
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia 

untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Pendidikan ini 

memegang peranan penting dalam membina manusia yang memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan, serta manusia-manusia yang memiliki sikap positif terhadap 

segala hal, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha 

yang sangat penting dan dianggap pokok dalam kehidupan manusia (Undang-

Undang RI Nomor 20 tahun 2003). 

 

Untuk mencapai pendidikan yang lebih baik tentu adanya usaha yang dilakukan 

yaitu diantaranya dengan belajar. Belajar adalah proses interaksi terhadap semua 

situasi yang ada disekitar individu, belajar dapat dipandang sebagai proses yang 

diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar 

juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu (Rusman, 

2013: 1). Belajar di maksudkan untuk menimbulkan perubahan perilaku dengan 

tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat berupa perubahan 

kemampuan dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Kemampuan 
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dibidang keterampilan bisa disalurkan dalam kegiatan ekstrakurikuler disekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler di maksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang 

pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olah raga, kesenian, 

berbagai macam keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah diluar 

jam pelajaran biasa. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah 

dengan sekolah yang lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru, siswa dan kemampuan sekolah (Suryosubroto, 2009:286). 

 

SMP Negeri 1 Gedung Meneng merupakan satu-satunya sekolah Negeri yang ada 

di Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang 

Bawang, yang menerapkan pembelajaran tari sebagai pembelajaran 

ekstrakurikuler. SMP Negeri 1 Gedung Meneng Tulang Bawang selain 

ekstrakurikuler tari ada juga sejumlah kegiatan ekstrakurikuler diantaranya, olah 

raga, kepramukaan dan english club. Dari hasil wawancara pada saat pra observasi 

dengan ibu Sayu selaku pembina ekstrakurikuler tari di SMP Negeri 1 Gedung 

Meneng pada tanggal 10 Oktober 2014. Ekstrakurikuler tari memang sudah lama 

diajarkan disekolah tersebut sebelum beliau mengajar disana, namun sangat 

disayangkan keterbatasan dan kemampuan tentang tari yang dimiliki guru, karena 

guru pembina tari bukan dari jurusan seni tari sehingga tarian yang diajarkan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut hanya tarian yang diketahui oleh guru, 

keterbatasan pengajarlah yang menjadi faktor utama. Namun semangat dan 

kemauan yang dimiliki siswa terbentuklah kegiatan ekstrakurikuler ini karena 

tanpa kita sadari bahwa siswa memiliki kemampuan yang lebih dalam menari 

kemampuan inilah yang dapat disalurkan dalam kegiatan ekstrakurikuler tari, 
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diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan bakat dan kreatifitasnya 

dalam bidang seni tari khususnya.  

 

Pembelajaran ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Gedung Meneng, peserta 

ekstrakurikulernya dibagi sesuai dengan tingkatan siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler tujuannya agar pembelajaran tari berlangsung secara efektif, serta 

tarian yang dimiliki tidak terbatas namun dapat berkembang dengan menerima 

tarian dari teman yang memiliki tarian baik diperoleh dari masyarakat, sekolah, 

maupun belajar dari video bersama-sama tanpa mengandalkan hanya dari guru. 

Siswa yang sudah lama mengikuti ekstrakurikuler dapat berkembang dan tidak 

bosan dengan kegiatan yang monoton. Bagi peserta pemula lebih diperkenalkan 

tari dengan gerakan yang lebih mudah seperti tari padang serta tari khas daerah 

Lampung seperti tari sigeh pengunten karena mereka tinggal di daerah Lampung 

baik juga untuk pengenalan tari tradisional Lampung untuk siswa pemula belajar 

tari. Tari sigeh pengunten adalah tari Tradisional dan fungsinya sebagai tari 

penyambutan tamu. Bentuk tarian ini adalah kelompok dengan jumlah penari 

ganjil dan penari paling depan membawa properti yang disebut tepak berisikan 

sirih (Mustika, 2013:39). 

