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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kajian  teori  akan  membahas  teori  mengenai  pengertian  penguatan

pendidikan  karakter,  tujuan  pendidikan  karakter,  nilai-nilai  pendidikan

karekter, implementasi pendidikan karakter, pengertian ekstrakurikuler, fungsi

dantujuan eksrakurikuler,  klasifikasi kegiatan ekstrakurikuler, pengertian  seni

tari, fungsi dan tujuan tari, unsur-unsur seni tari dan klasifikasi jenis-jenis seni

tari.

1. Penguatan Pendidikan Karakter

a. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan  pendidikan  karakter  merupakan  program  terbaru  yang

dikeluarkan  oleh  pak  Presiden  Joko  Widodo  pada  tahun  2017  kemarin.

Program ini merupakan penyempurnaan dari program pendidikan karakter

sebelumnya.  Perbedaan antara  program ini  terletak  pada  jumlah karakter

yang terkandung didalamnya Pada pendidikan karakter sebelumnya terdapat

pada  nilai  yang  terkandung  yaitu  cinta  tanah  air,  disiplin  ,  hormat  dan

santun, percaya diri, tanggung jawab, cinta damai dan toleransi. Sedangkan

pada penguatan pendidikan karakter hanya mencakup lima nilai saja yaitu

nasionalisme,  religious,  integritas,  gotong  royong  dan.  Penguatan

Pendidikan  Karakter  merupakan  gerakan  pendidikan  di  sekolah  untuk

memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi,

dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati
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(etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan

olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila. Untuk itu diperlukan 
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dukungan pelibatan  publik  dan kerja  sama antara  sekolah,  keluarga,  dan

masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental

(GNRM) (Effendy, 2017:17).

Pemerintah sendiri telah mengatur tentang penguatan pendidikan karakter

sendiri  dalam perpres  Nomor  87 Tahun 2017 pasal  1  tentang Penguatan

Pendidikan  Karakter.  Pada  perpres  tersebut  dijelakan  secara  jelas  terkait

dengan  penguatan  pendidikan  karakter  tersebut.  Berdasarkan   perpres

Nomor 87 Tahun 2017 pasal 1 dijelaskan bahwa PPK sendiri  merupakan

suatu  gerakan  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  karakter  peserta  didik

melalui  harmonisasi  olah hati,  olah rasa,  olah pikir, dan olah raga.  Pada

pelaksanaannya  PPK  sendiri  bekerja  sama  dengan  satuan  pendidikan,

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi

Mental (GNRM).

Berdasarkan dua kutipan di atas, maka dapat kita simpulkan pengertian

dari  penguatan  pendidikan  karakter.  Pendidikan  karakter  ialah  suatu

program,  atau  gerakan  dalam  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  lebih

memperkuat  dan  membentu  karakter  dari  peserta  didik.  Tujuan  dari

penguatan  pendidikan  karakter  tidak  hanya  untuk  membentuk  karakter

siswa semata, tetapi untuk menciptaka generasi yang maju dan masyarakat

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

b. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Penguatan Pendidikan Karakter

Pada  penerapan  nilai-nilai  pendidikan  karakter  yang  ada  di  sekolah,

harus mengacu pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat

agar  tujuan  dari  pendidikan  karakter  dapat  terlaksana  dengan  baik
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sebagaimana mestinya dan nilai-nilai pendidikan karakter yang diungkapkan

oleh  Kemendikbud  (  2017:8  )  ada  5  yaitu  religus,  nasionalis,  mandiri,

gotong royong, dan (5)integritas berikut penjelasanya:

1) Religius

Nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan

seseorang  terhadap Tuhan Yang Maha  Esa  dan dalam nilai  regius  ini

mengajarkan untuk menghargai perbadaan agama yang dianut oleh setiap

orang, mengedepankan rasa toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama

lain, dan hidup rukun sesama pemeluk agama yang ada di lingkungan.

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan

agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar

pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan,

ketulusan,  tidak  memaksakan  kehendak,  mencintai  lingkungan,

melindungi yang kecil dan tersisih.

