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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pendidikan Karakter 

Pendidikan di era globalisasi sangat penting bagi kehidupan 

manusia, terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan 

dan perkembangan. Pendidikan yang ditanamkan sejak dini nantinya akan 

bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Mu’in (2011: 287-288) menjelaskan 

bahwa: 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia 

yang tak pernah bisa ditinggalkan. Ada dua asumsi yang berbeda 

mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, 

pendidikan bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara 

tidak disengaja atau berjalan secara alamiah. Kedua, pendidikan 

bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, 

direncanakan, didesain, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang 

berlaku terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar 

kesepakatan masyarakat.  

 

Uraian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan yang ada dalam 

kehidupan manusia merupakan sebuah proses yang terjadi karena dua hal, 

yaitu terjadi secara alamiah dan terjadi secara terencana. Pendidikan yang 

terjadi secara alamiah merupakan sebuah proses yang dialami oleh 

manusia dengan belajar dari peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan 

yang ada. Contohnya manusia dapat mengambil kesimpulan dari sebuah 

peristiwa alam yang terjadi, sehingga kemampuan manusia tersebut 

sebagai sebuah proses dalam pendidikan yang terjadi secara alamiah tanpa 
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ada rekayasa. Pendidikan yang terjadi secara terencana merupakan 

pendidikan yang telah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat. 

Contoh nyatanya yaitu adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.  

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kretif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Uraian diatas menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya 

mengedepankan ranah kognitif saja, namun harus berjalan secara 

seimbang antara ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hal 

tersebut bertujuan agar tercipta generasi yang bukan hanya cerdas dan 

terampil, tetapi juga memiliki karakter yang berpedoman pada agama dan 

nilai-nilai luhur bangsa. 
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Pendidikan menurut Samani dan Hariyanto (2011: 37) dapat 

dimaknai sebagai usaha untuk membantu peserta didik mengembangkan 

seluruh potensinya (hati, pikir, rasa dan karsa, serta raga) untuk 

menghadapi masa depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai 

pendidik di sekolah, seorang guru sangat berperan penting untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan semua potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Potensi yang ada dalam setiap 

diri peserta didik harus dikembangkan oleh guru secara maksimal agar 

nantinya para peserta didik siap menghadapi masa depan yang dinamis. 

Pengertian karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. Helen G. Douglas (dalam Samani dan 

Hariyanto, 2011: 41) juga menjelaskan bahwa karakter tidak diwariskan, 

tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari 

melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi 

tindakan. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa karakter setiap individu 

berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Karakter bukanlah sesuatu yang dapat diwariskan, namun 

sesuatu yang dapat dibangun dan dibentuk melalui pikiran dan tindakan 

yang baik serta dilakukan secara berkesinambungan agar menjadi sebuah 

pembiasaan yang tercipta sebagai karakter. 
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Karakter menurut pengamatan filosofi kontemporer Michael 

Novak (dalam Lickona, 2013: 72) adalah perpaduan harmonis seluruh budi 

pekerti yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama, kisah-kisah sastra, 

cerita-cerita orang bijak, dan orang-orang berilmu, sejak zaman dahulu 

hingga sekarang. Lickona (2013: 72) juga menegaskan bahwa karakter 

terbentuk dari tiga macam bagian yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan 

moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa karakter terdapat pada setiap sisi kehidupan yang 

dapat dilakukan dengan mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, 

dan melakukan segala sesuatu yang baik.  

Character Education Partnership (Yaumi, 2014: 9) menjelaskan 

bahwa: 

Pendidikan Karakter adalah gerakan nasional dalam menciptakan 

sekolah untuk mengembangkan peserta didik dalam memiliki etika, 

tanggung jawab, dan kepedulian dengan menerapkan dan 

mengajarkan karakter-karakter yang baik melalui penekanan pada 

nilai-nilai universal. Pendidikan Karakter adalah usaha yang 

disengaja, proaktif yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah 

(daerah dan pusat) untuk menanamkan nilai-nilai inti, etis seperti 

kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan 

terhadap diri dan orang lain.  

 

Lickona (dalam Yaumi, 2014: 10) juga mempertegas bahwa 

Pendidikan Karakter adalah usaha yang disengaja untuk mengembangkan 

karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai inti yang baik untuk individu 

dan masyarakat. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Karakter adalah usaha yang disengaja untuk dapat menanamkan beberapa 
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nilai inti yang menjadi tujuan untuk dikembangkan pada diri peserta didik 

yang nantinya akan terintegrasi dalam perwujudan diri peserta didik dalam 

berpikir, berkehendak, dan bertindak. 

 

B. Penguatan Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan Pendidikan Karakter tertera dalam Peraturan 

Presiden Nomor 87 tahun 2017. Pengertian Penguatan Pendidikan 

Karakter yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 

2017 Pasal 1 ayat 1 adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung 

jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga 

dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, 

dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi 

Mental. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kemdikbud (2017) 

yang menjelaskan bahwa: 

Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK adalah program 

pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa 

melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual) , olah rasa 

(estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga 

(kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penguatan 

Pendidikan Karakter dilaksanakan di bawah tanggung jawab satuan 

pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik 
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melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga yang 

dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama antara pihak yang terkait 

agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan baik.  

2. Prinsip Penguatan Pendidikan Karakter 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 10-12) 

merinci prinsip-prinsip pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai moral universal 

Penguatan Pendidikan Karakter berfokus pada penguatan 

nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat 

didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar 

belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan 

budaya. 

b. Holistik 

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan secara 

holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga), 

intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan 

spiritual (olah hati) dilakukan secara  utuh, menyeluruh dan 

serentak. 

c. Terintegrasi 

Penguatan Pendidikan Karakter sebagai poros pelaksanaan 

pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan 

menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan 

memadukan,  menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai 

elemen pendidikan. 

d. Partisipatif 

Penguatan Pendidikan Karakter dilakukan dengan 

mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya 

sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai 

pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter. 

e. Kearifan lokal 

Penguatan Pendidikan Karakter harus dapat 

mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara 

agar dapa berkembang dan berdaulat sehingga dapat 

memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa 

Indonesia. 

 

 

 

Implementasi Penguatan Pendidikan..., Tri Ari Puspitasari, FKIP UMP 2018



 
 

 

17 

f. Kecakapan abad XXI 

Penguatan Pendidikan Karakter mengembangkan 

kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik 

untuk hidup pada abad XXI. 

g. Adil dan inklusif 

Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-

diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan 

perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat 

manusia. 

h. Selaras dengan perkembangan peserta didik 

Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan 

dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik 

baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial. 

i. Terukur 

Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan 

dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat 

diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter harus dilaksanakan 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah tertera di atas. Hal tersebut 

akan berdampak pada berhasil tidaknya pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat haruslah 

bersinergi untuk dapat melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter 

berdasarkan 9 prinsip tersebut agar nantinya karakter pada peserta 

didik dapat tertanam dengan kuat dan siap menghadapi masa depan 

dengan baik. 

3. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 16) merinci 

tujuan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai berikut: 

a. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang 

meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau 

generator utama penyelenggaraan pendidikan. 
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b. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 

2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan 

dengan keterampilan abad 21. 

c. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan 

fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan 

spritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan 

numerasi) dan olah raga (kinestetik). 

d. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem 

pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan 

komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi 

pendidikan karakter. 

e. Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai 

sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. 

f. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia 

dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter sangat penting 

dilaksanakan untuk mempersiapkan generasi penerus agar siap 

bersaing di masa depan yang semakin dinamis. Pendidikan Karakter 

berfungsi sebagai bekal para generasi penerus melalui beberapa 

harmonisasi yang akan menciptakan karakter baik pada manusia. 

Penguatan Pendidikan Karakter yang dibiasakan sejak dini dengan 

melibatkan pihak-pihak yang saling terkait akan melahirkan generasi 

penerus yang bukan hanya cerdas namun juga berperilaku baik yang 

akan mencerminkan jati diri sebuah bangsa.  

4. Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan bagian dari 

Nawacita pada butir ke 8 yaitu melakukan Revolusi Karakter Bangsa. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 8-9) menjelaskan 

bahwa ada lima nilai karakter utama yang saling berkaitan membentuk 
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jejaring nilai yang perlu dikembangkan. Kelima nilai utama karakter 

yang dimaksud adalah sebagi berikut: 

a. Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam 

perilaku melaksanakanajaran agama dan kepercayaan yang 

dianut, menghargai perbedaan  agama, menjunjung tinggi 

sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan 

kepercayaan lain, hidup rukun dan  damai dengan pemeluk 

agama lain. 

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, 

menghargai perbedaan agama dan  kepercayaan, teguh 

pendirian, percaya diri, kerja sama antar  pemeluk agama 

dan  kepercayaan. 

b. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, 

dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan  

kelompoknya. 

Subnilai  nasionalis antara  lain  apresiasi  budaya bangsa 

sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, 

unggul, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, 

taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, 

suku, dan agama. 

c. Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala 

tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, 

mimpi dan cita-cita. 

Subnilai mandiri antara lain kerja keras, tangguh tahan 

banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan 

pembelajar sepanjang hayat. 

d. Gotong royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi 

dan   persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada 

orang-orang yang  membutuhkan. 

Subnilai   gotong  royong  antara  lain  menghargai,  kerja 

sama, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah 

mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti  

diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.  
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e. Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya  

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,  

tindakan,  dan   pekerjaan, memiliki komitmen dan  

kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan  moral. 

Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada 

kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, 

tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat 

individu (terutama penyandang disabilitas). 

 

 
     Gambar 2.1 Pengembangan Nilai-nilai Karakter 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

kelima nilai utama karakter tersebut bukanlah nilai yang berdiri dan 

berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang saling berkaitan satu 

sama lain. Filosofi Pendidikan Karakter yang dikemukakan oleh Ki 

Hajar Dewantara seperti pada gambar 2.1 merupakan pilar dari 

Pendidikan Karakter itu sendiri, yaitu olah pikir, olah karsa, olah hati, 

dan olah raga. Keempat pilar tersebut kemudian menjadi nilai-nilai 

karakter yang nantinya harus dimiliki oleh para peserta didik. 
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Yaumi (2014: 58) menyebutkan bahwa: 

Karakter bangsa yang harus dikembangkan mencakup 18 nilai 

karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ada 18 nilai 

karakter yang harus dikembangkan dan ditanamkan pada diri peserta 

didik. Gambar 2.1 di atas juga menunjukkan bahwa dari ke 18 nilai 

karakter telah disepakati bahwa ada 5 nilai utama yang menjadi fokus 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter, yaitu religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas.  

      

               Gambar 2.2 Karakter sebagai Poros Pendidikan 
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Karakter sebagai poros pendidikan seperti yang tertera pada 

gambar 2.2 menunjukkan bahwa kelima nilai utama dalam Penguatan 

Pendidikan Karakter merupakan satu kesatuan yang akan berjalan 

secara beriringan. Pemerintah telah menetapkan berbagai program yang 

harus dilaksanakan di sekolah-sekolah dalam rangka memperkuat 

karakter peserta didik. Kelima nilai utama Penguatan Pendidikan 

Karakter tersebut kemudian di rinci menjadi beberapa subnilai karakter. 

Program-program yang dibentuk oleh Pemerintah disesuaikan dengan 

nilai karakter yang akan ditanamkan dalam diri peserta didik. 

Contohnya pada nilai utama nasionalis ada beberapa karakter yang akan 

ditanamkan pada peserta didik. Beberapa program yang dibentuk oleh 

Pemerintah diharapkan mampu memperkuat karakter pada peserta 

didik, salah satunya melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah. 

 

C. Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

1. Pengertian Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah merupakan program yang 

terbentuk dari landasan filosofi dan landasan hukum. Landasan filosofi 

merujuk pada nawacita butir ke 9 yaitu untuk memperteguh 

kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui 

penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga 

sedangkan landasan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti. 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 4) yaitu: 

Salah satu program Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang 

memberikan peluang dan kesempatan kepada seniman dan 

sekolah bersinergi untuk melatih seni budaya di sekolah (SD, 

SMP, SMA/SMK). 

 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah merupakan kegiatan yang 

dapat membantu dan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam 

menghadirkan guru seni budaya yang selama ini menjadi kendala di 

satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. Gerakan Seniman 

Masuk Sekolah sebagai upaya pemerintah yang bersifat menyeluruh 

dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat dapat menyaring 

budaya asing yang mengikis moral generasi muda dengan melestarikan 

seni budaya Indonesia yang beragam. Gerakan Seniman Masuk 

Sekolah juga diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah yang 

termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). 

Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler, agar para peserta didik dapat 

menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang dimiliki seniman. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka 

menanamkan kecintaan dan wawasan yang lebih luas tentang karya 

seni budaya sehingga dapat memperkuat karakter para peserta didik. 
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Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dipresentasikan dalam bentuk 

pameran/pementasan dengan melibatkan publik untuk diapresiasi. 

Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah telah dirintis dan 

dilaksanakan pada tahun 2016 di 7 provinsi, akan tetapi 

pelaksanaannya belum optimal, baik dari aspek waktu, sarana 

pendukung dan data seniman. Kemdikbud (2017) menyebutkan bahwa 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah pada tahun 2016 hanya diikuti oleh 

280 sekolah dengan waktu mengajar seniman hanya 9 hari, sedangkan 

pada tahun 2017 pemerintah menambah volume dan skala 

pelaksanaannya menjadi 1.320 sekolah di 26 provinsi dengan waktu 

seniman mengajar selama 4 bulan. Keberhasilan program ini sangat 

bergantung pada koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah 

(Provinsi dan Kabupaten/Kota), komunitas dan lembaga kesenian serta 

pihak sekolah. 

 

 
         Gambar 2.3 Provinsi yang Melaksanakan GSMS 
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Pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah pada tahun 

2017 menurut Kemdikbud (2017) diikuti oleh 1.320 sekolah di 26 

provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Sumatera 

Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua. Hal 

tersebut sejalan dengan gambar 2.3 yang menyebutkan bahwa ada 

sekitar 26.400 peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang 

ikut serta dalam pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah di 

tahun 2017. 

2. Prinsip Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 4) memiliki beberapa 

prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menumbuhkembangkan minat dan bakat, serta apresiasi 

peserta didik 

b. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik 

c. Keutuhan kompetensi 

d. Fleksibilitas dalam pengembangan materi seni 

e. Kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam 

menghadapi tantangan global 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Gerakan 

Seniman Masuk Sekolah yang dijalankan oleh Direktorat Kesenian 
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bersama Dinas Pendidikan Provinsi, seniman dan sekolah harus 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut bertujuan agar apa yang dikehendaki dari program ini dapat 

berjalan dengan baik. Kelima prinsip tersebut diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap diri peserta didik apabila dijalankan 

sebagaimana mestinya. Pengaruh yang diharapakan dalam hal ini yaitu 

memperkuat karakter peserta didik agar nantinya dapat menghadapi 

tantangan global serta menambah kecintaan peserta didik terhadap seni 

budaya Indonesia melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah.  

3. Tujuan Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 3) 

mengemukakan beberapa tujuan dari program Gerakan Seniman 

Masuk Sekolah sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan minat dan bakat peserta didik di bidang seni 

budaya 

b. Menjalin kerja sama dan sinergi antara sekolah dengan 

seniman 

c. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, 

mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan 

d. Membentuk karakter dan membangun sikap kreatif, 

apresiatif dan inovatif peserta didik 

e. Meningkatkan ekosistem sekolah yang berbudaya 

f. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkan) seni budaya 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa 

tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Gerakan Seniman 

Masuk Sekolah. Program yang melibatkan peserta didik dan seniman 

sebagai pelaksana dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah bukan 
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hanya untuk menguatkan karakter peserta didik, tetapi juga untuk 

melestarikan seni budaya terutama yang ada di daerah setempat. 

Tujuan membentuk karakter pada peserta didik melalui program ini 

menjadi fokus utama peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

Pembentukan karakter melalui program Gerakan Seniman Masuk 

Sekolah diharapkan dapat memperkuat karakter peserta didik, sehingga 

karakter-karakter yang ingin dicapai melalui program ini akan lebih 

tertanam dalam diri peserta didik. 

4. Materi Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

 

Gambar 2.4 Materi Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

 

Berdasarkan informasi yang tertera pada gambar 2.4 dapat 

diketahui bahwa ada beberapa bidang seni yang akan menjadi materi 

dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Materi yang akan 

diajarkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 3) 

antara lain, Seni Pertunjukan (Seni Musik, Seni Tari, Seni Teater), 

Seni Rupa, Seni Media Baru, dan Seni Sastra. Pemilihan materi dalam 
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kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah disesuaikan dengan 

kompetensi seniman yang ada di daerah masing-masing. Materi 

tersebut bisa dilaksanakan hanya satu jenis seni atau dapat kolaborasi 

beberapa jenis seni dalam satu sekolah. Peneliti dalam hal ini hanya 

akan mengambil materi Seni Tari yang akan digunakan sebagai 

penelitian di jenjang Sekolah Dasar. 

5. Tahapan Pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

Pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah menurut  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 5) dibagi menjadi 

tiga tahapan, yaitu: 

a. Persiapan 

Tahap persiapan dilaksanakan oleh Direktorat Kesenian dan 

Dinas Pendidikan Provinsi. Persiapan yang dilakukan oleh 

Direktorat Kesenian yakni penyusunan juknis. Adapun  

persiapan  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Provinsi  yakni 

penentuan sekolah dan seniman yang terlibat dalam 

penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. 

b. Pembelajaran 

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini selama 

4 (empat) bulan, dimana dalam 1 (satu) minggu 

dilaksanakan  pembelajaran 2 (dua) kali pertemuan, dengan 

waktu  pembelajaran minimal 2 (dua) jam atau 120 (seratus 

dua puluh) menit dalam satu kali pertemuan sudah 

termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan hasil 

pembelajaran. 

c. Pementasan Hasil Pembelajaran 

Pementasan hasil pembelajaran dilaksanakan untuk 

mendapatkan   gambaran dari hasil penyerapan materi para 

peserta didik dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk 

Sekolah perlu. Pementasan hasil pembelajaran dapat berupa 

pameran atau pementasan sederhana yang diselenggarakan 

di daerah masing-masing. 

 

Tahapan pelaksanaan yang dibagi menjadi tiga tahap tersebut 

nantinya harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk 
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sebagai pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Pada tahap 

persiapan yang bertugas menyusun juknis yaitu Direktorat Kesenian. 

Juknis merupakan petunjuk teknis pelaksanaan yang harus dijalankan 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Gerakan Seniman 

Masuk Sekolah agar program tersebut berjalan dengan baik. 

Pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah berlangsung selama 4 

yang dilaksanakan 2 kali pertemuan di setiap minggunya dan dalam 1 

kali pertemuan berdurasi minimal 2 jam. Tahap terakhir dalam 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah yaitu pementasan hasil 

pembelajaran. Tahap tersebut merupakan hasil dari pembelajaran yang 

telah dilaksanakan oleh peserta didik selama 4 bulan dalam bentuk 

sebuah pameran atau pementasan yang diselenggarakan di daerah 

masing-masing. 

