
1 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. Penyelenggaraan pendidikan 

mencakup tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.  

 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas bagi pemerintah, seiring 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang berjalan saat ini. Pendidikan di 

Indonesia pun harus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.  

Pendidikan tentu selalu berkaitan dengan belajar dan pembelajaran baik disekolah 

maupun pada kegiatan di luar sekolah. 

 

Belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. 

Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

Timbulnya kapabilitas tersebut ialah dari stimulasi yang belajar dari lingkungan, 

dan proses kognitif yang dilakukan oleh pebelajar. Dengan demikian, belajar  
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adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, 

melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru (Gagne dalam Dimyati 

dan Mudjiono, 2006: 10). Sedangkan pembelajaran adalah suatu perubahan 

perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. 

Pembelajaran memiliki makna subjek belajar harus dibelajarkan bukan diajarkan. 

Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa atau disebut juga pembelajar yang 

menjadi pusat kegiatan belajar. Siswa sebagai subjek belajar dituntut untuk aktif 

mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah, dan 

menyimpulkan suatu masalah (Kimle dan Garmezy dalam Thobroni dan Mustofa, 

2011: 18). Guru dalam menjalankan proses belajar mengajar tentu harus 

menggunakan model, strategi, metode atau tehnik pembelajaran. 

 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran (Trianto, 2010: 53).  Model pembelajaran sudah mencakup strategi, 

metode dan teknik pembelajaran, namun model pembelajaran juga melihat tujuan 

belajar, sikap guru dan aktivitas siswa (Trianto, 2010: 55). Guru seharusnya 

merancang model pembelajaran yang baik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara maksimal dan tercipta suasana belajar yang nyaman, menyenangkan dan 

membuat siswa tidak kaku sehingga siswa dapat secara aktif mengikuti materi 

yang disampaikan. Terdapat banyak model pembelajaran yang salah satunya 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 
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Model pembelajaran TPS (Think Pair Share) dikembangkan pertama kali oleh 

Frank Lyman dari Universitas of Maryland. Pertama–tama, siswa diminta untuk 

duduk berpasangan. Kemudian, guru mengajukan satu pertanyaan/masalah kepada 

mereka. Setiap siswa diminta untuk berfikir sendiri-sendiri terlebih dahulu tentang 

jawaban atas pertanyaan itu, kemudian mendiskusikan hasil pemikirannya dengan 

pasangan disebelahnya untuk memperoleh satu konsensus yang sekiranya dapat 

mewakili jawaban mereka berdua. Setelah itu guru meminta setiap pasangan 

untuk menshare, menjelaskan, atau menjabarkan hasil konsensus atau jawaban 

yang telah mereka sepakati pada siswa-siswa lain di ruang kelas (Huda, 

2013:132).  Model pembelajaran ini merupakan model yang sederhana, namun 

sangat bermanfaat, dapat diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat praktik, 

misalnya seni budaya yang mencakup seni tari. 

 

Seni tari merupakan gerak tubuh manusia yang terangkai yang berirama sebagai 

ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur keindahan 

gerak, ketepatan irama dan ekspresi (Mustika, 2012:22). Tari adalah bagian dari 

kebudayaan, tari merupakan subjek yang memiliki kekuatan yang serupa dalam 

perubahan seperti pada aspek kebudayaan yang lain. Seni tari sebagai ekspresi 

manusia yang bersifat estetis merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia dalam masyarakat yang penuh makna (meaning). Keindahan tari tidak 

hanya keselarasan gerakan–gerakan badan dalam ruang dengan diiringi musik 

tertentu, tetapi seluruh ekspresi itu harus mengandung tujuan yang akan 

disampaikan (Hadi, 2007:13).  Tari dapat digolongkan menjadi tari tradisi dan tari 

kreasi.  Tari tradisi merupakan tarian khas suatu daerah, seperti tari Bedana, tari 
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Bedana merupakan tarian khas daerah Lampung yang menggambarkan pergaulan 

remaja Lampung. 

 

Tari Bedana merupakan tari tradisional yang hidup dan berkembang pada 

masyarakat suku Lampung, baik Lampung pepadun maupun Lampung saibatin. 

Tari Bedana merupakan pencerminan tata kehidupan masyarakat yang harus 

dipelihara, dibina, dan dikembangkan sebagai simbol adat istiadat, agama, dan 

etika bermasyarakat. Pada awalnya tari Bedana dibawa oleh kaum pedagang atau 

para pemuka agama Islam dari Gujarat maupun dari Timur Tengah yang berfungsi 

untuk syiar agama Islam (Firmansyah, Hasan, dan Kamsadi, 1996:3).  Seiring 

perkembangan zaman tarian ini berubah fungsi sebagai tarian pergaulan muda-

mudi Lampung. Tari Bedana juga banyak dipelajari di sekolah-sekolah  yang 

terdapat di daerah Lampung. 

