
 

 

ABSTRAK 

Mahesswari, Paramita Putri. 2016. Implementasi Penanaman Pendidikan Karakter 

Melalui Ekstrakurikuler Tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. 

Miftachul Choiri, M. A. 

Kata kunci : Pendidikan Karakter, Ekstrakurikuler Tari 

Pelaksanaan pendidikan karakter dirasakan semakin mendesak. Gambaran 

situasi masyarakat bahkan situasi di dunia pendidikan di negara ini menjadi motivasi 

pokok utama implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Oendidikan karakter ini 

dirasa amat perlu pengembangannya jika mengingat semakin meningkatnya tawuran 

antar pelajarm pemerasan serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di 

kota-kota besar. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Bagaimana pelaksanaan penanaman 

pendidikan karakter di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo tahun pelajaran 2015-

2016, (2) Apakah bentuk-bentuk penanaman pendidikan karakter di SD Negeri 4 

Mangkujayan Ponorogo tahun pelajaran 2015-2016 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. metode analisis yang di lakukan peneliti melalui proses reduksi, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Melalui tekhnik analisis data tersebut maka  dapat diketahui bahwa: 1) Pada 

tahap pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari, guru 

menggunakan 3 kegiatan: a). Perencanaan yaitu menetapkan waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tari, peserta dan pelatih kegiatan, materi dan 

tarian yang diajarkan telah di sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. b). 

Implementasi yaitu para stake holder kepala sekolah terutama orang tua sangat 

berperan agar kegiatan mendapatkan dukungan, pengawalan dan penguatan, dengan 

demikian pada tahap ini karakter negatif yang perlu dieliminasi dan karakter positif 

yang perlu ditanamkan. c). Evaluasi program yaitu evaluasi dilakukan dalam setiap 

bulan, semester, dan tahunan. Dengan evaluasi yang terus-menerus, akan dapat 

diambil berbagai langkah-langkah tindak lanjut, baik yang terkait dengan perbaikan 

program, kontinyuitas program, dan pemantapan program  2) Pada tahap bentuk-

bentuk penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari guru 

menggunakan beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran. Yaitu pendekatan 

sistem among, dan pendekatan keteladanan sedangkan strategi yang digunakan adalah 

strategi keteladanan dan pembiasaan.  

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap proses pendidikan, peserta didik merupakan komponen 

masukan yang mempunyai kedudukan sentral. Tidak mungkin suatu proses 

pendidikan berlangsung tanpa kehadiran peserta didik yang ditingkat SD 

disebut siswa. Ketika memasuki suatu proses belajar mengajar di sekolah, 

siswa mempunyai latar belakang tertentu, yang menentukan keberhasilannya 

dalam mengikuti proses belajar. Uraian mengenai perbedaan antar siswa ini 

juga tidak mengabaikan banyaknya kesamaan antara siswa. Cukup dikatakan 

seperti ini, bahwa persamaan dan perbedaan karakteristik siswa.
1
 Tujuan 

pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan 

esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya.
2
 

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang 

dirasakan mendesak. Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia 

pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok implementasi pendidikan 

karakter di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dirasakan amat perlu 
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pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya  tawuran antar 

pelajar, serta bentuk- bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota 

besar. Bahkan yang paling memprihatinkan, keinginan untuk membangun 

sifat jujur pada anak.
3
 

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah jati diri peserta 

didik untuk lebih maju. Menurut para ahli ada beberapa pengertian yang 

mengupas tentang definisi dari pendidikan itu sendiri diantaranya menurut 

John Dewey, pendidikan adalah merupakan salah satu proses pembaharuan 

makna pengalaman. Sedangkan menurut H. Horne, pendidikan merupakan 

proses yang terjadi secara terus-menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih 

tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental.  

Selama ini para guru sudah mengajarkan pendidikan karakter namun 

kebanyakan masih seputar teori dan konsep, belum sampai ke ranah 

metedologi dan aplikasinya dalam kehidupan. Pendidikan moral (moral 

education)dalam keseharian sering dipakai untuk menjelaskan aspek-aspek 

yang berkaitan dengan etika. Secara teoritis, seseorang dapat diamati dari tiga 

aspek, yaitu : mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan 

(loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Pendidikan 

karakter sesungguhnya bukan sekedar mendidik benar dan salah tetapi 
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mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik sehingga siswa dapat 

memahami, merasakan, dan berperilaku baik sehingga terbentuklah tabiat 

yang baik.
4
 

Sekolah sebagai industri pendidikan, dalam pelaksanaannya tidak 

hanya memfokuskan pada pelaksanaan belajar mengajar di kelas, tetapi juga 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan. Tidak terlepas bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang 

berjenis modern maupun tradisional. Selain sebagai wadah mengembangkan 

bakat peserta didik juga sebagai tempat untuk menimpa karakter peserta didik 

sehingga menghasilkan lulusan yang berpendidikan, terampil dan berkarakter. 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan peneliti di SD Negeri 4 

Mangkujayan Ponorogo, didapati ketenangan dan antusias para peserta didik 

saat melakukan ekstrakurikuler tari, juga sifat sopan santun peserta didik 

kepada guru, disamping itu di kelurahan  Mangkujayan ini juga masih sangat 

menjaga tradisi dan melestarikan warisan seni budaya seperti kesenian tari, 

reog , seni tek tur . salah satu lembaga pendidikan yang ada dikelurahan 

mangkujayan ini yang menyelenggarakan ekstrakurikuler tari tersebut adalah 

SD Negeri 4 Mangkujayan. Menurut Bapak Widodo Santoso M.Pd selaku 

kepala sekolah, kesenian tari menjadi salah satu ekstrakurikuler di sekolah 

                                                           
4
Kurniawan, Pendidikan Karakte: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan tinggi dan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013) 41-42. 



 

 

karena diyakini selain untuk melestarikan kesenian daerah juga didalamnya 

mengandung nilai pendidikan yang patut untuk diajarkan kepada  peserta 

didik.
5
 

  Hasil observasi tersebut menggambarkan bahwa pendidikan karakter 

dapat diberikan kepada siswa melalui banyak cara seperti melalui 

ekstrakurikuler tari. Dikala orang menari, secara tidak sadar dia telah 

menggerakkan tubuhnya untuk kebutuhan kesenangan, kebutuhan ritual atau 

untuk kebutuhan ekspresi lainnya. Tari merupakan aktifitas yang 

membebaskan tubuh kita dari kejanggalan dan hambatan- hambatan serta 

membuat tubuh kita menjadi lebih ritmis. tari sebagai salah satu media untuk 

menggali kreativitas mulai banyak diungkap, yaitu digunakan dalam 

pembelajaran. Pembelajaran tari yang mengarah pada penggalian kompetensi 

siswa mulai di terapkan. Hal tersebut dipelopori oleh Yulianti Parani Tahun 

1984 yang disebut dengan tari pendidikan. Munculnya istilah tari pendidikan 

yaitu diartikan dari bahasa inggris dance education, tari pendidikan muncul 

sebagai salah satu alternatif pengembangan pembelajaran tari yang baru 

karena selama ini pelajaran tari dianggap hal yang menakutkan terlebih bagi 

anak yang tidak berminat dan berbakat. Namun dengan adanya penerapan 

istilah metode kreatif, diharapkan pembelajaran seni tari disukai dan menjadi 
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pelajaran yang menyenangkan. 
6
 Jadi dalam kesenian tari modern maupun 

tradisional pun terdapat nilai-nilai pendidikan karakter, yang berguna bagi 

nusa dan bangsa serta agama. Salah satunya yaitu seni tari yang sudah 

berabad-abad lamanya menjadi salah satu karya seni bangsa Indonesia 

dibidang tari yang sampai saat ini masih hidup di tengah- tengah masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka Judul Penelitian 

Ini adalah IMPLEMENTASI PENANAMAN PENDIDIKAN 

KARAKTER MELALUI EKSTRAKURIKULER TARI DI SD NEGERI 

4 MANGKUJAYAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2015-2016 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjajagan awal di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 

di temukan beberapa fakta menarik yang perlu diteliti, seperti usaha guru 

dalam menanamkan pendidikan karakter melalui ekstrakulikuler : 

ekstrakulikuler tari, karawitan, macapat, panjat tebing, pramuka dan beberapa 

kegiatan ekstrakulikuler lainnya. Ada beberapa alasan mengapa 

ekstrakulikuler tersebut diselenggarakan, misal ada unsur pendidikan karakter 

dalam kegiatan tersebut. 
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Karena adanya keterbatasan biaya, waktu dan tenaga maka peneliti 

memfokuskan penelitian pada Implementasi Penanaman Pendidikan Karakter 

Melalui Ekstrakulikuler Tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016? 

2. Apakah bentuk-bentuk dari kegiatan penanaman nilai pendidikan karakter 

dalam ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakulikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016. 



 

 

2. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan penanaman nilai pendidikan 

karakter  dalam ekstrakulikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang berbagai 

cara menanamkan pendidikan karakter pada siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa lebih berperan aktif 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan menanamkan pendidikan 

karakter pada diri mereka sehingga menghasilkan lulusan siswa yang 

berkarakter dan berakhlak mulia. 

b. Bagi guru 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan guru untuk tetap melestarikan ekstrakurikuler Seni tari dan 

sebagai sarana untuk menanamkan pendidikan larakter pada siswa. 

c. Bagi Lembaga SD/MI sederajat 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi sekolah 

untuk lebih meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, apapun itu bentuknya, 

karena setiap kegiatan itu pasti mengandung nilai pendidikan karakter. 



 

 

Dan untuk ekstrakurikuler tari itu sendiri selain untuk melestarikan 

kesenian daerah juga sebagai sarana untuk menanamkan pendidikan 

karakter pada siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan, juga 

sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Strauss 

dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

cara-cara lain dari kualifikasi (Pengukuran). Penelitian kualitatif secara 

umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku,fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-

lain
7
 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh dalam menggali data 

dilapangan. Sebagai human instrumen dan dengan tekhnik pengumpulan 
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data participant observation dan indepth interview (wawancara 

mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.
8
 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo. 

Lokasi ini dipilih karena SD Negeri 4 Mangkujayan merupakan sekolah 

yang menyelenggarakan penanaman nilai karakter melalui ekstrakurikuler 

seni tari yang menjadi fokus peneliti. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan 

hal itu, pada bagian ini jenis data di bagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan statistik.
9
 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan: bapak ibu guru pembimbing ekstrakurikuler seni tari 

dan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari. 

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  
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Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara 

sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan 

hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap 

selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu 

mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga 

peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang 

terus- menerus terjadi. Jika hal itu sudah diketemukan, maka peneliti 

dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang implementasi penanaman nilai pendidikan karakter 

melalui ekstrakurikuler  seni tari di SD Negeri 4 Mangkujayan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2015-2016. 

b. Wawancara 

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan 

dalam mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti 

mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahannya 



 

 

ialah wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik 

antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan.
10

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan Implementasi penanaman nilai pendidikan karakter serta 

bentuk-bentuk melalui ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 4 

Mangkujayan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015-2016. 

6. Teknik Analisa Data 

Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif 

ke dalam tiga tahap yaitu, Kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/ verifikasi. 

a. Kodifikasi Data 

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodingan terhadap 

data. Pekodingan data adalah peneliti memberikan nama atau 

penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama 

adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. 

Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh 

peneliti. 

b. Penyajian Data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap atau lanjutan 

analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori 
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atau pengelompokan. Miles dan Huberman mengajukan untuk 

menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil 

penelitian,yang merupakan temuan penelitian. Mereka tidak 

menganjurkan menggunakan cara-cara naratif untuk menyajikan tema 

karena dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram dan 

matriks lebih efektif. 

c. Menarik Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap 

lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu 

wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, 

peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan 

mengecek ulang proseskoding dan penyajian data untuk memastikan 

tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dapat 

disimbolkan mengenai penanaman pendidikan karakter dan bentuk-

bentuk pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler seni tari. Kaitan 

antara analisis data dengan pengumpulan data disajikan oleh Miles dan 

Huberman dalam diagram berikut:
11
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Data 
Penyajian Data 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

  Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Pengamatan yang tekun 

 Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentantif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak 

dapat diperhitungkan. 

 Hal ini berarti bahwa peneliti sebaiknya mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol/ kemudian, peneliti menelaahnya secara 

rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami 

dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu, teknik ini menuntut agar 

Kesimpulan-

kesimpulan 

Penarikan/Verivikasi 

Reduksi 

Data 



 

 

peneliti kualitatif mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses 

penemuan secara tentantif dan penelaahan secara rinci tersebut dapat 

dilakukan.    

b. Triangulasi dengan sumber 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dan teknik 

yang akan dilakukan adalah teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dengan mengecek dari darajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal yang demikian dapat dicapai dengan jalan 1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2) membandingkan apa yang di katakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dengan berbagai 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 5) 



 

 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
12

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

  Dalam penelitian kualitatif terdapat tahap-tahap penelitian kualitatif 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pra lapangan 

 Menyusun rancangan 

 Memilih lapangan 

 Mengurus perijinan 

 Menjajagi dan menilai keadaan 

 Memilih dan memanfaatkan informan 

 Menyiapkan instrumen 

 Persoalan etika dalam lapangan 

2. Lapangan 

 Memahami dan memasuki lapangan 

 Pengumpulan data 

3. Pengolahan Data 

 Reduksi data 

 Display data 

 Mengambil kesimpulan dan verifikasi 
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 Kesimpulan akhir
13

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan  

BAB II : Landasan Teori, yang menjelaskan tentang Pendidikan 

karakter dan ekstrakurikuler seni tari 

BAB III : Temuan penelitian, bab ini sebagai penyajian data yang di 

temukan di lapangan, yaitu data umum yang meliputi sejarah, 

visi, misi dan tujuan, letak geografis, struktur organisasi, 

keadaan murid, keadaan guru, keadaan sarana dan prasarana 

siswa. Sedangkan data khususnya meliputi ekstrakurikuler seni 

tari 

BAB IV : Analisa Data, bab ini sebagai anlisa tentang ekstrakurikuler 

seni tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo, dan analisa 

tentang bentuk-bentuk pendidikan karakter pada 

ekstrakurikuler seni tari serta penanaman pendidikan karakter 

BAB V : Penutup, merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil 

penelitian 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter  

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka 

memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai 

nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat warga 

negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.
14

 

Karakter adalah kualitas individu atau kolektif yang menjadi ciri 

seseorang atau kelompok. Secara umum pengembangan pendidikan 

karakter diarahkan pada (1) pendidikan karakter yang menumbuhkan 

kesadaran sebagai mahluk dan hamba hamba Allah Yang Maha Esa, (2) 

pendidikan karakter yang terkait dengan keilmuan (3) pendidikan karakter 

yang menumbuhkan rasa cinta dan bangga menjadi orang Indonesia.
15
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Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana pembentukan karakter 

siswa antara lain seni tari memiliki nilai karakter yang dibentuk dan 

diperkuat antara lain: jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

menghargai prestasi, komunikatif, tanggung jawab, sabar, saling 

menghormati. 
16

 

Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin, mengandung tiga 

unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing th egood), mencintai 

kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). 

Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan yang benar dan yang salah 

kepada anak, tetapi menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang 

baik sehingga siswa paham, mampu merasakan, dan bersedia melakukan 

yang baik.
17

 

Dengan demikian, pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang 

dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru 

membantu membentuk watak peserta didik.
18

 

b. Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Nasional 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
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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. 

Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa seharusnya 

memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus 

berdampak pada watak manusia/bangsa Indonesia. Fungsi ini amat berat 

untuk dipikul oleh pendidikan nasional, terutama apabila dikaitkan dengan 

siapa yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan fungsi ini. 

Dalam konteks pendidikan karakter, kemampuan yang harus 

dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan adalah berbagai 

kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban 

amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu 

dikembangkan pada peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdi 

kepada Tuhan yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi dirinya 

sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan 

makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai 

wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

Fungsi kedua, “membentuk watak” mengandung makna bahwa 

pendidikan nasional harus diarahkan pada pembentukan watak. Perspektif 



 

 

pedagogik, lebih memandang bahwa pendidikan itu 

mengembangkan/menguatkan/memfasilitasi watak, bukan membentuk 

watak. Perspektif pedagogik memandang dan mensyaratkan untuk 

terjadinya proses pendidikan harus ada kebebasan peserta didik sebagai 

subjek didik, bukan sebagai objek. Karena pendidikan berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan.  

Fungsi ketiga “peradaban bangsa”. Dalam spektrum pendidikan 

nasional dapat dipahami bahwa pendidikan itu selalu dikaitkan dengan 

pembangunan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Dengan kata lain, 

bangsa yang beradab merupakan dampak dari pendidikan yang 

menghasilkan manusia terdidik. Singkat kata, bahwasannya tujuan 

pendidikan nasional mengarah pada pengembangan berbagai karakter 

manusia Indonesia.
19

 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber. Pertama, agama. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya.  

Kedua, pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 

yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam 

UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi 
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nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih 

baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan 

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. 

Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia 

yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang 

diakui masyarakat tersebut. Posisi budaya yang sedemikian penting dalam 

kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Keempat, tujuan Pendidikan Nasional. UU RI Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya 

pendidikan di Indonesia.  

Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oleh 

karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling 



 

 

operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa.
20

 

c. Nilai pendidikan karakter 

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang di lakukan guru, yang 

mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk 

watak peserta didik.
21

 Berikut sejumlah nilai dan deskripsi nilai pendidikan 

karakter: 

1) Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

sikap yang berbeda dari dirinya. 

3) Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

4) Kerja keras, sikap yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

5) Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 
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6) Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat atau 

didengar. 

7) Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

8) Cinta Tanah Air, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

9) Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. 

10) Cinta Damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

11) Bersahabat atau Komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. 

12) Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

13) Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

14) Tanggung Jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat 



 

 

dan lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha 

Esa
22

 

d. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan 

yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian/ kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 

2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama. 

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan 

dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, 

baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari 

sekolah). Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan 

dalam setting sekolah bukanlah sekedar dogmatisasi nilai kepada peserta 

didik, tetapi sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami dan 
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merefleksi bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk diwujudkan dalam 

perilaku keseharian manusia, termasuk bagi anak. Penguatan juga 

mengarahkan proses pendidikan pada proses pembiasaan yang disertai oleh 

logika dan refleksi terhadap proses dan dampak dari proses pembiasaan yang 

dilakukan oleh sekolah baik dalam setting kelas maupun sekolah. Penguatan 

pun memiliki makna adanya hubungan antara penguatan perilaku melalui 

pembiasaan di sekolah dengan pembiasaan dirumah. 

Asumsi yang terkandung dalam tujuan pendidikan karakter yang 

pertama ini adalah bahwa penguasaan akademik diposisikan sebagai media 

atau sarana untuk mencapai tujuan penguatan dan pengembangan karakter. 

Atau dengan kata lain sebagai tujuan perantara untuk terwujudnya suatu 

karakter. Hal ini berimplikasi bahwa proses pendidikan harus dilakukan 

secara kontekstual. 

Tujuan kedua pendidikan karakter adalah mengoreksi perilaku 

peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan 

oleh sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa pendidikan karakter 

memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku anak yang negatif 

menjadi positif. Proses pelurusan yang dimaknai sebagai pengkoreksian 

perilaku dipahami sebagai proses yang pedagogis, bukan suatu pemaksaan 

atau pengkondisian yang tidak mendidik. Proses pedagogis dalam 

pengkoreksian perilaku negatif diarahkan pada pola pikir anak, kemudian 



 

 

dibarengi dengan keteladanan lingkungan sekolah dan rumah, dan proses 

pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang sekolahnya. 

Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter dalam setting sekolah 

adalah membangun koneksi yang harmoni dalam keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Tujuan ini memiliki makna bahwa proses pendidikan karakter di sekolah 

harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga. Jika saja 

pendidikan karakter di sekolah hanya bertumpu pada interaksi antara peserta 

didik dengan guru di kelas dan sekolah, maka pencapaian berbagai karakter 

yang diharapkan akan sulit untuk diwujudkan.
23

 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan 

dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam 

bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati 

dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar 

sesama, dan lingkungannya. 

Pendidikan karakter secara terperinci memiliki lima tujuan. Pertama, 

mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik sebagai manusia dan 

warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Kedua, 

mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 
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sejalan dengan nilai-nilai Universal dan tradisi suatu bangsa yang religius. 

Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan 

peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan 

kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah 

sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh dengan kreativitas dan 

persahabatan, dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Diantara manfaat pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam 

kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat. 

2) Meningkatkan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada 

Allah yang menciptakan manusia, alam jagat raya beserta isinya. 

3) Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar 

lebih mandiri dan berprestasi. 

4) Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturohmi 

positif dan membangun persaudaraan dengan sesama manusia dan 

sesama muslim.  

2. Pembelajaran Pendidikan karakter 

a. Pengertian pembelajaran 

Secara etimologis kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari 

bahasa inggris “intruction”. Kata pembelajaran itu sendiri merupakan 



 

 

perkembangan dari istilah belajar-mengajar yang telah lama digunakan 

dalam bentuk formal (sekolah). Menurut Degeng adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Dalam penelitian ini secara implisit dalam 

pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menerapkan, mengembangkan 

metode untuk mencapai hasil yang diinginkan.
24

 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara 

guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada 

baik potensi yang bersumber dari diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat 

dan yang ada di luar sekolah seperti gaya belajar dan lingkungan, sarana 

dan sumber belajar.
25

 

Proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan 

program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran.
26

 

Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses berlangsungnya 

belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah proses interaksi antara guru 

dan murid dalam rangka menyampaikan bahan ajar kepada para siswa 

untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi, pelaksanaan proses belajar 
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mengajar dapat disimpulkan sebagai terjadinya interaksi guru dengan 

siswa dalam rangka menyampaikan pelajaran pada siswa untuk mencapai 

tujuan pengajaran.
27

 

b. Pendekatan Penerapan Pendidikan Karakter 

Penerapan  pendidikan karakter dalam konteks pendidikan 

persekolahan dapat menggunakan dua pendekatan utama, yaitu penyisipan 

(plug in) dan perbaikan (improvement) dengan cara mengoptimalkan isi, 

proses, dan pengelolaan pendidikan saat ini guna mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Dan dalam rangka meningkatkan keberhasilan 

peserta didik untuk membentuk mental, moral, spiritual, personal dan 

sosial, maka penerapan pendidikan karakter dapat digunakan berbagai 

pendekatan dengan memilih pendekatan yang terbaik dan saling 

mengaitkannya satu sama lain agar menimbulkan hasil yang optimal.
28

 

Pendekatan ini dilakukan agar peserta didik sebagai subjek dalam 

pengembangan karakter menjadi dekat dengan objek atau sasaran kegiatan 

yaitu implementasi nilai-nilai sehingga pelaksanaannya menjadi lebih 

jelas, mudah dan hasilnya optimal. Beberapa pendekatan yang dapat 

dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Pendekatan Sistem Among 
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Pendekatan sistem among dilandasi  ing ngarso sung tuladha, ing 

madya mangun karsa, dan  tut wuri handayani. Pendekatan ini dilandasi 

oleh asas kekeluargaan, yaitu saling asah, saling asih dan saling asuh di 

antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa dan guru dengan guru 

yang berjalan secara sinergis. Dalam hal ini, guru hendaknya dapat 

memberi dan menjadi contoh teladan, kemudian memberi penguatan, 

perhatian dan bimbingan, serta memberi dorongan dan mengingatkan 

bila anak melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan keluar dari 

konteksnya. 