6. Kriteria Seniman 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 6) 

menetapkan bahwa seniman yang menjadi pengajar dalam kegiatan 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah merupakan seniman setempat, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Seniman adalah warga negara Indonesia yang berasal dari 

daerah setempat ataupun seniman yang bekerja dan 

berkesenian di wilayah pelaksanaan GSMS. 

b. Seniman bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

c. Seniman masih aktif berkesenian dibuktikan dengan 

rekomendasi dari lembaga kesenian setempat. 

d. Seniman yang mengajar merupakan seniman yang 

memiliki salah satu kompetensi di bidang Tari, Musik, 

Teater, Seni Rupa, Seni Media Baru dan Sastra (sesuai 

dengan kondisi kesenian di wilayah pelaksanaan GSMS) 
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dibuktikan dengan rekomendasi dari lembaga kesenian 

setempat. 

e. Seniman memiliki penampilan rapi dan sikap pedagogis. 

f. Seniman mampu membuat materi pembelajaran dan 

mempraktikannya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

seniman yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk 

Sekolah harus memiliki kriteria-kriteria yang telah dijelaskan di atas. 

Kriteria yang paling utama ialah seniman harus berasal dari daerah 

setempat ataupun seniman yang bekerja dan berkesenian di wilayah 

pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Hal tersebut 

dikarenakan para seniman diharuskan mengetahui budaya-budaya 

daerah setempat yang nantinya akan diajarkan pada para peserta didik, 

baik melalui bidang Seni Tari, Seni Musik, Seni Teater, Seni Rupa, 

Seni Media Baru dan Seni Sastra. 

7. Pemilihan Peserta Didik 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 7) 

menyatakan bahwa sekolah yang telah ditunjuk memiliki tugas 

sebagai berikut: 

a. Menentukan peserta didik yang terlibat dalam kegiatan 

Peserta dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk 

Sekolah (GSMS) adalah para peserta didik sekolah SD, 

SMP, SMA/SMK dengan rincian 20 sampai dengan 

maksimal 40 peserta didik per kelas pembelajaran. 

Dengan demikian Gerakan Seniman Masuk Sekolah 

(GSMS) tahun 2017, jumlah peserta yang akan terlibat 

ditargetkan minimal 26.400 peserta didik dari seluruh 

jenjang pendidikan dengan kriteria peserta sebagai 

berikut: 

1) Peserta didik SD kelas 3, 4 dan 5 

2) Peserta didik SMP kelas 7 dan 8 
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3) Peserta didik SMA/SMK kelas 10 dan 11 

4) Peserta didik adalah siswa atau siswi yang memiliki 

minat untuk mengikuti ekstrakurikuler bidang seni 

5) Peserta didik dapat dari sekolah lain yang  

sekolahnya tidak ditunjuk tetapi berminat mengikuti 

kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan 

diikutsertakan pada sekolah terdekat yang ditunjuk. 

b. Menentukan ruang atau tempat pelaksanaan kegiatan 

c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan   

Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

d. Berkoordinasi dengan seniman terkait pengaturan 

waktu pelaksanaan kegiatan 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan peserta didik yang terlibat dalam kegiatan Gerakan 

Seniman Masuk Sekolah ditentukan oleh masing-masing sekolah 

yang sebelumnya telah diusulkan oleh dinas terkait untuk 

melaksankan program tersebut. Jumlah peserta didik yang terlibat 

dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah pada setiap 

sekolah berkisar antara 20 sampai 40 peserta didik, sehingga dalam 

pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah pada tahun 2017 di 

26 provinsi yang melibatkan 1.320 sekolah ditargetkan akan ada 

minimal 26.400 peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK 

yang ikut serta dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. 

Pemilihan peserta dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk 

Sekolah menekankan pada para peserta didik yang memiliki minat 

dalam bidang seni agar nantinya ilmu yang diberikan oleh seniman 

akan terserap dengan baik oleh peserta didik. Peserta didik yang 

sekolahnya tidak ditunjuk sebagai pelaksana Gerakan Seniman 

Masuk Sekolah juga diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan 

Implementasi Penguatan Pendidikan..., Tri Ari Puspitasari, FKIP UMP 2018



 
 

 

32 

tersebut di sekolah terdekat yang ditunjuk sebagai pelaksana. 

Sekolah kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan   

Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta dengan 

seniman terkait pengaturan pelaksanaan kegiatan, baik dalam segi 

waktu maupun tempat yang nantinya akan digunakan untuk proses 

pembelajaran.  

 

D. Seni Tari 

1. Pengertian Seni Tari 

Seni menurut Sulistyo (2005: 1) mempunyai padanan kata 

techne (Yunani), ars (Latin), dan art dalam Bahasa Inggris. Semuanya 

mempunyai pengertian yang sama yaitu keterampilan dan 

kemampuan. Keterampilan dan kemampuan ini dikaitkan dengan 

tujuan dalam seni misalnya nilai estetis (keindahan), etis dan nilai 

praktis. Tujuan-tujuan tersebut nampaknya seni cenderung dikaitkan 

dengan nilai estetis sehingga ada pendapat bahwa seni sama dengan 

keindahan. Seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya 

yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, 

ukiran. Sekarningsih, Heni dan Agus (2006: 68) juga mengemukakan 

bahwa seni merupakan media ekspresi kreatif dan aspiratif yang dapat 

diwujudkan melalui gerak, dalam tata susunan yang artistik dan 

estetik. 
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Tari dalam konteks pendidikan menurut Yulianti Parani 

(Sekarningsih, Heni dan Agus, 2006: 10) merupakan kegiatan yang 

kreatif dan konstruktif, serta menumbuhkan intensitas emosional dan 

makna-makna. Soedarsono (Yoyok dan Siswandi, 2007: 64) 

menyatakan bahwa tarian adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak 

ritmis yang indah. Hal tersebut sejalan dengan Dewi (2012: 1) yang 

menyatakan bahwa seni tari adalah hasil karya cipta manusia yang 

diungkapkan lewat media gerak yang memiliki keindahan. 

Sulistyo (2005: 90) menjelaskan bahwa: 

Gerak yang dimaksud dalam seni tari adalah gerak indah dan 

ritmis, sebab di dalam seni tari ada kalanya menampilkan 

gerak tidak indah (gerak keras dan kasar). Irama gerak dan 

penghayatan dalam seni tari merupakan hal yang tidak boleh 

diabaikan, sehingga tari adalah perwujudan suatu macam 

tekanan emosi yang dituangkan dalam bentuk gerak seluruh 

anggota tubuh yang teratur dan berirama sesuai dengan musik 

pengiringnya.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa seni tari adalah hasil karya cipta manusia dengan keterampilan 

dan kemampuannya sebagai ungkapan ekspresi jiwa melalui gerak 

ritmis yang memiliki keindahan dan makna-makna tertentu pada 

setiap gerakannya yang teratur serta berirama sesuai dengan musik 

pengiringnya sehingga dapat menumbuhkan kreativitas bagi yang 

melakukannya.  

