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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan diartikan sebagai aktivitas penyebaran pengetahuan dan gagasan 

hidup yang bertujuan untuk mengembangkan manusia yang berkompetensi. 

Pendidikan berdasarkan fungsi kultural yaitu suatu proses pembentukan diri serta 

kapasitas anak dalam mengembangkan kompetensi sehingga dapat berperan dan 

berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka berada (Narawati, 2008: 196). 

Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, memiliki peran penting bagi 

pertumbuhan, perkembangan dan menjadi landasan kemajuan masyarakat suatu 

negara.  

Pendidikan, tidak senantiasa disibukkan dengan kumpulan prestasi yang 

telah dicapai oleh para warga berprestasi dalam kurun waktu tertentu. Namun,  

realita dunia pendidikan terkini, terutama pendidikan di Indonesia tengah 

menghadapi suatu permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan dunia 

pendidikan di Indonesia terkini adalah adanya pandemi Covid-19. Pendidikan di 

masa pandemi Covid-19 menemui banyak hambatan. Hambatan tersebut  

ditemukan pada proses pembelajaran. Beberapa hambatan ditemui pada proses 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di antaranya (1) tujuan pembelajaran 

tidak dapat direalisasikan dengan maksimal (2) proses pembelajaran di masa 

pandemi Covid-19 mengakibatkan pengajar tidak dapat memantau secara 

langsung aktivitas belajar siswa (3) hilangnya motivasi belajar siswa, (4) 

pembelajaran daring menjadi sebuah kesempatan siswa terlambat dan bermalas- 

malasan menerima materi maupun mengumpulkan tugas dari pengajar, (5) 

kurangnya pengawasan orang tua mengakibatkan siswa kurang bertanggung  

jawab terhadap proses belajar mereka, (6) terhambatnya jaringan internet dan lain 

sebagainya. Hambatan  tersebut didukung oleh pendapat Subhi (2020:  38) bahwa 

hampir keseluruhan siswa dan pengajar bahkan para orang tua mengeluhkan 

pembelajaran daring, hal ini terjadi dikarenakan ditemukan beberapa masalah 

yang digolongkan dalam beberapa aspek meliputi kemampuan teknis,
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 ketersediaan alat-alat serta jaringan internet, pembiayaan, interaksi sampai 

motivasi belajar. Berdasarkan hambatan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

menurunnya motivasi dan tanggung jawab belajar siswa akan berdampak pada 

hasil belajar.  

Hasil belajar siswa pada pembelajaran seni secara umum sering berfokus 

pada aspek psikomotor dan cenderung mengabaikan aspek pengetahuan 

(Kognitif). Pengetahuan (kognitif) seharusnya menjadi aspek yang perlu  

mendapat perhatian serius oleh pengajar khususnya di pembelajaran seni. Aspek 

pengetahuan (kognitif) dalam pembelajaran seni dapat menajamkan kemampuan 

intelektual seni siswa, sehingga selain siswa dapat terampil dalam praktik seni 

juga dapat mengetahui dan memahami seni sebagai sebuah budaya tradisi. 

Berbicara mengenai hasil belajar, Merdinger dalam Latipah (2010: 111) 

berpendapat bahwa kemampuan intelektual memainkan peranan yang sangat 

besar, khususnya terhadap tinggi rendahnya prestasi akademik yang dicapai oleh 

seseorang. Berdasarkan pendapat Merdinger dalam Latipah dapat dikatakan 

bahwa aspek pengetahuan (kognitif) siswa pada pembelajaran seni tari memiliki 

peranan yang penting dan dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. 

Mengacu pada pentingnya aspek kognitif dalam pembelajaran seni, pengajar 

seni tari di SMPN 5 Blitar menyikapi hal tersebut dengan mengadakan kegiatan 

apresiasi pada pembelajaran seni tari.  Dalam kegiatan mengapresiasi seni tari, 

siswa kelas VIII H dapat belajar memahami seni tari sebagai sebuah pengetahuan. 

Hasil dari pemahaman seni tari pada kegiatan apresiasi dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa pada pembelajaran seni tari. Demikian, hasil belajar siswa menjadi 

hal yang sangat fundamental, karena dengan adanya hasil belajar, pengajar dapat 

mengetahui pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran seni tari.  
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B. Fokus Penelitian 

 Pembatasan masalah diperlukan agar masalah jelas batasanya, maka fokus 

penelitian diarahkan pada judul “Pembelajaran Daring Apreasi Seni Tari di Masa 

Pandemi Covid-19 Pada Siswa Kelas VIII H SMPN 5 Blitar Tahun 2020/2021”. 

Penelitian ini menggunakan sebuah penelitian fenomenologi yang di dasarkan 

pada fenomena yang diteliti yaitu pembelajaran seni tari di masa pandemi Covid-

19. Hal yang dikaji lebih berfokus pada proses pembelajaran apresiasi seni tari 

secara daring dimasa pandemi Covid-19. Mengacu pada penelitian kualitaif, maka 

keberadaan dari penelitian ini adalah untuk mencari esensi dari pembelajaran 

daring apresiasi seni tari di masa pandemi Covid-19.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka didapatkan rumusan masalah: 

Bagaimana proses pembelajaran daring apresiasi seni tari di masa pandemi Covid-

19 pada siswa kelas VIII H SMPN 5 Blitar yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembelajaran pada aspek kognitif ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan proses pembelajaran daring apresiasi seni tari di masa 

pandemi Covid-19 pada siswa kelas VIII H yang meliputi kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembelajaran pada aspek kognitif.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, maka manfaatnya adalah : 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian berupa pembelajaran daring apresiasi seni tari diharapkan 

dapat menambah dan melengkapi teori mengenai pembelajaran daring 

apresiasi seni tari kaitannya dengan hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif.  

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi pengajar seni tari, hasil penelitian pembelajaran daring apresiasi seni 

tari diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan 

pembelajaran daring apresiasi seni tari pada khususnya dan pembelajaran 

daring seni pada umumnya. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan atau contoh 

pembelajaran daring apresiasi seni tari pada khususnya dan pembelajaran 

daring seni pada umumnya. 

c. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian berupa pembelajaran daring apresiasi 

seni tari diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait 

peran kepala sekolah dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran daring 

apresiasi seni tari pada khususnya dan pembelajaran daring pada 

umumnya.  
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