2) Pendekatan Keteladanan 

Pendekatan keteladanan merupakan sikap teladan yang tercermin dalam 

diri orangtua atau guru yang nampak dalam sikap perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Keteladanan dapat muncul dengan adanya 

kesamaan antara ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh guru.  

3) Pendekatan Intelektualistik 

Pendekatan intelektualistik merupakan pendekatan yang dilakukan 

melalui pengajaran di kelas. Pendekatan intelektualistik berupa upaya-

upaya penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran. 

Dengan pengintregasian dengan mata pelajaran maka secara kognitif 

anak memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai tersebut 

secara efektif pada derajat kemampuan tertentu. Dengan demikian anak 

dapat menerima dan melaksanakan sistem nilai yang telah ditanamkan. 



 

 

4) Pendekatan Aktualistik 

Pendekatan aktualistik mengupayakan agar anak dapat 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari dirinya 

melalui berbagai kegiatan nyata yang diberikan kepada anak. Melalui 

pendekatan aktualistik ini anak akan membiasakan diri untuk 

mengembangkan sikap dan perilaku kehidupannya sesuai dengan tata 

nilai yang ada dalam masyarakat. 

5) Pendekatan eksemplar 

Pendekatan eksemplar mengupayakan agar anak terbawa ke dalam dunia 

nyata yang ada dalam lingkungan kehidupan disekitarnya. Dengan 

mengalami kenyataan itu anak dapat menghayati nilai-nilai yang ada 

dalam kehidupan sekitarnya. Anak juga dapat memahami apa yang 

boleh dan harus dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. 

Pendekatan ini untuk menumbuhkan rasa kepedulian diri terhadap 

kehidupan lingkungan sehingga bila terjadi sesuatu yang ada 

disekitarnya anak merasa terpanggil atau tergugah hatinya untuk ikut 

membantunya.
29

 

c. Strategi Penerapan Pendidikan Karakter 

Upaya-upaya itu berupa keteladanan atau penciptaan lingkungan 

teladan, pembiasaan implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nyata sehari-
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hari, penerapan pemberian penghargaan dan koreksi (reward and 

punishment), dan sosialisasi dalam organisasi. 

1) Keteladanan 

Aktualisasi nilai-nilai yang telah ditanamkan pada peserta didik 

perlu didukung oleh lingkungan yang memberikan keteladanan. 

Pengembangan karakter peserta didik sangat memerlukan lingkungan yang 

sesuai antara nilai ideal dan realitas yang dihadapi. Apa yang dilihat dan 

didengar lebih berpengaruh pada pengembangan karakter dari pada apa 

yang dilarang dan apa yang disuruh kepada peserta didik. 

Pengembangan sifat-sifat dan watak yang berkarakter sesuai nilai-

nilai budaya bangsa akan lebih efektif dan efisien apabila bersifat top-down, 

dari atas ke bawah. Pembentukan disiplin pada peserta didik hanya akan 

efektif apabila kepala sekolah dan gurunya menjadi teladan dalam disiplin. 

Apabila meminta siswa datang tepat waktu maka guru harus datang lebih 

awal. Apabila meminta siswa berpakaian rapi maka guru harus berpakaian 

rapi. 

2) Pembiasaan 

Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tidak akan 

terbentuk dengan tiba-tiba tetapi perlu melalui proses dan pentahapan yang 

kontinyu. Oleh karena itu, perlu upaya pembiasaan perwujudan nilai-nilai 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah 



 

 

diharapkan mendapatkan penguatan dengan pembiasaan di rumah, kedua-

duanya saling menguatkan, demikian pula dilingkungan masyarakat. Oleh 

karena itu, perlu jalinan erat antar pemangku kepentingan pendidikan (stake 

holders) antara lain sekolah, orang tua siswa dan komite sekolah, dewan 

pendidikan, dinas pendidikan, instansi pemerintah, masyarakat luas, dan 

pemerhati pendidikan. 

3) Reward dan Punishment 

Agar perilaku peserta didik sesuai dengan tata nilai dan norma yang 

ditanamkan perlu dilakukan konfirmasi antara nilai yang dipahami dan 

perilaku yang dimunculkan. Apabila peserta didik melakukan yang sesuai 

yang baik perlu diberikan penghargaan atau pujian. Untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan perilaku terhadap tata nilai dan norma perlu 

dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan memberikan punishment atau 

sanksi yang sepadan dan bersifat pedagogis. Seberat apapun punishment 

yang diberikan harus dilakukan upaya perbaikan atau pembinaan untuk 

rehabilitasi dan resosialisasi. 

4) Sosialisasi dalam Organisasi 

Peserta didik adalah aset bangsa yang diharapkan akan menjadi 

kader penerus pembangunan dimasa depan. Salah satu potensi yang menjadi 

aset generasi muda adalah potensi kepemimpinan. Penciptaan kesempatan 

yang luas untuk dapat berlatih kepemimpinan dan organisasi penting karena 



 

 

akan terjadi interaksi efektif antar peserta didik. Strategi internalisasi nilai 

sosial dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih diutamakan sebab disitulah 

peserta didik berinteraksi secara langsung dengan peserta didik lainnya. 

Interaksi tersebut merupakan hasil dari proses mengetahui yang dilanjutkan 

dengan merasakan dan diakhiri dengan bentuk tindakan. Dari kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut dapat dilihat sejauh mana seorang peserta didik 

menerapkan nilai-nilai sosial dalam berpikir dan berperilaku atau bersikap.
30

 

 

3. Pengertian Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang diselenggarakan diluar jam 

pelajaran wajib untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa yang 

berhubungan dengan materi (ekstrakurikuler) yang dipilih. Ekstrakurikuler 

merupakan bagian pendidikan dalam arti luas (broad base education). Dengan 

demikian kegiatan ekstrakurikuler merupakan proses yang sistematis dan 

sadar didalam membudayakan peserta didik dapat mengembangkan 

kepribadian, bakat, dan kemampuannya diberbagai bidang nonakademik. 

Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar (SD), bertujuan 

untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan, menyalurkan bakat dan 

mina, serta pembinaan manusia seutuhnya dalam arti (a) beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) berbudi pekerti luhur, memiliki 
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pengetahuan dan keterampilan, (c) sehat jasmani dan rohani, berkepribadian 

yang unggul dan mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. 

pada kegiatan ekstrakurikuler ini, peserta didik banyak mempraktikkan 

secara langsung (learning by doing) berbagai aktivitas yang dapat di arahkan 

pada upaya pembentukan karakter tertentu. Untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan pendidikan karakter sekolah dasar, perlu di susun panduan 

pengembangan ekstrakurikuler pada pembentukan karakter siswa sekolah 

dasar. 

Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk membentuk karakter 

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut: 

a. Intervensi 

Intervensi adalah bentuk campur tangan yang dilakukan pembimbing 

ekstrakurikuler terhadap siswa. Jika intervensi ini dilakukan secara terus 

menerus, maka lama kelamaan karakter yang diintervensikan akan terpatri 

dan mengkristal pada diri siswa. Di dalam kegiatan ektrakurikuler, terdapat 

banyak karakter yang dapat diintervensikan oleh pembimbing terhadap siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pembimbing dapat melakukan 

intervensi melalui pemberian pengarahan, petunjuk, dan bahkan 



 

 

memberlakukan aturan ketat agar dipatuhi oleh para siswa yang 

mengikutinya.  

b. Pemberian keteladanan 

Kepala sekolah dan guru pembimbing siswa adalah model bagi siswa. 

Perilaku mereka akan ditiru oleh siswa. Oleh karena itu, berbagai karakter 

positif yang mereka miliki, sangat bagus jika ditampakkan kepada siswa agar 

siswa mau meniru atau mencontohnya. Karakter disiplin yang ingin 

disemaikan kepada siswa, haruslah dimulai dengan keteladanan yang 

diberikan oleh kepala sekolah dan guru, termasuk ketika dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler. 

c. Habituasi 

Ada ungkapan menarik terkait pembentukan karakter ini. “ Hati-hati 

dengan kata-katamu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan 

kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu.”pembiasaan yang 

dilakukan secara terus menerus, akan mengkristal menjadi karakter. 

d. Mentoring / pendamping 

Pendamping adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pendamping 

kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa dalam melaksanakan berbagai aktivitas, 

agar karakter positif yang sudah disemaikan, dicangkokkan, dan 



 

 

diintervensikan tetap terkawal dan diimplementasikan oleh siswa. Dalam 

proses pendampingan ini, mungkin ada persoalan keseharian yang di tanyakan 

siswa kepada pembimbingnya. Dalam hal ini pembimbing dapat memberikan 

pencerahan sehingga tindakan siswa tidak keluar dari koridor karakter positif 

yang hendak di kembangkan. Dengan demikian, sebelum dan selama siswa 

bertindak, siswa senantiasa di arahkan pada tujuan tujuan yang positif dan 

juga dengan menggunakan cara-cara yang positif. Untuk mencapai tujuan 

yang baik, hanya boleh dengan menggunakan tindakan yang baik dan dengan 

cara yang baik pula. 

e. Penguatan 

Dalam berbagai perspektif psikologi, penguatan yang diberikan oleh 

pembimbing ekstrakurikuler bermanfaat untuk memperkuat perilaku siswa. 

Oleh karena itu, jangan sampai pembimbing di dahului oleh grup siswa dalam 

memberikan penguatan perilaku sebayanya. Penguatan atas siswa ini dapat 

dilakukan secepatnya dengan memberikan penguatan terhadap perilaku 

berkarakter positif. 

Tahapan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan 

karakter siswa meliputi perencanaan, implementasi rencana, dan evaluasi. 

a. Perencanaan 



 

 

Pada perencanaan, terdapat 3 kegiatan yang lakukan. Pertama karakter 

yang hendak dibentuk perlu diintegrasikan dalam rencana jangka menengah 

sekolah (RJMS) atau rencana kegiatan sekolah (RKS), agar dapat memayungi 

semua kegiatan di sekolah. Dalam RKS, akan terdapat banyak aktivitas baik yang 

bersifat intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat di pergunakan untuk 

membentuk karakter tertentu. 