2. Tujuan Seni Tari di Sekolah Dasar 

Konsep pembelajaran tari di Sekolah Dasar haruslah 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan psikologis peserta 
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didik. Konsep pendidikan seni tari sebagai sarana pendidikan yang 

berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rasa 

estetis bagi peserta didik. Frobel, salah seorang tokoh reformasi di 

bidang pendidikan (Sekarningsih, Heni dan Agus, 2006: 69) 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan untuk anak perlu disesuaikan dengan minat serta 

tahap perkembangan anak. Tokoh reformasi tersebut juga 

menekankan pentingnya bermain dalam belajar, karena 

kegiatan bermain maupun mainan yang dinikmati anak dapat 

digunakan untuk menarik perhatian serta mengembangkan 

pengetahuan anak. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep pembelajaran seni 

tari di Sekolah Dasar lebih menekankan pada kreativitas peserta didik. 

Tujuan pengajaran seni tari di Sekolah Dasar menurut Sekarningsih, 

Heni dan Agus (2006: 69) pada intinya adalah: 

a. Memupuk dan mengembangkan kepekaan peserta didik 

terhadap pengalaman-pengalaman yang datang dari luar, 

baik dari orang lain maupun dari alam sekitarnya. Melalui 

kepekaan yang dimiliki, peserta didik akan mudah 

menerima dan mengekspresikan pengalaman-pengalaman 

dalam bentuk kreativitas tari dan dapat mempercepat 

perkembangan daya cipta peserta didik sehingga mereka 

senantiasa menikmati kehidupan alam sekitarnya. 

b. Memupuk dan mengembangkan sikap untuk dapat 

menikmati dan menghargai hasil karya seni tari yang baik. 

Guru tidak boleh berpangku tangan jika melihat seorang 

peserta didik yang mempunyai nilai keterampilan menari 

yang cukup tinggi tapi tidak memperlihatkan sikap yang 

bisa menikmati dan menghargai tarian orang lain. Hal ini 

bisa teratasi jika guru pengajar seni tari senantiasa 

memberikan bahan pelajaran yang bervariasi antara bahan 

yang memancing daya cipta dan ekspresi peserta didik 

dengan bahan pelajaran yang dapat mendatangkan hal-hal 

yang baru pada pikiran para peserta didik. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pengajaran seni tari di Sekolah Dasar yaitu untuk 

membentuk peserta didik agar mempunyai kepekaan dan daya cipta 

yang tinggi untuk mengekspresikan pengalaman dalam bentuk 

gerakan yang baik serta peserta didik mampu menikmati dan 

menghargai hasil karya seni tari. Hal tersebut yang nantinya akan 

membentuk suatu pribadi yang seimbang pada diri peserta didik. 

Secara umum tujuan pendidikan seni di sekolah tidak 

diarahkan kepada keterampilan menari sepenuhnya melainkan lebih 

diarahkan kepada pemberian pengalaman seni serta penanaman sikap, 

karena melalui penanaman sikap di bidang seni diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif kepada pencapaian tujuan pendidikan 

nasional. Tujuan pendidikan seni tari di Sekolah Dasar kelas tinggi 

menurut Sekarningsih, Heni dan Agus (2006: 84) ditekankan pada dua 

hal, yaitu: 

a. Peserta didik diharapkan mendapatkan pengalaman seni 

secara praktik, yaitu untuk menumbuhkan kepekaan rasa, 

pikir, dan kecintaannya terhadap seni. 

b. Peserta didik diharapkan mendapatkan pengalaman seni 

secara apresiatif, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kepribadian dan pertumbuhan siswa 

melalui aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotor. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan seni tari di Sekolah Dasar pada kelas tinggi ditekankan 

pada dua hal, yaitu yang pertama melalui pembelajaran seni tari di 

kelas tinggi peserta didik mendapatkan pengalaman secara praktik 
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yang dapat menumbuhkan kepekaan rasa, pikir, dan kecintaan 

terhadap seni. 

3. Model Pembelajaran Seni Tari di Sekolah Dasar 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dalam 

merancang dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Berkaitan 

dengan hal tersebut, dalam pembelajaran seni tari peserta didik akan 

mampu mengembangkan minat dan motivasi dengan unjuk kerja 

penciptaan kreasi tari sebagai hasil kreativitas peserta didik. 

Sekarningsih dan Heny (2006: 55) mengemukakan sejumlah model 

yang bisa digunakan dalam pembelajaran seni tari sebagai berikut: 

a. Model pengolahan informasi 

 Ada beberapa model pengolahan informasi yang bisa 

 diterapkan pada pembelajaran tari, diantaranya: 

1) Model pencapaian konsep 

Model ini dapat meningkatkan kemampuan untuk 

belajar dengan cara yang lebih mudah dan efektif. 

Sebagai contoh pelatih tari diberi kesempatan untuk 

memperkenalkan tari berdasarkan lingkungan setempat. 

2) Model latihan penelitian 

Pada model ini peserta didik dituntut untuk mampu 

mencari, menemukan dan menguasai tari atas dasar 

kemampuan yang dimilikinya. 

3) Model pemandu awal 

Kekuatan dari model ini adalah dalam memberi 

pengalaman belajar dengan struktur kognitif yang 

digunakan untuk memahami materi yang disajikan. 

Contohnya melalui media gambar peserta didik dapat 

menafsirkan simbol gerak dalam sutau tarian. 

4) Model pemecahan masalah 
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Contoh pembelajaran dalam model ini yaitu peserta 

didik diberi tugas untuk membuat pola lantai dengan 

jumlah penari tiga orang dengan ukuran panggung 

untuk sebuah pementasan yang ideal. Hal tersebut akan 

menuntut kreativitas peserta didik dalam membuat satu 

komposisi gerak. 

b. Model sistem perilaku 

 Ada beberapa model pengolahan informasi yang bisa 

 diterapkan pada pembelajaran tari, diantaranya: 

1) Model belajar tuntas 

Model belajar tuntas dapat digunakan dalam 

pembelajaran praktik seni tari yaitu dengan pemberian 

materi tari dengan penyajian tarian per unit, hal tersebut 

dimaksudkan untuk memudahkan peserta didik 

memahami dan mempelajari gerak-gerak sehingga 

tarian dapat dikuasai secara penuh. 

2) Model belajar kontrol diri 

Model ini menjadikan peserta didik dapat berinteraksi 

dengan orang lain, menumbuhkan keberanian pada diri 

peserta didik. 