2) Nasionalis

Nilai  nasionalis  menggambar sikap seseorang terhadap negaranya,

mulai  dari  sikap,  pikiran,  perbuatan  yang  selalu  mngedepankan

kepentingan  negara  diatas   kepentingan  pribadi  dan  kelompok.  Nilai

nasionalis  memiliki  subnilai  sebagai  berikut:  apresiasi  budaya  bangsa

sendiri,  menjaga  kekayaan budaya bangsa,rela  berkorban,  unggul,  dan

berprestasi,  cinta  tanah  air,  menjaga  lingkungan,taat  hukum,  disiplin,

menghormati keragaman budaya, suku,dan agama.

3) Mandiri
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Nilai  mandiri  yaitu  sikap  seseorang  yang  pantang  menyerah  dan

tidak mudah bergantung pada orang lain dalam melakukan hal apapun.

Nilai mandiri memiliki subnilai sebagai berikut: etos kerja (kerja keras),

tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan

menjadi pembelajar sepanjang hayat.

4) Gotong-royong

Nilai gotong-royong ialah perilaku yang mencerminkan tindakan kerja

sama untuk saling membantu  dalam menyelesaikan masalah yang ada

atau  untuk  mencari  solusinya.  Nilai  gotong  royong  memiliki  subnilai

sebagai  berikut menghargai,  kerja  sama,  inklusif,  komitmen  atas

keputusan bersama, musyawarah mufakat,  tolongmenolong, solidaritas,

empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

5) Integritas

Nilai  integritas  adalah  prilaku  dan  sikap  jujur  dalam  menjalankan

tanggung  jawab  dan  menjadikan  seseorang  tersebut  selalu  dapat

dipercaya  baik  dalam  perkataan,  tindakan,  pekerjaan  selalu  memiliki

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Nilai

integritas  memiliki  subnilai  sebagai  berikut:  kejujuran,  cinta  pada

kebenaran,  setia,  komitmen  moral,  anti  korupsi,  keadilan,

tanggungjawab,  keteladanan,  dan  menghargai  martabat  individu

(terutama penyandang disabilitas). 

Nilai-nilai  dari  pendidikan karakter  dapat  diimplementasikan melalui

berbagai cara yaitu melalui perangkat pembelajaran (RPP), pembiasaan baik

yang  ada  disekolah  seperti  baris  sebelum  masuk  kelas,  berdoa  sebelum
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belajar,  upacara,  mengahargai  teman,  dan  bisa  juga  diterapan  dalam

ektrakurikuler  yang  dikembangkan  oleh  masing-masing  sekolah.  Kunci

keberhasilan dari penerapan pendidikan karakter yaitu guru, kepala sekolah,

dan  program  sekolah  yang  dirancang  untuk  menanamkan  pendidikan

karakter kepada siswa.

c. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter

Proses pembelajaran yang ada di sekolah wajib untuk menanamkan

nilai-nilai pendidikan karakter, baik pembelajaran dalam bidang akademik

ataupun  non-akademik  karena  didalam  sebuah  pengajaran  yang

menanamkan nilai-nilai  pendidikan karakter, akan menghasilkan lulusan

yang  berkualitas.  Pendidikan  karakter  sendiri  memiliki  tujuan  untuk

memfasilitasi  peserta  didik  dalam  mengembangkan  nilai-nilai  dari

pendidikan  karakter  dan  menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna

dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan

pendidikan. 

2) Membangun  dan  membekali  Generasi  Emas  Indonesia  2045

menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan

abad 21. 

3) Mengembalikan  pendidikan  karakter  sebagai  ruh  dan  fondasi

pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa

(estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik). 
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4) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala

sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung

perluasan implementasi pendidikan karakter. 

5) Membangun  jejaring  pelibatan  masyarakat  (publik)  sebagai  sumber

belajar di dalam dan di luar sekolah. 

6) Melestarikan  kebudayaan  dan  jati  diri  bangsa  Indonesia  dalam

mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

d. Basis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter

Gerakan  penguatan  pendidikan  karakter  dapat  dilaksanakan  dengan

berbasis  struktur  kurikulum  yang  sudah  ada  dan  mantap  dimiliki  oleh

sekolah,  yaitu  pendidikan  karakter  berbasis  kelas,  budaya  sekolah,  dan

masyarakat/komunitas  (Albertus,  2015).  Pada  gerakan  penguatan

pendidikan karakter sendiri terdapat tiga basis gerakan, yaitu:

1) Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas

a) Mengintegrasikan  proses  pembelajaran  di  dalam  kelas  melalui  isi

kurikulum  dalam  mata  pelajaran,  baik  itu  secara  tematik  maupun

terintegrasi dalam mata pelajaran.

b) Memperkuat  manajemen  kelas,  pilihan  metodologi,  dan  evaluasi

pengajaran. 

c) Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.

2) Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah

1) Menekankan  pada  pembiasaan  nilai-nilai  utama dalam keseharian

sekolah.

2) Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan.



17

3) Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah.

4) Mengembangkan  dan  memberi  ruang  yang  luas  pada  segenap

potensi siswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.

5) Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah.

6) Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah.

3) Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat

1) Memperkuat  peranan  Komite  Sekolah  dan  orang  tua  sebagai

pemangku kepentingan utama pendidikan.

2) Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber

pembelajaran  seperti  keberadaan  dan  dukungan  pegiat  seni  dan

budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

3) Mensinergikan  implementasi  PPK dengan  berbagai  program yang

ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM.

4) Mensinkronkan  program dan  kegiatan  melalui  kerja  sama dengan

pemerintah  daerah,  kementerian  dan  lembaga  pemerintahan,  dan

masyarakat pada umumnya

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  kita  pahami  bahwa  basis  dari

penguatan  pendidikan  karakter  tidak  hanya  berfokus  pada  pendidikan

karakter di kelas saja. Akan tetapi, juga berfokus pada budaya sekolah serta

pada masyarakat. Jadi diharapkan melalui penguatan pendidikan arakter ini,

siswa  dapat  menjadi  generasi  yang  lebih  bermoral  dan  berguna  bagi

masyarakat. 
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2. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler

Kegiatan  ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan  yang wajib  ada  di  semua

jenjang pendidikan, baik jenjang sekolah dasar maupun menengah atas ataupun

kejuaruan.  Tentang  kegiatan  ekstrakurikuler  sendiri  telah  diatur  dalam

permendikbud  nomor  64  tahun  2014  tentang  kegiatan  ekstrakurikuler pada

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  Kegiatan dalam pendidikan ada

dua jenis kegiatan yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan

intrakurikuler  adalah  kegiatan  pokok  pendidikan  yang  didalamnya  terdapat

interaksi  pembelajaran  antara  siswa  dan  guru.  Sedangkan  kegiatan

ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan  pendidikan  diluar  ketentuan  kurikulum

yang dilakukan diluar jam pelajaran.

Kegiatan  esktrakurikuler adalah kegiatan siswa diluar kegiatan belajar

mengajar (KBM) atau di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler. Kegiatan

esktrakurikuler   di  Sekolah  adalah  salah  satu  bentuk  kegiatan  pendidikan

yang  mewadahi  kebutuhan  peserta  didik  atau  siswa  untuk

menumbuhkembangkan potensi, minat dan bakatnya secara optimal (Jannah,

2015:35).  Esktrakurikuler  diupayakan sebagai  mediasi  untuk pembelajaran

diluar kegiatan belajar mengajar siswa yang harus mampu mengakomodasi

kebutuhan peserta didik yang mencakup bakat dan minatnya. Menurut Wiyani

(2013:107) menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang

dilakukan  dalam  mengembangkan  aspek-aspek  tertentu  dari  apa  yang

ditemukan  pada  kurikulum  yang  sedang  dijalankan,  termasuk  yang

berhubungan   dengan  bagaimana  penerapan  sesungguhnya  dari  ilmu
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pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik yang sesuai dengan tuntutan

kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan  dari  beberapa  pendapat  para  ahli  diatas  penulis  dapat

disimpulkan  bahwasanya  kegiatan  ekstrakurikuler  adalah  kegiatan  siswa

diluar jam belajar mengajar sebagai upaya pengembangan, potensi, minat dan

bakat peserta didik.  

b. Fungsi dan Tujuan Ekstrakurikuler

Kegiatan  ekstrakurikuler  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk

mengembangkan atau menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa. Adapun

tujuan  menurut  Wiyani  (2013:111)  mengemukakan  bahwasanya  kegiatan

esktrakurikuler pada satuan pendidikan atau sekolah terbagi menjadi dua yaitu

tujuan umum dan khusus  .Tujuan umum  dari kegiatan ekstrakurikuler  yaitu

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menumbuhkembangkan

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat

dan kepribadian siswa. Adapun tujuan khususnya yaitu menumbuhkembangkan

bakat,  minat,  kreatifitas,  kompetensi,  dan  kebiasaan  dalam  kehidupan,

kemampuan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan

perencanaan  karier,  kemampuan  memecahkan  masalah,  kemandirian,  dan

kemampuan lain yang mendukung pembentukan watak dan kepribadian siswa.