Kedua, penjabaran karakter lebih lanjut dalam program kegiatan 

ekstrakurikuler tahunan. Setelah karakter yang ingin di bentuk berada di RJMS 

atau RKS dan dilakukan pengelompokan, selanjutnya di lakukan penjabaran 

karakter lebih lanjut dalam program kegiatan ekstrakurikuler tahunan. Dalam 

menjabarkan RKS menjadi program tahunan kegiatan ekstrakurikuler ini, 

sebaiknya melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder), agar dapat 

mengakomodasi pikiran, aspirasi dan harapan mereka terhadap karakter positif 

yang akan di bentuk. Keterlibatan mereka dalam menyusun program tahunan 

kegiatan ekstrakurikuler ini, di harapkan bisa menambah dukungan dan penguatan 

ketika sudah berada di tataran implementasi. Dengan adanya dukungan dari 

stakeholders, terutama orang tua , karakter yang dibentuk di sekolah dapat 

dikawal oleh mereka ketika sudah berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Ketiga, berdasarkan program tahunan ekstrakurikuler ini, pembimbing 

kegiatan ekstrakurikuler ini, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

dapat menyusun program tahunan pembinaan pada kegiatan ekstrakurikuler yang 



 

 

dibina. Di sekolah dasar, bisa terjadi satu orang guru kelas membina lebih dari 

satu kegiatan ekstrakurikuler, jika kegiatan ekstrakurikuler yang berada di sekolah 

tersebut memang banyak dan beragam. 

b. Implementasi 

Setelah rencana/program tahunan kegiatan ekstrakurikuler yang fokuskan 

pada pembentukan karakter tertentu disusun dan ditetapkan, selanjutnya 

dilakukan implementasi program kegiatan ekstrakurikuler yang mengarah pada 

pembentukan karakter. Dalam implementasi ini, kepala sekolah hendaknya terus 

memantau pelaksanaan, agar para penanggung jawab kegiatan yang berada di 

sekolah konsisten dalam mengimplementasi program. 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas implementasi keseluruhan 

ekstrakurikuler yang berada di sekolah tersebut. Sementara itu guru pembimbing 

ekstrakurikuler bertanggung jawab dalam implementasi program ekstrakurikuler 

yang menjadi tanggung jawabnya. Program ekstrakurikuler tahunan sekolah 

tersebut, baik yang menyeluruh maupun yang dibuat oleh masing-masing guru 

pembimbing, sebaiknya juga di komunikasikan kepada stakeholder terutama 

orang tua, agar mendapatkan dukungan, pengawalan, dan penguatan. Dengan 

demikian, karakter positif yang dibentuk di sekolah dan karakter negatif yang 

hendak dieliminasi, ada kesamaannya dengan yang disemaikan, dikembangkan, 

dan dikuatkan dilingkungan keluarga siswa. 



 

 

c. Evaluasi program ekstrakurikuler 

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler yang mengarah pada 

pembentukan karakter tertentu, terdiri atas (1) evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatannya (apakah sesuai dengan yang diprogramkan), (2) evaluasi terhadap 

menguatnya karakter positif yang hendak dibentuk, dan (3) evaluasi terhadap 

berkurangnya karakter negatif yang hendak di eliminasi. Diharapkan karakter 

positif yang dibentuk menunjukkan kecenderungan naik, dan karakter negatif 

yang dieliminasi secara kontinyu berkecenderungan menurun. 

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilakukan oleh kepala 

sekolah, guru pembimbing ekstrakurikuler, dan stakeholder terutama orang tua. 

Kepala sekolah bisa mengevaluasi keseluruhan program ekstrakurikuler yang 

berada dalam tanggung jawabnya. Guru pembimbing ekstrakurikuler 

mengevaluasi program kegiatan ekstrakurikuler yang berada dalam 

bimbingannya. Stakeholder dan orang tua mengevaluasi dampak yang tidak 

ditimbulkan  (baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan) oleh program 

ekstrakurikuler ditingkat sekolah dasar, dan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilakukan oleh masing-masing guru pembimbing. 

Evaluasi dapat dilakukan dalam setiap perkegiatan, bulanan, semesteran 

dan tahunan. Dari hasil evaluasi perkegiatan, akan mudah dilakukan evaluasi 

bulanan, semesteran dan tahunan. Dengan evaluasi yang terus menerus, akan 



 

 

dapat diambil berbagai langkah atau tindak lanjut, baik yang terkait dengan 

perbaikan program, kontinyuitas program, dan pemantapan program.
31

 

Ada bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler. Kebutuhan dan 

kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler disetiap sekolah 

berbeda-beda. Berikut ini adalah lingkup kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

dikembangkan di sekolah. 

Tabel 2.1 karakter positif yang di bentuk dalam ekstrakurikuler tari 

No 
Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Sub kegiatan 

ekstrakurikuler 

Karakter positif 

yang di bentuk dan 

di perkuat 

1. 
Kesenian  Seni Musik : 

Marawis, 

karawitan 

 Seni suara : 

Menyanyi 

 Seni Rupa : 

Lukis, kriya 

(batik, 

menganyam, 

tanah liat, 

memahat) 

 Seni Tari 

 Seni Sastra 

Jujur, disiplin, kerja 

keras, kreatif, 

mandiri, enghargai 

prestasi, komunikatif, 

tanggung jawab, 

sabar, saling 

menghormati 

2 
Olah Raga Sepak bola 

Bola voli 

Bola basket 

Sportivitas, jujur, 

disiplin, kerja keras, 

menghargai prestasi, 
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Beladiri 

Atletik 

Futsal 

Badminton 

Tennis meja 

Senam (SKJ) 

komunikatif, 

tanggung jawab, 

sabar , saling 

menghormati dan 

demokratis 

3. 
Kegiatan 

keagamaan 

Rohis,  

Kebaktian 

Peringatan hari besar 

agama 

Religius, jujur, 

toleransi, disiplin 

peduli lingkungan, 

tanggung jawab dan 

saling menghormati. 

4. 
Bidang 

pengembangan 

bakat khusus 

Kelompok IPA 

Kelompok 

Matematika 

Kelompok Bahasa 

 

4. Seni Tari 

a. Pengertian Seni Tari 

Seni tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang di nyatakan dengan 

gerakan-gerakan tubuh manusia. Dalam hal ini gerak merupakan bagian yang 

paling dominan sebagai ungkapan ekspresi jiwa seseorang dalam mengungkapkan 

perasaan bahagia, sedih, gembira, marah dan lain sebagainya. 

Menurut J. Verkuyl mengungkapkan bahwa “Tari adalah gerak–gerak 

tubuh dan anggota-anggotanya yang diatur sedemikian rupa sehingga berirama”, 

sedangkan menurut Pangeran Suryodiningrat ahli tari Jawa mengungkapkan 



 

 

bahwa “tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh manusia yang 

disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu”.32
 

Seni tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang dinyatakan dengan 

gerakan-gerakan tubuh manusia. Disini pun tampak jelas bahwa hakekattari 

adalah gerak, namun tidak semua gerak dapat dikatakan gerak tari, gerak yang 

berfungsi sebagai materi pokok tari hanyalah gerakan-gerakan dari bagian tubuh 

manusia yang telah di olah menjadi keadaan mentah menjadi suatu bentuk gerak 

tertentu.
33

 

Pendidikan seni tari memiliki tujuan mengembangkan efisiensi dan 

ekspresi jiwa anak yang diwujudkan melalui gerak, sebab lewat gerakan anggota 

badanlah manusia dapat mengekspresikan perasaannya. Untuk itu seni Tari harus 

diberikan sejak dini, karena didalamnya mengandung berbagai unsur yang dapat 

memberikan rasa senang dan gembira bagi anak. Seni tari memiliki nilai 

pendidikan yang dijabarkan secara praktis maupun teoritis. Secara praktis seni tari 

diterapkan dalam bentuk keterampilan menari, sedangkan secara teoritis 

diterapkan dalam bentuk pengetahuan tentang seni tari guna melengkapi 
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keterampilan. Keduanya memiliki peranan penting yang saling menunjang 

sebagai media pendidikan.
34

 

Karya sastra, seni dan budaya sebagai inti pendidikan karakter 

menyarankan bahwa karya tersebut baik secara langsung maupun tidak 

memegang peranan penting. Alasannya jelas oleh karena didalam karya 

tersebutlah terkandung berbagai narasi yang berisi contoh dan teladan, hikmat dan 

nasehat  Ganjaran atau sebaliknya hukuman yang berkaitan dengan pembentukan 

karakter. Dengan kalimat lain menurut KartoDirjo sastra, seni, dan filsafat 

mengekspresikan gaya hidup, pandangan dunia secara keseluruhan. Karya-karya 

tersebut pun pada dasarnya sudah ada bahkan mungkin sudah dipelajari 

sebelumnya, tetapi tidak disadari. Pendidikan karakterlah yang sekarang yang 

menyadarkan pembaca, masyarakat pada umumnya untuk mengenali kembali 

karya - karya tersebut sehingga benar-benar bermanfaat. Keberagaman, kekayaan 

karya dalam kaitannya dengan khazanah bangsa secara keseluruhan merupakan 

alasan lain untuk menopang perkembangan pendidikan karakter. 
35

 

Keseluruhan karya sastra, seni, dan budaya dengan demikian adalah salah 

satu sumber pendidikan karakter. Dikaitkan dengan situasi yang dihadapi 

sekarang ini didalamnya orang-orang seolah-olah tidak lagi percaya dengan orang 

tua, pemimpin dan pemerintah, bahkan dengan agama sekalipun, maka titak 
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menutup kemungkinan karya sastra, seni dan budaya merupakan sumber 

terpenting pendidikan karakter.
36

 

1) Pembelajaran Tari Wujud Pengenalan Budaya 

Banyaknya ragam tari di Indonesia mencerminkan 

keanekaragaman budaya bangsa ini. Namun dalam hal ini, melalui salah 

satu cabang seni, yakni tari/tarian menjadikan salah satu cara untuk 

pengenalan budaya lokal pada generasi muda. Dalam setiap tarian (lokal) 

terdapat pesan-pesan moral yang bias disampaikan dengan cara yang 

menyenangkan, karena sambil menikmati tontonan (yang dikemas dengan 

tatanan), juga memasukkan nilai-nilai tuntunan. Sebuah karya seni yang 

baik biasanya membawa pesan, yang bersifat moral, estetik, gagasan, 

pemikiran, atau politik. Karena pesan itu berupa „imbauan‟ yang bisa 

mempengaruhi sikap dan perilaku, maka seni memiliki peran penting 

dalam pendidikan moral bangsa Tari bisa membantu peserta didik ke arah 

pembentukan pribadi yang erat hubungannya dengan pembentukan sikap 

sosial. Mereka secara tidak langsung menyadari bahwa masing-masing 

individu terdiri atas tiga dimensi, yakni sebagai makluk ciptaan Tuhan, 

makhluk individu, dan makhluk sosial.  

Peserta didik tidak hanya terbentuk menjadi manusia-manusia 

materialistis, semata-mata melainkan mampu menghargai dan 
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mengimplementasikan nilai-nilai budi-pekerti dalam kehidupan sehari-

hari. Bimbingan dan pendidikan estetika melalui seni tari misalnya, cukup 

signifikan untuk menyalurkan emosi peserta didik ke arah pembentukan 

pribadi yang baik. Pendidikan estetika menjadikan mereka mampu 

menghargai keindahan, kehalusan, ketertiban dan kedisiplinan.  

