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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan  mempunyai metode sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan dari 

pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang melibatkan sekelompok orang yang 

dipercaya sebagai pendidik yang nantinya akan membagi ilmu untuk peserta didik 

yang berhak mendapat ilmu tersebut. pendidikan bisa dikatakan bekal untuk bayi 

sampai tumbuh dewasa untuk menyiapkan masa depannya maupun bekal untuk 

menjalani hidup sehari-hari. Seperti yang sudah dinyatakan Rohidi (1994, 6-8) 

pendidikan merupakan proses pengalihan kebudayaan, sebagai model-model 

pengetahuan, nilai-nilai dan kepercayaan. Proses pengalihan (oleh pendidik( dan 

penerimaan (oleh peserta didik) bertalian dengan substansi teretentu (kebudayaan) 

dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman hidup (penghayatan dan pemilihan). 

Pendidikan yang berpedoman pada kebudayaan yang menjadi kerangka dari 

pendidikan itu sendiri. Pendidikan juga bisa dijadikan sarana untuk anak yang 

mempunyai bakat minat agar dikembangkan. Di dalam Pendidikan juga bisa saja 

menghasilkan sebuah karya yang pendidikan tersebut dinamakan pendidikan seni. 

Salah satu bentuk pemberdayaan potensi diri dapat diajarkan melalui 

kegiatan seni. Dengan melalui seni, siswa akan memperoleh berbagai pengalaman 

, pengetahuan, ketrampilan dan latihan berfikir kreatif serta peka akan keindahan. 

Seperti yang dinyatakan Triyant (2001: 387-388) menjelaskan bahwa pendidikan 

seni sangat efektif dengan ditandai terciptanya kondisi yang memberi peluang 

anak secara bebas terkendali mengembangkan kepekaan fantasy, imaginasi, dan 

kreasi anak.  Pendidikan seni dapat berupa seni tari, seni rupa, seni drama atau 
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teater, dan seni musik. Semua cabang pendidikan seni sangat penting 

diajarkan untuk anak terutama anak usia dini agar tidak terlambat untuk mereka 

mengerti dan paham akan kekayaan budaya dari Negara sendiri. Karena selain 

mereka paham jika kita mengembangkan cara berfikir mereka, kesadaran untuk 

ikut serta menjaga dan melestarikan akan tertanam pada pola pikirnya. 

Pendidikan seni tari sangat berpengaruh pada perkembangan anak, 

perkembangan motorik kasar dan juga motorik halus. Maka dari itu sangat bagus 

sekali jika seni tari dikembangkan dalam penddikan Sekolah Dasar, Karena 

dengan begitu dari dini mereka dapat mengerti apa yang harus dilakukan sebagai 

upaya pelestarian budaya yang dipunya.  Pendidikan seni tari juga menunjang 

ketrampilan anak untuk berpikir dan berimaginasi lebih yang dapat diterapkan 

dalam ketrampilan menjalani hidup sehari-hari. Melalui pendidikan seni tari anak 

juga mendapatkan nilai sosial yang tinggi, mengenalkan serta menanamkan seni 

budaya bangsa. Indonesia dengan beragam budaya membutuhkan perlakuan yang 

seharusnya di jaga. Agar tetap lestari dan berkembang kesadaran dalam 

pelestarian seni tari harus ditingkatkan mulai dari dini.  

Seni tari mempunyai peran dalam pembentukan pribadi siswa yang 

harmonis. Pemberian pengalaman seni tari pada anak menjadi fungsional untuk 

mengembangkan berbagai kemampuan yang mempengaruhi sikap mental siswa 

dalam mempersiapkan diri. Hidayat (2005 : 08) menyatakan bahwa seni tari 

merupakan ungkapan manusia dengan gerakan-gerakan tubuh manusia secara 

ekspresif yang bertujuan ditetapkan secara kultural,mengandung ritme, memiliki 

nilai estetika dan memiliki potensi simbolik. Sebuah tarian adalah kumpulan dari 

berbagai macam unsur yakni, wiraga (seni tari yang harus  menonjolkan gerak 
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 anggota badan berupa kepala, tangan dan kaki ), wirama (seni tari yang 

harus  memiliki gerakan ritmis sesuai dengan irama pengiringnya) dan wirasa 

(sebuah rasa yang diresapi pada saat menari).  Ketiga unsur tersebut menyatu 

menjadi sebuah tarian yang indah dan serasi.  

Gerakan dalam tari tidaklah realistis seperti gerakan biasa dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya lari, melompat dan sebagainya. Gerakan tari memiliki unsur 

estetis tersendiri. Dari berbagai gerakan di serasikan dengan irama yang ada 

menjadi sebuah tarian yang penuh nilai estetka ketika dilihat oleh penikmat tari. 

