula diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan aktivitas 

atau kegiatan pembelajaran yang tujuannya mempermudah dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang di inginkan (Fadlillah, 2014: 188).  

 

Tari sigeh pengunten  merupakan tarian Lampung yang dipentaskan dalam acara-

acara untuk penyambutan tamu. Tarian ini berfungsi untuk penghormatan tamu 

yang yang hadir dengan pemberian sirih untuk tamu yang hadir dalam acara. 

Sebagai tarian penyambut dan menjadi pembelajaran pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Melalui tari sigeh penguten 

siswa diharapkan dapat mengembangkan pribadinya dan menumbuhkan rasa 

estetis serta kecintaan terhadap budaya melalui kegiatan tari.  

 

Dikatakan dalam penelitian ini, dapat diperoleh data bahwa pembelajaran tari 

yang diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

menggunakan metode baru yaitu metode pembelajaran dengan tujuan untuk 

mengatasi masalah yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan guru seni budaya yaitu ibu Sendy pada hari sabtu tanggal 10 
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Januari  2015, bahwa dalam pembelajaran tari telah dilaksanakan pada kegiatan 

ekstrakurikuler itu dikarenakan  pembelajaran tari membutuhkan waktu yang 

lama, selain itu agar lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran tari sigeh 

penguten.Tujuan diadakan pembelajaran tari sigeh penguten ini adalah untuk 

memperkenalkan kepada siswa/masyarakat tentang tarian tersebut supaya dapat 

menjaga kelestariannya.  

 

Kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SMA Perintis 2 Bandar Lampung memiliki 

banyak prestasi yang telah diraih, dengan alasan inilah peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada kegiatan ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung. Selain itu juga belum diajarkannya tari sigeh penguten pada kegiatan 

ekstrakurikuler, karena pada sebelumnya siswa diajarkan tari kreasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan , maka  dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran tari sigeh penguten pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tari sigeh penguten pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

3. Bagaimanakah penilaian atau hasil pembelajaran tari sigeh penguten pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan 

1. perencanaan pembelajaran tari sigeh penguten pada kegiatan ekstrakurikuler 

di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, 

2. pelaksanaan pembelajaran tari sigeh penguten pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung, dan 

3. penilaian pembelajaran tari sigeh penguten pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang seni 

budaya, yakni dapat memberikan referensi penelitian dalam bidang seni tari, 

dapat menambah referensi bagi guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran seni tari. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan kecintaan siswa terhadap kesenian 

khususnya seni tari, selain itu mengenalkan kepada mereka jenis tarian daerah 

Lampung yang belum mereka ketahui yaitu tari sigeh penguten. 

3. Untuk menambah pengetahuan kepada peneliti dan mahasiswa pendidikan 

seni tari tentang metode pembelajaran seni tari yang sesuai dalam 

pembelajaran tari sigeh penguten. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

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

perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari sigeh penguten pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

2. Subyek penelitian ini dilakukan pada siswa dan guru yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2015. 

3. Tempat penelitian ini adalah SMA Perintis 2 Bandar Lampung, waktu 

penelitian adalah tahun pelajaran 2015. 


