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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 

2015-2019 memiliki visi yaitu; terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan 

dan kebudayaan yang memiliki karakter dengan berlandaskan pada gotong 

royong. Guna mencapai visi tersebut ditetapkanlah 5 misi yang salah satu 

bunyinya adalah: mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, 

yaitu menguatkan siswa, oran tua, guru, kepala sekolah, dan pemimpin 

institusi pendidikan dalam sebuah ekosistem pendidikan, yakni; 

memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan 

kebudayaan, serta memfokuskan kebijakan pada penguatan perilaku yang 

mandiri dan berkepribadian. 

Seni adalah suatu kegiatan yang melibatkan ekspresi mendalam, dan 

mengekspresikan perasaan merupakan kegiatan rohaniah (Said, 2010:49). 

Sejalan dengan hal itu, bahkan sejak tahun 2008, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional 

menyelenggarakan sebuah festival yang disebut dengan FLS2N kepanjangan 

dari Festival &Lomba Seni Siswa Nasional untuk jenjang SD, SMP, dan 

SMA/sederajat. 

Salah satu cabang seni yang dilombakan dalam FLS2N – SD adalah 

pantomim. Pantomim, menurut Santoso (2008; 267) adalah sebuah seni yang 

menyatakan bermacam ide gagasan dengan menggunakan bahasa gerak tubuh 

tanpa media kata-kata atau bahasa verbal. Seni Pantomim dalam  FLS2N 

menjadi wadah pengungkapan gagasan bagi anak lewat ide cerita yang 

dibungkus dalam sebuah bahasa gerak yang indah. Sehingga diharapkan 

melalui cabang pantomim ini, dapat lebih membuka alam imajinasi, 

kecerdasan dan kreatifitas anak sejak dini. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 guru pendamping/ pembina 

ekskul beserta anak didik pada Sabtu, 7 Desember 2019 di 3 sekolah dasar; 

Chalimah, S.Pd di SD Kedungrejo, M. Asrori, S.Pd di SDN Ngadem dan 

Sulisati, S.Pd di SDN Ketanggi Kecamatan Rembang, didapatkan hasil 

bahwasannya seni pantomim masih dirasa asing dan baru. Literatur tertulis 

tentang pantomim di sekolah dasar  tidak tersedia. Apresiasi terhadap 

pantomim baik untuk ekstrakurikuler ataupun pentas di acara sekolah sangat 

minim. Wawasan tentang apa dan bagaimana seni pantomim sebagai sebuah 

seni pertunjukan anak, belum mereka pahami. Hal ini menyebabkan ketika 

FLS2N – SD digelar, sekolah belum bisa mengirimkan wakilnya untuk cabang 

seni pantomim tersebut. Tabel simpulan hasil wawancara prapenelitian 

terhadap guru pendamping dan anak didik terlampir. 

Selanjutnya untuk memperkuat informasi dan mendapatkan gambaran 

kebutuhan di lapangan yang lebih jelas, peneliti mewawancarai pihak Dinas 

Pendidikan Kabupaten Rembang selaku pelaksana lomba FLS2N - SD yang 

disampaikan oleh Eko Suhartono, S.Pd. selaku Korwil Bidikcam Rembang 

pada Selasa, 10 Desember 2019. Eko Suhartono menyebutkan bahwa grafik 

peserta FLS2N cabang pantomim dari tahun ke tahun stagnan. Sekolah-

sekolah merasa kesulitan karena seni pantomim dirasa asing dan masih baru. 

Buku-buku literatur di sekolah tentang pantomim tidak ada. Pihak Dinas 

Pendidikan juga menyadari keterbatasannya karena belum bisa mengakomodir 

kebutuhan sumber belajar pantomim untuk sekolah-sekolah naungan, 

misalnya dengan membuka workshop, pelatihan pantomim, ataupun mencetak 

buku literatur pantomim sendiri. Tabel simpulan hasil wawancara 

prapenelitian terhadap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang terlampir. 

