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1.1 Latar Belakang

Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta

didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan,

yakni bimbingan pengajaran, dan atau latihan diarahkan untuk mencapai tujuan

pendidikan. Tujuan pendidikan dalam konteks ini merupakan suatu komponen sistem

pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral, itu sebabnya setiap tenaga

kependidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan agar selalu berupaya

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah

ditentukan. Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. (Hamalik, 2011: 2). Pendidikan tidak

terlepas dari kegiatan pembelajaran di dalamnya.

Pembelajaran dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau

makhluk hidup belajar (Fadlillah, 2013: 172). Artinya, dengan kegiatan pembelajaran

seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang materi yang dipelajari.

Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu

perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman
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individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses pembelajaran

memerlukan langkah-langkah atau metode untuk pelaksanaannya.

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun

tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah

ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu,

sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.

Dengan demikian suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode (Wetty,

2011: 5). Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah

metode demonstrasi.

Demonstrasi merupakan metode yang membantu siswa untuk mencari jawaban

dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi

merupakan metode penyajian pelajaran dengan memeragakan dan mempertunjukkan

kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau

hanya sekadar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari

penjelasan secara lisan oleh guru. Walupun dalam proses demonstrasi peran siswa

hanya sekadar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan

pelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan

untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri

misalnya pada pembelajaran tari (Hamdani, 2011: 158). Metode demonstrasi

membantu siswa untuk memudah mengetahui gerak-gerak tari karena guru secara

langsung memperagakan gerak-gerak tari kepada siswa.
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Tari merupakan ungkapan ekspresi jiwa yang berbentuk gerakan tubuh. Seni tari

adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam bentuk gerak tubuh

yang diperhalus melalui estetika. Hawkins dalam Mustika (2012) menyatakan bahwa

tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk

melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis dan sebagai

ungkjapan si pencipta. Seni tari ini lebih banyak dikenal dimasyarakat luas dan

banyak juga dari mereka yang terjun langsung dalam bidang seni tari ini. Bagi

masyarakat umumnya tarian sebagai sarana hiburan mulai dari kalangan atas,

menengah sekalipun kalangan bawah juga ikut menikmati keindahan dari gerak tubuh

yang sudah terpola dan memiliki nilai estetika.

Tari muli siger adalah tari kreasi baru karya I Wayan Mustika dari hasil penelitian.

Beliau adalah seorang seniman lampung sekaligus dosen program studi pendidikan

seni tari Universitas Lampung. Tari muli siger bertemakan tentang gadis-gadis cantik

Lampung yang sedang berhias dengan menggunakan siger emas sebagai lambang

kehormatan. Kedudukan tari muli siger hanya sebagai tari kreasi baru yang berfungsi

untuk penyajian estetis dan sekaligus hiburan. Tari muli siger murni menonjolkan

keindahan gerak serta komposisinya dan menjadi materi pembelajaran pada kegiatan

ekstrakulikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru seni budaya yaitu ibu Ade Herliyanti pada

hari sabtu tanggal 13 desember 2014, dapat diperoleh data bahwa metode yang akan
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diterapkan dalam pembelajaran tari pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10

Bandar Lampung adalah metode demonstrasi. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari

merupakan salah satu kegiatan non-akademik di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

Pada kegiatan ekstrakurikuler seni tari sebelumnya di SMP Negeri 10 Bandar

Lampung guru pembimbing hanya memperlihatkan video tari melalui media audio

visual dan siswa dituntut untuk menirukan gerak yang ada divideo tersebut, oleh

karena itu siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran seni tari,

sehingga disetiap perlombaan kurang mendapatkan prestasi. Faktor inilah yang

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kegiatan ekstrakurikuler

seni tari di SMP Negeri 10 Bandar Lampung, untuk mengatasi masalah tersebut guru

mencoba menggunakan metode lain yaitu metode demonstrasi untuk menunjang

pembelajaran seni tari dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Metode demonstrasi adalah metode yang dimana guru secara langsung memeragakan

proses gerak tari kepada siswa sehingga penyajiannya lebih kongkret, dengan ini

siswa dapat mengikuti proses pembelajaran tari dengan metode demonstrasi yang

mana metode ini mudah dipahami dan diikuti oleh siswa. Salah satu tarian yang

diajarkan dan diperkenalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini adalah tari

muli siger. Guru memilih tari muli siger karena sebelumnya para siswa telah

mempelajari tari sigeh penguten dan tari bedana sebagai materi pembelajaran tari

baku, sehingga guru menerapkan tarian ini sebagai materi pembelajaran tari kreasi

pada kegiatan ekstrakurikuler. Tarian ini juga sudah dibukukan serta sudah
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didokumentasikan sehingga tepat sebagai materi pembelajaran tari kreasi pada

kegiatan ekstrakrikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diterapkan metode demonstrasi pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung, dan mengangkat judul

penelitian yaitu pembelajaran tari muli siger menggunakan metode demonstrasi pada

kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Metode ini diharapkan

dapat membuat pembelajaran seni tari menjadi lebih efektif khususnya tari muli siger.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah proses pembelajaran tari muli siger menggunakan metode

demonstrasi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10  Bandar Lampung?

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari muli siger dengan

menggunakan metode demonstrasi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri

10  Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari muli siger menggunakan metode

demonstrasi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.
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2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari muli siger

menggunakan metode demonstrasi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri

10 Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat yaitu :

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

penelitian untuk mengetahui ketrampilan siswa pada pembelajaran tari muli siger

pada  kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran tari muli siger menggunakan metode

demonstrasi pada kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

3. Menambah pengetahuan guru dan peneliti tentang metode pembelajaran seni tari,

bahwa metode demonstrasi merupakan metode yang sesuai dalam pembelajaran

tari muli siger.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran, tari muli siger, metode

demonstasi,  dan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

2. Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMP Negeri 10 Bandar

Lampung, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 12 siswi yang mengikuti
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kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Dengan demikian subjek penelitian ini adalah

variabel yang dijadikan sampel yaitu 12 siswi yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler tari di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

3. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Waktu dalam penelitian yakni tahun ajaran 2014/2015

No Uraian Kegiatan
WAKTU

Februari Maret April Mei Juni Juli

1 Menyusun proposal

2 Menyusun instrumen

3 Pelaksanaan penelitian

4 Pengolahan data

5
Menyusun laporan hasil
penelitian

6 Seminar penelitian


