
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencetak sumber daya manusia 

yang diharapkan memiliki kecakapan hidup dan mampu mengoptimalkan segenap 

potensi yang dimilikinya. Hal itu selaras dengan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional itu disebutkan 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.  

 

Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupannya sesuai dengan pasal 31 

ayat  1 UUD 1945. Atas amanah tersebut pemerintah wajib menyelenggarakan 

pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Anak yang 

dilahirkan dengan kondisi normal dan abnormal, anak yang dilahirkan diharapkan 

memiliki kondisi yang normal secara fisik maupun mental namun dalam 

kenyataannya tidak selalu dalam kondisi yang normal terdapat keragaman kondisi 
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fisik dan mental yang berpengaruh pada kemampuan mereka untuk mengikuti 

pendidikan. Sekelompok anak yang diyakini memiliki potensi kecerdasan bakat 

istimewa, yang memerlukan penanganan pendidikan yang berbeda dengan anak 

relatif normal. Penanganan atau pelayanan pendidikan yang diberikan kepada 

mereka harus diupayakan agar potensi kecerdasan dan bakat istimewa tersebut 

bisa terwujud dan berkembang dengan optimal.Terhadap anak  yang berkebutuhan 

khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan tentang perlunya memberikan pendidikan khusus. Pendidikan 

khusus diberikan kepada anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki kecerdasan 

dan istimewa. Dengan kata lain anak yang mengalami gangguan (ketunaan) fisik 

dan atau gangguan kecerdasan seperti anak tuna netra, tuna rungu wicara, dan 

tuna grahita. 

 

Peserta didik kategori normal berarti tidak mengalami suatu kendala atau 

gangguan apapun terhadap kondisi psikis, fisik dan kognitif anak tersebut, akan 

tetapi tidak sedikit juga anak yang dilahirkan dalam kondisi abnormal atau 

memunyai kelainan pada kondisi anak tersebut. Selama ini pendidikan bagi anak 

yang normal terbagi menjadi beberapa tingkatan di antaranya sekolah dasar (SD), 

sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), berbeda 

dengan anak-anak abnormal atau dengan istilah anak yang berkelainan, bagi anak 

berkelainan disediakan jenjang pendidikan dalam tiga macam lembaga 

pendidikan, yaitu sekolah berkelainan atau sekolah luar biasa (SLB), dan 

pendidikan terpadu. 
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SLB menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB Tuna 

netra, SLB Tuna rungu, SLB Tuna grahita, SLB Tuna daksa, SLB Tuna laras 

dan, pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu adalah sekolah biasa yang juga 

menampung anak berkelainan, dengan kurikulum, guru, sarana pembelajaran, dan 

kegiatan belajar yang sama. Sekolah yang ditujukan pada anak yang 

berkebutuhahan khusus dalam hal ini sekolah luar biasa (SLB) yaitu, anak tuna 

grahita lebih mengutamakan pembelajaran yang kegiatannya berkenaan dengan 

aktivitas gerak ranah atau ranah psikomotorik siswa secara langsung seperti 

pembelajaran yang kongkrit yang dapat dilakukan langsung dibanding dengan 

kegiatan kognitif. Kegiatan kognitif anak tuna grahita memiliki kecerdasan yang 

kurang rata-rata IQ (50-70). Keterbelakangan mental anak-anak (tuna grahita) 

mengindikasikan anak tersebut mengalami hambatan dan keterlambatan 

perkembangan mental intelektual. Gejala ini timbul hampir pada semua aspek 

perkembangan anak. Misalnya, perkembangan psimotorik kasar dan halus, 

kognitif, wicara-bahasa, dan sosial. Dijelaskan pula ada beberapa anak yang 

mengalami down sindrom, mengalami gangguan motorik.  

 

Gangguan motorik merupakan gangguan perkembangan anak. Jika psikomotorik 

anak kurang baik akan mempengaruhi dalam pernyesuaian diri dan cenderung 

rendah diri. Oleh karena itu, pembelajaran pengembangan keterampilan seperti 

pembelajaran  seni tari sangat diminati oleh para anak tuna grahita. Hal ini,  

disebabkan oleh pendidikan seni tari merupakan pelajaran yang mengutamakan 

aktivitas fisik, pembentukan gerak , pertumbuhan dan pengembangan jasmani, 

serta rohani, sosial, emosional yang serasi-selaras, dan seimbang. 
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Sekolah luar biasa perkembangan kesejahteraan keluarga (SLB PKK) merupakan 

sekolah yang memiliki peran ganda dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, 

penyelenggarakan pendidikan khusus dan kedua penyelenggarakan pendidikan 

layanan khusus. SLB PKK terbagi menjadi beberapa tingkatan di antaranya taman 

kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah 

menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa 

(SMALB). SMPLB Sukarame terdiri atas dua klasifikasi  yaitu kelas B (tuna 

rungu wicara) dan kelas C (tuna grahita). SMPLB menerapkan kurikulum 

Depdiknas yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Muatan lokal serta kegiatan pengembangan diri dikembangkan oleh pihak sekolah 

melalui sejumlah mata pelajaran yang salah satunya adalah seni budaya dan 

keterampilan. Standar Kompetensi untuk SMPLB mata pelajaran seni budaya 

khususnya seni tari pada kurikulum KTSP untuk SMP kelas VIII C,  yaitu 

memahami unsur gerak tari melalui pembelajaran tari. Materi yang diajarkan 

dipaparkan seperti di bawah. 

