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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan zaman saat ini menuntut segala aspek dalam kehidupan 

bermasyarkat untuk menjadi masyarakat yang berdaya saing. Termasuk pada aspek 

pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan lain sebagainya. Pada dunia pendidikan 

harus seirama dengan perkembangan zaman. Untuk itu perlu sebuah inovasi baru 

dalam dunia pendidikan yang selaras dengan  globalisasi saat ini. Berdasarkan hal 

itu perlu kiranya ada strategi dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai. 

  Sebagaimana dalam Undang-Undang sistem  pendidikan nasional nomor 20 

tahun 2003 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

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. Artinya 

bahwa tujuan dari pada pendidikan itu tidak terfokus pada intelektual saja akan 

tetapi bertujuan juga pada segi kemampuan  atau  kecakapan dalam berketerampilan 

lainya. 

      Upaya untuk menunjang kemampuan atau kecakapan siswa untuk memiliki 

keterampilan perlu sebuah strategi pembinaan secara khusus sesuai dengan minat 

dan bakatnya, sehingga minat dan bakatnya dapat dikembangkan secara optimal. 

Dalam upaya pengembangan bakat siswak harus dideteksi sejak dini (Nihaya, 

2015:138). Sejak dini yang dimaksud adalah  dimana dilakukan identifikasi yang 
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terkait dengan minat dan bakatnya pada waktu kecil. Sekolah merupakan salah satu  

lembaga kependidikan yang menampung peserta didik atau siswa untuk dibina agar 

memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan (Wahyudiana, 2016:3). Bakat 

seseorang atau siswa dapat berkembang secara maksimal dengan melalui program 

yang dalam bentuk latihan dengan motivasi yang tinggi (Kurnia, dkk, 2007:5). 

Upaya pengembangan bakat siswa perlu sebuah program atau wadah untuk 

menunjang bakat dan minat siswa. Program pengembangan bakat minat siswa 

didasarkan pada visi misi, tujuan dan kurikulum sekolah. Jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar mewadahi kegiatan yang dapat mengupayakan untuk pengembangan 

diri siswa atau dalam hal ini pengembangan minat dan bakat siswa yang disebut 

dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler 

Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 2 menjelaskan  bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa secara optimal untuk 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ekstrakurikuler adalah suatu 

kegiatan pendidikan yang realisasikan di Sekolah-Sekolah yang dilakukan diluar 

kelas, artinya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar kegiatan 

belajar mengajar (KBM) (Lestari, 2016:138).   

 Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak sebatas menumbuhkembangkan potensi, 

bakat ataupun minat siswa tetapi juga sebagai upaya pendidikan karakter terhadap 

siswa, sebagaimana menurut Karim (2013) dalam (Lestari, 2016:137) mengatakan 

melalui  ekstrakurikuler  siswa  diarahkan  memiliki  karakter  yang abadi dan 

universal seperti kejujuran, kedisiplinan, menghargai pluralisme, mempunyai 
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empati dan simpati. Ekstrakurikuler yang dimaksud seperti melaui ekstrakurikuler 

seni tari, seni musik, seni rupa dan lain sebagainya. Adapun jenis kegiatan 

ekstrakurikuler kesenian yang dikembangkan di sekolah terdiri dari beberapa jenis 

kesenian antara lain seni musik, seni rupa, seni teater dan seni tari. Misalnya pada 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari, selain dalam upaya pelestarian budaya atau 

kesenian indonesia tetapi juga sedang mengupayakan pengembangan bakat minat 

siswa dalam hal tari. Terkait dengan seni tari Indonesia mempunyai tari dari sabang 

sampai merauke dengan berbagai bentuk, jenis ataupun varian tari yang memiliki 

ciri khas kedaerahan.  

 Seni tari merupakan seni yang menjadi salah satu identitas Indonesia. Sehingga 

selain dalam upaya pelestarian atau pengenalan kesenian ataupun budaya 

Indonesia, Sekolah yang dalam hal ini berperan sebagai lembaga pendidikan harus 

berkewajiban menumbuhkembangkan potensi, bakat dan minat siswa. Seperti yang 

dilakukan oleh salah satu Sekolah Dasar di Kota Malang yaitu SDN 3 Dinoyo Kota 

Malang. Hasil obervasi selama sebulan bersamaan dengan pelaksanaan Magang III 

FKIP-UMM ditemukan banyak hal yang menarik terkait dengan pembinaan bakat 

dan minat siswa khususnya pada bakat minat siswa seni tari. SDN 3 Dinoyo Kota 

Malang mewadahi bakat minat siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan 

dan ekstrakurikuler wajib. SDN Dinoyo 3 Kota Malang merealisasikan seni tari 

pada kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan adalah 

ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Ekstrakurikuler pilihan 

yang dilaksanakan di SDN Dinoyo 3 Kota Malang adalah antara lain: a) Pencak 

Silat; b) TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi); dan c) Seni tari. Beberapa 

ekstrakurikuler pilihan diatas disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Untuk 
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waktu mengklasifikasikan siswa yang dikelompokan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan itu dilakukan pada awal ajaran baru. 