2) Tari sebagai Wahana Pendidikan Karakter 

Pendekatan pembelajaran tari yang berorientasi pada children 

centre di sekolah pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip pada 

prinsip-prinsip perkembangan anak yaitu salah satunya siswa belajar 

dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman 

dan tentram secara psikologis. 

Penanaman nilai kreatif pada peserta didik melalui tari dengan cara 

salah satunya mengenalkan tari kreatif. Tari kreatif adalah tarian yang 

dimainkan dengan pencarian ide-ide gerak dan alat yang penuh nilai-nilai 

dan norma-norma yang berguna bagi siswa didik untuk memahami dan 

mencari keseimbangan gerak hasil pencarian menurut kemampuan dengan 

penuh kesadaran atau tanpa adanya paksaan. Dengan kata lain peserta 

didik diarahkan untuk menciptakan gerakan tari yang kreatif secara 

bersama-sama. 

Kondisi yang memungkinkan bagi peserta didik dalam 

menciptakan produk tari kreatif ketika kondisi pribadi dan kondisi 



 

 

lingkungan yang cukup mendukung atau kondusif untuk memberikan 

rangsang auditif, visual, kinestetik, gagasan dan peraba tidak meniru 

atau mencontoh karya orang lain. Karya-karya tari kreatif diberikan 

sebagai rangsangan dan sebatas pengetahuan bagi peserta didik. 

Peserta didik akan lebih bersemangat apabila suatu bahan yang 

diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa didik. Sumber belajar dapat 

berupa segala macam alat/media atau situasi yang dapat membantu 

serta memperkaya dan memperjelas pemahaman peserta didik 

terhadap sesuatu yang sedang dipelajarinya bahkan membantu siswa 

memperkaya pengalaman.  

Pada pelajaran Seni Tari, media yang efektif adalah dengan 

mempraktikkan langsung bentuk tarian. Peserta didik pun diharapkan 

mampu menampilkan bentuk tarian dengan baik dan benar. Dalam tari 

klasik gaya Yogyakarta pada penerapan tarinya berusaha mencapai 

keseimbangan lahir dan batin. Melalui tari Yogyakarta, karakter dapat 

diajarkan melalui teknik luar dan isi atau jiwa biasa di namakan Joged 

mataram. Begitu pula jika merujuk definisi tari yang terangkum dalam 

tiga konsep inti, yakni wiraga, wirama, wirasa, maka wiraga dan 

wirama bersifat lahiriah, dan wirasa mengandung makna batiniah. 

Filsafat Joged Mataram adalah Sawiji, Greget, Sengguh lan 

Ora Mingkuh. Sawiji berarti konsentrasi total pada satu tekad untuk 

menari sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 



 

 

Greget merupakan semangat jiwa yang disalurkan melalui intensitas 

gerak yang dilakukan dengan sempurna, sehingga terwujud keserasian 

antara gerak dan penjiwaannya. Sengguh atau rasa percaya diri tanpa 

melibatkan pihak lain, hal ini berarti sebuah keyakinan dalam 

melakukan suatu hal. Ora mingkuh atau pantang menyerah merupakan 

cermin dari sikap hidup manusia yang teguh terhadap pendiriannya. 

Peserta didik yang bergaul akrab dengan seni, disamping 

merasakan dan menghayati keselarasan dan keindahan seninya, 

mereka juga memiliki pengalaman jiwa ikut merasakan dan 

menghayati pergolakan batin atau konflik, entah itu konflik manusia 

yang satu dengan yang lain, manusia dengan lingkungannya, manusia 

dengan alam, manusia dengan penguasa. 

Peserta didik memiliki pandangan yang relatif mendalam 

tentang watak manusia serta hidup dan kehidupannya. Melalui 

pergelaran seni, peserta didik mendapatkan pemahaman tentang 

psikologi watak-watak manusia. Berangkat dari situ, mereka akan 

mendapatkan pengetahuan yang lebih mendasar tentang sifat-sifat 

manusia lain (pada umumnya) dan tentang dirinya sendiri. Menari 

yang dilakukan secara rutin atau berkesinambungan berdampak 

positif, karena mereka cenderung menjadi betah bergaul dengan orang 

lain tanpa memandang status sosial. Mereka bisa saling menghormati 



 

 

pendapat, bekerja sama dengan orang lain, sabar mendengarkan 

pembicaraan orang lain (teman dan guru). 

Seni tari menyediakan kesempatan untuk mempelajari 

psikologi manusia dengan berbagai perilakunya. Mereka mempunyai 

kesempatan mempraktekkan tari. Praktik tari apabila dihayatinya 

dengan baik, maka tanpa sadar proses itu akan membantu dalam 

proses pendewasaan diri. Mereka mengidentifikasikan diri dengan 

tokoh-tokoh yang dibawakannya,tokoh tersebut. Demikian pula, tahu 

secara persis nilai-nilai (moral) yang diperjuangkannya, sehingga 

mereka pun terlatih dalam upaya memecahkan problemnya sendiri 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Proses Pembelajaran Tari di Sekolah 

Didalam proses pembelajaran tari, guru harus dapat 

menciptakan suasana kebebasan bergerak kepada siswa didiknya. 

Guru diharapkan membimbing siswa dapat mengungkapkan cara 

bergerak mereka sendiri yang unik sesuai dan cara bergerak sesuai 

dengan perasaannya. Bentuk kegiatan guru dalam membimbing siswa 

didiknya belajar menari, adalah: (1) latihan mempersiapkan tubuh 

sebagai alat ekspresi, (2) latihan gerak kepala, tangan, badan, dan kaki 

untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswa didiknya bahwa seluruh 

anggota badan merupakan sumber gerak tari, (3) latihan bergerak 

dengan ritme untuk tujuan memperkenalkan dan membiasakan siswa 



 

 

menanggapi birama, tempo dan frase dalam musik iringan tarinya, (4) 

latihan bergerak dengan arah untuk tujuan membiasakan siswa dapat 

cepat menyesuaikan dengan tempat menari, (5) latihan bergerak 

dengan membentuk formasi untuk tujuan melatih konsentrasi, dapat 

cepat menyesuaikan dengan tempat menari dan melatih kemampuan 

bekerja sama dalam kelompok. 

Untuk pengenalan tari kepada anak usia 7- 9 tahun yang telah 

masuk Sekolah Dasar (SD), pada umumnya dilakukan untuk 

mendisplinkan dan mempunyai rasa tanggung jawab saat berlatih atau 

belajar. Kemampuan anak pada usia ini sudah mampu mengingat 

gerak dan peka terhadap iringan. Oleh karena itu ciri gerak yang 

ditujukan pada anak usia tersebut adalah: Gerak yang sederhana agar 

mudah diingat, menggunakan gerak anggota badan yang sederhana 

memanfaatkan peralatan seperti paying sebagai alat peraga, gerakan 

yang mudah ditiru, gerak yang selalu dilihat pada objek sehari-hari. 

Berbeda dengan anak yang di usia diatas 12 tahun dapat 

diajarkan untuk mengenal tari Klasik.
37

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
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Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relavan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan penelusuran yang telah dilakukan di ruang 

skripsi perpustakaan STAIN Ponorogo terhadap hasil penelitian terdahulu. 

Yakni, penelitian yang dilakukan oleh Anna Khusniya Nuzulur Rahmah, 

Mahasiswa PGMI STAIN PONOROGO tahun 2012 dengan judul 

Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan karakter melalui Budaya sekolah di MI 

Ma‟arif Mayak Tonatan Ponorogo, dengan kesimpulan: 

1. Bentuk internalisasi nilai-nilai karakter di MI 

Ma‟arifMayakTonatan Ponorogo adalah: a) melalui 

ekstrakurikuler, b) Melalui tata tertib di sekolah, c) 

menerapkan kepada siswa agar membiasakan kebiasaan baik 

2. Upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di MI 

ma‟arif MayakTonatan Ponorogo adalah: a) Dengan 

memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter pada setiap 

indikator mata pelajaran, b) Dengan mengadakan kantin 

kejujuran, yang di tunjukkan membentuk nilai karakter 

kejujuran anak, c) melalui kegiatan pembiasaan di sekolah, d) 

Memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan 

di sekolah 

3. Dampak internalisasi nilai-nillai pendidikan karakter di MI 

Ma‟arifMayakTonatan Ponorogo adalah: a) Siswa menjadi 

lebih tanggung jawab, disiplin dan peduli terhadap lingkungan, 



 

 

b) siswa lebih menghargai sesama teman, d) siswa  menjadi 

pribadi yang baik, e) Siswa menjadi lebih taat pada peraturan 

yang ada di sekolah 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

bahwa peneliti ini usaha menanamkan nilai-nilai karakter melalui 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari sedangkan peneliti di atas melalui 

budaya sekolah 

 

 

 

 

  



 

 

BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 

SDN 4 Mangkujayan bermula dari Sekolah Desa Mangkujayan yang 

bertempat di desa Mangkujayan, Ponorogo. Sekolah Desa didirikan pada saat 

Indonesia dalam masa penjajahan Belanda, tepatnya 13 Juli 1921. Ruang 

kelas terdiri dari kelas 1 (satu) s.d 3 (tiga) dan rata-rata hanya mempunyai 2 

(dua) guru yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Sekolah dan 1 (satu) guru bantu. 

Tugas Kepala Sekolah mendidik kelas 1 (satu) dan 2 (dua), sedangkan tugas 

guru bantu mendidik kelas 3 (tiga). 

Pendidikan zaman dahulu merupakan suatu paksaan dari masing-

masing orang tua terhadap anak. Bertolak belakang sekali dengan zaman 

sekarang, pendidikan merupakan suatu kebutuhan seorang anak. Setelah 

selesai kelas 3 (tiga), kelanjutan dari Sekolah Desa (SD) adalah Sekolah 

Rakyat. Beberapa pelajar lulusan kelas 3 (tiga) SD, yang bersemangat 

menuntut ilmu, melanjutkan ke Sekolah Rakyat (SR) yang bertempat di 

sebuah rumah di desa Tambakbayan yang sekarang digunakan sebagai rumah 

Wakil Bupati. SR terdiri dari kelas 4 (empat) s.d 6 (enam). Sekitar tahun 50-

an terjadi Agresi Militer Belanda. Rakyat Indonesia tidak rela 
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tanah dan bangunan mereka diduduki Belanda, sehingga rakyat membakar 

bangunan-bangunan termasuk sekolah. 

Gerakan rakyat memperjuangkan pendidikan tidak berhenti sampai di sini. 

Sekitar tahun 50-an SR di desa Mangkujayan didirikan. Lokasi SR bertempat di Jalan 

Jawa bagian utara. SR Mangkujayan terdiri dari 3 (tiga) kelas. Kelas 4 (empat) dan 

kelas 5 (lima) berlokasi dibangunan SR, sedangkan kelas 6 (enam) di berpindah-

pindah di rumah penduduk sekitar SR Mangkujayan. 

Sekitar tahun 1984, ketika Bpk. H. Supriyanto, BA menjabat sebagai Kepala 

Sekolah, terjadi perundingan antara beliau dan Ketua BP3 membahas tentang 

kekurangan tanah untuk sekolah. Hasilnya, sekitar tahun 1987 SR Mangkujayan 

mendapat bantuan 4 (empar)  ruang kelas, 1 (satu) rumah Kepala Sekolah, dan 1 

(satu) rumah guru senilai 33 juta rupiah. Di desa Mangkujayan terdapat beberapa 

Sekolah Rakyat (SR). Sehingga sekitar tahun 1987 ini juga nama Sekolah Rakyat 

(SR) Mangkujayan diubah menjadi Sekolah Dasar Negeri Mangkujayan IV. Tahun 

2000 terjadi perubahan nama lagi menjadi Sekolah Dasar Negeri 4 Mangkujayan. 

