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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang   

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dalam 

pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membetuk watak serta 

peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasarkan kehidupan 

bangsa. 

 

Pada dasarnya pendidikan  perlu ditanamkan sejak dini baik di lingkungan formal 

maupun non formal dan pendidikan juga dapat di ajarkan melalui kebudayaan 

setempat seperti yang di jelaskan dalam buku Hamalik, Mustika dan Sukarya. 

 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk 

berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik,2014:3). 

 

Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan 

mengingat Indonesia merupakan bangsa dengan beraneka ragam suku dan 

kebudayaan. Seni tari sebagai salah satu bagian dari kebudayaan juga perlu 

dilestarikan, termasuk tari tradisional daerah yang merupakan simbol dari 

kebudayaan daerah (Mustika, 2012:30). 
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Seni dalam pendidikan pada dasarnya adalah bagaimana seni itu ada dan 

dimasukkan dalam pendidikan untuk diterapkan atau di ajarakan , agar siswa dapat 

mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. Tujuan pendidikan seni sejalan 

dengan tanggung jawab yang luas dari pendidikan secara umum (Mustika, 

2012:26). 

 

Pendidikan seni diberikan kepada anak dengan berbagai tujuan tetapi                                   

semuanya didasari oleh keyakinan bahwa seni membentuk kepekaan anak sejak 

pertama kali mereka mengalaminya sebagai bentuk dasar dari ekspresi dan sebagai 

tanggapan untuk dan dalam kehidupan (Sukarya, 2010: 3.1.3).  

 

Pembelajaran merupakan pusat kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari guru 

dan siswa, yang bermuara pada pematangan intelektual, kecakapan hidup, dan 

keagungan moral. Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik 

tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Pembelajaran 

ibarat jantung dari proses pendidikan. Pembelajaran yang baik, cenderung 

menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik pula, demikian pula 

sebaliknya. 

 

Proses pembelajaran adalah cara bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Penggunaan metode pembelajaran membutuhkan penguasaan dan keterampilan 

guru dalam menetukan jenis metode dan sasaran yang menjadi tujuan dari proses 

pembelajaran bahwa guru juga diharapkan untuk dapat melakukan dan 

mengunakan metode yang dapat menunjang proses pembelajaran sehingga dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 
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Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang perlu dilakukan 

oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai 

tujuan pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan oleh guru, 

baik metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, drill  atau  latihan dan sebagainya 

(Siddiq, 2009: 1-20). 

 

Metode drill merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Metode drill  merupakan 

suatu cara mengajar dimana siswa melakukan kegiatan-kegiatan latihan, agar 

siswa memiliki ketangkasan  atau  keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang 

telah dipelajari. Latihan yang praktis, mudah dilakukan, serta teratur 

melaksanakannya membina anak dalam meningkatkan penguasaan keterampilan 

itu, bahkan mungkin siswa dapat meningkatkan keterampilan itu dengan 

sempurna (Roestiyah, 2008: 125). 

 

Tari sebagai bentuk seni tidak hanya sebagai ungkapan gerak, tetapi telah 

membawa serta nilai rasa irama yang mampu memberikan rasa estetik. Tari 

sebagai bentuk seni merupakan aktivitas khusus bukan  hanya sekedar ungkapan 

gerak yang emosional  atau  mengungkapkan perasaan dalam wujud gerak tanpa 

arah  atau  tujuan  atau  hanya menyalurkan  kelebihan energi. Kehadiran tari 

bermula dari rangsangan (stimulus) yang mempengaruhi organ syaraf  kinetik 

manusia. Dengan tujuan tertentu  lahir sebagai sebuah perwujudan pola-pola gerak 

yang bersifat konstruktif. 

Tari Melinting merupakan salah satu tari tradisional Lampung yang berasal dari 

daerah Melinting. Diperkirakan sudah ada pada abad XVI namun diciptakan pada 
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masa Ratu ke berapa tidak di ketahui keterangannya. Pada zaman dahulu tarian ini 

hanya di mainkan pada acara adat (begawi) yang boleh menarikan hanya keluarga 

Ratu dan para bangswan. Sekitar tahun 1930 tarian ini pertama kali di pentaskan di 

luar acara adat. Dari sanalah tarian ini mulai berkembang di luar dan di kreasikan 

sampai sekarang ( Ratu Idil M,2011:14-17).  

 

SMK Muhammadiyah 3 Metro merupakan salah satu Sekolah Swasta yang berada  

di Kota Metro tepatnya di Jl. Soekarno-Hatta Mulyojati 16B Kecamatan Metro 

Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pembelajaran Seni Tari di SMK 

Muhammadiyah 3 Metro masuk pada kegiatan ekstrakurikuler. Pada pembelajaran 

intrakurikuler di ajarakan  Seni Teater.  

 

Salah satu wadah pembinaan peserta didik di sekolah adalah kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang 

secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan  atau  tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah  atau  madrasah. 

Hal yang membedakan peneliti dengan peneliti lain, penelitian ini pertama kalinya 

diadakan oleh mahasiswa Seni Tari di SMK Muhammadiyah 3 Metro. Judul yang 

diambil memiliki perbedaan dengan peneliti lain, yaitu : 

1. Pembelajaran tari Melinting Mengunakan Metode Demonstrasi di SMA 3 

Bandar Lampung. Wita Asiyah angkatan 2009. 

2. Pembelajaran Tari Muli Siger Menggunakan Metode Drill pada kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMP N 8 Metro. Ratna juwita MZ angkatan 2009 
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3. Penerapan Metode Drill dalam Pembelajaran Tari Melinting pada kelas 

VII.1 di MTS Ma’Arif No 08 Mataram Baru Lampung Timur. Winda 

Prastika Ningrum angkatan 2010 

4. Pembelajaran Tari Melinting Menggunakan Metode Demonstrasi pada 

Kegiatan Ekstrakulikuler di SMA N 10 Bandar Lampung. Fatimah 

Azahrah angkatan 2010 

Dari beberapa judul yang di terapkan oleh peneliti terdahulu jelas berbeda dengan 

peneliti. Kemungkinan persaman hanya pada tari, namun metode yang digunakan 

berbeda. Ada pun metode yang diterapkan sama tetapi tarian yang di ajarkan 

berbeda jadi peneliti ingin mencoba mendeskiripsikan pembelajaran tari Melinting 

dengan menggunakan metode Drill. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. 

Bagaimanakah proses pembelajaran tari Melinting menggunakan metode drill  di 

SMK Muhammadiyah 3 Metro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah  

untuk mendeskripsikan proses dan hasil  pembelajaran tari Melinting 

menggunakan metode drill di SMK Muhammadiyah 3 Metro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu manfaat praktis. 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan gambaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses 
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pembelajaran, terutama bagi guru tentang bagaimana pembelajaran yang ia 

    terapkan selama ini. 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak yang terlibat mengenai 

     salah satu tari tradisional Lampung yang tergolong klasik. 

3. Mahasiswa pendidikan seni tari diharapkan dapat memanfaatkan hasil 

 penelitian ini sebagai bahan pengetahuan tentang pembelajaran tari Melinting 

menggunakan metode drill  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mencakup subjek penelitian (sasaran) dan objek 

penelitian (masalah). Adapun subjek penelitian ini adalah siswa-siswi yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah 3 Metro. Objek 

penelitiannya adalah pembelajaran tari Melinting menggunakan metode drill di 

SMK Muhammadiyah 3 Metro. 

 

1.6 Waktu Penelitian 

Waktu dalam penelitian ini adalah tahun ajaran 2015/2016. 

 

 

 


