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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1   Kajian Teori 

1.1.1 Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan (2008), 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di 

sekolah maupun di luar sekolah.  

Menurut Wiyani (2013), menyatakan bahwa : Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan 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 pengetahuan yang dipelajari 

oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka 

maupun lingkungan sekitarnya. 

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 

(Wiyani , 2013). 
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b. Tujuan Ekstrakurikuler 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler ayat (2) 

yaitu: Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, 

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang dijelaskan oleh (Mumuh 

Sumarna 2006) yaitu: kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksudkan untuk 

lebih mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program 

kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.  

2. Seni Tari 

a. Pengertian Seni Tari 

Tari merupakan salah satu bagian dari seni yang diwujudkan 

dengan gerak. Gerak merupakan elemen yang paling penting dalam seni 

tari. Pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia 

adalah gerak. Gerak yang dimaksud dalam tari bukanlah gerak nyata yang 

sesuai realita, tetapi gerak yang telah diubah menjadi gerak-gerak yang 

sifatnya ekspresif. Menurut Langer gerak ekspresif adalah gerak-gerak 

yang indah dan dapat menggetarkan perasaaan manusia (John Martin 

dalam Purwatiningsih, 2002). 

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 
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dan bergerak, kreativitas timbul, dengan spontan anak-anak akan 

menggerakkan anggota badan sesuai irama yang didengarnya. Gerak dan 

irama dalam kehidupan manusia tidak lepas dengan jiwanya 

(Poentjopoetro dkk., 2008).  

b. Tujuan Tari 

Soedarsono menyatakan bahwa tari adalah ungkapan perasaan 

manusia tentang sesuatu dengan gerak gerak ritmis yang indah 

(http://massofa.wordpress.com). Karena substansi penelitian ini berada 

pada ranah seni tari, maka unsur gerak menjadi sesuatu yang utama. Unsur 

gerak dalam ranah pembelajaran adalah masuk unsur psikomotorik. Atas 

dasar itu Curt Sachs memberikan batasan bahwa tari adalah gerak (tubuh) 

yang ritmis. Tari yang bertujuan untuk hiburan pribadi lebih 

mementingkan kenikmatan dalam menarikannya. Tujuan maupun 

keindahan tarinya tidak dimasalahkan, oleh karena sifat tarinya yang 

spontan, penampilan pribadinya lebih menonjol. 

Massofa (2008) menjelaskan bahwa kegunaan praktis dalam tari 

yang dipercaya oleh masyarakat yang hidupnya masih dipengaruhi tatanan 

agraris, tari dipercaya menghasilkan kekuatan magis, yaitu magi imitatif 

dan magi simpatetis yang diharapkan mampu mempengaruhi serta 

menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu banyak ahli 

merangkumnya dalam kategori yang berbeda. 

c. Jenis Tari 

Menurut Rahatuningtyas (2015) seni tari yang berkembang di 

masyarakat dapat dibedakan menjadi tari tradisional dan tari modern. Ada 
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beberapa jenis tari yang berkembang di masyarakat pada saat ini menurut 

perkembangannya, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Tari Tradisional 

Tari tradisional atau tari etnis telah populer di barat, istilah 

biasanya adalah ethnic dance (Sumaryono, 2011). Istilah ethnic dance 

pertama kali dipopulerkan pada tahun 1940 oleh La Meri. Secara 

etnisitas, tarian-tarian yang dikelompokkan pada tari tradisional 

memiliki ciri-ciri tertentu pada motif, ragam, dan bentuk geraknya, 

cara geraknya serta corak-corak tata busana yang dikenakan 

penarinya. Tari-tari tradisional dalam perspektif sejarah dan arkeologi 

merupakan artefak-artefak yang mengandung informasi-informasi 

tentang masa lalu yang berhubungan dengan pola hidup masyarakat 

beserta perilaku-perilaku yang menyertainya. Tari tradisional yang 

berkembang di Indonesia memiliki fungsi-fungsi ritual yang dimiliki 

oleh kelompok-kelompok suku. Gerakan-gerakan pada tari tradisional 

di suatu kelompok suku, biasanya mengandung simbol-simbol, atau 

stilisasi dari gerakan-gerakan yang dilakukan, dan menjadi ciri khas 

kelompok suku yang bersangkutan. 

2) Tari Modern 

Kussudirja (2000) menjelaskan bahwa jiwa masyarakat 

Indonesia setelah 17 Agustus 1945 telah bebas dari segala macam 

belenggu dan ikatan untuk dinyatakan dalam segala bentuk baik 

politis maupun kultural. Tari modern adalah tari yang dalam bentuk 

watak, jiwa maupun iramanya sama sekali bebas dari ikatan-ikatan, 

norma-norma dan hukum-hukum tari yang telah ada (Kussidiarja, 
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2000). Tari modern muncul merupakan salah satu bentuk kreativitas 

dari seorang pencipta tari yang disebut koreografer. 

