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PENDAHULUAN

,{., LATAR BELAKANG M,.TSALAH
Pendidikz,r atlalah hal ya,g ticlak
trisa lepas ctari kehidupan manusia,

clzur

akan acla selama manrtsia ihr ada
karena clengan penclidikan itu kehi6gpan
manrmia akan

dapat dilertar-ikan keberadaannya
seclangl-an pendidikan ifu sendiri
adalah bimbi[gan

atan pinrpinan seciu'a sadar oleh

rohuri si tertliclik

sifaf

si pendiclik terhadap perkembangan ja,smani

rnenr5'u terbenhrrurya kepribarrian

y-zurg menunfut manusia

ctan

yarg utamar

sesuai clengan fitrahnya trnhft senantia.sa

rnenttidik clzur clidiclik, membal4'a
manusia pada sebuah proses yang
mencerminkan
kekhalifam miutrnia di brirni ini.
Hal ini sangat berliecla dengan malitrluq
lain, climana
jika dibandingkan clengan rnakhluq
lain ciptaan Allah swT berupa rnanusia
adalah

paling sempurna' Kesempurnaan
manusia itu akan dapat dilihat
dari akal pikiran
rnanusia" sehi,gga ntzutrtsia ak,nt
senaltiasa berpikir *erara daur herti.dak
sesuai
clengan kemarnpnan ctan perzrdahan
manusia
manus i a akan

s

snanti asa mengar

I\{eu*rsia tidak akalr

itu parta zamaffiya yang paila gilirannya

a,ri p erkembangan p eradaban.

ma' teq:aku daram suafu perma,salsfi61, yang

mana
permasalahiu tersebut bukan
merupakan kemauan da.lam diriny4
artinya permasalahan
tersetrut adala]r firk{or y;,rg dipaks,kiur
el'ri luiu'kt--nrrunpunn $eseorarg tcrsuliut.

g*L riOhad

D. ltlarimha, Fitsufat pendidikan
IstaqAI Ma,arif, Bnudung, IgEg,

suafu hal yang dipandang self e,ident
ialah bahwa seseorang akan lebih berhasil
kalau

dia belalar clalarn lapalgan yang sesuai
clengan bakahryq ilemikian pula

clalrun

lapangan kerja seseorang akan lebih
berhasil kalau dia bekerja dalam lapangan
yang

sesttai clengzm bakatnya' Lebih lanjut

lagi sumadi suryabrata dalam

psikologi

Pe'didikafftya mengatok*; ,li Panilang
dari segi pendidikan adalah menclesa.li sekali
trnhtk mengenal baliat-balrat para
anak clidik se-a.war mungkin. Akan
tetapi hrgas ini
adalah hrgas yiurg muclah ttmtuk clikatakan,
narnun licrak mudah untuk dilaksanakzur.s
Pada hakekahtya mrurusia selragai
makhluq estetis yaihr rnakhluq yang 6apat

mer*sakzur dan menciptakan keindahan,
dengan tiada
keindalriur itu sendiri adalah

-

lain tr$uan clari penili6ikan

:

Membanhl mantlsia yang dapat merasakan,
meniknati, atzu terharu paila keindahan
(ernosional artistik).

B'ik

terharlap kei,tlallan yang diciptal<an
oleh

aliu, r,,upur

I<einilahrur

yzur.g

dicipt:rkrur oleh mantto-ia yang hasilnya
tlisebut keseuian. Dan manusia penuh
dengan
keinclahan, dan

jika

mzuursia yzurg tidak

nremiliki pera$auu keindahm maka
hal itu

berarti bahwa manusia tersebut kehirangzur
sebagian besar clari ,unianya
kehid*pan
ernosioniI artistilnya ticlak hrmbuh
clengan baik.

-

N{embetttuk mamtsia yang mempunyai
sikap yang Positifterhadap keindahan,
hingga

orang tidak mempunyai sikap
acuh t:rk acuh terhadap keindahari
disekitarnya ararr
dap al nrenghargai ko inclahan
di seke I i I ingnya

h"L

I;;.

edi $uryrbrair, p,,r{ orogi pendidika,,

cv. Rrjawari Jakarta,

1990,

-

Met,bentuk manusia yiurg clapat
menciptakan keinclahan walaupun
manusia ihr
mu"mpiuryai pembaw'aan atau potensi
seni yang berbeda, ada yang

tinggi clm arla

yang rendirh atau arra yang
berbakat seni cran ada yang tidak
berbakat seni.3

wailah pekerjti seni clilinglo,rgan
Falarltas T'arbiyah yaitu Teater
Hastasa
dihrnhrt oleh wzrktu untuk selalu
mengha.silkan sebuah karya, baik
it, berupa seni
dramanya yang benrpa pementasan_pementa-san
dr_ama atau pentas instalasi yang
diadakan diruangzur te'btrka' rnauprn
seni musiknya yang benrpa cerpus
ata* cerita p*i,si

yang sering ditampilkan clalam
kamp*s

ttlN sendiri bahkan ticlak jarang clipentaskan

diberhagai pergrmran tinggi di
surabaya sebagzri pengisi
,entas seni.

