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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia terkenal akan keanekaragaman budaya yang 

indah. Budaya yang masih terjaga hingga saat ini merupakan warisan 

peninggalan masa lalu. Keanekaragaman yang tidak dimiliki oleh semua 

negara inilah yang menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. 

Banyak wisatawan mancanegara yang tertarik berkunjung ke Indonesia 

untuk melihat keanekaragaman yang ada atau bahkan mempelajari 

budayanya. Salah satu budaya asli Indonesia yang masih terjaga hingga 

saat ini adalah seni tari dari masing-masing daerah. Budaya yang masih 

ada hingga sekarang merupakan hasil kerja keras bangsa Indonesia dari 

generasi ke generasi yang konsisten untuk tetap melestarikannya. Generasi 

penerus yang akan melestarikan budaya haruslah disiapkan sejak dini, agar 

tertanam kesadaran untuk tetap melestarikan budaya asli negaranya. 

Pentingnya mengenalkan budaya asli Indonesia sejak dini bertujuan agar 

nantinya budaya tersebut tidak mudah dilupakan dan ditinggalkan di era 

globalisasi seperti saat ini.  

Era globalisasi seperti sekarang ini sepertinya bukan hal yang 

mudah untuk mengajak generasi penerus melestarikan kebudayaan asli 

Indonesia. Anak-anak yang kini berada di bangku sekolah lebih tertarik 

dengan budaya luar yang menurut mereka lebih terlihat modern. Hal 
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tersebut sejalan dengan Yuliatin (2013: 2) yang menyatakan bahwa akibat 

pengaruh globalisasi, banyak pengaruh global yang tidak bisa direspon 

secara baik dan seimbang oleh masyarakat Indonesia, bahkan tidak jarang 

masyarakat Indonesia lebih bangga terhadap kebudayaan yang dimiliki 

oleh bangsa lain. Contohnya saja anak-anak di zaman sekarang lebih 

tertarik melakukan tari modern dibandingkan tari tradisional dari daerah 

yang ada di Indonesia. Para peserta didik bahkan beranggapan bahwa tari 

tradisional terlihat kuno sehingga mereka enggan untuk melakukannya. 

Hal tersebut nantinya dikhawatirkan akan menjadi permasalahan yang 

serius apabila terus dibiarkan. 

Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian khusus terutama 

oleh para guru yang berperan sebagai orang tua di sekolah. Anak-anak di 

usia sekolah yang nantinya menjadi generasi penerus haruslah mulai 

ditanamkan sejak dini tentang pentingnya melestarikan budaya asli 

Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa. Guru di sekolah 

dan orang tua di rumah sangatlah berperan penting untuk saling 

berkesinambungan menanamkan karakter pada anak sejak dini. 

Penanaman kebiasaan baik pada anak perlu dilaksanakan secara terus 

menerus, agar tercipta sebuah karakter yang melekat kuat pada diri anak 

tersebut.  

Ir. Soekarno (dalam Samani dan Hariyanto, 2011: 1) menegaskan 

bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan karakter 

(character building) karena character building inilah yang akan membuat 
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Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. 

Pentingnya karakter dalam kehidupan manusia seperti yang disampaikan 

oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjadikan pendidikan 

karakter sebagai hal penting yang harus ditanamkan dalam diri manusia, 

terutama pada anak-anak yang masih tergolong usia sekolah. Penanaman 

karakter sejak dini akan membawa pengaruh baik untuk kehidupan anak 

itu sendiri dan juga untuk bangsanya. Karakter yang baik di waktu 

sekarang bukan saja memperbaiki kehidupan di masa sekarang, namun 

juga akan menjadi pondasi yang kuat untuk kehidupan selanjutnya dan 

akan menjadi panutan bagi generasi-generasi berikutnya. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2015) menetapkan 

pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta didik dalam Permendikbud 

Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pelaksanaan 

Penumbuhan Budi Pekerti tersebut didasarkan pada pertimbangan masih 

terabaikannya implementasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar 

dari Pancasila. Penetapan Permendikbud tersebut diharapkan mampu 

menjadikan para peserta didik mempunyai karakter yang mencerminkan 

nilai-nilai dalam Pancasila. Karakter baik yang tercipta nantinya bukan 

hanya dilaksanakan dalam lingkungan sekolah, namun juga di luar 

lingkungan sekolah. Metode dalam pelaksanaan Penumbuhan Budi Pekerti 

disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan peserta didik. Guru dalam 

hal ini sebagai pelaksana Penumbuhan Budi Pekerti di sekolah harus dapat 
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bekerja sama dengan orang tua serta masyarakat agar pelaksanaannya 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 27) menyebutkan 

bahwa implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dapat dilakukan 

dengan tiga pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya 

sekolah, dan berbasis masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut diharapkan 

dapat membantu satuan pendidikan dalam merancang dan 

mengimplementasikan penguatan pendidkan karakter pada peserta didik 

melalui program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah. Peran 

serta masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter pada peserta didik 

sangat perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan sekolah tidak dapat 

melaksanakan visi dan misinya sendiri tanpa bantuan dari pihak di luar 

satuan pendidikan. 

Kemdikbud (2017) menjelaskan bahwa : 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Direktorat Kesenian, akan melaksanakan kegiatan 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) tahun 2017. Gerakan 

Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan salah satu program 

yang memberikan peluang dan kesempatan kepada seniman 

sekolah bersinergi untuk melatih seni budaya di sekolah (SD, SMP, 

SMA/SMK). Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, agar para 

peserta didik dapat menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dimiliki seniman. Program ini 

dilaksanakan dalam rangka menanamkan kecintaan dan wawasan 

yang lebih luas tentang karya seni budaya sehingga dapat 

memperkuat karakter para peserta didik. 

 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah merupakan salah satu program 

pemerintah yang dilaksanakan sebagai upaya Penguatan Pendidikan 
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Karakter pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Program Gerakan Seniman 

Masuk Sekolah diharapkan mampu memperkuat karakter peserta didik 

dengan menunjukkan kecintaan terhadap karya seni budaya asli Indonesia. 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang dipelopori dan didukung penuh 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, dan Direktorat Kesenian juga bertujuan agar peserta didik 

mampu menyerap ilmu pengetahuan secara langsung dari sumbernya, serta 

dapat meniru sikap baik yang dimiliki oleh seniman tersebut.  

Kemdikbud (2017) menjelaskan bahwa : 

Pada tahun 2016 sebanyak 542 sekolah (SD dan SMP) telah 

bergabung menjadi sekolah percontohan penerapan program 

Penguatan Pendidikan Karakter. Sekolah-sekolah tersebut 

merupakan sekolah yang telah menerapkan berbagai praktik baik 

pendidikan karakter sehingga diharapkan mampu menjadi 

contoh/teladan dan menularkan virus kebaikan dalam penerapan 

Penguatan Pendidikan Karakter di sekitarnya. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah 

telah menentukkan beberapa sekolah yang tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia sebagai sekolah percontohan pelaksanaan Penguatan Pendidikan 

Karakter. Penetapan sekolah percontohan tersebut diharapkan menjadi 

motivasi sekolah-sekolah lain yang belum terpilih sebagai sekolah 

percontohan. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai percontohan 

diharapkan mampu menjadi teladan dan juga menularkan keteladanan 

tersebut kepada sekolah di sekitarnya.  

Berdasarkan wawancara dengan Kepala SD Negeri 2 Purbalingga 

Lor pada hari Senin, 18 September 2017 diperoleh informasi bahwa 
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sekolah tersebut merupakan satu-satunya SD di Kabupaten Purbalingga 

yang menjadi sekolah Rintisan Penguatan Pendidikan Karakter. Proses 

pembelajaran yang baik, guru-guru yang berkompeten, sarana dan 

prasarana yang memadai, serta peran aktif orang tua peserta didik 

menjadikan SD Negeri 2 Purbalingga Lor ditetapkan sebagai sekolah 

Rintisan Penguatan Pendidikan Karakter. Bukan hanya ditetapkan sebagai 

sekolah Rintisan Penguatan Pendidikan Karakter, SD Negeri 2 

Purbalingga Lor juga terpilih sebagai satu-satunya SD di Kabupaten 

Purbalingga yang terpilih menjadi tempat pelaksana Gerakan Seniman 

Masuk Sekolah. Sebelum program tersebut dilaksanakan di sekolah-

sekolah, terlebih dahulu diadakan pengarahan di Jakarta yang diikuti oleh 

26 provinsi yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, 

Kepala SD, SMP, SMA/SMK, dan perwakilan seniman.  