3. Pendidikan Karakter 

a. Tujuan membentuk Karakter 

Tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem 

nilai pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 Pasal 3 yang merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter dan watak 

siswa yang baik serta mengembangkan kemampuan sumber daya 

manusia yang unggul. Pembentukan karakter siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari memberikan pengalaman untuk membentuk 

karakter siswa yang seluas-luasnya, sehingga ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang diperoleh siswa dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Nilai Pendidikan Karakter  

Permendikbud no 23, tahun 2017, menjelaskan bahwa nilai 

karakter yang ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya 

untuk membangun karakter bangsa  terdiri dari 5 karakter peserta 

didik, yaitu sebagai berikut: 



15 

 

 

1. Religius : Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan 

terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam 

perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang 

dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaaan 

lain, hidup rukun dan damai dengan pemaluk agama lain. Nilai 

karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu 

hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan 

individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter 

religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga 

keutuhan ciptaan. 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 karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa, menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya 

bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela 

berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga 
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lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman 

budaya, suku, dan agama. 

3. Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisaikan harapan, mimpi dan cita-

cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), 

tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, 

keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4. Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan 

persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang 

yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain 

menghargai, kerja keras, inklusif, komitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, 

empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 

5. Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada 

nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter 
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integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, 

aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi 

tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai 

integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, 

komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, 

keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama 

penyandang disabilitas). 

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan 

berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi 

satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan 

membentuk keutuhan pribadi. 

c. Sikap  

Menurut Gagne (1977) sikap dimengerti sebagai keadaan 

batiniah seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan pilihan-pilihan tindakan personalnya. Sikap sendiri secara 

umum terkait dengan ranah kognitif dan afektif serta membawa 

konsekuensi pada tingkah laku seseorang. Sedangkan menurut (Trow 

Djali, 2007) mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental atau 

emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. 

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa sikap 

merupakan reaksi atau proses seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus atau objek, sikap tidak dapat dilihat langsung tetapi 

dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup, sikap 

merupakan kesiapan mental yaitu suatu proses yang berlangsung dalam 
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diri seseorang dengan pengalaman individual masing-masing dan 

menentukan respon terhadap objek dan situasi. 

d. Pembentukan Karakter Melalui Guru 

Menurut Koesoema (2009) guru sebagai pendidik karakter 

adalah perilaku dan sikapsikap sehari-hari merupakan praktis moral 

yang menyampaikan nilai khusus terhadap siswa. Perilaku dan sikap 

guru seharihari merupakan praktis moral yang menyampaikan nilai 

khusus terhadap siswa. Pendidikan karakter menjadi salah satu mata 

pelajaran dalam kurikulum.pendidikan karakter meliputi pendidikan 

nilai, pendidikan budi pekerti, atau pendidikan moral pancasila, leh 

karena itu mendidik juga tidak sekedar berurusan dengan penyampaian 

materi pelajaran. Guru mendidik dengan cara menghadirkan diri 

mereka secara utuh dihadapan siswa dan dengan itu siswa merasakan 

kehadiran guru sebagai sosok yang istimewa. Sebagai pribadi yang 

memberikan inspirasi dan rasa hormat, guru menjadi teman, sahabat, 

pengajar, rekan kerja, pendamping, orang tua, dan sema kemampuan 

individu yang memungkinkan proses belajar di sekolah berjalan dengan 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Pernyataan guru di atas bahwa sebagai pendidik karakter 

kiranya tepat menggambarkan bagaimana relasi antar individu dalam 

dunia pendidikan sebab menjadi guru pada hakekatnya menempatkan 

diri sebagai teladan kehidupan bagi para siswa. Sebagai guru kehidupan 

bukan hanya membuat siswa menjadi pintar dan menguasai materi, 

namun membuat mereka bertumbuh secara integral dan utuh sebagai 



19 

 

 

manusia supaya mereka dapat semakin berkembang dalam 

bermasyarakat yang mengukuhkan individualitas dan keunikan dirinya.  