Kemudian untuk semakin memperkuat data kebutuhan di lapangan, 

pada Sabtu 14 Desember 2019 peneliti juga mewawancarai Tejo Warsos 

selaku pakar atau seniman pantomim yang biasa bertindak sebagai juri FLS2N 

cabang pantomim di lingkup Kabupaten Rembang. Tejo menyatakan bahwa 

seni pantomim begitu urgen untuk kebutuhan perkembangan anak didik, baik 

fisik, emosi, keterampilan, sampai perkembangan imajinasi. Namun FLS2N 
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cabang pantomim di Kecamatan Rembang masih sepi peminat. Sekolah 

kesulitan melakukan kegiatan apresiasi pantomim karena kelangkaan sumber 

belajar, misalnya referensi buku literatur tentang pantomim. Sehingga 

keberadaan buku pantomim untuk alternatif sumber belajar seni pertunjukan 

anak di sekolah dasar perlu dikembangkan. Hal tersebut nantinya akan turut 

pula menciptakan pertumbuhan iklim berkesenian di Rembang. Tabel 

simpulan hasil wawancara terhadap praktisi pantomim di Rembang terlampir. 

Berdasarkan permasalahan di lapangan tersebut, peneliti merasa perlu 

untuk mengembangkan sebuah buku teks tentang pantomim untuk alternatif 

sumber belajar seni pertunjukan anak di sekolah dasar yang berisi wawasan 

pantomim secara umum dan teknik-teknik dasar bermain pantomim untuk 

anak. Cahyono dan Adilah (2016) mengemukakan bahwa keberadaan sebuah 

buku teks sangatlah penting, sebab buku teks ialah salah satu perangkat dasar 

dalam proses pembelajaran. 

Peneliti menentukan sikap mengembangkan buku teks pantomim 

berjudul “Pantomim Asyik ala Kak Prop” untuk alternatif sumber belajar seni 

pertunjukan anak di sekolah dasar. 

Mengamini pendapat Darmanto (2001:5) dalam Jurnal Mahasiswa 

UGM, Balairung menyatakan bahwa melalui bukulah pengetahuan itu 

disimpan, disistematisasikan, dibaca, dan lalu akan melahirkan tanggapan. 

Dengan begitu, prasyarat adanya transfer wacana yang rapi, terstruktur dan 

mengilhami akan mudah didapatkan. 

Pantomim juga sudah digunakan sebagai bahan kajian. (Sueca, 2013; 

Pratiwi, 2014; Darti, 2015, Sobri dkk, 2019 dan Iswantara, 2019) yaitu 

penggunaan video pantomim untuk keterampilan menulis, pengaruh bermain 

pantomim terhadap kecerdasan kinestetik anak TK, teknik pelatihan pantomim 

untuk anak tunarungu, kajian biografi tokoh pantomim Jemek Supardi, dan 

pantomim di Indonesia: sebuah metode pendidikan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut: 
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1. Kegiatan Festival & Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) – SD di 

tingkat Kecamatan Rembang untuk cabang pantomim masih belum 

diminati dan mendapat perhatian. 

2. Rata-rata guru dan anak didik SD di Kecamatan Rembang belum 

mengenal seni pantomim. 

3. Guru dan anak didik kesulitan mencari sumber belajar pantomim yang 

tepat. 

4. Urgensi seni pantomim untuk sekolah dasar. 

5. Perlu dikembangkan buku teks yang praktis, menarik dan mudah 

dipahami, berisi tentang wawasan umum dan teknik dasar pantomim 

untuk alternatif sumber belajar seni pertunjukan anak di sekolah dasar. 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan paparan identifikasi masalah di atas, cakupan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penyelenggaraan FLS2N sebagai upaya Kemendikbud membangun 

ekosistem pendidikan belum terserap sempurna di tingkat Kecamatan 

Rembang, utamanya cabang seni pantomim. 

2. Keterbatasan pemahaman guru dan siswa tentang seni pantomim di 

sekolah dasar. 

