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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pengaruh global dalam penyebaran budaya ke Indonesia makin mudah dengan bantuan
dari media sosial dan media massa, tanpa perlu migrasi dengan adanya internet maka perpindahan

budaya dapat terjadi. Beberapa tahun terakhir budaya Korea Selatan berhasil menyebar secara
internasional termasuk ke Indonesia, terutama di bidang , , tarian dan lagu[1].Denganfilm fashion

                    masuknya  budaya  dari  luar,  menyebabkan  tergesernya  dan  terlupakannya  budaya  asli  dari
Indonesia sendiri,salah satunya adalah tarian daerah[1]. Berdasarkan penelitian dari pengajar di
SMP Negeri 1 Paloh, Siswa menunjukkan kurangnya minat terhadap mata pelajaran seni budaya,

terutama pada seni tari, hal ini ditunjukkan dari angket yang disebarkan kepada siswa siswi SMP
negeri 1 Paloh tentang minat pada seni tari tradisional, dan hasilnya dari 36 anak hanya 15 yang

menjawab minat, berarti presentasi hanya 41,67%, kurang dari setengahnya[2]. Kurangnya minat
                   belajar  siswa  terhadap  seni  tari  juga  dapat  dilihat  dari  proses  pembelajaran,  dengan  proses

pembeljaran biasa melalui mata pelajaran seni budaya,  banyak siswa yang sering keluar kelas
dengan alasan ijin ke toilet, juga banyak siswa yang hanya tidur-tiduran, saat guru menjelaskan

terlihat banyak siswa yang berbicara sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Salah
satu kelemahan sistem pengajaran biasa juga adalah pembelajaran yang kurang bervariasi yaitu
hanya dengan metode ceramah dan berpusat pada guru sehingga siswa-siswi menjadi pasif lalu

merasa bosan. Hasil dari penelitian juga didapatkan bahwa siswa tampak malu-malu untuk latihan
tari. Mempelajari budaya sendiri sekarang sudah mulai dianggap kuno atau ketinggalan jaman.

oleh karena itu  dibutuhkannya  sarana atau media  baru  yang membuat budaya menjadi  sesuai
dengan perkembangan jaman[3]. 

                Salah  satu  media  yang  mengikuti  perkembangan  jaman  adalah  .  Dengangame
menggunakan , dapat dijadikan sebagai media pembelajaran atau biasa disebut  edukasi.game game

Kelebihan menggunakan  edukasi dibanding dengan edukasi konvensional adalah visualisasigame
dan permasalahan yang nyata. Massachussets Institute of Technology (MIT) sudah membuktikan

                 game sungguh  berguna  untuk  meningkatkan  logika  dan  pemahaman  pemain  terhadap  suatu
 masalah[4].  Menurut  Santoso  (2015)  Aplikasi  untuk pembelajaran budaya seni  tari  Indonesia

dalam bentuk foto tarian, gambar bergerak, video tarian dan musik dapat merangsang minat belajar

para siswa[5].

           Dengan  berkembangnya  teknologi  sekarang,  terdapat  sebuah  teknologi  yang  disebut

         Kinect,  melalui   teknologi   ini  pemain  dapat  berinteraksi  dengan   komputer   hanya   dengan
  menggunakan gerakan tubuh saja[6].  Beberapa contoh   tarian dengan Kinect yang cukupgame

banyak di minati adalah  “Just Dance” dan “Danz base”, dimana pemain mengikuti gerakangame
tari dari  model yang ada di layar dengan tujuan mendapatkan nilai yang tinggi, akan tetapi tarian-

tarian yang di sediakan adalah tari-tari modern, Oleh karena itu  didapatkan ide bahwa teknologi
ini bisa digunakan untuk menjadi media pembelajaran mengenal tari tradisional.

Dari latar belakang di atas maka penelitian untuk mengenalkan kembali budaya tarian

daerah kepada siswa-siswi SMP di Semarang melalui  dengan judul “Menari” ini dilakukan.game

1.2 Rumusan Masalah

 1. Bagaimana desain  yang dapat menimbulkan ketertarikan siswa-siswi SMP di game

Semarang terhadap tarian lokal Semarang?
 2. Strategi apa yang harus dirancang di dalam  untuk membuat siswa-siswi SMP di game

Semarang lebih bangga dengan tarian lokal Semarang?
 3. Apakah melalui  “Menari” dapat membantu siswa-siswi SMP di Semarang game

mengikuti gerakan tarian lokal Semarang.?
 4. Sistem reward apa yang dapat membantu siswa-siswi SMP di Semarang mengikuti 

gerakan tarian lokal Semarang?

59

15N20010_DominikusReyn...

Uploaded: 07/23/2019

Checked: 07/23/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/