Terdapat 3 jenis tari yaitu tari tradisional, tari kreasi dan tari tradisional. Dari 

bermacam-macam tari yang sudah disebutkan terdapat fungsi-fungsi tersendiri. 

Pada umunya seni tari mempunyai 5 fungsi, yakni : fungsi pertunjukan, fungsi 

upacara, fungsi hiburan, fungsi pergaulan serta fungsi kesenian. 

Menurut (Pusat Kurikulum 2010) Pendidikan karakter dimaknai sebagai 

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga 

mereka memiliki nilai-nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan 

nilai-nilai tersebut pada kehidupan sehari-harinya, sebagai anggota masyarakat 

yang religious, nasionalis, produktif dan kreatif. Berkaitan dengan pendidikan 

karakter yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

berkepribadianb  atau berkarakter baik , dapat dinilai dari sifat, perilaku dan 

kebiasaan dia dalam kesehariaanya. Karakter peserta didik adalah akhlak peserta 

didik tersebut yang mereka dapat kan dari lingukngan sekitarnya, baik dari 

lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Mereka mengambil beberapa 

contoh karakter yang ingin mereka tiru tanpa mereka tahu baik dan buruknya 



4 
 

 
 

akhlak tersebut. Selain akhlak karakter juga bisa diartikan sebagai 

pembiasaan. Oleh karena itu pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh anak dan 

alangkah lebih baiknya jika pendidikan karakter di bangun sejak dini agar tidak 

terlambat nantinya. Penanaman pendidikan tidak berdiri sendiri seperti mata 

pelajaran pada umumnya tapi lebih pada dimasukkan pada saat proses 

pembelajaran dengan kata lain menitipkan pada mata pelajaran yang sedang 

dilakukan dalam kelas. Bisa kapan saja tidak harus terjadwal. 

Pendidikan karakter paling efektif jika dituangkan dalam sebuah karya, 

karya yang mereka juga ikut serta di dalamnya. Peserta didik akan lebih 

mendapatkan makna ketika mereka aktif di dalamnya. Di era yang serba modern 

ini banyak siswa Sekolah Dasar yang sudah mengenal gadget, bukan sekedar 

mengenal mereka juga sudah kecanduan dengan teknologi komunikasi tersebut.. 

Anak jaman sekarang mulai meninggalkan ragam budaya bangsa sendiri, mereka 

lebih mengagumi dan menikmati ragam budaya dari barat. Dengan pembiasaan 

yang mereka lakukan sehari-harinya mereka jadi mengikuti budaya barat tersebut 

dari segi bahasa dan perilakunya. Maka dari itu sangat dibutuhkan tenaga 

pendidik yang lebih inovatif,produktif dan ikreatif dalam hal pendidikan karakter 

untuk anak.  

       Seperti yang kita ketahui pendidikan karakter mepunyai 4 sumber yaitu; 1) 

Agama, 2) Pancasila, 3) Budaya, dan 4) Tujuan Pendidikan Nasional. Sebenarnya 

ketika tenaga pendidik lebih bepikir keras lagi dalam mengemas pendidikan 

karakter dilihat dari ke4 sumber tersebut tenaga pendidik akan berhasil dalam 

menjadikan peserta didik sebagai siswa berkarakter Indonesia. Jika dihubungkan 

dengan pendidikan seni tenaga pendidik dapat mengemas pendidikan karakter 
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melalui pendidikan seni khusunya seni tari. Pada seni tari juga menjadikan siswa 

aktif berkarya. Mereka juga lebih senang ketika mereka ikut serta dalam proses  

pendidikan tersebut. Peseta didik juga antusias ketika tenaga pendidik 

memberikan inovasi baru dalam hal pendidikan dengan tujuan mengurangi tingkat 

jenuh siswa dengan proses yang itu-itu saja dan terkesan monoton.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Ruth Naniek, S.Pd 

guru kelas V dan juga sebagai guru ektrakurikuler yang dilakukan di SDN Beji 

02, guru mengatakan bahwa dari 10 kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang 

kurang hidup adalah seni tari, karena jika dilihat dari peminatnya aja seni tari 

hanya diikuti beberapa siswa dengan gender perempuan saja. Sedangkan semua 

kegiatan ekstrakurikuler diharapkan bisa diikuti oleh semua gender bukan hanya 

wanita saja dan juga sebaliknya, bukan hanya laki-laki saja.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik melalui wawancara dan 

observasi dapat diambil kesimpulan bahwa kuragnya siswa antusias pada 

ekstrakurikuler seni tari dengan alasan mereka bosan dengan tarian-tarian yang 

diajarkan oleh tenaga pendidik serta banyak hal yang kurang dari segi pendidikan 

karakternya. Meskipun disana terdapat berbagai macam ekstrakurikuler seperti : 

Pramuka, Catur,Marching Band, Kulintang, Karawitan, BTA, Seni Tari dan Seni 

lukis. Akan tetapi pendidikan karakter yang ditanamkan juga kurang bermakna 

pada siswa. Sebelumnya seorang guru mengisi ekstrakurikuler tari dengan 

mngajarkan tarian Grebeg sabrang. Nilai karakter yang dapat diambil adalah 

peserta didik dapat menjaga dan melestarikan ragam budaya Indonesia khususnya 

Kota Malang. Tetapi mereka tidak tahu makna gerak tari yang mereka tarikan. 

