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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di era globalisasi seperti ini semakin canggih dan berkembang. 

Perubahan yang sangat cepat dan dramatis dalam bidang ini merupakan fakta 

dalam kehidupan siswa. Pendidikan pada masa sekarang memerlukan 

pembangunan karakter yang di latar belakangi oleh realita ataupun kenyataan 

permasalahan kebangsaan yang tengah berkembang saat ini. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 

yang menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradapan bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam hal ini kualitas 

pendidikan dasar perlu ditingkatkan kembali untuk memenuhi kriteria pendidikan 

saat ini. Oleh karena itu pembangunan karakter dapat dikatakan salah satu urutan 

yang sangat penting dalam pendidikan  di Negara kita Indonesia. 

Pada dasarnya sikap manusia terbentuk melalui proses pembelajaran dan 

pengalaman. Harun (2013:303) mengemukakan bahwa pendidikan karakter 

merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang 

meliputi komponen-komponen kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen 

yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Sedangkan menurut Zubaedi 

(dalam Harun, 2013:303) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter pada 

dasarnya mencakup pengembangan substansi, proses, suasanan, atau lingkungan 

yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk 

mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal 

tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa dalam rangka 

mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religious, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

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

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, 
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pemerintah memandang perlunya adanya penguatan pendidikan karakter dengan 

nilai-nilai tersebut.  

Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal paling dasar di 

Indonesia yang ditempuh dalam kurun waktu 6 tahun. Sekolah dasar merupakan 

salah satu sekolah yang digunakan sebagai industri pendidikan, dalam 

pelaksanaan pendidikannya tidak hanya memfokuskan pada pelaksanaan 

pembelajaran secara akademis, akan tetapi juga melaksanakan kegiatan 

pembelajaran non-akademis seperti kegiatan ekstrakulikuler, dimana dapat 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakulikuler merupakan 

wadah untuk mengembangkan bakat peserta didik dan juga sebagai wadah untuk 

menemukan karakter peserta didik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang 

berpendidikan, terampil, dan berkarakter. Ekstrakulikuler menurut Wijayani 

(dalam Wulan, dkk, 2019:29) merupakan kegiatan pendidikan diluar jam 

pembelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan siswa sesuai 

kebutuhan potensi bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan untuk siswa dan kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah.  

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembiasaan dan program 

kegiatan ekstrakulikuler. Salah satunya program sekolah yang dapat dilakukan 

melalui kegiatan pembinaan bakat dan minat yaitu dalam bidang kesenian seperti 

seni tari. Seni tari merupakan salah satu warisan budaya yang dimiliki Negara 

Indonesia yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat yang selalu 

mengalami perubahan. Pendidikan dan seni menurut Mulyani (2016:19) 

menyatakan bahwa kesenian dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan karena 

sejatinya anak menyukai keindahan, kesenangan, kegembiraan, dan seni 

mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Seni dalam 

pendidikan, lebih difungsikan sebagai media untuk memenuhi perkembangan 

anak, baik fisik maupun mental. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Herbert Read 

(dalam Mulyati, 2016:19) bahwa pendidikan seni lebih berdimensikan sebagai 

“media pendidikan” yang memberikan serangkaian pengalaman estetik yang 
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sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa anak. Kehadiran seni dalam 

pendidikan sekolah mengisyaratkan bahwa seni mempunyai kedudukan, peran, 

atau fungsi yang penting dalam pendidikan. Terutama dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan nilai karakter yang dimiliki oleh anak-anak.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 4 Panjunan tahun 

ajaran 2019/2020, kegiatan ekstrakulikuler telah dilaksanakan sejak tahun 2011 

mulai dari kelas III, IV, dan V. Kegiatan ekstrakulikuler seni tari di SDN 4 

Panjunan ini dilaksanakan setiap hari rabu pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 

WIB. Pada saat pelaksanaan observasi peneliti melihat jika pembelajaran 

ekstrakulikuler seni tari masih banyak dijumpai siswa yang tidak mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Mulai dari siswa yang asik bermain dengan temannya 

sendiri pada saat diberikan petunjuk oleh guru dan pelatihnya, siswa yang 

bertengkar dengan teman sebayanya, hingga kurangnya kesopanan dalam 

berbicara maupun bertindak terhadap guru dan pelatihnya. Oleh karena itu peneliti 

memberikan kesimpulan bahwa permasalahan yang sering mucul pada saat 

kegiatan pembelajaran ekstrakulikuler tari berpusat pada rendahnya nilai karakter 

peduli sosial siswa. Sikap peduli yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang 

lain merupakan suatu sikap yang ditunjukkan untuk bertindak proaktif terhadap 

suatu keadaan yang terjadi di sekeliling Anggraini (dalam Naum dan Iswahyudi, 

2019: 238) 