Kegiatan  ekstrakurikuler  selain  memiliki  tujuan  seperti  yang  sudah

dijelaskan diatas, kegiatan ekstrakurikuler mempunyai fungsi. Fungsi kegiatan

ekstrakurikuler  tidak  jauh  beda  dengan  tujuan  yang  sudah  diapaprkan

sebelumnya. Hanya saja dijelaskan lebih detail dan spesifik. Menurut kajian

Anifral Hendri dalam Lestari dan Sukanti (2016:85) mengenai fungsi kegiatan
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ekstrakurikuler  sendiri  ada  empat  fungsi  yaitu  untuk  mengembangkan

kemampuan dan kreatifitas peserta didik,  untuk mengembangkan kemampuan

dan rasa tanggungjawab sosial peserta didik,  untuk mengembangkan suasana

rileks,  menggembirakan,  dan  menyenangkan  bagi  peserta  didik  yang

menunjang proses perkembangan dan  untuk mengembangkan kesiapan karier

peserta didik.

c. Klasifikasi Kegiatan Ekstrakurikuler

Peserta  didik atau siswa merupakan sosok manusia  yang unik dengan

mempunyai  bakat  dan  minat  yang  berbeda-beda,  sehingga  sebelum

penjaringan peserta didik yang akan dimasukan pada kegiatan ekstrakurikuler

perlu  diidentifikasi  terlebih  dahulu  untuk mengetahui  bakat  dan  minatnya.

Setelah diidentifikasi kemudian dikelompokan pada kegiatan ekstrakurikuler

yang sesuai dengan minat dan bakatnya

Kegiatan esktrakurikuler di bagi menjadi 2 jenis. Hal ini senada dengan

pasal 3 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014

tentang Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa

kegiatan  ekstrakurikuler  terdiri  atas  kegiatan  ekstrakurikuler  wajib  dan

kegiatan  ekstrakurikuler  pilihan.  Kegiatan  ekstrakurikuler  wajib  adalah

kegiatan  ekstrakurikuler  yang  wajib  dikuti  oleh  seruluh  siswa  sedangkan

kegiatan  esktrakurikuler  pilihan  adalah  kegiatan  ekstrakurikuler  yang

dikembangkan  oleh  sekolah  atau  satuan  pendidikan  dengan  menyesuaikan

potensi, minat dan bakat peserta didik. Kegiatan esktrakurikuler pilihan dapat

berbentuk latihan olah-bakat dan olah-minat. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan

dilakukan  melalui  tahapan  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  peraturan
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Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  62  Tahun  2014  tentang

Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Menengah pada pasal 4 ayat 2 sebagai

berikut:

a). Identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; b) Menganalisis
sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraanya;  c)  Pemenuhan
kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke
satuan  pendidikan  atau  sekolah  lainnya;  d)  Menyusun  program  kegiatan
ekstrakurikuler;  e)  penetapan  bentuk  dari  pada  kegiatan  yang  akan
diselenggarakan atau diimplementasikan. Dan kemudian dilanjutkan dengan
menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang dalam hal ini bagian dari
rencana  kerja  sekolah.  Untuk  itu  program  ekstrakurikuler  harus  memuat
antara  lain:  a)  rasional  dan  tujuan  umum;  b)  deskripsi  setiap  kegiatan
ekstrakurikuler; c) pengelolaan; d) pendanaan; dan e) evaluasi. 

Diharapkan melalui tahapan seperti yang sudah dijelaskan diatas Sekolah

atau setiap satuan pendidikan mampu merumuskan  atau menyusun program

kegiatan  ekstrakurikuler.  Program  kegiatan  ekstrakurikuler   harus

disosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua siswa pada setiap awal

tahun  pembelajaran.  Pelaksanaan  program  kegiatan  ekstrakurikuler  harus

mempertimbangkan  sumber  daya  yang  ada  pada  satuan  pendidikan  atau

sekolah,  karena  jika  tidak  dipertimbangkan  maka  kegiatan  ekstrakurikuler

yang akan diselenggarakan tidak optimal.