Kini SDN 4 Mangkujayan Ponorogo berusia 89 tahun. Sejauh ini terjadi 

beberapa kali pergantian Kepala Sekolah. Nama-nama yang pernah menjabat sebagai 

Kepala Sekolah di SDN 4 Mangkujayan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a) Bapak Sukoyo 

b) Bapak H. Gahoe, B.A. 

c) Bapak H. Kateno, B.A. 

d) Bapak H. Besri, B.A. 

e) Bapak H. Supriyanto, B.A. 

f) Ibu Suparwati 

g) Bapak Gatot Subroto, M.Pd. 
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h) Ibu AgustinSudarti, S.Pd.M.Pd 

i) Bapak Widodo Santoso, S.Pd.M.Pd 

Saat ini Bapak Widodo Santoso, S.Pd. M.Pd mengemban tugas sebagai Kepala 

Sekolah. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kerja sama yang 

baik antara beberapa pihak, SDN 4 Mangkujayan mengalami perkembangan pesat. 

Saat ini sudah memiliki ruang komputer dan aula masing-masing 1 (satu) ruang. 

Selain itu juga telah memperbaiki ruang kelas dan fasilitas-fasilitas sekolah untuk 

kenyamanan belajar sekaligus menarik perhatian masyarakat. Tahun ajaran 2010-

2011 panitia penerimaan siswa baru kualahan melayani pendaftar yang banyak. 

Karena menyesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ada, dengan terpaksa jumlah 

pendaftar yang diterima dibatasi.
38

 

2.  Letak geografis SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 

SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo terletak di jalan Jawa No. 45 lingkungan 

Normanan Mangkujayan Ponorogo. Dengan kode pos 63413. Dan jarak tempuh ke 

pusat kabupaten 1 KM. SD Negeri 4 Mangkujayan dibangun diatas tanah seluas  

1800 m
2
. Dengan luas bangunan 1200 m

2
. 

Dengan batas sekolah sebelah barat yaitu rumah Bapak Roni. Sebelah selatan 

sekolah berbatasan dengan rumah Ibu Koesansoyo Oemar. Sebelah timur Sekolah 

berbatasan dengan Jalan Jawa. Dan sebelah utara persawahan. Dengan letak SD 

Negeri 4 Mangkujayan yang demikian menjadikan SD Negeri 4 mangkujayan mudah 

dijangkau oleh siswa. Selain itu juga dekat dengan pemukiman penduduk. Sehingga 

mudah ditempuh dengan berkendara ataupun jalan kaki.
39

 

3. Visi dan Misi SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 

a. Visi Sekolah 
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“Mencetak manusia cerdas dan berbudi luhur” 

b. Misi Sekolah 

1) Menyelenggarakan program pendidikan yang berkaitan erat dengan nilai-

nilai agama, adat istiadat dan budaya. 

2) Membangkitkan semangat belajar siswa untuk memperoleh prestasi. 

3) Mendidik siswa terampil menyikapi situasi dengan santun dan bijaksana. 

4) Membentuk siswa beretika dan berestetika yang dapat diandalkan. 

5) Membiasakan siswa hidup bersih dan sehat.
40

 

4. Data Murid SD Negeri 4 Mangkujayan Tahun Pelajaran 2015-2016 

Jumlah murid di SD Negeri 4 Mangkujayan setiap tahun mengalami 

peningkatan. Pada tahun pelajaran 2015-2016 murid di SD Negeri 4 Mangkujayan 

yang terdiri dari 12 rombongan belajar, berjumlah 313 siswa dengan rincian sebagai 

berikut:
41

 

Tabel 3.1 Data keadaan siswa SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 

No Kelas Jumlah awal bulan Masuk Keluar Akhir bulan 

    Rombel L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml 

1 I 2 25 26 51     0     0 25 27 52 

2 II 2 24 22 46     0     0 23 23 46 

3 III 2 23 18 41     0     0 23 18 41 

4 IV 2 27 29 56     0     0 27 29 56 

5 V 2 25 26 51     0     0 25 26 51 

6 VI 2 30 37 67     0     0 30 37 67 

JUMLAH 154 158 312 0 0 0 0 0 0 153 160 313 

 

Sedangkan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari adalah siswa mulai dari kelas I, 

II, III, IV, V, dan VI dengan jumlah 144 peserta.
42

 

a. Struktur Organisasi SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 
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Guru memiliki peran penting dalam terselenggaranya kegiatan belajar 

mengajar disebuah lembaga pendidikan. Guru memiliki tugas untuk mentransfer 

ilmu kepada siswa bahkan juga memfasilitasi siswa untuk mencapai pengetahuan 

yang telah diinginkan. 

Struktur organisasi yang ada di SDN 4 Mangkujayan Ponorogo adalah garis 

lurus atau biasa disebut dengan sistem linier, dimana kekuasaan, tanggung jawab, 

perintah dan wewenang berasal dari satu orang yaitu pimpinan yang kemudian 

mengalir ke bawahan. Struktur organisasi di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo 

dapat dilihat pada lampiran.
43

  

Sedangkan guru di SD Negeri 4 Mangkujayan tahun pelajaran 2015-2016 

berjumlah 19 guru. 14 guru diantaranya PNS sedangkan 5 guru lainnya non PNS, di 

tambah 1 Kepala Sekolah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.
44

  

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari di 

SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/ 2016 

 

Pendidikan karakter bukan semata-mata soal pengetahuan belaka, namun 

terlebih soal kepribadian dan perilaku siswa sehari-hari. Pembangunan karakter 

merupakan tugas bersama antara orang tua, sekolah dan masyarakat atau 

lingkungan sekitar. Pendidikan karakter tidak cukup hanya lewat ceramah dan 

nasihat saja tetapi harus dengan teladan konkret.  

Sekolah sebagai lingkungan yang akademis dan sosial bagi anak, harus 

memberikan kondisi yang kondusif bagi pembentukan karakter baik anak. 

Membudayakan anak menghormati orang yang lebih tua, menghargai pendapat 

orang lain, bersikap demokratis, tidak diskriminatif, dan mendorong siswa untuk 

lebih berprestasi. 
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Lembaga pendidikan harus menggalakkan penanaman nilai pendidikan 

karakter pada siswa. Hal ini karena adanya budaya asing yang masuk ke 

Indonesia. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung maka Indonesia akan 

kehilangan jati dirinya yang terkenal dengan keramahtamahannya.  

Sesungguhnya Indonesia memiliki banyak potensi dan cara untuk 

menanamkan nilai pendidikan karakter pada generasi muda. Seperti dengan 

kesenian daerah, lagu daerah, adat istiadat, dan tarian daerah dan lain sebagainya 

yang syarat akan maknanya berpengaruh dengan nilai pendidikan karakter.   

Hal inilah yang menjadi alasan SD Negeri 4 Mangkujayan 

menyelenggarakan ekstrakurikuler tari, yang didalam gerakan dan maknanya 

terdapat nilai pendidikan karakter yang dapat ditanamkan kepada siswa contohnya 

seperti karakter disiplin, religius, toleransi, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, 

komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. 

Tahapan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter 

siswa meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

Pada tahap perencanaan terdapat tiga kegiatan yang dilakukan. Pertama 

karakter yang dibentuk perlu diintegrasikan dalam jangka menengah sekolah 

(RJMS) atau rencana kegiatan sekolah (RKS) agar dapat memayungi semua 

kegiatan di sekolah. Kedua, penjabaran karakter lebih lanjut dalam program 

kegiatan ekstrakurikuler tahunan. Ketiga, berdasarkan program tahunan 

ekstrakurikuler ini, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dapat 

menyusun program tahunan pembinaan pada kegiatan ekstrakurikuler yang dibina. 

Dalam menjabarkan RKS menjadi program tahunan kegiatan 

ekstrakurikuler, sebaiknya melibatkan para pemangku kepentingan, agar dapat 
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mengakomodasi pikiran, aspirasi dan harapan mereka terhadap karakter positif 

yang akan di bentuk. Seperti penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler tari dan 

waktu pelaksanaan ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Endang Yuniastuti.  

“Penanggung jawab pusatnya bapak kepala sekolah namun untuk penanggung 

jawab kegiatan ekstrakurikuler tari adalah saya sendiri. Pelatihnya yaitu semua 

bapak ibu guru terutama saya sendiri, namun berhubung antusias siswa yang 

sangat luar biasa dari 300 siswa kurang lebih 100 siswa yang mengikuti 

ektrakurikuler tari ini dari pihak sekolah mencari pelatih dari luar yang 

tentunya juga seorang seniman, kami target 3 bulan 12 kali pertemuan anak-

anak sudah bisa menguasai tarian, dan setiap 3 bulan sekali kita sudah ganti 

tarian sehingga rasa ingin tahu anak-anak tinggi”.45
 

 

Di SD Negeri 4 Mangkujayan menyelenggarakan ekstrakurikuler tari sejak 

tahun pelajaran 2009/2010. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Endang 

Yuniastuti. 

“Kegiatan ekstrakurikuler tari ini dilaksanakan kurang lebih sekitar 7 tahun 

yang lalu mulai pada awal tahun pelajaran 2009/2010 sampai saat ini, latihan 

ekstrakurikuler tari setiap hari rabu pada pukul 15.00 sampai 17.00. yang 

bertempat dihalaman SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo, yang pesertanya 

mulai dari kelas 1 sampai 6”.46
 

 

Juga pengamatan peneliti selama latihan tari di SD Negeri 4 Mangkujayan. 

 

“Pada pukul 15.00 para peserta ekstrakurikuler tari sudah berkumpul 

dihalaman SD Negeri 4 Mangkujayan. Sangat terlihat kesemangatan mereka 

dalam melaksanakan ekstrakurikuler tari ini. Para peserta sudah cukup 

menguasai gerakan tari, dan benar saja mereka melakukan gerakan yang sama 

satu kelompok”47
 

 

Pada tahap implementasi kepala sekolah hendaknya terus memantau 

pelaksanaan, agar para penanggung jawab kegiatan yang berada di sekolah 

konsisten dalam mengimplementasikan program. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh ibu Endang Yuniastuti. 
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“Sering juga kepala sekolah memantau langsung kegiatan ekstrakurikuler tari, 

namun ketika beliau berhalangan hadir, pada saat jam sekolah pagi kepala 

sekolah selalu menanyakan bagaimana kegiatan ekstrakurikuler tari kemarin, 

berapa siswa yang hadir, berapa pembina yang hadir dan lain sebagainya, 

bapak kepala sekolah selalu aktif.”48
 

 Dalam pelaksanaan suatu kegiatan ekstrakurikuler sangat diperlukan 

dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama orang tua, agar mendapat 

dukungan, pengawalan dan penguatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu 

Endang Yuniastuti. 

“Kegiatan ekstrakurikuler tari ini berjalan karena antusias wali murid dan 

mendapat tanggapan yang baik di lingkungan. Di lingkungan pun juga harus 

mendapat izin dari tokoh masyarakat dan didukung guru dan para seniman 

yang ada di ponorogo yang kita rekrut untuk melestarikan seni di SD Negeri 4 

Mangkujayan”.49
 

Tarian yang dipilih tentunya mengandung nilai pendidikan karakter yang 

akan ditanamkan pada peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Endang 

Yuniastuti kepada peneliti. 

