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ABSTRAK 

PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA SD MELALUI 
EKSTRAKURIKULER TARI REOG PONOROGO 

(Studi Kasus Kegiatan Ekstra Tari di SDN Duwet Kecamatan Pracimantoro 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012) 

  
Lina Dwi Hastuti, A 220080020, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 94 halaman+xvi. 

 
Penulisan skripsi ini dimaksud untuk mengetahui adanya pendidikan 

karakter yang terkandung didalam seni tari Reog Ponorogo. Penulisan skripsi ini 
mengambil subjek penelitian adalah anggota seni tari Reog Ponorogo di SDN 
Duwet Pracimantoro Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa. 1. Observasi, adalah pengamatan secara sistematik 
terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada 
obyek penelitian. 2. Interview (wawancara), alat yang dipergunakan dalam 
kominikasi tersebut yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh 
pengumpul data sebagai pencari informasi (interviewer atau information) yang 
dijawab secara lisan pula oleh responden (interviewer). 3. Dokumentasi, mencari 
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Analisis 
data dilakukan secara bersamaan pada saat penelitian dengan tahap-tahap 
penelitian sebagai berikut:  tahap pengumpulan data, tahap reduksi, tahap 
penyajian data, tahap penarikan simpulan/ verifikasi.  

 Berdasarkan hasil penelitian pendidikan karakter yang terkandung didalam 
seni tari Reog Ponorogo di SDN Duwet Pracimantoro Wonogiri tahun pelajaran 
2011/2012, bahwa ciri-ciri nilai seni dalam tari Reog Ponorogo adalah kekuatan 
diri, perjuangan dan kepemimpinan, kerja sama, kesetiaan dan kejujuran. 
Sedangkan ciri-ciri nilai pendidikan karakter dalam tari Reog Ponorogo adalah 
percaya diri, kerjasama antar siswa, disiplin, dan bertanggungjawab. Dan ciri-ciri 
implementasi pendidikan karakter dalam tari Reog melalui ekstrakurikuler tari 
Reog Ponorogo pada siswa SDN Duwet Kecamatan Pracimantoro Kabupaten 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah dengan dilaksanakan setiap hari 
Jum’at setelah jam belajar sekolah yaitu mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB. Agenda 
kegiatan yaitu pengenalan, pendalaman materi, dan pelaksanaan pembelajaran 
seni pertunjukan tari Reog Ponorogo. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk 
menggambarkan ciri-ciri nilai-nilai seni dalam tari Reog Ponorogo, untuk 
menggambarkan ciri-ciri nilai pendidikan karakter dalam tari Reog Ponorogo, dan 
untuk mendeskripsikan ciri-ciri implementasi pendidikan karakter dalam tari 
Reog melalui ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo pada siswa SDN Duwet 
Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : Pendidikan karakter, ekstrakurikuler, dan tari Reog Ponorogo. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat 

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan 

kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti belum dihayatinya nilai-nilai 

Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-

nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 

memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi 

bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Pendidikan karakter disebutkan 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik & mewujudkan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.  

Pendidikan karakter dapat ditempuh melalui berbagai kegiatan pada jalur 

ekstrakurikuler. Di SDN Duwet Pracimantoro telah mewajibkan siswa mengikuti 

salah atu kegiatan ekstrakurikuler yang diminati, maka penanaman nilai-nilai, 

tanggung jawab, kreatifitas, kemandirian, keberanian, sikap empati, dan 

kepedulian sosial dapat terpatri lebih kuat pada diri siswa. Implementasi 

pendidikan karakter di lingkup satuan pendidikan dapat melalui beberapa 

kegiatan. Di samping diintegrasi dalam semua mata pelajaran, juga melalui 

kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

pendidikan yang dilaksanakan di luar mata pelajaran untuk membantu 

mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat 

masing-masing. Hampir di setiap sekolah telah melaksanakan kegiatan ini. Di 
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SDN Duwet sendiri telah mewajibkan siswanya untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo, meskipun SDN Duwet berada di wilayah 

Jawa Tengah tetapi karena seni yang berkembang di lingkungan wilayah SDN 

Duwet adalah seni tari Reog Ponorogo maka telah diputuskan oleh pihak sekolah 

untuk mewajibkan ekstra kurikuler tersebut.  

