
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu berupa 

transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Penerima proses 

adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah 

pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. 

 

Pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, 

UUR.I. No. 2 Tahun 1989 (Hamalik,2011:2). 

 

Guru sangat berperan dalam membimbing anak didik ke arah terbentuknya pribadi 

yang diinginkan. Selain itu juga dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi 

dua arah antara pengajar dan peserta didik. Kedua kegiatan ini saling 

mempengaruhi dan dapat menentukan hasil belajar. Kemampuan guru dalam 

menyampaikan atau mentransformasikan bidang studi dengan baik, merupakan 

syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi karena hal ini dapat mempengaruhi 

proses mengajar dan hasil belajar siswa.  
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Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya, UU No. 23 Tahun 2002 (Sagala,2012:4). 

 

Oemar Hamalik mengatakan, bahwa pada dasarnya pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik bergantung pada dua unsur yang saling 

mempengaruhi, yakni bakat yang dimiliki oleh peserta didik sejak lahir, dan 

lingkungan yang mempengaruhi hingga bakat itu tumbuh dan berkembang.  

 

Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta 

didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan 

pendidikan merupakan suatu komponen sitem pendidikan yang menempati 

kedudukan dan fungsi sentral sehingga setiap tenaga kependidikan perlu 

memahami dengan baik tujuan pendidikan, supaya berupaya melaksanakan tugas 

dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan (Hamalik, 

1994:3). 

 

Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 

tahun 2003 mengemukakan bahwa salah satu yang mendasari pendidikan nasional 

adalah kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan merupakan dua unsur yang 

saling membutuhkan satu sama lain. Disatu sisi pihak kebudayaan memerlukan 

pendidikan dalam rangka mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan, dan di 

pihak lain pendidikan memerlukan kebudayaan, karena yang akan dikembangkan 

juga adalah kebudayaan, begitu juga dengan jenis dan bentuk pendidikan yang 

ada. 
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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 (Sukakarya, 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 penetu baik tidaknya 

lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Pembelajran ibarat jantung 

dari proses pendidikan. Pembelajaran yang baik, cenderung menghasilkan lulusan 

dengan hasil belajar yang baik pula, demikian sebaliknya.  

 

Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan 

oleh guru dalam menyampaikan pesan/materi pembelajaran agar mencapai tujuan 

pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan oleh guru, baik 

metode ceramah, tanya jawab, demostrasi, driil atau latihan dan sebagainya 

(Siddiq,2009:1-20). 

 

Penggunaan metode pembelajaran memang membutuhkan penguasaan dan 

keterampilan guru dalam menetukan jenis metode dan sasara yang menjadi tujuan 

dari proses pembelajaran bahwa guru juga diharapkan untuk dapat melakukan dan 

menggunakan metode yang dapat menunjang proses pembelajaran sehingga dapat 

memperoleh hasil yang maksimal.  
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Metode Demostrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses,situasi, 

atau benda tertentu. Metode Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, 

sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan 

fakta atau data yang benar (Wetty,2011:16). 

 

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 maksud-maksud tari yang dibawakan (Hadi, 2007:13). 

 

Bagong Kussudiarjo (1985:16) dalam Wahyudiyanto (2008:11) menyebutkan 

bahwa tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, 

berirama, dan berjiwa yang harmonis. Keindahan bukan hanya hal dengan tari -hal 

yang halus dan bagus saja, melainkan sesuatu yang memberi kepuasan batin 

manusia, berjiwa diartikan memberi kekuatan yang bisa menghidupkan sehingga 

gerak yang telah dibentuk dan berirama tersebut seakan hidup dan dapat 

memberikan pesan yang dapat kita mengerti dan berarti, dan harmonis adalah 

kesatuan yang selaras dari keindahan yang bergerak, berirama, dan berjiwa 

tersebut. 

 

Tari Bedayo Tulang Bawang merupakan tari pemujaan di masa lampau yang 

terdapat di Kampung Bujung Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Dengan 
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adanya pengaruh Islam tarian ini mengalami perubahan bentuk dari segi makna 

dan pertunjukkannya. Kemudian setelah tarian ini disusun kembali juga ada 

perubahan makna dan fungsi pada tari Bedayo Tulang Bawang sesuai dengan 

situasi dan perkembangan di Kabupaten Tulang Bawang (Mustika, 2009:72). 

 

Tari Bedayo Tulang Bawang pada saat ini tidak digunakan untuk kepentingan 

upacara adat menggala karena tarian ini sudah mendapat sentuhan pola garapan 

dari sebuah tarian, baik dari segi gerak, musik, kostum dan tempat penyajiannya. 

Dengan demikian tari Bedayo Tulang Bawang sudah menjadi tarian kreasi yang 

hanya berfungsi sebagai tarian ucapan selamat datang atau dapat pula dikatakan 

untuk penyajian estetis, kemudian ditampilkan di tempat-tempat umum dan kapan 

saja dengan waktu yang tidak pasti (Mustika, 2009:81).  

 

SMP Negeri 16 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

pembelajaran tari sebagai pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran tari di SMP Negeri 16 Bandar Lampung ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran seni budaya yaitu seni tari dianggap sebagai 

materi yang sulit dipahami bagi siswa, karena dalam tari tidak hanya dituntut 

dalam pengusaan teori mengenai sejarah dan asal mula tarian tersebut melainkan 

siswa harus bisa memeragakan ragam gerak tari dan bentuk tari dengan tepat dan 

benar. Diadakannya pembelajaran tari Bedayo Tulang Bawang di SMP Negeri 16 

Bandar Lampung adalah untuk memberikan pengenalan, pengetahuan, dan 

pembelajaran tentang jenis tarian daerah Lampung yaitu Tari Bedayo Tulang 

Bawang yang belum banyak diketahui oleh siswa dan masyarakat pada umumnya.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah “Bagaimanakah 

pembelajaran tari Bedayo Tulang Bawang dengan menggunakan metode 

demonstrasi di SMP Negeri 16 Bandar Lampung tahun 2012/2013?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran tari Bedayo Tulang 

Bawang dengan menggunakan metode demonstrasi di SMP Negeri 16 Bandar 

Lampung tahun 2012/2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis 

yang akan dijabarkan sebagai berikut : 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan secara teoritis pada bidang seni 

budaya, yakni dapat menambah referensi penelitian di bidang seni tari sehingga 

penelitian ini nantinya dapat memberikan penambahan referensi bagi guru 

mengenai penggunaan metode yang tepat dan menyenangkan dalam pembelajaran 

seni tari. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

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

penelititian untuk mengetahui keterampilan anak terhadap pembelajaran tari 

Bedayo Tulang Bawang di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. 
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2) Untuk menambah pengetahuan dan kecintaan siswa terhadap bentuk tari 

lampung sekaligus memperkenalkan kepada mereka jenis tarian daerah 

Lampung yang belum mereka ketahui yaitu tari Bedayo Tulang Bawang.  

3) Untuk menambah dan memberikan pengetahuan kepada peneliti dan 

mahasiswa pendidikan seni tari bahwa metode demonstrasi merupakan 

metode yang tepat dalam pembelajaran tari Bedayo Tulang Bawang sebagai 

salah satu upaya pelestarian budaya tari daerah Lampung. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

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

penelitian dan waktu penelitian. 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran tari Bedayo Tulang Bawang 

di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 11 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Tari di 

SMA Negeri 06 Bandar Lampung. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini bertempat di Ruang Kesenian dan Aula SMP Negeri 16 

Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu dalam penelitian ini adalah berkisar antara 1 (satu) bulan penelitian 

yang dilaksanakan pada bulan Januari Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 


