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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan 

hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat, 

dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. 

Dilihat dari sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka pendidikan 

tersebut ditujukan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. 

(Suryosubroto, 1982:11) 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik 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. 

 

Proses pendidikan tersebut mengharuskan guru menjadi pemeran utama dalam 

menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antara guru dan siswa,  
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antara siswa dan siswa, antara siswa dan sumber pembelajaran, yang bertujuan 

untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Terwujudnya proses belajar 

mengajar seperti itu dibutuhkan upaya guru untuk mengaktualisasikan 

keprofesionalannya, utamanya dalam aspek metodologi atau cara-cara yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar. 

 

Proses tersebut hendaknya didasarkan pada tingkat kualitas dan kemampuan para 

guru dalam menggunakan berbagai metode dan pendekatan-pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan kelas serta keadaan atau 

kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran, guru sebagai pendidik harus 

mempersiapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berpikir siswa agar 

dapat menjadi lebih kritis dan kreatif serta inovatif. 

 

Meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, 

diperlukan inovasi-inovasi yang bersifat kreatif dan kooperatif sehingga tercipta 

suasana belajar dan proses pembelajaran yang  kondusif,  hal ini terjadi  jika guru 

mempunyai peran baik sebagai fasilitator, motivator maupun sebagai pengelola 

pembelajaran. Jika peran tersebut benar-benar dilaksanakan oleh guru tujuan 

peningkatan mutu pendidikan anak. 

 

Pendidikan Seni Budaya diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, 

dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang 

terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi 

atau berkreasi dan berapresiasi. Pendidikan Seni Budaya memiliki sifat 

multilingual, multidimensional, dan multikultural. Multilingual bermakna 

pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai 
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cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran, dan berbagai 

perpaduannya. Multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi 

meliputi konsep (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi dan 

kreasi. Multikultural mengandung makna pendidikan seni menumbuhkembangkan 

kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan 

mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang 

memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat 

dan budaya yang majemuk. 

 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja 

dan di mana saja.  Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. 

(Arshad, 2011:1) 

 

Belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk 

menghasilkan suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan nilai-nilai. Manusia tanpa belajar, akan mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak 

lain juga nerupakan produk kegiatan berpikir manusia pendahulunya. Belajar 

untuk mengetahui dan melakukan diharapkan dapat menciptakan manusia-

manusia yang produktif dan kreatif. Belajar untuk menjadi diri sendiri diharapkan 
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dapat menciptakan manusia-manusia yang percaya diri pada kemampuan diri 

sendiri. (Uno, 2011:54) 

 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta belajar 

dengan pengajar atau instruktur dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar untuk pencapaian tujuan belajar tertentu. Dengan demikian, pembelajaran 

merupakan subsistem dari suatu penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan 

(training). (Uno, 2011:55) 

 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. 

Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku 

mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan 

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, 

dan keterampilan. Hasil penelitian para ahli tentang kegiatan guru dan siswa 

dalam kaitannya dengan bahan pengajaran adalah model pembelajaran. (Rusman, 

2011: 131) 

 

Kegiatan pembelajaran, dalam implementasinya mengenal banyak istilah untuk 

menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Saat ini, begitu 

banyak macam strategi ataupun metode pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Istilah model, 

pendekatan, strategi, motode, teknik, dan taktik sangat familiar dalam dunia 

pembelajaran kita, namun terkadang istilah-istilah tersebut membuat bingung para 

pendidik. Demikian pula dengan para ahli, mereka memiliki pemaknaan sendiri-

sendiri tentang istilah-istilah tersebut. (Rusman, 2011: 131) 
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Pembelajaran terjadi ketika seseorang pembelajar memadukan pengetahuan dan 

keterampilan baru kedalam struktur dirinya sendiri yang telah ada. Sejauh ini 

pendidikan kita didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat 

fakta- fakta yang harus dihafal. Pembelajaran di kelas masih berfokus pada guru 

sebagai sumber utama pengetahuan. Kemudian demonstrasi menjadi pilihan 

utama strategi belajar.  

 

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

 

Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program 

pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor 

determinan terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Mengingat 

peranannya yang begitu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman 

dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya sebagai pendidik. 

