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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Indonesia kaya akan suku bangsa, tiap-tiap suku bangsa mempunyai 

kebudayaan masing-masing dan berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut 

merupakan modal kekayaan bangsa Indonesia. Hal yang mempengaruhi 

banyaknya keragaman bangsa Indonesia antara lain latar belakang sejarah, 

lingkungan alam dan budaya. Masing-masing suku bangsa memiliki 

kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai budaya yang luhur. “ 

Kebudayaan berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah yang merupakan 

bentuk jamak dari kata ”buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan 

diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal” 

(Soekanto, 2010:150)  

Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat suku tertentu yang dapat membedakan dari 

kebudayaan suku lainnya karena faktor agama, adat istiadat, dan lingkungan 

alam yang berlainan. Dalam perkembangan budaya lokal di setiap daerah, 

tentu memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan rasa cinta tanah air 

dan semangat nasionalisme karena kesenian budaya lokal tersebut 

mengandung nilai-nilai sosial masyarakat. Namun dalam derasnya arus 

globalisasi, pada satu sisi mengakibatkan kemajuan yang sangat pesat, tetapi 

di tempat lain juga mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Kemajuan 
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yang terjadi dapat dirasakan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Hal ini bisa disebut sebagai cultural lag (ketertinggalan budaya). “Cultural 

lag merupakan ketidakserasian dalam perubahan-perubahan unsur-unsur 

masyarakat atau kebudayaan” (Soekanto, 2010).  

Majid (2014) menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

konsep dasar yang diterapkan ke dalam pemikiran seseorang untuk dijadikan 

akhlak jasmani, rohani, maupun budi pekerti sehingga dapat mengurangi 

krisis moral. Melalui kegiatan ektrakurikuler seni tari di sekolah dapat 

membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab untuk menjadi lebih baik.  

Menurut Badan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia maka perlu adanya penanaman 

karakter bagi peserta didik terutama dalam hal cinta budaya.  Alternatif lain 

yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi, 

permasalahan diatas adalah melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai 

alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi 

baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa 

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab 

berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil 
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dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera, 

tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat. Pendidikan 

Sekolah Dasar merupakan pendidikan yang paling lama jenjang 

pendidikannya yaitu dimulai pada saat kelas 1 SD (awal masuk) sampai 

dengan kelas 6 SD. Apabila penanaman nilai-nilai budaya benar-benar di 

implementasikan kepada peserta didik khususnya masa Sekolah Dasar (SD) 

maka nilai-nilai budaya yang ada benar-benar terinternalisasi didalam diri 

dan jiwa mereka sehingga mereka dapat menyaring pengaruh budaya luar dan 

bahkan cenderung untuk menerima budaya luar dengan proses pertimbangan 

(valueing). Hal ini terjadi karena para peserta didik memiliki norma dan nilai 

budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

pertimbangan.  

Cara mengenalkan kebudayaan kepada peserta didik yaitu melalui 

tahap-tahap sebagai berikut: (1) Diadakannya pagelaran kesenian tradisional 

secara berkelanjutan. (2) Diadakannya festival-festival yang mengangkat 

kembali budaya Nusantara. (3) Pembuatan dokumentasi seluruh kebudayaan 

Nusantara baik dalam bentuk buku, film, fotografi, dll. (4) Seminar-seminar 

berkaitan dengan kebudayaan Nusantara, keberagamannya serta nilai luhur 

yang terkandung didalamnya. (5) Pendirian sanggar-sanggar seni tradisional 

lalu dikelola oleh pemerintah secara terpadu. Termasuk disekolah-sekolah 

berupa kegiatan ekstrakurikuler. (Aditya, 2011)  



4 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, disampaikan bahwa dalam 

mengenalkan budaya indonesia khususnya pada tingkat sekolah dasar yaitu 

dengan cara memperkenalkannya melalui sebuah kegiatan yang terintregasi 

serta berkesinambungan, dimana salah satunya yaitu menggunakan kegiatan 

ekstra kurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu komponen dalam budaya 

sekolah “ budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencangkup 

ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler dan kegiatan 

ekstrakurikuler” ( pusat kurikulum, 2010). Kegiatan ekstrakurikuler, dapat 

lebih mengenalkan lingkungannya kepada peserta didik, minatnya dan teman 

sebayanya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri peserta didik sehingga pada nantinya dia akan dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh 

rasa kebangsaan dan cinta budaya. 

Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki kebudayaan. 

Budaya tersebut berupa kesenian batik malangan, bantengan yang 

dilaksanakan ketika ada acara syukuran, karnaval, dan tari topeng malangan.  

Setiap daerah di indonesia mempunyai kesenian tari-tarian yang 

membedakannya dengan tarian daerah lain. Begitu pula dengan Kota  

Malang, kesenian yang berupa tari-tarian adalah kesenian tarian topeng 

Malangan. Tari topeng Malangan adalah pertunjukan kesenian dimana semua 

pemerannya menggunakan topeng dan cerita yang sering dibawakan adalah 

cerita Panji.  

Hasil observasi, diperoleh hasil bahwa SDN Pamotan 06 merupakan 

sekolah yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tari setiap hari jumat 
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pada pukul 13.00-15.00 WIB. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

tari yaitu siswa kelas I s/d VI. Observasi juga dilakukan dengan 

mewawancarai salah satu guru kelas V dan pembina/pelatih tari. Menurut 

guru kelas V dan pelatih tari, pembentukan karakter rasa nasionalis dan 

gotong royong masih belum maksimal dikarenakan kurangnya semangat dan 

kemauan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler seni tari. Rasa nasionalis 

siswa juga belum muncul bisa dilihat dari kurangnya minat melestarikan 

budaya nasional Indonesia seperti kesenian Tari. Berdasarkan hasil observasi 

tersebut, butuh waktu bagi pelatih untuk membiasakan rasa nasionalis dan 

gotong-royong karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ 

Analisis Ekstrakurikuler Seni Tari dalam Membentuk Karakter Siswa 

di SDN Pamotan 06 Kabupaten Malang ”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tari dalam membentuk 

karakter siswa di SDN Pamotan 06 Kabupaten Malang? 