Alangkah lebih baiknya ketika mereka ikut serta dalam karya mereka juga 
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mendalami sampai pada makna gerak agar mereka mendapatkan banyak 

pendidikan karakter dari ekstrakurikuler tersebut Pengembangan seni tari topeng 

glagah suryo masuk pada kegiatan ekstrakurikuler khususnya seni tari.  

       Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan diluar jam belajar kurikulum standart. 

Kegiatan ekstrakurikuler tersebut disediakan untuk memberikan kesempatan siswa 

menuangkan serta dikembangkan sebaik mungkin kepribadian, bakat, minat dan 

kemampuannya di berbagai bidang yang sudah disediakan sekolah diluar bidang 

akademik. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler tari siswa diperkenalkan dan dilatih 

dalam pelaksanaan kesenian budaya yaitu tarian tradisional. Peneliti memilih 

melakukan pengembangan seni tari topeng glagah suryo di SDN Beji 02 dengan 

tujuan memberikan inovasi baru serta berpengaruh pada anak. Tarian ini diajarkan 

agar anak memiliki pengetahuan dan berkembang dalam beradaptasi. Guru 

memberikan materi tari untuk dimasukkan dalam pendidikan tidak harus tarian 

tradisional. Tari kreasi “Topeng Glagah Suryo” yang berbasis pendidikan karakter 

mampu mengatasi uraian masalah diatas. Dalam segi mangajarkan tari tidak hanya 

irama dan gerakan tari. Alangkah lebih baiknya tenaga pendidik menjelaskan 

makna gerak tari yang terdapat padat tarian ketika proses memgajar tari, dengan 

harapan peserta didik tidak hanya sekedar bisa menari tetapi mereka juga 

memahami makna dari gerakan yang mereka peragakan. Tarian berbasis karakter 

yang dimaksut adalah, tarian yang dari gerakan, irama, kostum dan perlengkapan 

tari menampakkan pendidikan karakter yang akan dicapai dari tarian tersebut.  
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1.2 Rumusan Masalah 

       Bagaimana pengembangan tari kreasi Topeng Glagah Suryo berbasis pendidikan 

karakter pada siswa kelas tinggi Sekolah Dasar ? 

1.2 Tujuan Penelitian 

       Untuk menghasilkan produk pengembangan  tari kreasi Topeng Glagah Suryo 

berbasis pendidikan karakter pada siswa kelas tinggi 

1.3 Spesifikasi Model yang Diharapkan 

1.3.1 Konten 

Tari Topeng Glagah Suryo adalah model tarian yang dikembangkan dari 

tarian topeng malangan yang dikemas sesuai kebutuhan anak, mulai dari 

irama, gerakan sampai dengan kostum. Model pengembangan tari Topeng 

Glagah Suryo digunakan sebagai tarian yang menggambarkan seseorang tokoh 

yang dalam kehidupan sehari-hari menamnamkan pendidikan karakter pada 

dirinya, yaitu nilai toleransi, nilai percaya dri, nilai disiplin, nilai peduli sosial, 

nilai tanggung jawab, dan nilai kerjasama. Pengembangan tari kreasi Topeng 

Glagah Suryo disini mengacu pada tari tradisional khas Malang yaitu tari Topeng 

Bapang, yang dimana tari topeng Bapang mempunyai spesifiksendiri yang sudah 

pakem seperti cerita dari tari Topeng Bapang yaitu sebuah ksatriya dari kedung 

Dhawa yang tegas, pemberani dengan sifat yang pemberontak yang digambarkan 

dengan gerakan tarian yang gagah tegas.  Kemudian disesuaikan dengan anak 

Sekolah Dasar dengan cara mengambangkan gerak tari yang maknanya hamper 
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sama akan tetapi beda di gerak, music dan kostum yaitu diberi judul “Tari 

Topeng Glagah Suryo”. 