3) Model simulasi 

Pada pembelajaran seni tari model simulasi dapat 

dilakukan melalui permainan yang menirukan keadaan 

sebenarnya, misalnya peserta didik disuruh membuat 

dramatari yang temanya diambil dari peristiwa 

kehidupan sehari-hari. 

c. Model personal/pengembangan diri 

 Pembelajaran seni tari pada model ini dapat digunakan 

untuk  membantu mempermudah peserta didik dalam 

mempelajarai  materi tari, khususnya yang berkaitan 

dengan praktik. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran seni tari di Sekolah Dasar dapat dilakukan melalui 

beberapa model yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 

Model-model tersebut dapat dijadikan acuan oleh guru maupun pelatih 

tari sebagai upaya untuk mengajarkan seni tari khususnya untuk 

peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar. Model-model pembelajaran 

tersebut dapat dilaksanakan dengan cara digabung antara model 
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pembelajaran yang satu dengan yang lain agar tercipta pembelajaran 

yang disenangi oleh peserta didik namun tetap fokus pada inti 

pembelajarannya.  

4. Persiapan Menari 

Olah tubuh sebelum menari menjadi bagian penting yang harus 

dilakukan. Hal itu dikarenakan tubuh sebagai alat gerak harus 

dipersiapkan agar dapat melaksanakan gerakan-gerakan tari dengan 

baik. Olah tubuh menurut Widiasih (2013: 4) adalah: 

Suatu proses kegiatan yang harus dilampaui seorang penari 

dengan cara latihan yang teratur, disiplin tinggi untuk melatih 

otot-otot, persendian, daya ingat, memberikan kekuatan, 

ketahanan, stamina, kelenturan agar menghasilkan kekuatan 

fisik dan ekspresi dalam tarian.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa olah 

tubuh sangat penting dilakukan secara rutin oleh seorang penari 

sebelum melakukan latihan menari. Hal tersebut bertujuan agar otot-

otot tubuh dapat digerakkan dengan baik untuk menari. Olah tubuh 

juga bermanfaat untuk melenturkan tubuh sehingga dapat 

menghasilkan kekuatan fisik dan ekspresi pada saat melakukan 

gerakan tari. 

Latihan olah tubuh harus diawali dengan pemanasan agar suhu 

tubuh secara perlahan dapat menerima atau melakukan gerakan yang 

lebih rumit. Pemanasan dimulai dari lari-lari kecil kemudian 

pelemasan persendian yang dimulai dari tubuh bagian atas atau bagian 
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bawah kemudian di akhiri dengan menggerakkan seluruh anggota 

tubuh untuk menuju ke latihan inti. 

Tujuan pemanasan menurut Widiasih (2013: 14) yaitu: 

Menyiapkan fungsi organ tubuh agar mampu menerima beban 

yang lebih berat saat latihan sebenarnya. Selanjutnya bahwa 

pemanasan dapat meningkatkan kecepatan denyut nadi, detak 

jantung yang maksimal, memanaskan tubuh, menyiapkan 

kesiapan tubuh agar otot di setiap bagian tubuh menjadi lentur. 

Intinya bahwa pemanasan apabila dilakukan dengan benar 

akan mengurangi kemungkinan terjadinya cidera atau 

kelelahan yang berlebihan. 

 

Pemanasan tubuh disesuaikan dengan kebutuhan tuntutan 

materi yang dibutuhkan. Pemanasan dalam olah tubuh tari tentunya 

sangat berbeda dengan pemanasan olah tubuh yang tujuannya 

kebugaran atau bentuk lain, oleh karena itu harus dipilih gerakan yang 

mendukung kepentingan tersebut. Pemanasan sebaiknya dilakukan 

secara berurutan, misalnya diawali dari kaki, lutut, pinggul, pinggang, 

dada, tangan, dan kepala atau dimulai dari kepala, leher, dada, bahu, 

tangan, panggul, pinggang, pantat, lutut, dan kaki. Hal ini dilakukan 

untuk menjaga kelancaran peredaran darah. Kemudian berikutnya 

adalah gerakan kondisioning artinya pemilihan meteri gerak 

menyesuaikan dengan tema gerak atau inti dari materi yang diberikan. 

5. Unsur-unsur Seni Tari 

Unsur-unsur dalam seni tari menurut Sekarningsih, Heni dan 

Agus (2006: 13) adalah sebagai berikut: 
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a. Gerak Tari 

 Gerak dalam tari merupakan medium utama, karena 

secara visual tari dapat dinikmati melalui gerak itu sendiri. 

Yoyok dan Siswandi (2007: 66) mengemukakan beberapa 

ragam gerak tarian sebagai berikut: 

1) Ragam gerak tangan terdiri dari beberapa 

gerakan berikut: 

a) Nyemprit, yaitu posisi ujung ibu jari 

bertemu dengan ujung jari telunjuk. 

b) Ulap-ulap, yaitu menggerakan jari-jari 

tangan di atas kepala. 

c) Ngithing, yaitu posisi ujung ibu jari bertemu 

dengan ujung jari tengah. 

d) Ukel, yaitu memutar pergelangan tangan 

pada posisi jari ngithing. 

e) Ledhang, yaitu gerakan tangan melambai 

(seperti orang berjalan). 

2) Ragam gerak kaki terdiri dari beberapa gerakan 

berikut: 

a) Lumaksono, yaitu gerak kaki orang berjalan. 

b) Srisig, yaitu gerak kaki berjalan dengan 

ujung telapak kaki (jinjit). 

c) Kengser, yaitu gerakan kaki bergeser ke 

samping dengan bentuk gerakan menggeser 

ujung telapak kaki dan tumit (buka tutup) 

secara bergantian. 

b. Tenaga 

 Manusia dalam kehidupan sehari-hari pastilah akan 

membutuhkan tenaga di setiap aktivitasnya. Tenaga dalam 

tari merupakan kekuatan yang akan mengawali, 

mengendalikan dan menghentikan gerak. Perubahan-

perubahan gerak yang terjadi oleh penggunaan tenaga yang 

berbeda dalam gerak tari akan membangkitkan atau 

mempengaruhi rasa penghayatan yang berbeda. 
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Penggunaan tenaga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 

tenaga kuat, tenaga sedang, dan tenaga lemah. Penggunaan 

tenaga dalam gerakan dapat dilakukan dengan berbagai 

ungkap gerak imajinasi atau gerak interpretatif. Gerak 

tersebut kemudian dapat dilakukan dengan gerak imajinasi, 

contohnya tenaga lemah dapat diungkap dengan gerak 

seolah membawa barang yang ringan. Tenaga dalam tarian 

juga dapat diaplikasikan ke dalam gerak lainnya seperti 

mencangkul dengan tenaga yang kuat, mencangkul dengan 

tenaga yang sedang, dan mencangkul dengan tenaga yang 

lemah.  

c. Ruang 

 Ruang dalam tari diartikan sebagai tempat gerak 

untuk mengekspresikan imajinasi. Ruang dalam tari 

menurut  Sekarningsih, Heni dan Agus (2006: 16) terdiri 

dari lima pengertian, yaitu: 

1) Ruang berdasarkan volume gerak dalam tari 

dapat diciptakan dalam beberapa jenis, yaitu 

volume gerak ruang besar, volume gerak ruang 

sedang, dan volume gerak ruang sempit. 