Di

sahr

sisi

aurggota Te'ater Hastasa yarry

ticlak lain arlalah mahasisr+,a

Fakultas Tarbiyah ifur sendiri
hanrs menciptakan sebuah kury*
seni, di sisi lain mereka
adalah mahasi's*'a yang cli hrnfut
*ntuk belajar cli banglnr larliah yang juga
di fuintut *ntuk
menclirpalkan rriIai yrurg [,:rgus.

Iral inilah yang mencrorong penuris
urhrk

mengarrakan peneriti;ur, yaifu

pengiultlt akti'itas seni teater
lerharlap prestasi belajeu- zurggotanya
cli turit kegiatan
T'eater Hastasa senat Mnlrasiswa
Falnrltas Tarbiyatr

IAIN sunan Ampel s.rabaya.

B. PERUMUSAN MAIiALAH.
*er-dasa.kan ratar berakang masarah
tersebut, nraka penuris dapal
tttettgzulgkal beberapa ruIlusall
rnasalah vattg nreurl*sa.i bagi
pe,rbahasa, sera,ju,rva :
1' 'Aktivitas'aktivitas seni tearet'.r'a,g bagimanakah
yang dilakukal di teaier Hastasa
?

,or=**u'nt,

Pengaatar umuru pendidirwnt,
Rineka cipta,

Jrhart*, rgg?, hal

2.

Bagaimana prestasi belajar anggota
Teater Hastasa

3'

Adflkah pengaruh a'l'tivitas-aktivitas
seni Teater Hastasa terhadap prestasi
belajar.

?

zurggotanya ?

C. PINEGASAN JUDUL
unhrk menghildari kesalahpaharnar
pengertian terhadap judul skripsi
yang

: "studi rentang Ptnganrh Aktivites seni Teater
T*hadap prcrtasi
Bekjar Anggotanya." (studi Krsus di
udt Kegirten Teater H*stasr senat
berjudul

tr{ahasiswa Fakultes Tarbivah

rAIN $*uau Ampet surebayr). *aka

pedu
ttremberikal peregasa, arti ya,g
terka'crung didaramnya Beberapa
istirah va,g aka*
dijelaskan. di artaranya yaitu :

studi

: Pelaia,a*;
Pellggmaal] waktu dan

pikira*

unhrk memperolelr

ilrnu pengetahuan atau penyelidikan. a

Pengal.ull

: Kel"ualan yartg ada atal timbul
dari sesuafu, seperti orarlg alau

benda yaflg furut mernbenfuk watak,
kepercayaan alar
pelbuatan seseolarlg.

.A.Lrtivitas
Seni
aDrs'

: I.iegiatan: Kesibukan.G
: Iiecakapan

p@

Presr, Jahartl, Iggt. h*I.

sfbid,hal.I116

s

ataj kesarlgguparr batin vang luar
biasa, vang

asa

l42l

rndonesia Kont*nporer, *Iodorn
Ergrirh

6w.J-8. pocrwodrrminto,
Kwtut s trmann
Jakarta, 198{, hal 16

gd/lt afta rndon

esrqBrhr purtak*,

fli

dapat meqgadakan atau menciptakan
sesuatu yang luar

Teater

biasal

; Kata tearer berasal dari
bahara latin ..Thea foum,, yang
di

ambil dari batrasa yunani lcuno
'.Thea kon, atan Theonomai
berarti perhrnjutrrkan atau pementasan
drama sebagai suafir
seni atau profesi, seni teater
adarah beffuk penampilan
seni
pentas yang merggunakan
cerita atar kisah (terturis atau
lisan)

dengan gerak (lalar),

tari dan uyanyi (iringan musiki kepada

sejurulah penonton.E
Presta,si Belajar

:

Perguasaan pengetahuan keteranrpilan
terharlap mata
pelqiaran yang dibuktikan
melalui hasil tes.g
Jadi yang dimaksucr di sini
adarah nirai prestasi yang
berhasil

di

capai berclasarkan tes yang
cliarlakan oleh

lemtraga

sekolah.