Sekolah berkewajiban melakukan penilaian terhadap kinerja peserta didik

dalam kegiatan esktrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor

peserta  didik.  Sekolah  atau  satuan  pendidikan  harus  melakukan  evaluasi

program kegiatan  ekstrakurikuler,  yang  kemudian  menjadi  bahan  evaluasi

untuk  program  selanjutnya  dan  untuk  melihat  atau  mengukur  pencapaian

tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kemudian hasil evaluasi program

kegiatan  ekstrakurikuler  sebagai  upaya  untuk  penyempurnaan  kegiatan

ekstrakurikuler selanjutnya.
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Permendikbud  Nomor  62  tahun  2014  bahwa  kegiatan  ekstrakurikuler

adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh siswa diluar jam belajar pada

kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Bentuk dari kegiatan ekstrakurikuler

adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1: Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler
No Jenis Kegiatan Bentuk Kegiatan

1 Krida 1) Kepramukaan 
2) Palang Merah Remaja (PMR) 
3) Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 
4) Pasukan  Pengibar  Bendera

(Paskibra)
2 Karya Ilmiah 1) Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR) 

2) Penelitian 
3) Penguasaan  keilmuaan  dan

kemampuan akademik 
3 Latihan Olah Bakat dan Minat 1) Pengembangan bakat olahraga 

2)  Pengembangan bakat seni, budaya
dan teater 

3) Pengembangan  teknologi
informasi dan komunikasi 

4 Keagamaan 1) Pesantren kilat 
2) Baca tulis Al Quran
3) Retreat

(Sumber: Adopsi Permendikbud Nomor 62 tahun 2014 halaman )

3. Seni Tari

a. Pengertian Seni Tari

     Seni tari merupakan bagian dari pada kesenian, karena memang dalam

seni  tari  terdapat  gerakan-gerakan  yang  memiliki  nilai  estetika

(Kussuadiardjo,  1981:16).  Seni  Tari  adalah suatu  unsur  keindahan  yang

diciptakan oleh  manusia  melalui  gerak  sebagiian  atau  seluruh tubuh yang

diringi  oleh  musik.  Hakekat  Seni  Tari  adalah  suatu  keseimbangan  dalam

unsur-unsur seni tari itu sendiri seperti unsur gerak, irama dan rasa (wiraga,

wirama  dan  wirasa)  untuk  mengungkapkan  gagasan  ataupun  pesan  yang

ingin disampaikan oleh penari  dengan iringan musik dan ruamg atau latar
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(Iriani,  2008:144).  Senada  dengan  pernyataan  diatas  bahwasanya  seni  tari

merupakan bagian dari seni yang mengekspresikan perasaan, ungkapan, dan

gagasannya melalui ungkapan gerak yang indah (Soeteja, 2009:23). Gerakan-

gerakan  yang  ada  dalam  tarian  merupakan  ekspresi  seniman  untuk

mengungkapkan perasaan, ide dan gagasannya sehingga gerak-gerak tersebut

sebagai upaya untuk menjadi alat komunikasi kepada orang lain. Penikmat

seni  secara  tidak  langsung  ada  kontak  interaksi  komunikasi  yang  tidak

nampak terhadap apa yang ditonton. Setiap tarian memiliki pesan dan amanat

moral masing-masing.

Hakekat  dari   tari  merupakan  seni  gerak,  dengan  demikian  seni  tari

tergolong pada  seni  visual  yang bisa dinikmati  melaui  indera penglihatan.

Gerakan-gerakan  pada  tari  tidak  sembarang  gerak  dan  bukan  gerakan

keseharian yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Melainkan gerak

yang  terkonsep  secara  sistematis  sehingga  menjadi  sebuah  gerakan  yang

memiliki nilai etika dan estetika. Dari beberapa penjelasan diatas dapat tarik

benang merahnya terkait dengan bahan baku tari atau substansi tari adalah

gerak. Gerak yang maksud oleh penulis disini adalah bukan gerak secara fisik

dari aktifitas kehidupan pada umumnya tetapi gerak yang indah dan menarik.