2) Ruang berdasarkan olahan garis di atas pentas 

yang dilalui oleh penari yaitu garis lurus dan 

garis lengkung. 

3) Penggunaan ruang berdasarkan arah hadap 

penari yaitu ke depan, depan serong, samping 

kanan, samping kiri, belakang, dan serong 

belakang. 

4) Penggunaan ruang berdasarkan level tinggi 

rendahnya gerak dari ukuran tubuh penari, 

seperti level tinggi, level sedang, dan level 

rendah. 
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5) Penggunaan ruang berdasarkan fokus yaitu 

berupa arah atau sudut pandang penari, seperti 

arah pandang jauh, arah pandang dekat, dan arah 

pandang sedang. 

d. Waktu 

 Istilah waktu dalam tari yaitu digunakan berkaitan 

dengan penyelesaian suatu gerakan. Terdapat gerakan yang 

dapat diselesaikan atau digerakkan dalam waktu yang 

lambat, waktu yang cepat, dan waktu yang sedang. 

Penggunaan istilah waktu disebut juga dengan tempo. 

Sekarningsih, Heni dan Agus (2006: 89) juga menjelaskan 

bahwa ada 4 kriteria dalam penilaian hasil sebuah karya seni tari, 

yaitu: 

a. Wiraga adalah ungkapan penari secara fisikal dari awal 

sampai akhir menari. Adapun kriterian wiraga meliputi: 

1) Hafal, yaitu penari dituntut memiliki daya ingat yang 

optimal sehingga hafal dalam mengungkapkan 

keseluruhan perbendaharaan gerak pada tarian tersebut. 

2) Teknik, yaitu ketepatan penari dalam mengungkapkan 

pola-pola gerak, penggunaan atau pengendalian tenaga 

dari setiap elemen gerak sampai keseluruhan gerak 

serta ketepatan dalam mewujudkan berbagai pose dan 

gerak. 

3) Ruang, yaitu penari dituntut kesadaran dan ketepatan 

menempatkan dirinya dalam berbagai posisi, ketepatan 

arah pandang dari setiap pose dan gerak. 

b. Wirama adalah kemampuan bergerak tepat dengan irama 

(musik iringan tari). Pada kriteria ini penari dituntut 

menguasai setiap elemen gerak, prase gerak sampai 

keseluruhan koreografi. Kriteria wirama antara lain: 

1) Ketepatan ritmik dari setiap elemen gerak yang selaras 

dengan iringan. 

2) Ketepatan tempo dari setiap gerakan yang selaras 

dengan iringan. 

c. Wirasa adalah kemampuan bergerak secara ekspresif atau 

kemampuan dalam menyertakan ekspresi ke dalam tarian 

yang dibawakan. Penilaian dari segi wirasa pada dasarnya 

menyangkut masalah penjiwaan atau kemampuan penari di 
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dalam mengungkapkan rasa emosi yang selaras dengan 

isi/tema atau karakter tarian tersebut. Penari dalam hal ini 

dituntut untuk dapat menginterpretasikan pertokohan/peran 

atau isi tarian secara kreatif di dalam menghidupkan tarian 

yang dibawakan. 

d. Harmoni adalah kesan keseluruhan dari tarian yang 

dibawakan oleh penari. Harmoni ditekankan atas 

keselarasan antara kemampuan penari dari segi wiraga, 

wirama, dan wirasa dengan unsur seni pendukung lainnya, 

seperti rias, busana yang digunakan atau dengan kata lain 

harmoni lebih menitikberatkan pada penyajian secara 

keseluruhan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

wiraga, wirama, wirasa, dan harmoni harus dipahami oleh seseorang 

apabila ingin menguasai sebuah tarian. Keempat kriteria tersebut 

dapat dikuasai oleh seseorang apabila giat berusaha dan 

melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kriteria penting tersebut 

haruslah dikuasai oleh peserta didik yang ingin menguasai seni tari, 

oleh karena itu peran guru atau pelatih tari sangat penting dalam 

mengajarkan kriteria dalam penilaian hasil sebuah karya seni tari. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang akan dikemukakan oleh peneliti mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maryono (2015) di MTsN Pacitan dan 

SMP N 1 Pacitan dengan judul “The Implementation Of Character 

Education Policy At Junior High Schools And Islamic Junior High 

Schools in Pacitan” International Journal of Education and Research. 

Vol. 3 No. 5 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
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analisis deskriptif dan dalam rancangan studi kasus. Penelitian yang 

dilaksanakan di 2 sekolah yang berbeda tersebut melibatkan 2 kepala 

sekolah, 4 guru, dan 6 siswa sebagai subjek penelitian. Tujuan dari 

penelitian tersebut yaitu untuk menggambarkan kebijakan penerapan 

pendidikan karakter di SMP dan MTs di Kecamatan Pacitan. Peneliti 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam 

proses pengambilan data. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan 

pendidikan karakter di MTsN Pacitan dan SMP N 1 Pacitan 

menunjukkan bahwa kepala sekolah menggunakan beberapa kegiatan 

sebagai bentuk sosialisasi pelaksanaan pendidikan karakter yaitu 

melalui upacara bendera, proses pembelajaran, kegiatan intrakurikuler 

dan ekstrakurikuler, serta melalui rapat komite. Pelaksanaan pendidikan 

karakter tidak dijalankan tersendiri melainkan terintegrasi dalam 

berbagai kegiatan, seperti proses pembelajaran dan ekstrakurikuler. 