Dilanjutkan oleh Naum dan Iswahyudi (2019:238) yang menyatakan bahwa 

kepedulian sosial merupakan perasaan bertanggung jawab yang ada dalam pribadi 

setiap individu terkait dengan kesulitan yang dihadapi orang lain, maka individu 

tersebut terdorong untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang 

membutuhkan. Sedangkan kepedulian sosial menurut Agung dan Amira 

(2018:142) merupakan salah satu inti dalam implementasi pendidikan karakter, 

sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. Sebab itu sebagai makhluk sosial, manusia akan 

ikut merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain sehingga ada keinginan untuk 

memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan. 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Mustari (dalam Agung dan Asmira, 

2018:142) bahwa nilai inti kepedulian sosial dalam pendidikan karakter di 

Indonesia dapat diturunkan menjadi nilai-nilai turunan yaitu: penuh kasih sayang, 

kesantunan, rasa hormat, demokratis, kebijaksanaan, disiplin, empati, kesetaraan, 

suka memberi maaf, persahabatan, kesahajaan, kedermawanan, kelemahlembutan, 

pandai berterima kasih, pandai bersyukur, suka membantu, suka menghormati, 

keramah tamahan, kemanusiaan, kerendah hatian, kesetiaan, moderasi, 

kelembutan hati, kepatuhan, kebersamaan, toleransi dan punya rasa humor. 

Adanya permasalahan yang muncul pada saat observasi tersebut juga diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan guru kelas yang menjelaskan bahwa anak-anak 

sering berperilaku kurang baik meskipun guru-guru telah memberikan masukan 

hingga memberikan sanksi kepada anak tersebut sebagai bentuk kepedulian guru 

supaya siswa merasa jera. Akan tetapi hal itu dirasa tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku siswa.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba untuk mengangkat permasalahan 

yang ada dengan menganalisis siswa baru pada kelas III secara mendalam yang 

berkaitan dengan perilaku siswa dalam penelitian yang berjudul “Analisis Nilai 

Karakter Peduli Sosial Siswa dalam Pembelajaran Ekstrakulikuler Seni Tari di 

Kelas III Tahun Ajaran 2020/2021 SDN 4 Panjunan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Bagaimana proses kegiatan pembelajaran ekstrakulikuler seni tari pada 

siswa kelas III tahun ajaran 2020/2021 di SDN 4 Panjunan? 

1.2.2 Bagaimana bentuk nilai karakter peduli sosial siswa pada saat pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran ekstrakulikuler di kelas III tahun ajaran 2020/2021 

di SDN 4 Panjunan? 



 

5 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses kegiatan pembelajaran 

ekstrakulikuler seni tari pada siswa kelas III SDN 4 Panjunan. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk nilai karakter peduli sosial 

siswa yang muncul pada saat pembelajaran ekstrakulikuler seni tari di kelas 

III SDN 4 Panjunan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan guru 

dalam menganalisis nilai karakter siswa pada saat melaksanakan proses 

kegiatan ekstrakulikuler seni tari di sekolah.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Pada hasil penelitian ini diharapkan guru mampu mendapatkan wawasan 

tentang nilai karakter siswa dan dapat dijadikan pacuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakulikuler seni tari kedepannya. 

1.4.2.2 Bagi Pihak Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong sekolah dalam 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler seni tari dalam 

membentuk karakter siswa. 

1.4.2.3 Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini siswa dapat lebih berperan aktif dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakulikuler dan menanamkan nilai karakter pada diri mereka 

sehingga dapat mewujudkan siswa yang berkarakter dan berbudaya. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai 

bahan pertimbangan dan mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa SDN 4 Panjunan Kecamatan 

Kota Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2020/2021. Penelitian difokuskan pada 

proses kegiatan pembelajaran ekstrakulikuler seni tari dan nilai karakter peduli 

sosial siswa dalam mengikuti pembelajaran ekstrakulikuler seni tari. Subyek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas III tahun ajaran 2020/2021 SDN 4 

Panjunan yang berjumlah 12 anak. Sedangkan obyek yang diambil adalah dari 

observasi yang ditemukan pada siswa kelas III tahun ajaran 2019/2020 dimana 

terdapat nilai karakter yang kurang baik pada saat pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran ekstrakulikuler seni tari seperti ucapan siswa yang kurang sopan, 

siswa yang bicara sendiri saat diberikan contoh gerakan oleh guru pelatih, siswa 

asik bermain sendiri pada saat melakukan praktik memperagakan gerakan tari, 

sampai siswa yang saling berkelahi dengan temannya. Dari sikap tersebut 

memberikan dampak kurang baik bagi nilai karakter yang dimiliki oleh siswa 

pada saat proses kegiatan pembelajaran ekstrakulikuler seni tari. Oleh karena itu 

peneliti menyimpulkan untuk meneliti karakter peduli sosial siswa dan 

mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan analisis terkait bentuk nilai 

karakter peduli sosial siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran pada 

ekstrakulikuler seni tari. Adapun berdasarkan dari beberapa pemaparan indikator 

dari para ahli, indikator yang akan diamati dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah (1) Kesopansantunan, (2) Rasa Tanggung Jawab, dan (3) Kesadaran Siswa. 

 

 

 

 

 

 

 


