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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Penelitian  

Kurikulum dalam pendidikan formal memiliki peranan yang sangat 

strategis. Sebagaimana diungkapkan Tim Pengembang MKDP (2013, hlm. 10) 

“bahwa Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah memiliki peranan dalam 

menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat tiga peranan yang dinilai 

sangat penting diantaranya peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, serta 

peran kreatif.”    

Berdasarkan sumber Tim Pengembang MKDP di atas salah satu peranan 

kurikulum adalah memiliki peranan kreatif dengan menekankan bahwa kurikulum 

harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan 

atau kejadian-kejadian sekarang serta kebutuhan masyarakat masa sekarang 

maupun masa mendatang. Peranan kreatif ini tentunya akan lebih terarah serta 

lebih dapat ditingkatkan melalui pendidikan dengan adanya proses belajar 

mengajar (PBM), dimana unsur guru sebagai faktor pelaksana di lapangan 

pendidikan.   

Konsep pembelajaran sesuai kurikulum 2013 dalam 

pengimplementasiannya menggunakan pendekatan pembelajaran scientific, 

dimana setiap pembelajarannya terdiri dari langkah-langkah pembelajaran siswa 

dengan melakukan kegiatan; mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam kaitan ini termasuk dalam 

pembelajaran seni tari (seni budaya) dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan 

kepekaan rasa estetis serta artistik, sikap kritis, apresiatif dan kreatif siswa secara 

menyeluruh.  

Berdasarkan penelitian awal, peneliti menemukan beberapa hal terkait 

pembelajaran seni budaya yang dirasakan kurang optimal sesuai harapan 

kurikulum 2013, antara lain : (1) Siswa kurang mengetahui serta kurang 

berpengalaman dalam membuat sebuah karya tari sederhana yang tersusun dengan 
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baik, memodifikasi berbagai gerakan, pemilihan musik pengiring tari, serta 

pengaplikasiannya. (2) Siswa kelas VII D sebagai sasaran penelitian sangat 

kurang peduli atau minat belajar siswa kurang terhadap seni budaya Indonesia, 

khususnya seni budaya daerah baik itu dalam bidang seni tari maupun seni musik. 

(3) Siswa kelas VII D lebih tertarik mempelajari seni budaya luar negeri 

dibanding seni budaya dalam negeri seperti modern dance (MD) dengan diiringi 

musik remix. (4) Siswa kelas VII D kurang optimal mendapat arahan dari guru 

serta bimbingan dalam beraktivitas belajar seni tari bersumber tarian nusantara.   

Salah satu permasalahan yang diungkapkan, yaitu berkenaan dengan 

kecintaan dan ketertarikan siswa terhadap seni budaya dalam negeri. 

Permasalahan ini tentunya harus segera dibenahi dengan cara pengenalan sejak 

dini berkaitan seni budaya dalam negeri yang bersumber nusantara. Pengenalan 

tersebut dapat dilakukan dengan belajar untuk menciptakan tari kreasi sederhana. 

Hal ini agar siswa sedikit demi sedikit memahami dan mengetahui penciptaan 

karya tari sederhana yang mengandung makna keindahan tersendiri. Kemudian 

didukung dengan pengenalan seni musik yaitu dengan mengenalkan lagu-lagu 

daerah. Lagu-lagu daerah yang memiliki perbedaan karakteristik, tempo dan ritme 

akan menjadi sebuah pengiring lagu pada tarian kreasi yang siswa ciptakan. 

Pengenalan lagu-lagu daerah tersebut harus dipilah dan dipilih artinya disesuaikan 

dengan kondisi siswa di tempat sasaran penelitian. 