 

Peran pelatih atau guru dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam proses pencapaian 

tujuan belajar memiliki andil yang besar. proses pembelajaran tidak akan 

kondusip tanpa adanya pengawasan dari guru. Pembelajaran yang monoton dan 

kurang bervariasi, dominasi guru masih sangat besar membuat siswa kurang 

mandiri sehingga mempengaruhi prestasi belajar. Guru dalam kegiatan 
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ekstrakurikuler harus mampu memotifasi peserta didik agar memiliki sikap aktif 

karena terkadang siswa sering kali merasa bosan dengan kegiatan yang monoton 

dalam berlatih, maka guru harus memiliki model atau metode yang tepat pada 

kegiatan ekstrakurikuler. Sesuai dengan pernyataan yang saya peroleh dalam pra 

observasi pada tanggal 10 oktober 2014, wawancara dengan ibu sayu selaku 

pembina tari di SMP Negeri 1 Gdung Meneng. Sebelumnya menggunakan metode 

demonstrasi guru yang lebih aktif dalam mengajarkan ragam gerak tari. Padahal 

metode ini masih banyak kekurangan misalnya, selama proses pembelajaran siswa 

kurang memperhatikan penugasan materi yang diberikan kepada siswa. Namun 

dijelaskan ketika proses pembelajaran berlangsung terkadang siswa hanya 

menerima materi yang belum dipahami tanpa menanyakan kembali kepada guru 

sehingga semakin ketinggalan dengan pertemuan selanjutnya ada pun sudah 

menghafal beberapa ragam gerak namun ketepatan gerak yang diperagakan masih 

banyak kesalahan. Karena pelatih hanya fokus mendemonstrasikan gerak didepan 

sehingga tidak ada yang mengamati dengan banyaknya siswa. 

 

Diakhir pembelajaran guru sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang pelajaran yang telah diberikan apakah ada kesulitan yang dialami 

namun tidak ada tanggapan. Dikarenakan malu bertanya kepada guru sehingga 

guru merasa pelajaran bisa dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, ketika 

pertemuan selanjutnya diminta untuk memperagakan hasilnya kurang maksimal. 

Kurangnya rasa percaya diri siswa juga sangat mempengaruhi proses belajar 

siswa. 
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Akar permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi pada intinya 

adalah penggunaan metode atau model pembelajaran yang dalam hal ini guru 

lebih aktif dibandingkan siswanya, dengan banyak menggunakan metode ceramah 

dan demonstrasi sehingga kurang mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Terbukti jika proses belajar berlangsung sering siswa yang tidak memperhatikan 

guru ketinggalan untuk pembelajaran gerak selanjutnya, kemudian bertanya 

dengan teman disampingnya pada saat berlangsungnya pembelajaran tari sehingga 

merusak konsentrasi siswa yang lainnya. Serta siswa yang sudah mahir merasa 

jenuh dan bosan ketika gerak harus diulangi  dikarenakan siswa yang belum 

paham mengharuskan guru harus mengulang hingga beberapa kali oleh karena itu, 

perlu ada usaha lain yang dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran 

berlangsung baik dan menyenangkan.  

 

Upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penerapan model 

bermain peran, model bermain peran sebagai suatu model pembelajaran bertujuan 

untuk membantu siswa menemukan makna diri (jati diri) dalam lingkungan sosial 

dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Artinya, melalui bermain 

peran siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran – peran 

yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain (Uno, 

2012:32).  Siswa yang sudah mahir dalam menari bisa dijadikan sebagai pelatih 

bermain peran menggantikan peran guru sehingga ia merasa tidak bosan 

melainkan dapat melatih mentalnya didepan umum selain itu, dengan teman 

sendiri yang melatih siswa lebih berani untuk mengutarakan kemampuannya 
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dalam menari. seorang pelatih harus mempunyai rasa tanggung jawab sehingga 

diharapkan meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar seni tari sigeh pengunten. 