(Yusuf, 2011:139) 

 

Menurut Rochman N., 2003, Kompetensi pendidik atau guru itu meliputi: kinerja 

(performance), penguasaan landasan professional atau akademik, penguasaan 

materi akademik, penguasaan keterampilan atau proses kerja, penguasaan 

penyesuaian interaksional, dan kepribadian. (Yusuf, 2011:139) 
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Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang menghasilkan kualitas 

kerja. Peserta didik harus berusaha mengejar kualitas, dan menyadari jika tidak 

menghasilkan output yang baik, customers mereka (guru, orangtua, lapangan 

kerja) tidak akan menyukainya. (Suryosubroto, 2004:198) 

 

Guru adalah pendidik profesional. Sesuai dengan UU Permendiknas No.14 tahun 

2005 tentang guru dan dosen, tugas guru adalah mendidik, mengajar, melatih, 

membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi.  

 

Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan pengajar atau 

instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, menggali 

pengalaman peserta belajar, menampilkan unjuk kerja peserta belajar dan lain-

lain. Secara garis besar metode yang sering digunakan dalam pembelajaran antara 

lain ceramah dan tanya jawab, demonstrasi atau praktikum,diskusi kasus atau 

persentasi, simulasi, permainan, seminar atau symposium atau lokakarya, studi 

banding, dan lain-lain. (Uno, 2011:65) 

 

Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu peristiwa 

atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat 

diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau tiruannya. Metode 

demonstrasi ini barang kali lebih sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran 

yang merupakan suatu gerakan-gerakan, suatu proses maupun hal-hal yang 

bersifat rutin. 

 

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 
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ayat 2 disebutkan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup 

mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

 

Salah satu wadah pembinaan siswa di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang 

tertulis di kurikulum dan umumnya pihak sekolah menyediakan waktu satu hari 

untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ekstrakurikuler sangat berguna untuk 

pengembangan hobi, minat dan bakat siswa pada hal tertentu. Di sisi lain, 

pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu bentuk perhatian sekolah pada 

siswanya agar melakukan kegiatan yang lebih positif. Kegiatan-kegiatan yang 

diadakan dalam program ekstrakurikuler didasari atas tujuan dari pada kurikulum 

sekolah. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler pada setiap sekolah diharapkan 

dapat menjadi wadah untuk penyaluran energi para siswa dan jenis kegiatanpun 

sangat beragam baik itu seputar olah raga, kesenian, keterampilan ataupun 

pengetahuan. 

 

SMP Negeri 14 B. Lampung adalah salah satu Sekolah Menengah Pertama terbaik 

di Bandar Lampung. Tujuan melakukan penelitian ini karena berdasarkan hasil 

pengamatan dan observasi pendahuluan di SMP Negeri 14 B.Lampung 

menunjukkan bahwa ekstrakurikuler tari cukup bagus, hal ini dapat menunjang 

pembelajaran tari Muli Siger dapat berjalan dengan baik. Siswa-siswi 

ekstrakurikuler tari di sekolah ini mempunyai keaktifan yang baik, mereka disiplin 

dan keinginan untik belajarnya cukup baik. Kepala Sekolah serta guru Seni 

Budaya di sekolah ini sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler khususnya di 
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bidang seni tari, bahkan guru seni budaya di sekolah ini sangat antusias bila 

siswa-siswinya ingin mengikuti pembelajaran tari.  

 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, diharapkan siswi memahami dan 

mampu menerima pembelajaran tari Muli Siger dengan baik untuk menambah 

pengetahuan dibidang seni tari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah “Bagaimanakah 

pembelajaran tari Muli Siger menggunakan metode demonstrasi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMP Negeri 14 B. Lampung?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran tari Muli Siger 

menggunakan metode demonstrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 

14 B. Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi 

kepada pembaca khususnya calon guru dan guru bidang studi seni dan budaya 

tentang proses pembelajaran tari Muli Siger menggunakan metode demonstrasi 

dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

 



9 
 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa tentang gerak tari 

garapan Lampung terbaru, yaitu gerak tari Muli Siger. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah I Wayan Mustika sebagai pencipta tari Muli Siger, 

Ahmad Khosim yang memiliki gelar Sutan Puan Marga Wesma, ia adalah 

anggota MPAL Kab. Pesawaran, guru seni dan budaya di SMP Negeri 14 B. 

Lampung serta siswi-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari yang 

berjumlah 12 orang. 

2. Objek penelitian adalah pembelajaran tari Muli Siger menggunakan metode 

demonstrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

3. Tempat Penelitian 

     Tempat penelitian ini bertempat di SMP Negeri 14 B. Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

     Waktu dalam penelitian ini adalah 10 pertemuan penelitian yang dilaksanakan 

mulai dari bulan Januari hingga bulan Februari 2013. 

 

 