“Mengacu pada kegiatan ada program kegiatan pelaksanaan penanaman , 

anak-anak latihan disiplin untuk melestarikan dan melanjutkan kesenian 

tradisional, berusaha bertanggung jawab, dengan adanya bukti datang tepat 

waktu, materinya pun dipilih materi yang biasa untuk anak SD biasa nya 

dengan tema binatang, semut, kancil dan sebagainya, para pelatih menjelaskan 

arti dari gerakan yang mereka pelajari, contoh nya pada tarian bledug (untuk 

perempuan) yang memiliki makna, bledug itu berarti anak gajah dalam bahasa 

Jawa yang sekarang ini hampir punah didalam tarian ini kita diajak untuk 

melestarikan dan menjaga gajah agar tidak punah tarian yang di ajarkan ini 

menunjukkan nilai pendidikan karakter cinta lingkungan, untuk tarian banteng 

(untuk laki-laki), menceritakan tentang keperkasaan seseorang laki-laki yang 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya”.
50

 

Banyak sekali nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

ekstrakurikuler tari. Diantaranya: komunikatif, tanggung jawab, cinta lingkungan 

kerja keras. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Endang Yuniastuti kepada 

peneliti.  

                                                           
48

Lihat transkip wawancara no 03/W/15-III/2016 
49

 Lihat transkip wawancara no 04/W/15-III/2016 
50

 Lihat transkip wawancara no 05/W/15-III/2016 



 

81 

 

“Seni tari tidak bisa dianggap seenaknya dan juga tidak bisa dipaksakan, anak-

anak mengikuti dengan hati ikhlas, dalam seni tari ada aturan-aturan yang 

harus ditaati misalnya semua gerakan satu kelompok harus sama dan kompak 

tidak boleh sembarangan bergerak, pada tarian yang mereka pelajari peserta 

didik bekerja keras untuk menguasai teknik dalam menari, contohnya 

menghafalkan gerakan-gerakan dalam tarian. Pada seni tari bisa untuk 

melestarikan mengembangkan bakat dan keberanian dengan contoh 

keberanian siswa yang selalu ikut pentas setiap tahun, Alhamdulillah 

ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan ini sudah masuk dalam 

agenda dinas pariwisata, sedikitnya menampilkan 3 atau 4 tarian dalam setiap 

pentas. Dengan adanya pentas di Panggung utama Alon-Alon Ponorogo siswa 

bertanggung jawab untuk menampilkan yang terbaik untuk membawa nama 

baik sekolah”.
51

 

 

Dan juga penuturan beliau berikut ini: 

“Dalam ekstrakurikuler tari instrument  yang dipakai adalah gamelan atau 

kaset, kadang juga langsung diiringi dengan dengan gamelan ketika tampil 

dipanggung utama alon-alon ponorogo, kalau kita bisa ambil hikmahnya yaitu 

adanya nilai karakter kreatif yang dibangun dalam tari ini yaitu apabila ada 

musik maka secara sepontan mereka langsung bergerak-gerak, dan apabila ada 

gerakan pasti juga ada instrumennya atau musiknya, jadi seni tari merupakan 

perpaduan yang saling melengkapi antara gerakan dan musik”.
52

  

 

Pada tahap evaluasi program ekstrakurikuler tari guru pembimbing 

mengevaluasi program kegiatan ekstrakurikuler yang berada dalam bimbingannya. 

Evaluasi dapat dilakukan dalam setiap perkegiatan, bulanan, semesteran dan 

tahunan. Sesuai yang diungkapkan oleh ibu Endang Yuniastuti. 

“Saya selaku penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler tari selalu 

mengevaluasi kegiatan mulai dari bulanan, semesteran dan tahunan. 

Contohnya setiap bulan saya selalu mengajak para orang tua dan para stake 

holder untuk mengevaluasi langkah-langkah tindak lanjut, baik yang terkait 

dengan perbaikan program, kontinyuitas program dan pemantapan program. 

Yang tergabung dalam paguyupan sanggar tari krida jaya wengker.”53
 

Jadi, dalam pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler tari, ada tiga tahapan dalam pembentukan karakter yang pertama 

perencanaan yang meliputi dari waktu pelaksanaan latian peserta dan penanggung 

jawab kegiatan ekstrakurikuler tari. Yang kedua, Implementasi program kegiatan 

ekstrakurikuler yang mengarah kepada pembentukan karakter yang tentunya 
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membutuhkan para stake holder terutama orang tua. Selain itu, guru juga harus 

merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam ekstrakurikuler tari dalam hal ini 

guru juga harus merumuskan nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang 

terkandung dalam tari . Yang ketiga, evaluasi program ekstrakurikuler yang 

gunanya untuk mengevaluasi langkah-langkah tindak lanjut, baik yang terkait 

dengan perbaikan program, kontinyuitas program, dan pemantapan program.  

2. Apakah bentuk-bentuk dari kegiatan penanaman nilai pendidikan karakter 

dalam ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

Dalam pelaksanaan penanaman pendidikan karakter guru tidak hanya 

mengajarkan materi tetapi juga mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik, 

berperilaku yang sopan dan santun, ini menunjukkan nilai karakter religius peserta, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh pelatih ekstrakurikuler tari ibu Endang 

Yuniastuti. 

“Sama seperti pendekatan orang tua terhadap anak dan guru terhadap siswa, 

selain menjelaskan makna dari tari yang mereka pelajari, mereka selalu 

diingatkan jika mereka berbuat menyeleweng, jadi tingkah laku dalam 

keseharian itu juga sesuai dengan apa yang diajarkan pada ekstrakurikuler tari 

tersebut, dan apabila ada temannya yang belum berani atau belum 

menunjukkan keberaniannya anak-anak disini biasa diajak bersama agar 

mereka tidak malu lagi, ini sudah menjadi suatu cara kami untuk menanamkan 

nilai karakter toleransi kepada siswa”.
54

 

Hal ini sangat membantu dalam penanaman nilai pendidikan karakter pada 

siswa. Sesuai observasi yang telah dilakukan penulis, didapati peserta didik yang 

datang tepat waktu, dan juga siswa yang disiplin dalam latihan. Ketika latihan tidak 

ada siswa yang membuat kegaduhan dan siswa berlatih bertanggung jawab terhadap 

perannya dalam kelompok seni tari.
55
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Untuk menguasai satu jenis tarian  di perlukan beberapa latihan, sama halnya 

dengan penanaman pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh ibu Endang Yuniastuti. 

“Seni tari di SD Negeri 4 Mangkujayan ini tidak untuk mengajak anak-anak 

pandai menari namun mereka dituntut untuk lebih bisa mengembangkan ide 

atau gagasan mereka dengan cara pelatih memberikan tugas individu dan tugas 

kelompok  dan mereka dilatih untuk bisa membiasakan diri untuk bersikap 

sopan terhadap pelatih dan sesama teman sebayanya, bahkan ketika selesai 

latihan para peserta didik diwajibkan untuk berjabat tangan dengan para 

pelatih. Hal ini menunjukkan nilai pendidikan karakter kreatif dan menghargai 

prestasi”.56
 

Sehingga dengan pelatihan dan pengawasan yang terus menerus dari guru 

maka siswa akan benar-benar memiliki karakter yang diharapkan. Karena untuk 

membentuk karakter anak perlu adanya latihan dan pembiasaan. 

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti selama latihan ekstrakurikuler tari di 

SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo yang menunjukkan bentuk-bentuk nilai 

karakter religius. 

“Setelah selesai latihan tari para siswa berbaris untuk berjabat tangan dengan 

para pelatih dan dari para peserta tidak ada yang saling bertengkar, mereka 

berbaris rapi sesuai urutannya, hal ini menurut saya adalah suatu bentuk 

penananaman pendidikan karakter religius pada siswa ”.57
 

Guru dijadikan contoh oleh peserta didik , maka adanya istilah guru digugu 

lan ditiru benar adanya.  Dengan begini guru harus memberi contoh yang baik 

kepada siswa contoh sikap dari nilai karakter adalah bersikap jujur. Seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Endang Yuniastuti kepada peneliti.  

“Guru memberi contoh tingkah laku yang baik dalam keseharian yang 

selanjutnya pelatih menjelaskan dan menerangkan arti dari setiap tarian yang 

telah mereka hafalkan, sehingga secara tidak langsung akan tertanam nilai 

karakter pada anak”.
58
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Hal ini dilakukan agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang 

negatif. Guru dijadikan sebagai model dan teladan oleh siswa.  Seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Endang Yuniastuti.   

“Guru sebagai motivator untuk menanamkan karakter pada siswa, selain 

bersikap jujur guru juga memberi contoh bersifat sopan dan disiplin. Jangan 

sampai anak didiknya nanti terpengaruh oleh hal yang tidak di inginkan”59
 

Dan juga sesuai yang diungkapkan oleh Sabrina Marchifa R yang 

menunjukkan nilai pendidikan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Sabrina Marchifa R adalah salah satu peserta ekstrakurikuler tari siswa kelas V A. 

“Bapak ibu guru yang ada disini selalu memberikan dorongan dan semangat 

untuk terus berlatih dan terus mengembangkan kebudayaan dari para 

leluhur”.60
 

Pengintegrasian nilai pendidikan karakter siswa di sekolah juga dapat 

dilakukan melalui mata pelajaran sebagai mana yang telah dijelaskan oleh ibu Endang 

Yuniastuti kepada peneliti. 

“Pengintegrasian nilai karakter melalui mata pelajaran SBK (seni Budaya dan 

Ketrampilan), sangat mendukung sekali contohnya pada materi seni rupa 

musik dan tari, sudah tidak canggung lagi dengan kreatifitasnya para siswa. 

Pada pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) juga, siswa bisa memahami 

budaya daerah dan tentunya mereka bisa menjaga dan melestrikan budaya 

daerahnya”.
61

  

Agar nilai pendidikan karakter tersebut benar-benar tertanam pada peserta 

didik maka perlu ada bimbingan dan pengawasan dari banyak pihak sesuai dengan 

penanaman nilai karakter komunikatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu 

Endang Yuniastuti kepada peneliti.  

“Pendidikan yang diberikan di sekolah dipraktekkan di rumah dan di 

lingkungan masyarakat, selain guru mengawasi di sekolah guru juga meminta 
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kepada orang tua untuk mengawasi di rumah dan diminta untuk mengawasi 

bagaimana perkembangannya”.62
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian wawancara, dan 

observasi. Penulis memaparkan data apa adanya, sehingga memperoleh temuan-temuan 

penelitian. Dan langkah selanjutnya yaitu  menganalisa data sebagai berikut: 

A. Pelaksanaan Penanaman Pendidikan Karakter Melalui Ekstrakurikuler Tari di 

SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

Pada tahap perencanaan terdapat tiga kegiatan yang dilakukan. Pertama 

karakter yang dibentuk perlu diintegrasikan dalam jangka menengah sekolah (RJMS) 

atau rencana kegiatan sekolah (RKS) agar dapat memayungi semua kegiatan di 

sekolah. Kedua, penjabaran karakter lebih lanjut dalam program kegiatan 

ekstrakurikuler tahunan. Ketiga, berdasarkan program tahunan ekstrakurikuler ini, 

pembimbing kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dapat menyusun program tahunan 

pembinaan pada kegiatan ekstrakurikuler yang dibina. 

