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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Pencapaian standar proses untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari menganalisis setiap 

komponen yang dapat membentuk dan memengaruhi proses pembelajaran. 

Komponen yang selama ini dianggap sangat memengaruhi proses pendidikan 

adalah komponen guru karena guru merupakan ujung tombak yang berhubungan 

langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Idealnya kurikulum 

pendidikan serta lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi 

dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan 

kurang bermakna (Sanjaya, 2011: 13).  

 

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, maka 

indikator pencapaian hasil belajar dikembangkan oleh pendidik dengan 

memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta didik, keluasan dan 

kedalaman kompetensi dasar dan daya dukung sekolah misalnya, kemampuan guru 

dan sarana atau prasarana penunjang. 
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Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bahwa siswa dituntut 

untuk dapat menguasai salah satu tarian daerah setempat atau daerah Lampung 

sehingga pada pembelajaran seni tari siswa dapat menguasai tari daerah Lampung. 

Selain itu, tari sigeh penguten termasuk ke dalam KTSP pembelajaran seni budaya 

yang tertuang pada  standar kompetensi (SK) mengekspresikan diri melalui karya 

seni tari dengan kompetensi dasar (KD) memeragakan tari Nusantara daerah 

setempat sesuai dengan iringan. Hal ini ditandai dengan sikap siswa dalam 

mengekspresikan diri melalui tari daerah setempat khususnya tari sigeh penguten 

karena tarian tersebut termasuk tari yang memiliki ragam gerak dasar. Dipilihnya 

tari sigeh penguten karena tarian tersebut merupakan tarian khas masyarakat 

Lampung yang harus dipelajari kepada anak-anak SD Negeri 1 Bandar Agung. 

  

SD Negeri 1 Bandar Agung merupakan sekolah yang berada di Kecamatan 

Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Saat ini disekitar Kecamatan 

Bandar Sribhawono hanya SD Negeri I Bandar Agung yang sudah menerapkan 

pembelajaran seni tari. Sekolah yang didirikan pada tahun 1970  ini memiliki 13 

ruangan kelas, ruang kantor, koperasi, perpustakaan, mushola dan aula untuk 

latihan tari. Fasilitas yang dimiliki sekolah ini sudah cukup lengkap dan dapat 

memudahkan dalam pengambilan data, itulah sebabnya SD ini dijadikan objek 

dalam penelitian.  

 

Pembelajaran tari sigeh penguten di SD Negeri 1 Bandar Agung sudah 

menggunakan media pembelajaran berupa media audio visual sejak tahun 2005. 

Media belajar yang digunakan berupa laptop, LCD, dan sound sistem. 
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Penggunaan media belajar ini sangat membantu siswa dalam pembelajaran tari 

sigeh penguten karena guru belum memiliki kemampuan dalam bidang tari. Video 

tari sigeh penguten yang ditayangkan dari media belajar dijadikan guru sebagai 

sumber belajar siswa.  

 

Teknologi dan media dapat berperan banyak untuk belajar. Jika pengajarannya 

berpusat pada guru, teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian 

pengajarannya. Apabila pengajaran berpusat pada siswa, maka siswa merupakan 

pengguna utama teknologi dan media. Siswa dapat memanfaatkan teknologi dan 

media dalam serangkaian cara untuk meningkatkan belajar. Pemanfaatan kegiatan 

yang berpusat pada siswa memungkinkan para guru menggunakan waktu mereka 

untuk memeriksa dan memperbaiki masalah siswa dan berkonsultasi dengan para 

siswa secara individual. Namun, hal ini bukan berarti bahwa teknologi pengajaran 

dapat atau sebaiknya menggantikan guru, tetapi lebih kepada teknologi dan media 

dapat membantu para guru menjadi pengelola kreatif dari pengalaman belajar 

daripada sekedar sebagai pembagi informasi (Smaldino dkk, 2011: 14-16). 

 

Media pembelajaran merupakan suatu cara, alat, atau proses yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan yang 

berlangsung dalam proses pendidikan. Penggunaan media dalam pembelajaran 

atau disebut juga pembelajaran bermedia dalam proses belajar - mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru dan membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar. Pembelajaran bermedia dapat membantu siswa 
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meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran, serta memadatkan informasi (Angkowo dkk, 2007: 14).  

Alat dan sumber belajar walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi 

memiliki peran yang tidak kalah pentingnya. Dalam kemajuan teknologi seperti 

sekarang ini memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja 

dengan memanfaatkan hasil teknologi. Oleh karena itu, peran dan tugas guru 

bergeser dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola 

sumber belajar. Melalui penggunaan berbagai sumber itu diharapkan kualitas 

pembelajaran akan semakin meningkat (Sanjaya, 2006: 58-59). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penggunaan media 

audio visual pada pembelajaran tari sigeh penguten kelas IV B di SD Negeri 1 

Bandar Agung”. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media audio visual pada pembelajaran tari 

sigeh penguten kelas IV B di SD Negeri 1 Bandar Agung. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa pada pembelajaran tari sigeh penguten 

menggunakan  media audio visual kelas IV B di SD Negeri 1 Bandar Agung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Guru mata pelajaran seni budaya khususnya dalam pembelajaran seni tari 

untuk dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat, agar tujuan dalam 

proses pembelajaran tercapai dengan maksimal. 

2. Pihak sekolah lebih memperhatikan sarana dan prasarana terutama dalam ruang 

lingkup pendidik 

3. Menambah dan memberi pengetahuan kepada peneliti mengenai penggunaan 

media audio visual pada pembelajaran tari sigeh penguten kelas IV B di SD 

Negeri 1 Bandar Agung. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Subyek penelitian  

Subyek penelitian adalah siswa perempuan kelas IV B yang berjumlah 15 

siswa. 

2. Obyek penelitian  

Obyek penelitian adalah penggunaan media audio visual pada pembelajaran 

tari sigeh penguten. 

3. Tempat penelitian 

Tempat penelitian adalah SD Negeri I Bandar Agung. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah pada pertengahan bulan Oktober sampai minggu awal 

bulan Desember. 