Koesoema (2006) menjelaskan bahwa ada perbedaan nuansa 

antara konsep guru sebagai pengajar dan pendidik. Dalam kata pendidik 

guru berperan lebih sebagai model bagi pembentuk karakter, kehadiran, 

sikap, pemikiran, nilainilai, keprihatinan, secara tidak langsung 

mengajarkan nilai yang membentuk karakter siswa. Tindakan seperti 

ini memiliki cakupan yang leih luas dan lebih eksistensial. Adapun 

fungsi dan jabatan guru di dalam sekolah, yaitu sebagai pengampu mata 

pelajaran tertentu di dalam kelas, menjadi pendamping ekstrakurikuler, 

bahkan menjadi staf dan pimpinan pendidikan, mereka tidak dapat 

meninggalkan keberadaan diri mereka sebagai pendidik karakter. 

selama lingkungan hidup yang dijalani dan dialami adalah perjumpaan 

antar manusia, disitu senantiasa terjadi dialog, transaksi, dan 

komunikasi nilai. Setiap perilaku yang tampil mencerminkan nilai-nilai 

tertentu yang ditangkap oleh individu lain, meskipun nilai tersebut tidak 

selalu secara eksplisit dinyatakan. Pengertian guru sebagai pengajar 

memiliki konotasi lebih sempit sekedar sebagai pelaku penyampai 

materi pelajaran tertentu yang mengajarakan isi materi pembelajaran 

secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang yang diampuhnya.  

Berdasarkan pernyataan di atas dijelaskan bahwa guru tidak 

hanya menjadi guru kelas akan tetapi guru bisa menjadi pembina 

ekstrakurikuler seni tari untuk membentuk karakter siswa. Guru bisa 

ikut serta membentuk karakter siswa tidak hanya dalam kegiatan 
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ekstrakurikuler tari akan tetapi guru juga dapat membentuk karakter 

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 

2.2   Penelitian yang relevan 

Berikut ini beberapa hasil penelitian oleh penulis lain. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sudana (2011) dengan judul “Pelestarian 

Kesenian Tradisional: Pembinaan Tari Baris Gede di Pesraman Gurukula, 

Kabupaten Bangli” menunjukkan bahwa hasil pembinaan Tari Baris Gede 

ini merupakan awal bagi pelestarian seni tari tradisional yang hampir 

punah. Pembinaan yang lebih intensif dan sistematis perlu dilakukan oleh 

berbagai pihak, baik pemerintah, instansi non pemerintah maupun oleh 

masyarakat secara mandiri. 

Kegiatan pembinaan seni tari berdampak pada peserta didik yang mampu 

mempertunjukkan Tari Baris Gede akan menggugah semangat 

masyarakat di dalam melestarikan tari tradisional tersebut dalam 

mementaskannya setiap ada upacara Aagama Hindu di Bali. 

2. Penelitian relevan yang lainnya dilakukan oleh Woro dan Marzuki (2016) 

dengan judul “Peran kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam 

Pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik di SMP Negeri 2 

Windusari Magelang” menunjukkan bahwa peran kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk karakter tanggung jawab 

merupakan sarana yang tepat untuk membentuk karakter tanggung jawab 

dan mengembangkan karakter tanggung jawab peserta didik sesuai 

dengan tujuan pkn. Pembentukan karakter yang dibentuk kepada peserta 

didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP Negeri 2 

Windusari adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab 
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terhadap orang lain, tanggung jawab terhadap alam dan tanggung jawab 

terhadap tuhan Yang Maha Esa. 

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Sudana (2011) adalah 

sama-sama meneliti tentang kesenian tari. Perbedaannya pada penelitian 

ini melatih sekelompok remaja pria untuk bisa menarikan Tari Baris Gede, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menfokuskan pada karakter 

yang dimunculkan dalam kegiatan pelatihan tari. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Woro dan Marzuki 

(2016) adalah sama-sama meneliti tentang pembentukan karakter. 

Perbedaannya terlihat pada ekstrakurikuler pramuka, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan untuk mengetahui karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Adapun urutan kerangka pikir dalam penelitian ini diringkas dalam gambar 

sebagai berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Kerangka Pikir. 

 

 

Keterangan : 

Kerangka pikir pada gambar di atas meneliti tentang penanaman pendidikan karakter 

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan melihat kondisi awal siswa untuk 

kemudian dilakukan tindakan pembentukan karakter siswa dengan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari. 

 

Penanaman Karakter rasa 

nasionalis dan gotong royong 

Siswa 

Hambatan dan upaya penanaman pendidikan karakter 

Hasil 

Kegiatan Ekstrakurikuler seni tari sangat efektif dalam 

pembentukan karakter rasa nasionalis dan gotong royong 

Kegiatan Ekstrakurikuler Seni 

Tari 

Karakter awal siswa 

Kurangnya rasa nasionalis dan gotong royong 