 

Dari permasalahan diatas maka dipilihnya judul pembelajaran ragam gerak tari 

sigeh pengunten menggunakan model bermain peran dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Gedung Meneng. Setelah dilakukan pra 

observasi dilihat permasalahan yang terjadi pada pembelajaran tari dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Gedung Meneng serta model pembelajaran 

bermain peran diterapkan oleh guru dalam mengajarkan tari dimulai per ragam 

gerak. Sehingga tertarik untuk meneliti bagaimana proses dan hasil model 

bermain peran dalam pembelajaran khususnya pembelajaran seni tari, dengan 

guru yang bukan pada bidangnya. Selain itu, penelitian ini belum ada peneliti 

yang meneliti pembelajaran ragam gerak tari sigeh pengunten menggunakan 

model bermain peran dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Gedung 

Meneng sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Permasalahan dalam latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka dengan ini 

dapat dirumuskan masalah yaitu. 

 

2.1.1 Bagaimanakah proses pembelajaran ragam gerak tari sigeh pengunten  

menggunakan model bermain peran dalam kegiatan ekstrakurikuler di 

SMP Negeri 1 Gedung Meneng Tulang Bawang? 
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2.1.2  Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran ragam gerak tari 

segeh pengunten menggunakan model pembelajaran bermain peran dalam 

kegiatan ekstrakurikuler di SMP  Negeri 1 Gedung Meneng Tulang 

Bawang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian ini yaitu.  

1.3.1 Mendeskripsikan proses pembelajaran ragam gerak tari sigeh pengunten 

menggunakan model bermain peran dalam kegiatan ekstrakurikuler di 

SMP Negeri 1 Gedung Meneng Tulang Bawang. 

 

1.3.2 Mendeskripsikan hasil pembelajaran tari sigeh pengunten menggunakan 

model bermain peran dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 

Gedung Meneng Tulang Bawang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :    

1.4.1 Bagi siswa dengan proses pembelajaran yang menggunakan bermain peran 

teman sendiri atau sebagai tutor akan memberikan kesempatan yang 

leluasa pada siswa untuk bertanya, mengajarkan dan menyerap materi 

pelajaran sehingga dapat membantu siswa untuk menguasai tari sigeh 

pengunten. 
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1.4.2 Bagi guru hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan 

pertimbangan dalam mencari model pembelajaran untuk menciptakan 

suasana kelas yang kondusif dan efektif dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat meningkatkan  mutu pendidikan terutama dalam bidang 

seni tari Lampung khususnya tari sigeh pengunten dengan menerapkan 

model pembelajaran bermain peran. 

 

1.4.3 Bagi peneliti, melalui penelitian ini dapat memperoleh wawasan dan 

pengalaman dalam merancang serta menerapkan pembelajaran dengan 

memanfaatkan model bermain peran. 

 

1.4.4 Bagi sekolah, tidak ada halangan dalam membuka ekstrakurikuler tari di 

sekolah tanpa adanya guru seni tari. Bila dalam Penelitian ini ada 

pengaruh yang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa terutama 

dalam bidang pelajaran seni tari, maka diharapkan agar guru-guru yang 

lain termotivasi untuk menggunakan model bermain peran dalam 

pembelajaran. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan model bermain peran  

dalam kegiatan ekstrakulikuler pada pembelajaran tari sigeh pengunten  di 

SMP Negeri 1 Gedung Meneng Tulang Bawang. 
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1.5.2 Subjek penelitian ini dilakukan pada siswa dan guru ekstrakulikuler seni 

tari di SMP Negeri 1 Gedung Meneng Tulang Bawang Tahun pelajaran 

2014/2015 berjumlah 15 siswa. 

 

1.5.3 Tempat penelitian adalah SMP Negeri 1 Gedung Meneng Tulang Bawang. 

 

1.5.4 Waktu penelitian adalah Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