2. Apa saja karakter yang terbentuk dari pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari di SDN Pamotan 06 Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana kendala pelatih dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tari untuk 

membentuk karakter siswa pada peserta didik di SDN Pamotan 06 

Kabupaten Malang? 
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4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam  pelaksanaan 

ekstrakurikuler tari dalam membentuk karakter siswa di SDN Pamotan 06 

Kabupaten Malang? 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tari dalam membentuk karakter pada siswa di SDN 

Pamotan 06 Kabupaten Malang. 

2. Untuk menjelaskan apa saja karakter yang terbentuk dari pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SDN Pamotan 06 Kabupaten 

Malang. 

3. Untuk menjelaskan kendala pelatih dalam pelaksanaan ekstrakurikuler 

tari untuk membentuk karakter pada siswa di SDN Pamotan 06 

Kabupaten Malang. 

4. Untuk menjelaskan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan ekstrakurikuler tari di SDN Pamotan 06 Kabupaten 

Malang? 

1.4   Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teorik maupun praktis: 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

pengetahuan tentang pelaksanaan ekstrakurikuler tari dalam membentuk 

karakter peserta didik. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan berpikir serta jika nanti menjadi guru 

dapat ikut serta dalam pelaksanaan ekstrakurikuler tari untuk 

membentuk karakter peserta didik. 

b. Bagi sekolah 

Sebagai bahan kajian dalam penerapan ekstrakurikuler seni tari dalam 

membentuk karakter 

c. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Sebagai kajian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa bekerja 

sama dengan sekolah-sekolah untuk saling membantu dalam 

mendidik dan mengajarkan peserta didik dengan baik dan benar. 

1.5  Batasan penelitian. 

Kegiatan ekstrakurikuler tari dapat menunjang pembentukan 

karakter salah satunya melalui kegiatan menari yang membuat siswa menjadi 

disiplin. Banyak hal mendasar yang berpengaruh  terhadap pembentukan 

karakter anak. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan 

karakter seorang anak adalah lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui 

kalau keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak. Faktor selanjutnya 

yang sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap pembentukan 

karakter seorang anak adalah sikap dari orang tua. Cara orang tua mendidik 

dan bersikap terhadap anak akan memberikan karakter yang berbeda pada 

anak. Faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan dan karakter 

anak yaitu lingkungan sosial anak. Biasanya anak akan bersikap lebih aktif 
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dan lebih terbuka ketika berada di lingkungan keluarga. Akan tetapi ketika 

berada di lingkungan lain, anak biasanya terlihat lebih pendiam dan tertutup. 

Mengingat luasnya cakupan penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

membatasi ruang lingkup penelitian ”Analisis Ekstrakurikuler Tari dalam 

Membentuk karakter siswa di SDN Pamotan 06 Kabupaten Malang”. Peneliti 

hanya meneliti siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari di SDN Pamotan 

06. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari yaitu siswa kelas tinggi (4, 5, 

dan 6)  dilatih tari Tradisional. 

1.6   Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan masalah pengertian dalam penafsiran 

tentang landasan berfikir dari masalah yang ditampilkan maka peneliti perlu 

untuk menjelaskan istilah-istilah pada pengertian tersebut: 

1. Ekstrakurikuler  

Wiyani (2013), menjelaskan ekstrakurikuler merupakan kagiatan 

pendidikan diluar jam pelajaran yang ditunjukkan untuk membantu 

perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan 

minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 

peserta didik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

ekstrakurikuler merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah 

dan di luar jam pelajaran dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menyenangkan, sehat, teratur, terarah. Ekstrakurikuler tari juga dapat di 

artikan dengan kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik 

di sekolah yang di adakan diluar jam belajar untuk mempelajari seni tari. 
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2. Seni Tari  

Poentjopoetro dkk. (2008), menjelaskan gerak dan irama dalam 

kehidupan manusia tidak lepas dengan jiwanya. Seni tari sebagai 

keindahan gerak anggota badan manusia yang bergerak, berjiwa, dan 

berirama yang harmonis. Anak-anak yang mendengar suatu nyayian, 

gamelan, atau musik akan tersentuh jiwanya dan bergerak, kreativitas 

timbul, dengan spontan anak-anak akan menggerakkan anggota badan 

sesuai irama yang didengarnya.  

3. Pembentukan Karakter 

Koesoema (2009), menjelaskan pembentukan karakter adalah 

perilaku dan sikap sehari-hari yang merupakan praktis moral yang 

menyampaikan nilai khusus terhadap siswa. Kertajaya, (2010) 

menjelaskan karakter adalah cirri khas yang dimiliki oleh suatu objek atau 

individu karakteristik yang asli dan berakar pada kepribadian atau individu 

benda serta “mesin” yang mendorong bagaimana bertindak, berperilaku, 

katakanlah dan menanggapi sesuatu. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain, watak. Berkarakter artinya 

mempunyai watak, mempunyai kepribadian, dan karakter moral adalah 

evaluasi kualitas tahan lama individu tertentu, konsep karakter dapat 

menyiratkan berbagai atribut termasuk keberadaan atau kurangnya 

kebajikan seperti perilaku integritas, keberanian dan kebiasaan, karakter 

moral terutama mengacu pada kumpulan kualitas yang membedakan satu 

orang dari yang lain-lain pada tingkat budaya serta perilaku moral. 