   Segala aktivitas manusia sejak lahir telah menggunakan gerak sebagai alat

komunikasi  atau  ekspresi  untuk  menyatakan  keinginanannya  dengan

menggerakan beberapa  anggota bagian tubuhnya,  seperti  tangan ,  kepala  ,

kaki dan sebagainya. Misalkan pada bayi yang baru lahir atau anak kecil yang

belum  bisa  bicara  untuk  menyatakan  keinginannya  adalah  dengan
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menggunakan  atau  menggerakan  beberapa  anggota  tubuhnya  untuk

menyatakan keinginanannya itu. 

Berdasarkan uraian diatas, maka  penulis menyimpulkan bahwa definisi

dari pada seni tari  yaitu gerekan-gerakan  beberapa atau semua bagian tubuh

yang indah yang disusun selaras dengan irama musik dengan maksud tertentu.

Karena tari adalah eskpresi jiwa munusia yang diungkapkan dengan gerak-

gerak  yang  ritmis  dan  indah  itu,  pasti  didalamnya  mengandung  maksud

tertentu atau pesan tertentu (Sudarsono, 1981:29). Gerak dalam tari  adalah

gerak  yang  terkonsep  secara  sistematis  sehingga  menjadi  sebuah  gerakan

yang memiliki  nilai  etika dan estetika.  Perlu diketahui  bahwa gerakan tari

bersumber dari manifestasi kehidupan disekitar manusia. 

b. Jenis-Jeni Tari

Seni tari dewasa ini sedang dipengaruhi oleh globalisasi atau terbawa oleh

jaman walaupun tidak meninggalkan sama sekali kesenian tradisional tetapi

seni trai saat ini sudah didesain lebih moderen.  Menurut hidajat (2005) dalam

(Aprilia, 2014:2) mengemukakan seni tari yang berkembang di masyarakat

dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu tari tradisional dan tari moderen. 

1) Tari tradisional

   Sudarsono (1981:29) mengemukakan seni tari tradisional adalah seni

tari yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama, yang selalu

bertumpu pada pola-pola tradisi yang telah ada. Terkait dengan pendapat

ini dapat diuraikan lebih rinci bahwasanya seni tari tradisional adalah seni

tari  yang masih  murni  atau yang tetap bertumpu pada tradisi  atau  adat
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istiadat tempat tertentu, yang sudah menjadi kepercayaan dan keyakinan

masyarakat setempat. 

  Tari-tarian  di  Indonesia  banyak  yang  masih  berpijak  pada  unsur

budaya tradisional, misalnya tari kuda lumping atau kuda kepang di jawa,

tari  Sangyang di  bali,  tari  kalero di  Bima  NTB  dan  lain  sebagainya.

Sedangkan tari  tradisional  yang tertemakan ungkapan kehidupan rakyat

pada umumnya berbentuk tarian bergembira seperti tari tayub dari jawa

tengah tari  lengso  dari  Ambon, tari  Ketuk Tilu dan  Ronggeng dari jawa

barat, dan buja kadanda dari Bima NTB dan lain sebagainya.

2) Tari Modern

Seni tari dalam perkembangannya terus mengalami perubahan seiring

perkembangan  zaman.  Seni  tari  berkembang  tidak  terlepas  dari

perkembangan  kehidupan  masyarakat  yang  sangat  signifikan  dan  tidak

terputus  satu  sama  lain  melainkan  saling  berkesinambungan.

Perkembangan seni tari telah dipengaruhi oleh budaya asing yang sangat

luar biasa sehingga sering dikatakan budaya modern. Kata modern dapat

diartikan perkembangan yang mengikuti tren atau terkini. 

 Modern dance atau dalam bahasa Indonesia tari modern adalah salah

satu jenis  tarian  yang sudah berkembang atau  terpengaruh oleh  zaman.

Apabila dilihat dari perjalanan sejarah terkait dengan lahirnya tari moder

ini di pelopori oleh orang-orang Barat (Purnomo, 2015:68). Jika dianalisa

sebenarnya tidak ada dengan seni, hanya saja tidak mengindahkan seni itu

yang  keliru  dengan  menciptakan  atau  melahirkan  karya  yang  tidak
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seharusnya  untuk  ditonton  ataupun  tidak  layak  untuk  dikonsumsi  oleh

publik. Untuk itu

c. Metode pembelajaran Tari di Sekolah Dasar

Kegiatan  belajar  mengajar  (KBM)  guru  harus  merencanakan

pembelajarannya  secara  sistematis  dan  efektif.  Hal  ini  dikarekan  untuk

mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan,  khususnya  pada  pembelajaran

(ekstrakurikuler seni tari) yang mencakup aspek kognitif, afektif lebih-lebih

pada aspek psikomotor (Suwaji, 2014:2). Untuk mencapai semua itu tentunya

guru pembina berkewajiban merancang sebuah metode yang akan digunakan

dalam proses pembelajarannya itu. Metode yang akan digunakan harus tepat

dan sesuai dengan materi dan karakteristik perkembangan.

