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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran seni tari di SD adalah membentuk sikap kreatif, 

sensitif dan menumbuhkan sikap apresiatif anak melalui pengalaman 

berekpresi dan mengkomunikasikan unsur gerak ruang, waktu dan tenaga 

dengan mengamati dan berkarya secara langsung sesuai dengan tingkat 

perkembangan pikiran anak. Isi pembelajaran meliputi (1) gerak dan 

ekspresi, (2) mengekplorasi unsur – unsur gerak tari, (3) membuat ragam 

gerak, (4) komposisi gerak, dan (5) membuat gerak dasar dengan iringan 

lagu (Depdiknas 2005: 36). Dengan adanya pengaturan baru untuk 

kemajuan kebudayaan maka akan dimuat aturan tentang manajemen 

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (UU No. 5 

Tahun 2017). Oleh karena itu di dalam pembelajaran seni tari di SD 

hendaknya harus memberikan dampak yang positif kepada peserta didik 

dikarenakan pembelajaran ini memberikan kesempatan yang setinggi – 

tingginya agar peserta didik mampu mengekspresikan bakat yang 

dimilikinya serta untuk menanamkan kebudayaan yang ada. 

Tari adalah seni, dapat disimpulkan bahwa tari pada dasarnya 

merupakan media atau bahasa komunikasi dalam wujud gerak dan tari juga 

dapat dijadikan alat untuk mengungkapkan pikiran, kehendak, perasaan, 

dan pengalaman kepada orang lain (Pekerti, 2014: 7.2). Semua



2 
 

 

benda, baik makhluk hidup atau benda mati yang ada di sekitar kita dapat 

menjadi sumber gagasan gerak tari, misalnya gerak hewan, gerak tumbuhan, 

dan yang lainnya. Oleh karena itu tari bukanlah ajang untuk bergerak saja 

tetapi tari juga dapat mengkomunikasikan pikiran, kehendak, perasaan dan 

pengalaman seseorang. Dengan adanya gerakan – gerakan di dalam sebuah 

tarian maka perasaan yang dirasakan seseorang akan mudah tersampaikan. 

Berdasarkan perkembangan seni tari hingga kehidupan yang seperti 

saat ini maka seni tari dapat dibedakan sebagai berikut bahwa yang pertama 

ada tari tradisi (tari tradisi kerakyatan dan tari tradisi keraton) dan yang 

kedua tari kreasi. Tari kreasi adalah suatu bentuk penataan baru karya tari 

yang diungkapkan secara bebas tidak terikat oleh tatanan – tatanan yang 

sudah ada (Wibisono 2011: 30). Tari kreasi tersebut tumbuh dan 

berkembang di era modern yang ciri masyarakatnya terbuka terhadap 

perubahan – perubahan, meyakini kemajuan, serta mengunggulkan sains 

dan teknologi, kemudian tari kreasi ini bermula dari keinginan koreografer 

untuk menentukan pilihan sendiri, tidak terikat pada atauran – aturan, 

struktur, dan ide yang mengarah pada kreativitas setiap orang (Pekerti, 

2014: 7.28). Koreografer tari kreasi bebas dalam menciptakan bentuk tari 

dan tema tari sesuai keinginannya, tanpa dibatasi oleh aturan – aturan dalam 

tari tradisional. Oleh karena itu tari kreasi ini dapat menemukan bentuk – 

bentuk tari baru yang dapat mengungkapkan ide – ide, perasaan, 

pengalaman pribadi, serta juga dapat menemukan tema baru beserta 

penyajiannya.  
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Tari kreasi juga dapat ditentukan temanya oleh pembuat tarian itu 

sendiri, maka tari kreasi dapat dijadikan untuk alat yang mengajarkan 

tentang kebaikan. Tema untuk tari kreasi bisa juga dari lingkungan sekitar 

sehingga ketika diajarkan kepada anak – anak akan mudah untuk 

dilakukannya, karena anak sudah mengalami dalam kehidupan sehari – hari. 

