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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. 

Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 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.  

 

Secara singkat, maka pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan suatu usaha pendidik untuk menyalurkan ilmu pengetahuan serta 

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kepada peserta didik. 

Eksistensi pendidikan tidak dapat terlepas dari adanya lembaga-

lembaga pendidikan di Indonesia salah satunya adalah Sekolah Dasar (SD). 

Pendidikan seni tari adalah salah satu materi yang termuat dalam mata 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan.  
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Tari adalah suatu bentuk utama dari ungkapan kehidupan yang 

mempunyai banyak fungsi dalam masyarakat, dari tingkat kehidupan ritual 

dan tontonan untuk tujuan ungkap pribadi, perasan dan emosi. 

Di Sekolah dasar sendiri mungkin masih asing atau belum begitu 

paham tentang apa itu kesenian terutama tari. Banyak siswa yang belum 

mengetahui gerakan- gerakan tari dan arti dari kesenian tari itu sendiri. Tidak 

banyak siswa yang suka atau senang dengan kesenian tari dan lebih suka 

bermain. 

Di SD Negeri Karangasem 02 Batang sendiri khususnya kelas IV 

masih belum memahami tentang seni tari. Mereka lebih memilih bermain 

sendiri dari pada belajar kesenian tari, sehingga siswa kelas IV tidak 

mengetahui atau kurang pengetahuan tentang seni tari. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya memutuskan mengambil 

penelitian yang berjudul “Meningkatkan Minat Terhadap Kesenian Tari 

Melalui Model Kreatif Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Karangasem 02 

Batang” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah di atas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini adalah:  

1. Pembelajaran seni tari yang dilakukan oleh guru kelas. 

2. Pemahaman melalui model kreatif pada siswa kelas IV SD negeri 

Karangasem 02 Batang yang belum diadakannya ekstra seni tari. 
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C. Perumusan Masalah 

Masalah adalah perbedaan antara yang seharusnya dan yang 

kenyataannya. Masalah harus dipecahkan melalui sebuah proses. Maka, 

berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Apakah dengan belajar menari dengan melalui model kreatif akan 

membangkitkan minat anak terhadap seni tari pada siswa kelas IV SDN 

Karangasem 02 Batang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan minat terhadap kesenian tari memalui model kreatif pada siswa 

kelas IV SD Negeri Karangasem 02 Batang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran kesenian khususnya kesenian tari, 

terutama pada peningkatan minat terhadap kesenian tari melalui model 

kreatif pada siswa kelas IV SD Negeri Karangasem 02 Batang. 

2. Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa  

Bagi siswa, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan minat belajar tentang kesenian tari melalui model kreatif.  
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b. Manfaat Bagi Guru  

1) Memberikan pengetahuan  baru tentang pembelajaran yang  

inovatif.  

2) Memberikan gambaran bagi guru tentang pentingnya penerapan 

model pembelajaran kreatif untuk meningkatkan minat belajar 

kesenian tari. 

3) Meningkatkkan kinerja guru melalui perbaikan kualitas  

pembelajaran dengan menerapkan variasi model pembelajaran.   

c. Manfaat Bagi Sekolah  

Dengan adanya pembelajaran yang inovatif model kreatif pada 

ekstra kesenian tari maka dapat menumbuhkan minat bakat siswa kerta 

kreativitas siswa dalam melestarikan kesenian Indonesia dalam bidang 

tari. Hal ini  dapat meningkatkan minat bakat yang tinggi sebagai 

indikator kualitas sekolah tersebut. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, merupakan uji kemampuan terhadap bekal teori 

diperoleh di bangku kuliah sebagai upaya mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan atau referensi terhadap 

penelitian yang relevan. 

1) Manfaat Bagi peneliti lain. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan penelitian yang relevan. 

 