  Metode  dalam  pembelajaran  tari  adalah  salah  satu  hal  yang  harus

diperhatikan  oleh  seorang  guru  atau  guru  pembina  seni  tari,  karena  akan

berdampak pada suasana pembelajaran yang menyenangkan atau sebaliknya.

Pembelajaran  yang  menyenangkan  tentu  sangat  disukai  oleh  peserta  didik

atau  siswa,  dengan  merasa  senang  terhadap  pembelajaran  yang  dilakukan

oleh  guru  pembina  siswa  akan  antusias  mengikuti  kegiatan  pembelajaran

tersebut. 

    Adapaun beberapa metode metode pembelajaran tari di Sekolah Dasar

antara lain:

1) Metode Eksplorasi

Menggunakan  metode  eksplorasi  terlihat  dimana  pada  saat  praktek

peserta didik dengan sendirinya mencari gerak dan sekaligus menciptakan

gerak tari.  Pencipataan gerak tari  di  Sekolah Dasar masih mendapatkan
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bimbingan atau arahan dari guru pembina. Menurut Jajuli (2017:3) metode

eksplorasi  adalah  metode  dimana  cara  pembelajaran  tari  yang  bersifat

penjajakan untuk menemukan suatu motif gerak maupun bentuk tari secara

utuh.

2) Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi  adalah metode yang dapat dilihat  ketika proses

pembelajaran  berlangsung  dimana  guru  memberi  ragam  gerak

menggunakan  properti,  atau  dengan  bantuan  video,  yang   kemudian

peserta  didik  mendemonstrasikan  gerak  tari  tersebut  secara  bersamaan.

Dengan  metode  seperti  ini  peserta  didik  dapat  mempraktekan  secara

langsung dari apa dilihat atau yang dicontohkan (Setiawan, 2014:28).

3) Metode Ceramah

Metode ceramah ini digunakan pada umumnya pada saat penyampain

teori  atau pra-praktek.  Metode ini  lebih ke penyampain  yang bertujuan

pada pengetahuan atau pada aspek kognitif.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Terdapat  beberapa  Penelitian terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian

berjudul  ”Penguatan  Pendidikan  Karakter  Melalui  Kegiatan

Ekstrakurikuler Seni Tari di Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 2 Malang”

Penelitian tersebut adalah: 

Penelitian  pertama diakukan oleh Nurani  Fadilah  (2016)  yang  berjudul

“Pelaksanaan  Pembelajaran  Ekstrakurikuler  Seni  Tari  Tradisional  Dalam

Membentuk Karakter Pada Siswa Kelas Tinggi SDN Tambakaji 01 Semarang”.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan pembentukan
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karakter melalui ektrakurikuler tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang

cukup berhasil.  Hal ini  dibuktikan dengan tingginya presentase keberhasilan

pada tiap  aspek sikap yang di  nilai.  Pada  peleksanaan ekstrakurikuler  guru

memberikan cotoh gerakan, kemudian siswa mengikuti gerakan tersebut.

Persamaan dari  kedua peneliti  sendiri  yaitu,  sama-sama meneliti  tentang

ekstrakurikuler  tari,  serta  sama-sama  meneliti  tetang  nilai-nilai  dalam

ekstrakurikuler  dari  ektrakurikuler.  Selain  kedua  point  di  atas  ada  juga

kesamaan lain, seperti sama-sama melakukan penelitian di SD dan sama-sama

hanya  berfokus  pada  ekstrakurikuler  tari  saja.  Jadi  berdasarkan  kesamaan

diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kedua  penelitian  ini  hampir  mirip.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, yaitu

terletak pada fokus nilai yang akan diteliti dan jenis metode penelitian yang

digunakan.  Pada  penelitian  terdahulu,  peneliti  menilai  tentang delapan  nilai

karakter, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti lima nilai yang

terkandung  dalam PPK.  Selain  itu,  jenis  penelitian  pada  kedua  peneliti  ini

berbeda.  Peneliti  terdahulu  menggunakan  jenisi  penelitian  kuantitatif,

sedangkan  penelitian  yang  akan  dilakukan  menggunaka  jenis  penelitian

kualitatif. Peneliti  terdahulu  berfokus pada  tujuh  nilai  yaitu  cinta  tanah air,

disiplin , hormat dan santun, percaya diri,  tanggung jawab, cinta damai dan

toleransi.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi Dwi Utami (2016) yang berjudul