Menurut (Wiyani 2012: 4)  “salah  upaya  untuk perbaikan kualitas sumber 

daya manusia adalah munculnya gagasan pendidikan karakter dalam dunia  

pendidikan  di  Indonesia”.  Pendidikan  karakter  untuk menjaga 

lingkungan  hidup  haruslah  menyentuh  kepada  usia  dini.  Lembaga-

lembaga  pendidikan  pengajaran  yang langsung membangun pola  pikir 

peserta didik untuk dapat menjaga lingkungan. Kementrian Negara 

Lingkungan Hidup Tahun 2005 menyatakan bahwa “perilaku ramah 

lingkungan atau peduli lingkungan sudah menjadi komitmen kita semua, 

mengingat adanya korelasi yang sangat jelas antara keberlanjutan dan 

kesejahteraan hidup manusia dengan kualitas lingkungannya”. Dengan 

adanya lingkungan yang sehat dan terjaga maka semua orang akan dapat 

melanjutkan kehidupannya tanpa terbebani.  

Pada kenyataannya masalah lingkungan hidup merupakan sikap 

kurang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Terbukti dengan 

adanya kejadian pada tahun 2014 yang telah diterbitkan oleh koran kompas 

(Senin, 24 November 2014 pukul 18.53 WIB) dan ditulis Ahmad Faisol 

mengatakan bahwa seorang kuli pasir asal Desa Pesisir, Kecamatan 

Sumberasih, Kabupaten Probolinggo divonis hukuman dua tahun penjara 

dan denda Rp 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo. Hal ini 
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dikarenakan seorang kuli pasir ini telah menebang pohon mangrove yang 

akan digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak di rumahnya. 

Sepertinya memang terlihat biasa hanya untuk digunakan memasak tetapi 

dampak dari kejadian tersebut dapat membawa bencana bagi kita semua. 

Jikalau mulai dari kecil tidak ditanamkan rasa peduli lingkungan maka akan 

terjadi hal – hal yang tidak seharusnya terjadi. Itu merupakan kejadian yang 

dilakukan orang dewasa yang sudah lebih banyak mengalami pengalaman 

hidup, apalagi kalau sampai anak – anak tahu bagaimana cara mereka untuk 

menjaga lingkungan kedepannya nanti.  

Seperti halnya kejadian banjir dan angin kencang di Kendari yang 

menyebabkan rangka baja dan atap SD Kuncup Pertiwi di Jalan Abunawas 

roboh. Salah satu petugas kebersihan mengatakan bahwa “ ini banjir akibat 

kurangnya kesadaran warga Kendari akan pentingnya menjaga lingkungan, 

banyak yang buang sampah di selokan sehingga air tersumbat”, ungkap 

Suhardin terbitan koran kompas (Kamis, 2 Maret 2017 pukul 13.04 WIB) 

dan ditulis oleh Farid Assifa. Kejadian itu merupakan contoh ketika tidak 

membuang sampah ditempatnya akan mengakibatkan banjir yang sangat 

merugikan kita sendiri. Maka dari itu setidaknya mulai dari kecil anak sudah 

harus diajarkan bagaimana cara untuk peduli terhadap lingkungan bisa dari 

kegiatan – kegaitan di rumah dan di sekolah. 

Berdasarkan berbagai analisis kebutuhan melalui kegiatan observasi 

dan wawancara yang dilakukan di SDN Purwantoro 2 Malang pada hari 

Senin tanggal 6 November 2017, guru mengatakan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler tari menarik banyak minat peserta didik. Didalam kegiatan 
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tersebut diketahui masih banyak siswa yang kurang peduli dengan 

lingkungan sekitar, terbukti dari penilaian yang dilakukan guru terhadap 20 

siswa hanya ada 1 siswa yang peduli kepada lingkungan. Seperti dalam 

kegiatan membersihkan dan merapikan kelas hanya ada seorang siswa yang 

berpartisipasi untuk membantu guru dalam kegiatan tersebut dan masih 

terlihat ada siswa yang membuang sampah semabarangan. Kemudian 

terlihat meskipun sudah menarik banyak mkinat siswa tetapi ada beberapa 

peserta didik belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler tari 

dan hanya beberapa peserta didik yang hafal dengan tarian yang sudah 

diajarkan. 