1.3.2 Konstruk 

Dalam penelitian ini, akan dihasilkan produk berupa tari kreasi Topeng 

Glagah Suryo berbasis pendidikan karakter dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Tari 

       Tari kreasi ini dilakukan untuk kelas tinggi di Sekolah Dasar pada kegiatan 

ekstrakulikuler seni tari. 

b. Gerak 

    Gerak merupakan unsur utama di dalam tari. Gerak yang diciptakan adalah 

gerak dimana pengembangan  yang acuannya dari tari Topeng Bapang. Gerak 

yang ada di dalam tari kreasi topeng glagah suryo ini sebanyak 10 sampai 15 

gerakan yang harus dilakukan. Perbedaan gerak ini terdapat pada tempo pada 

saat menari , ketika di tari topeng Bapanng tempo dengan tegas dan cepat dalam 

tari Topeng Glagah Suryo ini tempo dibuat pelan dengan music yang tegas dan 

mudh d hafal. Gerakan yang dipilih juga sederhana sehingga siswa tidak akan 

kesulitan untuk melakukan gerakannya. Untuk rician gerak divagi menjadi 3 

gerak dasar, yaitu gerak dasar kepala, gerak dasar tangan dan gerak dasar kakai. 

Dari ketiga unsur gerak tersebut menjadi sebuah kesatuan gerak tubuh yang 

indah.  

c. Waktu 
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      Waktu atau bisa juga disebut durasi tarian kreasi anak ini adalah 5 menit. Di 

waktu 5 menit ini terdapat beberapa gerakan yang sifatnya mengulang-ulang 

dengan formasi yang berbeda 

 

 

d. Musik 

       Musik di dalam tarian ini menggunakan jenis music tradisional gamelan jawa 

khususnya Malang yang diberi judul kreasi Topeng Glagah Suryo. Dimana lagu 

atau music yang dirancang sesuai dengan tema dan berpaduan dari tari topeng 

malangan. Ketika di tari Topeng bapang mempunyai alunan music gamelan yang 

sudah pakem maka dalam tari Topeng Glagah Suryo ini music di rancang dengan 

menggabungkan music Tari Topeng Bapang dengan gabungan Tari kreasi lainnya 

khas Malangan yang dimana music gamelam Malang yang ceria dan mudah di 

ingat oleh peserta didik. 

1.4 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya penelitian pengembangan seni tari kreasi anak ini adalah untuk 

memberikan pembelajaran awal bagi anak dalam bidang ekstrakurikuler khususnya 

seni tari dan memberikan kemudahan anak dalam belajar gerak tari kreasi. Kurangnya 

minat siswa terhadap ekstrakurikuler untuk itu dengan adanya pengembangan seni 

tari kreasi diharapkan menjadi peluang untuk siswa dalam menuangkan minat dan 

bakat mereka, dan juga mereka tidak akan jenuh dengan tarian yang diajarkan itu-itu 
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saja. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengembangkan sebuah tari kreasi 

topeng glagah suryo untuk kelas V. 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1.5.1 Asumsi penelitian pengembangan 

Di dalam penelitian, asumsi/anggaran dasar sangat perlu untuk dirumuskan 

secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. Perlunya peneliti merumuskan 

asumsi/anggapan dasar. Berdasarkan observasi yang sudah peneliti lakukan 

bahwasanya di SDN Beji 02 Malang ini sudah terdapat kegiatan ekstrakurikuler 

dalam bidang seni tari yang di bagi menjadi 2 kelas yaitu kelas rendah dan kelas 

tinggi, jadi siswa juga sudah bisa melakukan gerak dasra tari yang sesuai usia mereka 

1.5.2 Keterbatasan penelitian dan pengembangan 

Di dalam penelitian pengembangan tari topeng glagah suryo ini terdapat 

beberapa keterbatasan, antara lain : 

a. Tari Topeng Glagah Suryo ini hanya digunakan peserta didik kelas tinggi (V) 

untuk anak setara SD saja. 

b. Pengembangan seni Tari Topeng Glagah Suryo ini berfungsi menanamkan nilai-

nilai pendidik an karakter pada peserta didik dalam bidang pendidikan seni 

yaitu khususnya seni tari. 

c. Nilai karakteristik yang terkandung dalam pengembangan Tari Topeng Glagah 

Suryo ini yaitu, nilai toleransi, disiplin, kerja sama, tanggung jawab, peduli sosial, 

dan percaya diri. 

d. Penelitian dan Pengembangan ini dilakukan di SDN Beji 02 
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1.6 Definisi Istilah 

Pendidikan merupakan proses pengalihan kebudayaan, sebagai model-model 

pengetahuan, nilai-nilai dan kepercayaan. Proses pengalihan (oleh pendidik( dan 

penerimaan (oleh peserta didik) bertalian dengan substansi teretentu (kebudayaan ) 

dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman hidup (penghayatan dan pemilihan) 

1. Seni tari merupakan ungkapan manusia dengan gerakan-gerakan tubuh manusia

secara ekspresif yang bertujuan ditetapkan secara kultural, mengandung ritme,

memiliki nilai estetika dan memiliki potensi simbolik

2. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk

mengembangkan suatu produk atau memvalidasi produk yang digunakan dalam

pendidikan untuk suatu pembelajaran.