3. Ketiadaan sumber belajar seni pantomim untuk guru dan siswa sekolah 

dasar yang berupa buku teks. 

4. Pengembangan buku “Pantomim Asyik ala Kak Prop” yang praktis, 

menarik dan mudah dipahami, sehingga menjadi alternatif sumber belajar 

seni pertunjukan anak di sekolah dasar. 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebutuhan buku teks pantomim bagi guru dan anak didik di 

sekolah dasar di Kecamatan Rembang? 
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2. Bagaimana desain pengembangan buku teks “Pantomim Asyik ala Kak 

Prop” untuk alternatif sumber belajar seni pertunjukan anak di sekolah 

dasar? 

3. Bagaimanakah kelayakan buku “Pantomim Asyik ala Kak Prop” di 

sekolah dasar? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan 

mengembangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kebutuhan sumber belajar berupa buku teks pantomim di 

sekolah dasar. 

2. Membuat desain pengembangan buku teks “Pantomim Asyik ala Kak 

Prop” untuk alternatif sumber belajar seni pertunjukan anak di sekolah 

dasar. 

3. Menganalisa kelayakan buku teks “Pantomim Asyik ala Kak Prop” untuk 

alternatif sumber belajar seni pertunjukan anak di sekolah dasar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi khalayak. 

Manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoteris 

Secara teoteris, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dunia 

pantomim, baik untuk kegiatan seni pertunjukan di sekolah dasar 

ataupun perkembangan kajian pantomim secara umum ke depannya, 

sehingga menambah khasanah keilmuan sekaligus untuk pemenuhan 

kelangkaan sumber-sumber belajar tertulis tentang pantomim. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada: 

1.6.2.1 Anak didik 

Penelitian ini dapat mengakomodasi kebutuhan anak didik akan 

sumber belajar untuk bermain pantomim. Sekaligus mewadahi anak 
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didik untuk belajar membangun imajinasi, kreatifitas dan kecerdasan 

melalui praktik gerak tubuh pantomim yang indah sekaligus 

menyehatkan jasmani dan rohani sejak usia dini. 

1.6.2.2 Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber belajar 

alternatif bagi guru untuk menyajikan pertunjukan seni pantomim di 

sekolah dasar, sehingga dapat membantu melayani kebutuhan bakat 

minat siswa terhadap seni pantomim. 

1.6.2.3 Sekolah 

Sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk menambah 

koleksi buku referensi perpustakaan, mewadahi siswa untuk 

berkesenian, dan mencetak prestasi. 

1.7 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini, peneliti beri judul 

“Pantomim Asyik ala Kak Prop” dengan spesifikasi: 

1) Buku terdiri dari bagian-bagian: cover luar, cover dalam bab, prakata, 

lembar motivasi, daftar isi, isi buku disertai foto ilustrasi, daftar pustaka, 

dan biografi penulis. . 

2) Bentuk fisik buku: ukuran 21 x 14 cm, tebal 108 halaman full colour. 

3) Menggunakan bahasa ringan, tidak kaku, komunikatif dan dialogis tanpa 

mengesampingkan tata aturan berbahasa yang baik dan benar. 

4) Mengenalkan seorang figur karakter utama bernama: Kak Prop, seorang 

pantomimer, yang akan menjadi semacam “host” untuk memandu para 

pembaca dari bab awal sampai akhir buku. 

5) Isi buku antara lain tentang; pantomim dan sejarahnya, mengenal tokoh 

pantomim dalam dan luar negeri , unsur-unsur dalam pantomim sebagai 

sebuah seni pertunjukan untuk anak, dan konsep pantomim tokoh 

pantomim, dan konsep pantomim ala peneliti. 

6) Sampul dibuat dengan warna terang bertema ceria sesuai dunia anak. 

Di dalam buku akan dilengkapi gambar/ foto ilustrasi. Baik foto tutorial, maupun 

foto-foto dokumentasi yang berkaitan dengan pantomim. 