Maka dari itu untuk menanamkan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungan , serta meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dan 

meningkatkan tarian yang dihafal oleh peserta didik maka dilaksanakan 

penelitian pengembangan tari kreasi untuk penanaman karakter go green. 

Dengan harapan agar peserta didik lebih memahami dan mencintai 

lingkungan melalui pembelajaran dalam ekstrakulikuler tari go green. 

Kemudian peserta didik lebih aktif dan menghafal setiap gerakan yang ada 

di dalam tarian. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, di dalam kegiatan 

ekstrakulikuler tari masih ada siswa yang kurang peduli terhadap 

lingkungannya. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan solusi mengenai 

permasalahan tersebut dengan mengembangkan tari kreasi untuk 

penanaman karakter go green kepada siswa. Hal tersebut didukung dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2015) dengan hasil 
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penelitian  yang  telah  dilakukan dapat  diketahui  nilai-nilai  karakter  yang 

telah  ditunjukkan  oleh  peserta  didik  yaitu religius,  kerjasama,  toleransi,  

rasa  percaya diri,  saling  menghormati,  sabar,  disiplin, tekun,  

tanggungjawab  dan  cinta  tanah  air. Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  

peserta  didik  pada  saat  kegiatan  ekstrakurikuler  seni  tari berlangsung  

dan  terlihat  antusias  dari  para peserta didik tersebut. Artinya meskipun 

belum 18 karakter yang ditanamkan tetapi sudah cukup banyak nilai – nilai 

karakter yang dapat ditanamkan kepada siswa. Selanjutnya oleh Natalisa 

(2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan yang dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara telah 

ditemukan yaitu siswa lebih tertarik untuk menggunakan tarian dengan tema 

yang baru daripada tarian tema yang sudah pernah diajarkan sebelumnya 

karena dinilai lebih menyenangkan. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah yang pertama karakter yang akan ditanamkan sudah berbeda 

karena peneliti akan menanamkan karakter go green yang dimana siswa 

akan diajarkan cara peduli terhadap lingkungan dengan menggunakan tarian 

sedangkan penelitian sebelumnya fokus kepada 18 nilai karakter, yang 

kedua yaitu tarian yang dipilih untuk menanamkan nilai – nilai karakter juga 

berbeda berdasarkan penelitian sebelumnya cenderung menggunakan tari 

tradisional atau tari daerah tetapi tarian yang akan digunakan peneliti yaitu 

tari kreasi dengan tema go green. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan 

yang ada di SDN Purwantoro 2 maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang pengembangan tari kreasi untuk menanamkan karakter go green. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan tari kreasi untuk menanamkan karakter go 

green pada siswa kelas rendah Sekolah Dasar ? 

2. Bagaimana keefektifan tari kreasi untuk menanamkan karakter go green 

pada siswa kelas rendah Sekolah Dasar ? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

1. Untuk mendeskripsikan tari kreasi untuk menanamkan karakter go 

green pada siswa kelas rendah Sekolah Dasar. 

2. Untuk mendeskripsikan keefektifan tari kreasi untuk menanamkan 

karakter go green pada siswa kelas rendah Sekolah Dasar. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam penelitian ini, akan dihasilkan produk berupa tari kreasi 

untuk menanamkan karakter go green dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Tari kreasi ini dilakukan untuk kelas rendah di Sekolah Dasar pada 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 

2. Gerak 

Gerak merupakan unsur utama di dalam tari. Gerak yang ada di 

dalam tari kreasi go green ini disesuaikan dengan gerakan yang biasa 

dilakukan oleh anak seusia Sekolah Dasar. Gerakan yang dipilih juga 

sederhana sehingga siswa tidak akan kesulitan untuk melakukan 

gerakannya. 