Maka, lagu-lagu daerah yang digunakan yaitu manuk dadali yang berasal 

dari Jawa Barat. Lagu ini sering ditemui dan dikenal oleh siswa kelas VII yang 

mana mayoritas siswa berasal dari daerah Jawa Barat. Kemudian lagu kampuang 

nan jauh dimato yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Lagu ini selain 

memiliki birama lebih cepat dibandingkan manuk dadali, siswa kelas VII juga 

sering diberikan arahan pembelajaran yang dikaitkan dengan seni budaya daerah 

Sumatera Barat, serta nada yang dihasilkan cukup familiar dikalangan siswa kelas 

VII. Selain itu, lagu yamko rambe yamko yang berasal dari Papua, juga 

merupakan lagu yang cukup dikenal oleh siswa kelas VII. Dengan adanya 

pengenalan lagu-lagu daerah yang cukup dikenal oleh siswa kelas VII, maka akan 
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lebih mudah untuk mengenalkan seni budaya dalam negeri, disamping itu lagu-

lagu daerah juga dapat dikolaborasikan dengan pembelajaran seni tari terkait 

penciptaan tari. 

Berdasarkan kasus yang terjadi pada sekolah sasaran penelitian, maka 

peneliti memandang penting untuk melakukan upaya perbaikan pembelajaran 

siswa dengan mengangkat judul peneltian “Pembelajaran Penciptaan Tari 

Berbasis Lagu Daerah Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Di SMPN 7 

Bandung”.  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran terutama pada pembelajaran siswa terkait penciptaan tari 

dengan menggunakan rangsang lagu daerah untuk meningkatkan kreativitas siswa 

yang sesuai harapan kurikulum 2013 yang diberlakukan. 

  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan temuan kasus awal melalui penelitian pendahuluan yang telah 

dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang 

ditemukan pada siswa kelas VII D di SMPN 7 Bandung yaitu kurangnya 

pengembangan kreativitas siswa dalam pembelajaran seni tari terkait penciptaan 

tari berdasarkan lagu daerah. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya 

pemahaman siswa secara teori maupun praktek dalam membuat sebuah karya tari 

sehingga ketika karya tersebut ditampilkan masih banyak yang harus diperbaiki 

baik motif gerak ataupun ketepatan gerak dengan lagu. Disamping pengalaman 

siswa yang terbatas, pemahaman siswa yang sangat kurang ini disebabkan karena 

arahan serta bimbingan terhadap aktivitas siswa belum optimal. Kemudian siswa 

juga kurang tertarik dengan seni budaya dalam negeri baik seni musik ataupun 

seni tari, hal ini dirasa kurang adanya pengenalan terhadap seni budaya dalam 

negeri. Oleh sebab itu, salah satu ide atau gagasan yang akan menunjang dalam 

meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan karya tari yaitu dengan 

pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah. Lagu daerah ini digunakan 

agar siswa lebih mudah dalam mengaplikasikan gerakan berdasarkan makna dari 
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lirik dan tempo lagu daerah yang telah dipilih. Hal ini tentunya akan lebih 

memotivasi dan menginspirasi siswa dalam membuat dan mencari motif-motif 

gerak, kemudian menyusun gerak menjadi sebuah komposisi tari yang baru 

berdasarkan imajinasi siswa.  

  

C. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pembelajaran seni tari pada siswa kelas VII di SMPN 7 Bandung?  

2. Bagaimana proses pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah untuk 

meningkatkan kreativitas pada siswa kelas VII D di SMPN 7 Bandung? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah untuk 

meningkatkan kreativitas pada siswa kelas VII D di SMPN 7 Bandung?  

  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, antara 

lain sebagai berikut:  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah untuk meningkatkan kreativitas 

siswa kelas VII  di SMPN 7 Bandung.   

 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khsusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

a. Mendeskripsikan pembelajaran seni tari pada siswa kelas VII di SMPN 7 

Bandung. 

b. Mendeskripsikan proses pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah 

untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas VII D dalam pembelajaran seni 

tari di SMPN 7 Bandung.  
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c. Mendeskripsikan hasil pembelajaran penciptaan tari berbasis lagu daerah 

untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas VII D dalam pembelajaran seni 

tari di SMPN 7 Bandung. 