 

SMA N 12 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

pembelajaran tari sebagai pembelajaran Ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program dilaksanakan 

di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan dan kemampuan siswa. Kegiatan Ekstrakurikuler dimaksudkan 

untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh 

sekelompok siswa, misalnya, olah raga, kesenian, berbagai macam keterampilan 

dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di luar jam pelajaran biasa 

(Suryosubroto, 2009: 292). Penelitian ini difokuskan pada kegiatan 

Ekstrakurikuler tari di SMA N 12 Bandar Lampung karena pada kegiatan 

Ekstrakurikuler saja minat siswa pada Pendidikan Seni Budaya khususnya 
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keterampilan menari di SMA Negeri 12 Bandar Lampung masih rendah, hal 

tersebut dikarenakan tarian yang diajarkan adalah tari tradisional yang cenderung 

lembut dan monoton sementara metode pembelajaran yang digunakan kurang 

bervariasi dan masih berpusat pada guru, hal tersebut juga menyebabkan 

kurangnya kemandirian dan kepercayaan diri siswa dalam mencari solusi saat 

mengalami kesulitan belajar. 

 

Pembelajaran seni tari pada kegiatan Ekstrakurikuler SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung belum pernah mempelajari tari Bedana, tarian yang merupakan 

gambaran pergaulan remaja itu sendiri dan ragam geraknya bisa dikatakan tidak 

sulit untuk dipelajari seharusnya tarian ini sudah diperkenalkan sebelum siswa 

diberi materi tari kreasi.  

 

Pembelajaraan tari yang sudah ada seperti tari Sigeh Penguten yang telah mereka 

pelajari sebelumnya dianggap kurang diminati oleh siswa jika dibandingkan 

dengan tari kreasi yang sebelumnya juga pernah diajarkan oleh pelatih guna 

mengikuti perlombaan, oleh karena itu metode pembelajaran yang diterapkan 

pada kegiatan Ekstrakurikuler sangat berpengaruh pada minat siswa untuk 

mempelajari tarian yang sudah ada seperti tari Sigeh Penguten atau tari Bedana 

yang akan dipelajari oleh siswa setelah materi Sigeh Penguten selesai. Tarian 

tradisional daerah Lampung harus tetap dipelajari agar ciri khas dan seni budaya 

daerah Lampung tetap terjaga dan tidak punah.  

 

Belajar dari metode pembelajaran pada pemberian materi tari sebelumnya yang 

hanya berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif untuk dilibatkan dalam 

pembelajaran maka dibutuhkan metode atau model pembelajaran yang dapat 
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digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi maksimal agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan penelitian yang berjudul  

“Penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dalam  pembelajaran 

tari Bedana di SMA N 12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka didapat rumusan 

masalah, yaitu: 

1.2.1 Bagaimanakah penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dalam  pembelajaran tari Bedana pada kegiatan Ektrakurikuler di SMA N 

12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014? 

1.2.2 Bagaimanakah hasil pembelajaran tari Bedana dengan menggunakan 

model kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) dalam  pembelajaran tari 

Bedana pada kegiatan Ektrakurikuler di SMA N 12 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2013/2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian pada penelitian ini 

yaitu: 

1.3.1 Mendiskripsikan penerapan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dalam  pembelajaran tari Bedana pada kegiatan Ektrakurikuler di SMA N 

12 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 
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1.3.2 Mendeskripsikan hasil pembelajaran tari Bedana dengan menggunakan 

model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) di SMA N 12 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik maupun 

praktik, yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Hasil penelitian ini bisa dijadikan model penanganan masalah 

pembelajaran yang sifatnya keterampilan yang memerlukan banyak 

latihan.  

1.4.2 Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat merangsang 

kemandirian dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

1.4.3 Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai pembelajaran kooperatif yang lebih banyak menuntut 

partisipasi dari siswa, menciptakan suasana senang dalam 

pembelajaran, meningkatkan kreativitas siswa dan bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran seni tari. 

1.4.4 Bagi Kepala Sekolah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan mengenai penerapan pendekatan pembelajaran 

untuk meningkatkan prestasi belajar seni tari. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

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

perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu: 
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1.5.1 Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah penerapan model kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dalam pembelajaran tari Bedana pada kegiatan Ekstrakurikuler 

di SMA N 12 Bandar Lampung. 

1.5.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI, XII yang mengikuti 

Ekstrakurikuler tari di SMA N 12 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2013/2014 berjumlah 12 siswa. 

1.5.3 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMA N 12 Bandar Lampung. 

1.5.4 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini  adalah tahun pelajaran 2013/2014, pada tanggal 1 

hingga 18 November 2013. 