 

3. Ruang 
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Ruang adalah tempat untuk bergerak. Dimana tari kreasi go 

green ini latihannya di dalam ruang kelas dengan menyisihkan semua 

kursi yang ada di dalam kelas. 

4. Waktu 

Waktu yang terjadwal untuk latihan tari kreasi go green ini pada 

semester 2 tahun 2017 – 2018. Setiap minggunya dilakukan 1 kali 

pertemuan latihan. Durasi latihan tari kreasi go green ini sebanyak 1 

setengah jam dalam setiap pertemuannya. 

5. Musik  

Musik di dalam tarian ini atau yang mengiringi tari kreasi go 

green ini berjudul go green. Dimana di dalam lagunya mengajak siswa 

untuk selalu menjaga lingkungan dengan memulai dari hal kecil seperti 

contohnya membuang sampah ditempatnya. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Hasil pengembangan tari kreasi go green ini pada ekstrakulikuer tari 

di SDN Purwantoro 2 adalah sebagai berikut: 

1. Teoretis 

Menanamkan karakter go green atau peduli lingkungan melalui tarian 

kreasi yang dilakukan di Sekolah Dasar dan menambah ilmu 

pengetahuan tentang seni tari kreasi. 

 

2. Praktis 
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a. Bagi siswa, dengan adanya tari kreasi go green ini diharapkan siswa 

mampu memahami keadaan lingkungan sekitar dan lebih mencintai 

lingkungannya. Kemudian siswa dapat bermain sambil belajar 

tentang cara peduli terhadap lingkungan, sehingga siswa tidak 

mudah bosan dalam belajar bahkan mereka akan semakin tertarik 

untuk belajar. 

b. Bagi guru, dengan adanya tari kreasi go green ini diharapkan sebagai 

salah satu alternatif tarian untuk diajarkan kepada siswa dalam 

pembelajaran ekstrakuilikuler tari dan sebagai referensi untuk 

mengembangkan tarian yang lainnya. 

c. Bagi sekolah, dengan adanya tari kreasi go green ini diharapkan 

lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan lebih terjaga karena 

tarian ini untuk menanamkan karakter cinta lingkungan kepada 

siswa. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Asumsi yang digunakan peneliti pada pengembangan tari kreasi 

untuk penanaman karakter go green di SDN Purwantoro 2 Malang adalah :  

a. Validator adalah orang yang mengerti tentang seni tari dan 

mempunyai pengalaman di bidang seni tari. 

b. Diajarkan kepada anak Sekolah Dasar untuk sarana menanamkan 

karakter anak. 

 

Pada pengembangan tari kreasi untuk penanaman karakter go green 

di SDN Purwantoro 2 Malang, peneliti hanya membatasi pada :  
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a. Sebuah tarian hanya diutamakan di Sekolah Dasar kelas rendah 

karena penanaman karakter pada usia anak Sekolah Dasar sangat 

penting. 

b. Batasan hanya untuk menanamkan karakter go green. 

G. Definisi Operasional 

Istilah - istilah yang perlu didefinisikan secara operasional dalam 

pengembangan tari kreasi untuk penanaman karakter go green di Sekolah 

Dasar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tari Kreasi adalah salah satu jenis tarian dan bentuk penataannya 

diungkapkan seacar bebas tidak terikat oleh tatanan yang sudah ada. 

Selain itu tari kreasi juga dapat dilakukan dengan tema yang dekat 

dengan peserta didik. Seperti contohnya tari kreasi ini yang bertema 

go green. 

b. Ekstrakurikuler tari adalah suatu kegiatan tambahan untuk peserta 

didik yang dilakukan di dalam sekolah tetapi diluar jam 

pembelajaran dan mengajarkan tentang gerakan – gerakan yang 

dipadukan dengan sebuah musik sehingga menjadi suatu bentuk 

ragam tarian yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. 

c. Karakter go green adalah satu salah karakter atau sikap yang 

ditujukan untuk mengetahui cara dan melakukan kegiatan yang 

peduli terhadap lingkungan sekitar.  