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan 

karakter salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

seni tari. Hal tersebut menjadi landasan peneliti dalam melakukan 

penelitian, karena penelitian yang dilakukan terkait dengan kegiatan 

seni tari tradisional dalam membentuk karakter siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmawati Abbas dan Zainudin (2014) 

berjudul “Integrated Learning Model Cultural-Art and Character 

Education” International Journal of Education and Research. Vol. 2-08. 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan karakter dalam 
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pelaksanaannya kurang dijalankan dengan baik, oleh karena itu 

pendidikan dengan nilai-nilai yang memiliki hubungan yang kuat dalam 

membentuk karakter sangat diperlukan. Pembentukan karakter pada 

peserta didik dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan seni yang 

merupakan bagian dari pendidikan nilai-nilai. Pendidikan seni adalah 

proses budaya yang digunakan untuk dapat meningkatkan nilai manusia 

dengan memiliki karakter yang baik. Pendidikan karakter memberikan 

pengetahuan, praktek-praktek budaya dan tindakan yang berorientasi 

kepada peserta didik, oleh karena itu pendidikan karakter didefinisikan 

sebagai nilai pendidikan dan pendidikan moral untuk membentuk 

karakter peserta didik dengan baik. Belajar seni budaya di sekolah dapat 

memberikan manfaat untuk kebutuhan peserta didik. Estetika 

pengalaman belajar seni budaya memiliki fungsi untuk meningkatkan 

sensitivitas. Adanya sensitivitas tinggi, seseorang cenderung lebih 

banyak mengetahui nilai-nilai kehidupan, seperti nilai religius, nilai 

moral dan nilai karakter. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Najah A.R. Ghamrawi, Norma 

Ghamrawi, dan Tarek Shal (2015) berjudul “Perception of Character 

Education: The Case of Lebanese School Leaders” Open Journal of 

Leadership. Penelitian tersebut melibatkan 153 kepala sekolah sebagai 

sampel yang dipilih secara acak dari semua daerah Lebanon. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum dari 

pemahaman, harapan, dan pengetahuan kepala sekolah tentang 
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pendidikan karakter yang ditentukan dalam tujuan kurikulum Lebanon 

serta mengetahui pendapat mereka tentang peran kepala sekolah dalam 

menangani pengembangan karakter. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa para kepala sekolah sebanyak 85,8% lebih 

memprioritaskan prestasi akademik pada pengembangan karakter 

berdasarkan gambaran perspektif tentang peran pendidikan di sekolah. 

Sebagian besar kepala sekolah menganggap bahwa prestasi akademik 

lebih penting dibandingkan pendidikan karakter itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa kepala 

sekolah sebanyak 79% tidak menyadari bahwa pengembangan karakter 

adalah tujuan utama dari kurikulum Lebanon. Adanya penelitian 

tersebut diharapkan para kepala sekolah di Lebanon menyadari bahwa 

pendidikan di sekolah bukan hanya untuk mencerdaskan peserta didik, 

namun juga harus membentuk karakter peserta didik sesuai dengan 

tujuan utama dari kurikulum Lebanon. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Thoyibi, Nanik Prihartanti, dan Dwi 

Wahyudiarto (2015) berjudul “Model Pembelajaran Kreativitas dan 

Cinta Tanah Air Melalui Apresiasi Seni Tari” University Research 

Colloquium ISSN 2407-9189. Penelitian ini bertujuan menciptakan 

model pembelajaran kreativitas dan cinta tanah air. Subjek penelitian 

adalah peserta didik di SMA Batik Surakarta sejumlah 35 orang, yang 

terdiri dari 21 orang putri dan 14 orang putra.  Peserta  penelitian  

berasal  dari kelas  X,  XI  dan  kelas  XII  yang  direkrut secara  suka  
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rela. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran  

kreativitas dan cinta tanah air yang diimplementasikan di dalam modul 

sampai pada tingkat tertentu mampu mendorong kreativitas dalam 

eksplorasi  gerak. Melalui model pembelajaran sebagaimana yang 

dilaksanakan di dalam modul, pendidikan karakter tidak sekedar 

menjadi pengetahuan di ranah kognitif, tetapi menjadi pengalaman yang 

melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu dan 

utuh. Pembelajaran kreativitas dan cinta tanah air yang dilaksanakan di 

dalam modul dapat  menjadi  alternatif pendekatan pendidikan karakter 

yang dilaksanakan  secara  terintegrasi  ke  dalam mata pelajaran lain. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Dahliyana (2017) berjudul 

“Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di 

Sekolah” Jurnal Sosioreligi, Volume 15 Nomor 1. Penelitian ini     

merupakan kajian analitis terhadap pembiasaan-pembiasaan yang 

dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah serta mengandung 

nilai-nilai pendidikan karakter, sehingga penelitian ini akan selalu 

berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia. Metode  penelitian  

ini menggunakan metode studi kasus pengembangan pembiasaan 

pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri  3  

Bandung, sehingga  dapat memberikan gambaran penguatan pendidikan 

karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dan 

pendidikan karakter sangat erat sekali di mana setelah peserta didik 
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belajar dalam pendidikan intra yang bernilai pendidikan karakter 

selanjutnya hal tersebut dipraktikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Keterkaitan antara kegiatan ekstrakurikuler dengan pendidikan karakter 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah sarana pemantapan kepribadian 

peserta didik dari apa yang diperolehnya lewat pengetahuannya yang di 

pilih peserta didik berdasarkan apa yang mereka inginkan dan mereka 

anggap bahwa disanalah tempat mereka dapat mngembangkan diri, 

sehingga kecintaan mereka terhadap kegiatan ekstrakurikuler dapat 

mengantarkan mereka untuk berkarakter baik.   

6. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiyastuti (2011) berjudul 

“Pembelajaran Pengembangan Kreativitas Seni Tari sebagai Upaya 

Pembentukan Karakter Siswa di SMK Mikael Surakarta” Jurnal Abdi 

Seni Pengabdian Masyarakat, Volume 3, Nomor 1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran pengembangan kreativitas seni tari 

sebagai upaya pembentukan karakter di SMK Mikael Surakarta dapat 

membuka wawasan bagi para peserta didik, sehingga mereka lebih 

mengenal, memahami, dan mengalami seni lewat pengalaman secara 

langsung. Pembelajaran seni tari diharapkan dapat menjadikan peserta 

didik lebih menghargai dan mencintai kesenian, membentuk karakter, 

meningkatkan kreativitas, serta merasakan  pengalaman estetik melalui 

kegiatan berolah gerak tari. Penelitian yang dilakukan oleh Budi 

Setiyastuti hanya menekankan pada hasil yang diperoleh setelah 

mengikuti pembelajaran tari. Pada proses pelaksanaannya tidak 
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dijelaskan bagaimana caranya sehingga mendapatkan hasil bahwa 

pembelajaran tari dapat mengembangkan karakter. 

Penelitian di atas dapat dikatakan relevan karena fokus dalam 

penelitian ini sama-sama membahas terkait pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter serta menguatkan karakter peserta didik melalui 

pembelajaran seni tari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

relevan sebelumnya yaitu bahwa penelitian sebelumnya membahas 

tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah yang diintegrasikan 

ke dalam kegiatan ekstrakurikuler serta membentuk karakter peserta 

didik melalui pembelajaran seni tari, sedangkan penelitian ini mencari 

tahu terkait implementasi penguatan pendidikan karakter melalui 

Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang berfokus pada bidang seni tari 

di Sekolah Dasar, sehingga peneliti akan mengetahui proses 

pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah serta karakter-karakter 

apa saja yang dikuatkan dalam kegiatan tersebut. 
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