Seniman yang mewakili Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti 

pengarahan Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Jakarta beliau bernama 

Ibu Titi Haryanti. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titi Haryanti pada 

hari Kamis, 19 Oktober 2017 diperoleh informasi bahwa di Provinsi Jawa 

Tengah hanya ada 3 Kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan Gerakan 

Seniman Masuk Sekolah, yaitu Purbalingga, Pati, dan Boyolali. Ibu Titi 

Haryanti menyatakan bahwa ketiga Kabupaten tersebut memiliki potensi 

dalam bidang kesenian, sehingga dapat terpilih sebagai tempat pelaksana 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Pada jenjang Sekolah Dasar di 
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Kabupaten Purbalingga, Gerakan Seniman Masuk Sekolah diwakili oleh 

SD Negeri 2 Purbalingga Lor. Bidang seni yang diajarkan antara sekolah 

yang satu dengan lainnya berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut 

disesuaikan dengan seniman lokal yang ada di masing-masing daerah.  

Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri 

2 Purbalingga Lor yaitu bidang seni tari. Seniman mengajarkan tari 

Banyumasan pada peserta didik kelas III, IV, dan V dalam empat kali 

pertemuan di setiap minggunya. Program yang baru berjalan kurang lebih 

dua bulan tersebut diharapkan mampu memperkuat karakter pada peserta 

didik. Gerakan Seniman Masuk Sekolah sepenuhnya didanai oleh 

Pemerintah dari mulai kegiatan awal hingga akhir. Ibu Titi Haryanti 

sebagai seniman yang mengajarkan tari di SD Negeri 2 Purbalingga Lor 

menyatakan bahwa program ini akan berjalan selama empat bulan dan 

hasil akhir dari Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini nantinya akan 

dipertunjukkan melalui sebuah pementasan seni. 

Berdasarkan observasi awal pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 

menunjukkan bahwa para peserta didik di SD Negeri 2 Purbalingga Lor 

yang terpilih sebagai peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah sedang 

melaksanakan latihan tari bersama Ibu Titi Haryanti selaku seniman yang 

mengajarkan seni tari di sekolah tersebut. Para peserta didik menari secara 

bersama-sama dengan mengikuti arahan dari seniman. Ibu Titi Haryanti 

pada saat itu bukan hanya mengajarkan gerakan tari, namun beliau juga 

menanamkan nilai-nilai positif kepada para peserta didik. Ibu Titi Haryanti 
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juga terlihat sangat akrab dengan para peserta didik begitu juga 

sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa seniman yang terpilih 

sebagai pengajar pada program Gerakan Seniman Masuk Sekolah bukan 

hanya sekedar mengajar kesenian, namun juga harus mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai positif kepada peserta didik agar program 

tersebut nantinya akan berhasil sesuai dengan tujuannya, yaitu 

menguatkan karakter pada peserta didik.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk 

Sekolah, mengetahui karakter-karakter yang ditanamkan pada diri peserta 

didik melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni tari 

secara lebih mendalam serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

di SD Negeri 2 Purbalingga Lor. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang di kaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam 

bidang seni tari di SD Negeri 2 Purbalingga Lor? 

2. Karakter apa saja yang dikuatkan pada diri peserta didik melalui 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni tari di SD Negeri 

2 Purbalingga Lor ? 
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3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni tari di SD Negeri 

2 Purbalingga Lor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam 

bidang seni tari di SD Negeri 2 Purbalingga Lor. 

2. Mengetahui karakter yang dikuatkan pada diri peserta didik melalui 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni tari di SD Negeri 

2 Purbalingga Lor. 

3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni tari 

di SD Negeri 2 Purbalingga Lor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk memperoleh informasi dan menambah wawasan mengenai 

pentingnya implementasi penguatan pendidikan karakter melalui 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni tari. 
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2. Untuk memperkuat karakter pada diri peserta didik melalui Gerakan 

Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni tari di Sekolah Dasar 

dengan pembelajaran yang diajarkan oleh seniman. 

3. Untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah, guru, dan 

seniman khususnya mengenai implementasi penguatan pendidikan 

karakter melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam bidang seni 

tari.  
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