  

E.  Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan banyak manfaat yang bisa diambil. 

Manfaat tersebut terbagi dalam manfaat teoritis dan praktis, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan serta pertimbangan bagi guru 

sebagai pengajar dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

dunia siswa serta bisa meningkatkan kreativitas siswa khususnya dalam 

pembelajaran penciptaan tari dengan menggunakan rangsang lagu daerah.  

  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diaharapkan dapat bermanfaat bagi:  

a. Bagi Guru  

Memotivasi agar menciptakan atau menggunakan model, metode 

pembelajaran, dan materi pembelajaran yang sesuai, menarik perhatian, 

serta menghubungkan dengan kehidupan nyata atau pengalaman dalam 

keseharian siswa.  

b. Bagi Siswa  

Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman dalam 

proses pembelajaran penciptaan tari, terutama pemahaman dan kecintaannya 

terhadap seni daerah di Indonesia. Selain itu diharapkan siswa termotivasi 

untuk lebih kreatif dalam berkreasi dan percaya diri dengan masing-masing 

potensi yang dimilikinya.  

c. Bagi Sekolah Sasaran Penelitian  

Sebagai kontribusi bagi guru atau pengajar, penguatan dalam 

pembelajaran seni tari dan implementasi Kurikulum 2013 (KURTILAS) 

pada sekolah sasaran penelitian.  
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d. Bagi Departemen Pendidikan Seni Tari  

Menambah sumber data untuk penyusunan karya tulis ilmiah lain yang 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran seni tari dalam dunia pendidikan 

dimasa yang akan datang. 

e. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan 

pengetahuan serta pengalaman yang lebih luas dalam pembelajaran  maupun 

pengajaran seni tari di sekolah.  

  

F. Struktur Organisasi Skripsi  

Berdasarkan buku pedoman karya tulis ilmiah yang digunakan oleh 

Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2016, menjelaskan sistematika penuliasan 

skripsi yang terdiri atas beberapa bagian diantaranya:  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisikan uraian mengenai penjelasan karakteristik siswa kelas VII di 

SMPN 7 Bandung secara umum, kondisi awal siswa dalam pembelajaran 

seni budaya (seni tari), kemudian identifikasi masalah sehingga menjadikan 

beberapa rumusan masalah dengan tujuan yang diharapkan berhasil dengan 

hasil yang positif dan hasil yang didapatkan memberikan manfaat bagi 

khalayak umum.  

  
BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Menjelaskan berbagai teori yang relevan menurut para ahli seperti 

pembelajaran, penciptaan tari, rangsang lagu daerah, kreativitas siswa, 

pembelajaran seni tari dengan pendekatan contextual teaching and learning, 

kerangka pikir penelitian serta berdasarkan sumber lain yang mendukung 

kepada penelitian ini.  

  

BAB III METODE PENELITIAN  
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Berisikan mengenai desain penelitian yang terdiri dari metode 

penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian subjek maupun objek 

penelitian, definisi atau penjelasan variabel, instrumen penelitian serta 

pengumpulan data, analisis data, dan skema penelitian.  

  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan secara terperinci mengenai hasil temuan penelitian 

sebelum penerapan seperti keadaan sekolah, sejarah sekolah, visi dan misi 

sekolah serta deskripsi dan karakteristik awal siswa kelas VII D, saat proses 

berlangsung dan sesudah berlangsung yang berisikan hasil-hasil penelitian.   

  

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap kesimpulan dari 

keseluruhan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan 

dianalisis pada BAB IV. Serta rekomendasi atau saran yang ditujukan 

kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang 

bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan 

penelitian selanjutnya.  

  

DAFTAR PUSTAKA  

Berisikan sumber-sumber tertulis, internet, atau sumber dari media 

lain yang telah disesuaikan dan dicantumkan pada setiap BAB.  