Maka setelah memperhatikan
u'aian kata demi kata dari penegasim
judul di
ata's' maka uraian tersebttt
tlapat penulis simpulkan arti
atan clefinisi juclul skripsi
ini
adalah : "shrdi te,tang bagaimana
atr.'tivitas-al':tivitas seni teater
ya,g ililal,,kan oleh
teater hastasa' serta penganrhnya
terhzr.dap prestasi belqiar pada
anggota teater Hastasa

itu setdiri".

!{a$&s galtas* fnddonesia, SnI*l purt*hr,
Jthrrt*, IryS,

U"r.

';I*POII(B{JD,
$upriyant o, pengm$ar

hrr.

,;Hr*i

sfidi Teater,Kopua IHI*, suahrye,
tgf6,

rDr*. peter g1tim,
Ap Cit,Ed. IIg0

D, TUJUAN DAN KIGUNAAN
PEMBAHAS.{N

l"

Tujuau pembahasan
setiap peneritia.,r sudah barang
tentu mempunyai tujuan, karena
crengarr
tujuan yang jeras maka tindakan
peneritian akan rebih bermakna
sesuai dengan perumusan
masalah tersebut di atas maka penelitian
ini
berejuan untuk :

a
b'

c'

Mengetairui aktivitas-aktivitas
seni Teater Hasta.sa Fakultas
Tarbiyah IAIN
Snnan Ampel Surabaya,
lvlengetahui prestasi belqiar
anggota Teater Hast,sa Fakultas
Tarbiyah
IAIN Sunan Ampel Surabaya
Mengetahui sejauh marla pengamh
afttivitas-alrtivitas seni Teater
Hastasa
Fak*ltas Tarbiyatr IAIN sunan
Ampel surabaya terhadap prestasi
belajar
anggotanya-

2.

Kegunaan pembahasan

a

sebagai bafia, tnasukan bagi
civitas akademika

Fak Tar-biyah untuk lebih

mempethatikan dan mengarahkan
yang lebih baik bagi mahasiswa
pecinta
seni

b' h{emberikan

seitil<it sumr:angan kepada para pecinta
seni teater tentang

teori prak*is seni teater, atau sekedar
untuk menambah wawasan kecil
kepada seniman Fakultas Tarbiyah.

E. SI$TE

}IATIKA

PS

]I{BAEA$AN

Agar dalam pe'urisan sraipsi ini
dapat mengarah pada masarah intinya
dan juga untuk rnempermuclah
penulis, maka perlu adanya sistematika
pembahasan.
Adapun sistematika skripsi ini
arralah sebagai berilcut

:

i

Bab pertama' yaifu bab penclahuluan
yang berisikan latar belakang
masalah,
pemmusan masalah' penegasan
judul, fujuan dan kegr,raan
pembahasan, cran sisternatika
pembahasan.

Bab kedua' dalarn bab ini pemrlis
menyajikan tentang lanilasan
teoritis yang
mencakrtp te,tang al'tivitas
seni teater melip*ti pengetahuan
seni tealer ; pe,gertieur
teafer' selarah teater cli Inclonesi4
pengenalan ulsrf-unsur
seni teater. pengetahuan
keterampilan tehnis meliputi;
pemeranan, penyuhadaraan,
cran penataan pentas, Tehnis
keterzunpilzur meliputi; olah
hrbuh, olah suara) dan olah
sukma. Kemudim clilarS*tkan
dengan tinjauan tentang prestasi
belalz* 1'a,g rneliputi pengertian,
Ihktor-fal,tor yang
rnempe,garuhi sukseo-nya
belajar' cara belajar yang efisien,
diranjutkan 4enga,
pengirruh aLtivita,s seni
teafer terharlap presta.si belajar.
Batr ketiga adalah metoclologi
penelitian yang terdiri dari
hipotesis, pop*lasi

da, sirmpel' jenis data' sumber
tlata, metocle

pengurnpulzur clata, clzrn
metode aralisa

data.

Bab keerrrpai merupakan laporan
hasil penelitian yang tercliri clari
gzu,baran
mnun otryek peneritian serta
penyajian aaia dan a,aJisa
dala
Bab kelirnamenrpakan bab
terafthir rJari pembahasan skripsi
ini yang tercliri
dzri kesimpulan elan saran_saran.