Dalam menjabarkan RKS menjadi program tahunan kegiatan ekstrakurikuler, 

sebaiknya melibatkan para pemangku kepentingan, agar dapat mengakomodasi 

pikiran, aspirasi dan harapan mereka terhadap karakter positif yang akan di bentuk. 

Seperti penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler tari dan waktu pelaksanaan. 

Pelaksanaan proses belajar mengajar dapat disimpulkan sebagai terjadianya 

interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada 

siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.
63

 

Berdasarkan temuan di lapangan telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 
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Mangkujayan yang pertama dilakukan guru adalah merencanakan kegiatan selama 

satu tahun dengan menetapkan waktu, tempat dan peserta pelaksana, serta 

menetapkan materi yang akan di ajarkan kepada peserta didik, yang telah disesuaikan 

dengan kemampuan peserta didik.
64

 Di lapangan ditemukan sejumlah nilai pendidikan 

karakter dalam ekstrakurikuler tari Diantaranya: disiplin, religius, toleransi, kerja 

keras, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, cinta damai, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. 

Nilai pendidikan karakter tersebut dapat dilihat dari kebiasaan yang ditanamkan 

kepada mereka sehari-hari. Komunikatif dalam melakukan gerakan, komunikatif 

antara guru dengan orang tua bekerja keras dalam menguasai gerakan dalam tarian, 

dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik sekolahan.
65

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan 

penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari memiliki tiga kegiatan 

yaitu: perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Guru menetapkan waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tari, peserta dan pelatih kegiatan ekstrakurikuler, 

materi yang diajarkan atau tembang-tembang yang telah diajarkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dalam pendidikan karakter. 

B. Bentuk-bentuk dari kegiatan penanaman nilai pendidikan karakter dalam 

ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016   
Pada tahap kegiatan berlangsung guru atau pembimbing di SD Negeri 4 

Mangkujayan menanamkan nilai pendidikan karakter pada siswa dengan cara 

menjelaskan arti gerakan dan makna dari tarian.
66

 Dan melakukan pembiasaan 

pembiasaan yang ada dalam ekstrakurikuler tari seperti para peserta harus datang 
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tepat waktu dan ketika latihan berlangsung peserta harus melakukan gerakan yang 

sama dengan teman satu kelompoknya.
67

 

Dalam meningkatkan keberhasilan peserta didik untuk membentuk moral, 

mental, spiritual dan sosial, maka penerapan pendidikan karakter dapat digunakan 

berbagai pendekatan dengan memilih pendekatan yang terbaik dan saling mengaitkan 

satu sama lain agar menimbulkan hasil yang optimal
68

 

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. Pendekatan Sistem Among 

Pendekatan sistem among dilandasi  ing ngarso sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, dan  tut wuri handayani. Pendekatan ini dilandasi oleh asas 

kekeluargaan, yaitu saling asah, saling asih dan saling asuh di antara siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa dan guru dengan guru yang berjalan secara sinergis. Dalam 

hal ini, guru hendaknya dapat memberi dan menjadi contoh teladan, kemudian 

memberi penguatan, perhatian dan bimbingan, serta memberi dorongan dan 

mengingatkan bila anak melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan keluar 

dari konteksnya. 

b. Pendekatan Keteladanan 

Pendekatan keteladanan merupakan sikap teladan yang tercermin dalam diri 

orangtua atau guru yang nampak dalam sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Keteladanan dapat muncul dengan adanya kesamaan antara ucapan dan tindakan yang 

dilakukan oleh guru.  

c. Pendekatan Intelektualistik 
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Pendekatan intelektualistik merupakan pendekatan yang dilakukan melalui 

pengajaran di kelas. Pendekatan intelektualistik berupa upaya-upaya penanaman nilai-

nilai yang terkandung dalam mata pelajaran. Dengan pengintregasian dengan mata 

pelajaran maka secara kognitif anak memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap 

nilai-nilai tersebut secara efektif pada derajat kemampuan tertentu. Dengan demikian 

anak dapat menerima dan melaksanakan sistem nilai yang telah ditanamkan. 

d. Pendekatan Aktualistik 

Pendekatan aktualistik mengupayakan agar anak dapat mengaktualisasikan 

nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari dirinya melalui berbagai kegiatan nyata 

yang diberikan kepada anak. Melalui pendekatan aktualistik ini anak akan 

membiasakan diri untuk mengembangkan sikap dan perilaku kehidupannya sesuai 

dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat. 

e. Pendekatan eksemplar 

Pendekatan eksemplar mengupayakan agar anak terbawa ke dalam dunia nyata 

yang ada dalam lingkungan kehidupan disekitarnya. Dengan mengalami kenyataan itu 

anak dapat menghayati nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sekitarnya. Anak juga 

dapat memahami apa yang boleh dan harus dilakukan serta apa yang tidak boleh 

dilakukan. Pendekatan ini untuk menumbuhkan rasa kepedulian diri terhadap 

kehidupan lingkungan sehingga bila terjadi sesuatu yang ada disekitarnya anak 

merasa terpanggil atau tergugah hatinya untuk ikut membantunya.
69

 

Di lapangan ditemukan beberapa pendekatan yang dilakukan oleh guru atau 

pembina tari SD Negeri 4 Mangkujayan dalam menanamkan pendidikan karakter 

pada siswa, yaitu: 
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a. Guru memposisikan dirinya sebagai orang tua dan siswa sebagai anak. 

Sehingga pendekatan yang dilakukan guru sebagaimana pendekatan yang 

dilakukan orang tua terhadap anaknya.
70

   

b. Guru mengajarkan nilai pendidikan karakter dengan menjelaskan makna 

dari gerakan tarian yang mereka pelajari
71

 

c. Dalam menanamkan pendidikan karakter guru mencontohkan nilai karakter 

pada siswa dalam kegiatan sehari-hari.
72

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari guru menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Sistem Among  

Dalam menanamkan nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari guru di SD 

Negeri 4 Mangkujayan memposisikan dirinya sebagai orang tua. Yaitu selain guru 

mengajarkan nilai pendidikan karakter guru selalu mengawasi tingkah laku siswa 

dalam sehari-hari di sekolah. Ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa 

pendekatan sistem among ini berlandaskan asas kekeluargaan yaitu saling asah, asih 

dan asuh. 

b. Pendekatan keteladanan 

Dalam menanamkan nilai pendidikan karakter pada siswa guru memberi teladan atau 

contoh kepada siswa karakter yang baik melalui perbuatan sehari-hari sehingga siswa 

dapat mencontoh dari perilaku guru. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan 

antara yang diucapkan dan yang dilakukan oleh guru. 
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Sedangkan strategi yang dapat digunakan untuk penerapan pembelajaran karakter 

yaitu melalui upaya-upaya berupa keteladanan atau penciptaan lingkungan teladan, 

pembiasaan implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, penerapan 

pemberian penghargaan dan koreksi, dan sosialisasi dalam organisasi. 

a. Keteladanan 

Pengembangan sifat-sifat dan watak yang berkarakter sesuai nilai-nilai budaya 

bangsa akan lebih efektif dan efisien apabila bersifat top-down, dari atas ke 

bawah. Pembentukan disiplin pada peserta didik hanya akan efektif apabila kepala 

sekolah dan gurunya menjadi teladan dalam disiplin. Apabila meminta siswa 

datang tepat waktu maka guru harus datang lebih awal. Apabila meminta siswa 

berpakaian rapi maka guru harus berpakaian rapi. 

a. Pembiasaan 

Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tidak akan terbentuk 

dengan tiba-tiba tetapi perlu melalui proses dan pentahapan yang kontinyu. Oleh 

karena itu, perlu upaya pembiasaan perwujudan nilai-nilai dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah diharapkan mendapatkan 

penguatan dengan pembiasaan dirumah, kedua-duanya saling menguatkan, 

demikian pula dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu jalinan erat antar 

pemangku kepentingan pendidikan (stake holders) antara lain sekolah, orang tua 

siswa dan komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, instansi 

pemerintah, masyarakat luas, dan pemerhati pendidikan. 

b. Reward dan Punishment 

Apabila peserta didik melakukan yang sesuai yang baik perlu diberikan 

penghargaan atau pujian. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku 

terhadap tata nilai dan norma perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan 
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memberikan punishment atau sanksi yang sepadan dan bersifat pedagogis. Seberat 

apapun punishment yang diberikan harus dilakukan upaya perbaikan atau 

pembinaan untuk rehabilitasi dan resosialisasi. 

c. Sosialisasi dalam Organisasi 

Peserta didik adalah aset bangsa yang diharapkan akan menjadi kader penerus 

pembangunan dimasa depan. Salah satu potensi yang menjadi aset generasi muda 

adalah potensi kepemimpinan. Penciptaan kesempatan yang luas untuk dapat 

berlatih kepemimpinan dan organisasi penting karena akan terjadi interaksi efektif 

antar peserta didik. Strategi internalisasi nilai sosial dalam kegiatan 

ekstrakurikuler lebih diutamakan sebab disitulah peserta didik berinteraksi secara 

langsung dengan peserta didik lainnya. Interaksi tersebut merupakan hasil dari 

proses mengetahui yang dilanjutkan dengan merasakan dan diakhiri dengan 

bentuk tindakan. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat dilihat sejauh mana 

seorang peserta didik menerapkan nilai-nilai sosial dalam berpikir dan berperilaku 

atau bersikap.
73

 

Di lapangan diperoleh data tentang strategi yang dilakukan guru SD 

Negeri 4 Mangkujayan dalam menanmkan pendidikan karakter pada siswa 

melalui ekstrakurikuler tari, yaitu: 

a. Penanaman pendidikan karakter pada siswa dilakukan dengan keteladanan yaitu 

guru memberi contoh perilaku baik pada siswa.
74

 

b. Guru selain mengajarkan nilai pendidikan karakter juga melakukan pembiasaan 

pada siswa. Seperti sikap disiplin sopan dan santun kepada pelatih.
75

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap bentuk-

bentuk penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari guru 
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menggunakan beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran. Yaitu pendekatan 

sistem among, dan keteladanan dengan contoh guru memberikan keteladanan 

ketika bersikap dalam kehidupan sehari-hari sedangkan strategi yang digunakan 

adalah strategi keteladanan dan pembiasaan dengan contoh dibiasakan untuk 

bersikap baik yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan 

Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pada tahap pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan ada 3 kegiatan yaitu: perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. 

Pada tahap bentuk-bentuk penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo guru menggunakan 

beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran. Yaitu pendekatan sistem among dan 

keteladanan, sedangkan strategi yang digunakan adalah strategi keteladanan dan 

pembiasaan. Dan juga mengandung nilai pendidikan karakter disiplin, religius, 

toleransi, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, cinta damai, komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, 

tanggung jawab. 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah hendaknya terus mendukung penanaman nilai pendidikan 

karakter melalui ekstrakurikuler tari. 

2. Bagi guru, harus lebih mengoptimalkan perencanaan pelaksanaan ekstrakurikuler tari 

sehingga penanaman pendidikan karakter yang di harapkan dapat mencapai hasil yang 

maksimal 
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3. Bagi para seniman tari hendaknya lebih menggali potensi jiwa kesenian dan tetap 

menjaga nilai-nilai tradisi. 
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