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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap orang di dalam 

kehidupanya, demikan juga dengan pendidikan seni tari yang dibelajarkan 

disekolah-sekolah.  Pendidikan seni tari mencapai tujuan pendidikan melalui 

pengenalan terhadap budaya tari dengan penguasan tari-tari lokal ataupun tarian 

yang ada di  Nusantara. 

 

Pendidikan seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan di 

Indonesia,  sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 7 ayat 7 “Kelompok mata pelajaran 

estetik pada SD/MI/SDLB/PaketA, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, 

SMA/MA/SMALB/Paket C,SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat 

dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, 

keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. Ini berarti mata pelajaran Seni 

Budaya termasuk dalam muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Mata pelajaran Seni Budaya diberikan di sekolah karena keunikan, 

makna dan manfaatnya terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang 

terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi 

dan berapresiasi melalui pendekatan: “belajar dengan seni”, “belajar melalui 
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seni”, dan “belajar tentang seni” . Seni tari merupakan salah satu ruang lingkup 

dari mata pelajaran Seni Budaya yang mencakup kemampuan kinestetis 

berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsang bunyi, dan apresiasi terhadap 

gerak tari (Depdiknas,2006: 5). 

 

Tari sebagai salah satu pernyataan budaya tentu saja tidak bisa dilepaskan dari 

kebudayaan masyarakat yang menghasilkannya. Hal ini bisa dikatakan bahwa 

fungsi sebuah tari dapat dilihat dari konteks yang dibungkus di dalam sebuah 

pertunjukan tari (Habsary, 2003: 86) 

 

Pembelajaran seni tari di SMA Negeri 1 Way Tenong dilaksanakan melalui 

program pengembangan diri. Tari yang diajarkan  yaitu tari Sigeh Penguten. 

Pembelajaran tari yang dimaksud sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan 

memperkenalkan budaya Lampung. Melalui pembelajaran  tari Sigeh Penguten 

diharapkan siswa memperoleh pengalaman estetik  dalam bentuk kegiatan 

berekpresi, berkreasi, dan berapresiasi. Namun, seni tari bukanlah salah satu-

satunya muatan dalam program pengembangan diri itu, Program ini juga 

menawarkan olah raga, teater, musik, karate, karya ilmiah remaja, rohis, dan 

sebagainya. Siswa diberikan kebebasan memilih program sesuai dengan minatnya. 

 

Suatu pembelajaran dianggap berhasil jika proses pelaksanaanya bisa mengubah 

pengetahuan , kemampuan, sikap peserta didiknya kea rah yang lebih positif. 

Selain itu, indicator keberhasilan pembelajaranpun ditentukan oleh daya tarik 

mata pelajaran yang termasuk didalamnya adalah tanggapan peserta didik 

terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dalam kaitan itu, peneliti ini difokuskan 
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kepada persepsi (tanggapan) siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran seni tari si 

SMA Negeri 1 Way Tenong tahun pelajaran 2011/2012. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni tari yang ada di SMA Negeri I 

Way Tenong tahun pelajaran 2011/2012 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap  pembelajaran seni tari di SMA Negeri 

I Way Tenong tahun pelajaran 2011/2012 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:  

1. Pelaksananan pembelajaran seni tari di SMA Negeri I Way Tenong tahun 

pelajaran 2011/2012. 

2. Persepsi siswa terhadap  pembelajaran seni tari di SMA Negeri I Way 

Tenong  tahun pelajaran 2011/2012. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan  bermanfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

pada bidang studi Seni Budaya khususnya seni tari, sehingga dapat menjadi 

referensi terutama tentang persepsi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran.  
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat secara praktis. 

Terutama sebagai bahan informasi: 

a. Bagi guru agar pelaksanaan pembelajaran yang diselengarakan bisa lebih 

berkwalitas. 

b. Bagi peneliti untuk melakukan kegiatan-kegiatan serupa atau 

menindaklanjuti dari sudut yang berbeda.  

 


