
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikaan merupakan bagian integral dalam pembangunan.Proses pendidikan tak 

dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri.Pembangunan diarahkan dan 

bertujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan berkualitas dan 

pembangunan sektor ekonomi, yang satu dengan yang lainya saling berkaitan dan 

berlangsung dengan bersamaan. Bersamaan tentang proses suatu pendidikan sudah 

tentu tak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus dilakaukan unntuk 

mngembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sedangkan manusia 

berkualitas itu, dilihat dari segi pendidikan, telah terkandung secara jelas dalam 

tujuan pendidikan nasional(Hamalik 2014:1). 

 

Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh siswa 

setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan 
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merupakan suatu komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan 

fungsi sentral. Itu sebabnya, setiap tenaga pendidikan perlu memahami dengan baik 

tujuan pendidikan, supaya berupaya melaksanakan tugas dan funngsinya untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan ( Hamalik 2014:3-4). 

 

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis merencanakan 

bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan 

berbagai kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Dengan 

berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan perkembangan siswa diarahkan 

dan didorong ke pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun 

dan ditata dalam suatu kurikulum, yang ada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk 

proses pembelajaran (Hamalik, 2014 : 3). 

 

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 kreativitas siswa untuk aktif dalam setiap jenis 

seni yang dipelajari disekolah baik seni tari, seni musik, seni drama dan seni rupa 

(Mustika, 2013 : 26). 

  

Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan diajari oleh siswa 

untuk memperoleh sejumlah pengetahuan.Mata ajaran (subjek matter) dipandang 
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sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau, yang telah 

disusun secara sistematis dan logis. Maka berkat penemuan penemuan masa 

lampau,maka diadakan pemilihan dan selanjutnya disusun secara sistematis, artinya 

dapat diterima oleh akal pikiran. Semakin banyak pengalaman dan penemuan 

penemuan, maka semakin banyak pula mata ajaran yang harus di susun dalam 

kurikulum dan harus dipelajari oleh siswa di sekolah. Kurikulum adalah suatu 

program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa (Hamalik, 2014 : 

16-17). 

 

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan 

siswa. Dengan program itu para siswa melakukan  berbagai kegiatan belajar,  

sehingga terjadi perubahan dan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan 

dan pembelajaran. Dengan kata lain sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa 

yang memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya, suatu kurikulum disusun 

sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. Kurikulum tidak terbatas pada 

sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi perkembangan siswa, seperti: bangunan sekolah, alat pelajaran, 

perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain, yang 

pada giliranya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif. Semua kesempatan 

dan kegiatan yang akan dan perlu dilakukan oleh siswa direncanakan dalam suatu 

kurikulum (Hamalik 2014:17). 

 

 Setiap Provinsi mempunyai tarian traditional masing-masing yang mempunyai 

keunikan dan ciri khas tersendiri. Salah satu tarian yang dimiliki propinsi Lampung  
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yakni tari piring dua belas yang berasal dari provinsi Lampung. Tari piring dua belas 

merupakan tari tunggal traditional yang dimiliki oleh masyarakat lampung dan 

merupakan tari pergaulan masyarakat Lampung Pesisir yang beradatkan Saibatin. 

Masyarakat Lampung Pesisir merupakan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai. 

Tari piring dua belas belum banyak dikenal oleh masyarakat Lampung secara 

keseluruhan, maka dari itu untuk mengenalkan dan melestarikan tari piring dua belas 

maka tarian ini diajarkan oleh siswa di sekolah dalam pembelajaran seni budaya. Dan 

salah satu sekolah yang ada di Bandar Lampung yang mengajarkan tari piring dua 

belas adalah SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

SMA Negeri 3 Bandar Lampung merupakan sekolah Negeri yang ada di Bandar 

Lampung yang telah mendapatkan akreditasi A, Dimana dalam proses belajar-

mengajar pihak sekolah telah menyusun kegiatan pembelajaran yang disusun dalam 

rencana pelaksanan pembelajaran (RPP) yang telah disesuikan dengan satuan 

pendidikan. 

Proses pembelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 3 Bandar Lampung guru 

melaksanakan pembelajaranya dengan metode demontrasi pada pembelajaran 

sebelumnya guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual media ini dianggap kurang efektik karena siswa hanya terpaku pada video yang 

ditayangkan oleh guru, guru hanya menayangkan video tari tanpa memberikan contoh 

ragam gerak secara detail kepada siswa.  Metode demonstrasi adalah pertunjukan 

tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah 
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laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh siswa secara nyata 

atas tiruannya ( Sagala, 2012 : 211). 

Dengan diterapkan metode demontrasi maka di harapkan  pembelajaran seni budaya 

materi tari piring dua belas dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas X SMA 

Negeri Bandar Lampung, yang mana siswa harus bisa memperagakantari piring dua 

belas baik siswa laki laki maupun perempuan. Dipilihnya metode demontrasi dalam 

pembelajaran tari piring dua belas  karena metode ini dianggap sebagai metode yang 

efektif dalam pembelajaran tari yang diajarkan oleh guru kepada pesereta didik, 

karena siswa cenderung mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh guru dan 

siswa menganggap yang dicontohkan oleh guru adalah materi yang mudah pelajari. 

Tujuan diadakanya Pembelajaran tari piring dua belas di kelas X agar siswa dapat 

menyalurkan bakat di bidang seni tari dan dapat melestarikan warisan budaya 

setempat dan dapat membentuk kepribadian siswa. 

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “ Pembelajaran tari piring dua 

belas menggunakan metode demonstrasi di kelas X  SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung’’. Namun dalam  penelitian kali ini di fokuskan pada proses dan  hasil 

belajar siswa. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis membatasi masalah penelitian yaitu  

bagaimana proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tari piring dua belas 

menggunakan metode demontrasi di kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah : 

1. Bagaimana proses  pembelajaran tari piring dua belas dengan menggunakan 

metode demontrasi di kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung?  

2. Bagaimana hasil pembelajaran tari piring dua belas dengan menggunakan 

metode demontrasi di kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.  Mendeskripsikan proses  pembelajaran  tari  piring dua belas di kelas X SMA    

Negeri 3 Bandar Lampung. 

2.  Mendeskripsikan hasil pembelajaran  tari  piring dua belas di kelas X SMA    

Negeri 3 Bandar Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Jika tujuan yang sudh dipaparkan di atas dapat tercapai maka manfaat dari penelitian 

ini adalah : 

1.5.1 Manfaat bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan dalam mengembangkan proses pembelajaran seni tari 

di sekolah. 

1.5.2 Manfaat bagi guru seni budaya, dapat membantu menambah wawasan 

guru dalam proses pembelajaran di kelasdan sebagai bahan evaluasi 
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guru dengan menggunakan model atau metode baru sehingga siswa 

aktif dalam proses pembelajaran. 

1.5.3 Manfaat bagi siswa, siswa mendapatkan pengalaman dalam proses 

pembelajaran tari piring dua belas. 

1.5.4 Manfaat bagi pembaca dapat menggunakan sebagai bahan 

pembelajaran dan bahan referensi bacaan. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup objek penelitian, subjek penelitian, tempat 

penelitian dan waktu penelitian. 

1.6.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pembelajaran tari piring dua belas 

menggunakan metode demontrasi di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

1.6.2 Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa dalam pembelajaran 

tari piring dua belas di kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

 1.6.3    Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini bertempat di Ruang Kelas X SMA Negeri 3 

Bandar Lampung. 

1.6.4 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah tahun ajaran 2014/2015. 

 

 