Standar Kompetensi (SK) Terampil melakukan gerak 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

Memahami  gerak tari kreasi sangat sederhana 

 

Berdasarkan informasi dari Kepala sekolah SMPLB PKK bahwa sekolah tersebut 

memiliki prestasi di bidang seni khususnya pada seni tari, yaitu 

(1)juara 1 tari kreasi berkelompok kategori B 2009, (2) juara 1 tari kreasi 

berkelompok kategori B 2010 dan (3) menjadi perwakilan Provinsi Lampung 
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mengikuti festival lomba tari di NTB dalam rangka hari penyandang cacat 

Sedunia 2010, (4) juara 1 tari tunggal kreasi tuping 2011 kategori C.  

 

Berdasarkan ilustrasi diatas peneliti  sangat berminat untuk melakukan penelitian 

di kelas VIII C karena kelas tersebut merupakan siswanya memiliki permasalahan 

dalam kecerdasan motoriknya (gerak). Disamping itu penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk merealisasikan fungsi pendidikan sebagai sarana 

pengembang masyarakat, dan pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi 

manusia Gilbert (2002:158) 

 

Pendidikan seni tari bertujuan untuk mengembangkan potensi kemampuan 

psikomotorik. Psikomotorik adalah kemampuan yang mengutamakan 

keterampilan jasmani, tetapi melalui aktivitas gerakan dasar tari dikembangkan 

pula potensi lainnya, seperti kognitif adalah segi kemampuan yang berkenaan 

dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran dan afektif adalah kemampuan yang 

mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi yang berbeda dengan penalaran. 

Mudjiono (2010:298) 

 

Pembelajaran seni tari menggunakan metode imitasi yang dibelajarkan  guru di 

sekolah dilakukan secara teratur akan bermanfaat terhadap pengembangan 

kemampuan gerak psikomotorik anak khususnya tuna grahita. Seperti halnya 

keterbelakangan mental (tuna grahita).  

 

Melalui metode imitasi pembelajaran tari kreasi yang diberikan pada siswa kelas 

VIII C dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Tari kreasi yang 

dibelajarkan oleh guru kepada siswa VIII C tari  yang dikreasikan akan 
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memudahkan siswa dalam mengembangkan gerakan-gerakan tari karena siswa 

dihadapkan pada peniruan gerakan-gerakan sesuai dengan objek yang dilihat oleh 

siswa. Sesuai dengan pendapat Gunter (Nanciana, 2009:78) metode imitasi adalah 

yang cenderung menirukan gerakan atau sikap model atau objeknya. Oleh karena 

itu siswa diharapkan mampu menarikan gerakan-gerakan yang dilihatnya tanpa 

harus menggunakan teknik gerak yang sulit untuk ditarikan terutama para siswa 

yang berkebutuhan khusus ( tuna grahita). 

 

Berdasarkan permasalahan dasar uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

memilih judul penelitian Pembelajaran  Tari Kreasi Melalui Metode  Imitasi  Pada 

Siswa Kelas VIII C SMP LB PKK Sukarame. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah terurai di atas, masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimanakah proses pembelajaran 

tari kreasi melalui metode imitasi pada siswa kelas VIII C SMPLB PKK 

Sukarame?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tari kreasi 

melalui metode imitasi pada siswa kelas VIII C SMPLB PKK Sukarame. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan secara 

praktis. 

a. Manfaat Teoretik  
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis,yakni 

dapat menambahkan referensi penelitian di bidang seni khususnya 

pembelajaran tari menggunakan metode imitasi pada siswa tuna grahita. 

Sehingga penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi para peneliti 

selanjutnya dalam pengembangan metode pembelajaran bagi siswa 

berkebutuhan khusus terutama pada siswa tuna grahita 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

bagi sekolah cara untuk menstimulus meningkatkan kemampuan psikomotorik 

anak dengan gangguan keterbelakangan mental/down sindrom melalui 

pembelajaran pendidikan seni tari, agar meningkatkan kemampuan gerak 

psikomotorik siswa. 

2. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

penelitian ilmiah sebagai salah satu contoh pembelajaran dan dapat 

dikembangkan lebih lanjut. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

1. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VIII C di SMP LBPKK 

Sukarame tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Objek penelitian adalah ragam gerakan tari kreasi yang diajarkan guru melalui 

metode imitasi. 

3. Tempat penelitian ini adalah di SMP LBPKK Sukarame. 

4. Waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2012/2013 semester genap. 