“Pendidikan  Karakter  Melalui  Ekstrakuriluler  Karawitan  Di  SD  Negeri

Solomulyo Sleman Yogyakarta”.  Hasil   yang diperoleh dari  penelitian yaitu

pada plaksanaan ekstrakurikuler karawitan cukup berhasil,  ada beberapa nili
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karakter  yang  muncul  yaitu  Nilai  bersahabat  atau  komunikatif,  nilai

kepemimpinan, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai keagamaan dan

nilai cinta tanah air.Serta dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tari sendiri terdapa

faktor  penghambat  dan  faktor  pendukug.   Untuk faktor  penghambat  sendiri

seperti sarana dan prasarana, waktu latihan dan dari siswa sendiri. Sedangkan

untuk faktor pendukung , aitu dari gurunya sendiri. 

Terdapat  persamaan dan  perbedaan penelitian yang dilakukan oleh  Dewi

Dwi  Utami dengan  peneliti.  Persamaannya  adalah  sama-sama  melakukan

penelitian  tentang  karakter  terhadap  kegiatan  ekstrakurikuler.  Sedangkan

perbedaanya adalah Dewi Dwi Utami melakukan penelitian terkait penanaman

karakter  pada  ekstrakurikuer  karawitan,  sedangkan  peneliti  melakukan

penelitian  terhadap  ekstrakurikuler  tari.  Fokus  nilai  yang  akan  ditelitipun

berbeda.  Pada  penelitian  terdahulu  masih  memfokuskan  pada  tujuh  nilai,

sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada lima nilai yang

terkandung dalam penguatan pendidikan karakter.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh  Setyaningsih (2014) yang berjudul

“Penanaman Karakter Percaya Diri Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari

di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus SMP Negeri 24 Surakarta Tahun

Pelajaran 2013/2014)”. Hasil yang diperoeh dari penelitian ini adalah terdapat

empat nilai karakter percaya diri dalam penelitian ini yaitu tidak mudah putus

asa,  tidak  canggung  dalam bertindak,  melakukan  kegiatan  tanpa  ragu-ragu,

serta berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan.

Terdapat  persamaan  dan  perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh

Setyaningsih  dengan  peneliti.  Persamaannya  adalah  sama-sama  melakukan
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penelitian  tentang  ekstrakurikuler  seni  tari.  Sedangkan  perbedaanya  adalah

Setyaningsih  melakukan  penelitian  terkait  penanaman  karakter  percaya  diri

melalui  ekstrakurikuker  seni  tari, sedangkan  peneliti  tidak  menjastifikasi

langsung   dampak  dari  ekstrakurikuler  seni  tari. Peneliti  terdahulu  hanya

berfokus pada satu nilai saja yaitu nilai percaya diri. Sedangkan penelitian yang

akan dilakukan berfokus pada lima nilai sekaligus, yaitu pada lima nilai yang

dalam terkandung dalam penguatan pendidikan karakter. Jenjang sekolah yang

akan ditelitipun berbeda. Pada penelitian terdahulu meneliti di jenjang SMP,

sedangkan pada penelitian yang akan diteliti pada jenjang SD.

C. Kerangka Pikir

Kerangka  penelitian  berfungsi  untuk  membentuk  bingkai  penalaran,

asumsi  secara  rasional  untuk  menjelaskan  tahapan  penelitian.  Diharapkan

dengan  kerangka  berpikir  ini  dapat  memberikan  penjelasan  terkait  dengan

penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler seni di SDN

Tlogomas 2 Malang.
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Gambar 2.1 Kerangka pikir (Olahan peneliti)
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Keterangan:

Khusus pada bagian ekstrakurikuler 

cetak miring/italic=  tidak diteliti

Cetak tebal/bold = yang akan diteliti
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