 Hasil observasi  yang dilakukan di SDN Dinoyo 3 Malang diketahui  prestasi 

non akademiknya lebih menonjol dibanding dengan prestasi akademik, salah 

satunya adalah prestasi tari. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari yang dilakukan oleh 

SDN Dinoyo 3 Malang berhasil menjuarai lomba tari tingkat SD di Surabaya  dan 

kemudian  menjadi duta besar Jawa Timur dalam perlombaan tari di tingkat 

nasional jenjang Sekolah Dasar tahun 2017 di Jakarta. Setelah berjuang di tingkat 

nasional SDN Dinoyo 3 Malang masuk dalam 15 besar finalis terbaik. Perjuangan 

mencapai semua itu tentunya tidak mudah dilakukan tanpa ada kerja keras dan 

usaha yang maksimal dalam mendidik atau mengajar siswa-siswi, dalam hal ini 

pengembangan diri siswa dalam kegiatan ektrakurikuler seni tari. Berdasarkan 

uraian yang penulis paparkan diatas dapat diketahui bahwasanya kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari yang dilakukan oleh SDN Dinoyo 3 Kota Malang selain 

dalam upaya pelestarian kesenian atau budaya akan tetapi berupaya dalam hal 

pembinaan dan dalam upaya pengembangan potensi, bakat dan minat siswa 

 Uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SDN Dinoyo 3 Malang. Sehingga dirumuskan 

penelitian dengan judul Analisis Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari 

Dalam Upaya Pengembangan Bakat Siswa di SDN Dinoyo 3 Malang. 

 

 

B. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari dalam upaya 

pengembangan bakat tari siswa di SDN Dinoyo 3 Malang? 

2. Faktor pendukung apa saja dalam pelaksanaan ekstrakurikuler seni tari dalam 

upaya pengembangan bakat tari siswa di SDN Dinoyo 3 Malang? 

3. Faktor penghambat  apa saja dalam pelaksanaan ekstrakurikuler seni tari dalam 

upaya pengembangan bakat tari siswa di SDN Dinoyo 3 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari dalam 

upaya pengembangan bakat tari siswa di SDN Dinoyo 3 Malang 

2. Untuk mendeskripsikan faktor dalam pendukung pelaksanaan ekstrakurikuler 

seni tari di SDN Dinoyo 3 Malang 

3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan ekstrakurikuler 

seni tari di SDN Dinoyo 3 Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup 

signifikan terhadap banyak pihak antara lain: 

1.  Manfaat Teoritis: 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait 

dengan implementasi kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

b. Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka 

penyempurnaan implementasi kegiatan ekstrakurikuler seni tari sebagai 

upaya pelestarian kesenian dan juga sebagai upaya menumbuhkembangkan 

potensi atau bakatsiswa. 

2.  Manfaat Praktis: 
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a. Peneliti 

1) Memperluas serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang 

penerapan ilmu yang didapat selama perkulihan serta menambah ilmu 

pengetahuan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler seni tari di Sekolah 

Dasar 

2) Memberikan motivasi untuk memperkaya serta mendalami ilmu 

pengetahuan tentang dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari 

di Sekolah Dasar untuk melatih dan mengasah fikiran serta prilaku sekaligus 

pembelajaran diri apabila di masa mendatang menjadi seorang Guru. 

3) Peneliti Sekaligus penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjanam S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

b. Siswa  

Sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman untuk menumbuhkan 

kesadaran terhadap pelestarian kesenian dan budaya yang dalam hal ini 

diselenggarakan melalui ekstrakurikuler.   

c. Sekolah 

1) Sebagai bahan kajian referensi dan evaluasi dalam mengembangkan dan 

meningkatkan mutu akademik maupun nonakademik sekolah dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari.  Sekaligus 

sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam hal ini pemangku 

kebijakan tertinggi, serta guru dan masyarakat sekolah. Untuk pengembangan 

dan peningkatan mutu akademik maupun nonakademik dan diharapkan dapat 

mencetak lulusan yang mempunyai daya saing yang tidak hanya 
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mengandalkan kemampuan kognitif saja melainkan diupayakan menciptakan 

lulusan yang memiliki keterampilan-keterampilan lainya. 

2) Mendukung Visi Misi serta tujuan SDN Dinoyo 3 Malang dalam melahirkan 

generasi muda penerus bangsa yang cerdas, tangkas, kreatif, inovativ dan 

berbudi pekerti luhur. 

d. Peneliti selanjutnya 

Menjadi pedoman atau referensi penelitian berikutnya baik pengetahuan 

secara teoritis maupun secara praktis tentang “Analisis Implementasi 

Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari Dalam Upaya Pengembangan Bakat 

Siswa di SDN Dinoyo 3 Malang”  untuk dikembangkan lebih lanjut. 

E. Pembatasan masalah 

       Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam  maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan 

“pelaksanaan ekstrakurikuler sei tari yang meliputi bentuk strategi, metode 

pembelajarannya, faktor pendukung dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan 

ektrakurikuler seni tari”. Peneliti memilih lokasi penelitian di SDN Dinoyo 3 

Malang karena Sekolah dasar ini telah mendapatkan segudang penghargaan terkait 

dengan prestasi seni tari baik di tingkat kota malang maupun  ditingkat provinsi. 

F. Definisi Operasional  

       Sebagai upaya untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah 

yang digunakan dalam penelitian maka Peneliti memberikan penjelasan terkait 

istilah-istilah yang digunakan, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Implementasi yang dimaksud pelaksanaan dalam hal ini adalah terkait dengan

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari.

2. Ekstrakurikuler adalah kegiatan siswa diluar kegiatan belajar mengajar

(KBM) sebagai upaya untuk pengembangan diri siswa dan juga

menumbuhkembangkan potensi, minat dan siswa.

3. Seni Tari adalah suatu unsur keindahan yang diciptakan oleh manusia melalui

gerak sebagiian atau seluruh tubuh yang diringi oleh musik.

4. Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang dimiliki oleh

seseorang atau siswa yang memerlukan binaan untuk mengembangkan

potensinya tersebut.

5. Pengembangan Bakat adalah menumbuhkembangakan bakat siswa untuk

menjadi pribadi yang berdaya saing dan berkualitas.