Sejalan dengan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian sebagai upaya untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan di 

atas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang  “Pendidikan Karakter 

Pada Siswa SD Melalui Ekstrakurikuler Tari Reog Ponorogo (Studi Kasus 

Kegiatan Ekstra Tari di SDN Duwet Kecamatan Pracimantoro Kabupaten 

Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012)”. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ciri-ciri nilai seni dalam tari Reog Ponorogo? 

2. Bagaimanakah ciri-ciri nilai pendidikan karakter dalam tari Reog Ponorogo? 

3. Bagaimanakah ciri-ciri implementasi pendidikan karakter dalam tari Reog 

melalui ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo pada siswa SDN Duwet 

Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012?. 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menggambarkan ciri-ciri nilai-nilai seni dalam tari Reog Ponorogo 

2. Untuk menggambarkan ciri-ciri nilai pendidikan karakter dalam tari Reog 

Ponorogo 

3. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri implementasi pendidikan karakter dalam tari 

Reog melalui ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo pada siswa SDN Duwet 

Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

LANDASAN TEORI 

1. Ciri-ciri Nilai Seni dalam Tari Reog Ponorogo 

a. Pengertian nilai. Sudah banyak ahli yang mendefinisikan tentang nilai. 

Menurut Robert M.Z Lawang sebagaimana yang dikutip oleh Khotimah (2010:2), 

nilai adalah “gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang 

berharga, dan yang mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu”. 

b. Pengertian seni. Menurut Setyobudi dkk (2007:7), menyatakan bahwa: 

Seni adalah penggunaan kreatif imajinasi manusia untuk menerangkan, 
memahami dan menikmati kehidupan. Kesenian merupakan bagian dari 
kebudayaan, dalam hal ini seni diartikan sebagai gagasan manusia yang 
diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu sehingga menghasilkan karya 
berupa karya seni. 
 

c. Ciri-ciri dalam Tari Reog Ponorogo. Reog modern biasanya dipentaskan 

dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan dan hari-hari besar 

Nasional, seni Reog Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2 sampai 3 tarian 

pembukaan. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani 

dengan pakaian serba hitam, dengan muka dipoles warna merah, para penari ini 

menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang 

dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda, pada reog tradisionil, penari ini 
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biasanya diperankan oleh penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian ini 

dinamakan tari Jaran Kepang, yang harus dibedakan dengan seni tari lain yaitu tari 

kuda lumping. Tarian pembukaan lainnya jika ada biasanya berupa tarian oleh 

anak kecil yang membawakan adegan lucu. Setelah tarian pembukaan selesai, 

baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi dimana seni reog 

ditampilkan (http://wartawarga.gunadarma.ac.id). 

d. Ciri-ciri Nilai yang terkandung dalam Tari Reog Ponorogo. Menurut 

Suyanto (2011:257), menyatakan bahwa: 

Kekuatan seni sebagai media pendidikan terletak pada nilai-nilai yang 
dikandungnya. Nilai-nilai tersebut dapat bersifat eksplisit seperti pada 
syair-syair lagu, dan bersifat implicit yaitu makna yang terkandung di 
dalamnya. Ditinjau dari aspek apresiasi, kreasi, dan ekspresi, nilai-nilai 
yang dapat dikembangkan melalui seni antara lain kasih sayang, empati, 
tanggung jawab, kerjasama, disiplin, visioner, keadilan, dan keterbukaan, 
serta ketekunan. Bahkan, melalui kesenian yang bersifat religious, yaitu 
meningkatkan ketakwaan dan keimanan. 
 

2. Ciri-ciri Nilai Pendidikan Karakter dalam Tari Reog Ponorogo 

a.  Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa 

sebagaimana yang dikutip oleh Fudyartanta (2010:8), menyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan 
dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik, agar dalam garis-garis kodrat 
pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungannya, mendapat kemajuan 
hidup lahir batin. 
 
b. Pengertian Karakter. Menurut Hidayatullah (2010:13), menyatakan 

bahwa: 

Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi 
pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 
pendorong dan juga penggerak, serta yang membedakan dengan individu 
yang lain. 
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c. Pengertian Pendidikan Karakter. Menurut Hidayatullah (2010:14), 

menyatakan bahwa “Pendidikan karakter adalah ia memiliki kepribadian yang 

ditinjau dari titik tolak etis atau moral”. 

d. Fungsi Seni di Sekolah Dasar. Menurut Pekerti (2007:4), menyatakan 

bahwa “secara tidak langsung seni dapat mengembangkan kemampuan dasar 

seperti fisik, cerap, piker, emosi, cipta, estetika, dan juga dapat mengembangkan 

bakat anak”. 

e. Tujuan Pendidikan SD/MI. menurut Mikarsa dkk (2009:4), menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan mulai dari 

jenjang pendidikan tingkat bawah hingga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan di 

bawahnya seharusnya melandasi jenjang pendidikan di atasnya dan seterusnya.  

Tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan 

penting dalam kehidupannya di masa yang akan datang, artinya upaya 

membimbing, mengajar dan melatih peserta didik itu harus diorientasikan agar 

peserta didik memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap dan berbagai 

keterampilan yang dibutuhkannya sehingga kelak dia dapat memainkan peranan 

yang signifikan dalam kehidupannya baik sebagai pribadi, sebagai warga 

masyarakat, sebagai warga Negara maupun sebagai warga dunia. 

f. Tahap-tahap Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter anak harus 

disesuaikan dengan dunia anak. Dengan kata lain, pendidikan karakter anak harus 

disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut 

Hidayatullah (2010:32-35), menyatakan bahwa tahap-tahap tersebut antara lain: 
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1) Adab (5-6 tahun), pada fase ini hingga berusia 5-6 tahun anak dididik budi 

pekerti, 

2) Tanggung jawab diri (7-8 tahun), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 

kebutuhan sendiri sudah harus dimulai dilaksanakannya pada usia tersebut. 

3) Peduli (9-10 tahun), yaitu dilatih untuk meghargai orang lain, menghormati 

hak-hak orang lain, bekerja sama di antara teman-temannya, membantu dan 

menolong orang lain, dan lain-lain. 

4) Kemandirian (11-12 tahun), yaitu kesiapan anak dalam menerima resiko 

sebagai konsekuensi tidak menaati aturan.  

g. Pendidikan Karakter di Sekolah. Pendidikan karakter di sekolah, 

menurut Unesco bahwa pendidikan harus mengandung tiga unsur:  

1) Belajar untuk tahu (learn to know),  

2) Belajar untuk berbuat (learn to do),  

3) Belajar untuk bersama (learn to live together) (http://blog.uny.ac.id/). 

h. Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Ekstrakulikuler. Sesuai dengan 

yang telah tercantum dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 12 dan 13, yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan 
informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dari penjelasan 
tersebut di atas jelaslah bahwa ternyata memang ada beberapa tempat 
selain pendidikan dalam kelas yang dapat membentuk karakter siswa 
tersebut, dimana salah satu wahana pengantarnya adalah kegiatan 
ekstrakurikuler (http://blog.uny.ac.id). 
 
i. Nilai Pendidikan Karakter dalam Seni Tari Reog. Menurut Pekerti 

(2007:48), menyatakan bahwa pendidikan seni juga mempunyai nilai bagi 
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pembentukan kepribadian dengan membawakan dan menyimak tari-tari yang 

menggambarkan watak tertentu dan tari yang mengandung pesan tertentu, maka 

ulah pikir anak diharapkan dapat menyerap makna dan pesan yang disampaikan 

lewat tari tersebut. Melalui tari baik anak maupun guru akan makin akrab dan 

menyatu dengan lingkungannya serta dekat dengan Yang Maha Pencipta. Dalam 

seni tari Reog dapat melatih siswa mempunyai sikap disiplin, percaya diri, dan 

keteguhan jiwa anak dapat terbentuk melalui tari. 

3. Ciri-ciri Implementasi Pendidikan Karakter Siswa SD melalui Ekstrakurikuler 

Tari Reog Ponorogo Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri tahun 

pelajaran 2011/ 2012. 

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa 

yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan 

daerah, yang materinya tidak dikelompokan ke dalam mata pelajaran yang ada. 

Kegiatan ekstrakurikuler ditentukan oleh satuan pendidikan sendiri, yang dipilih 

ditetapkan berdasarkan ciri khas, potensi dan keunggulan daerah, serta 

ketersediaan lahan, sarana-prasarana, dan tenaga pendidik (http://blog.uny.ac.id). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Singarimbun (1989:4), ”Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran 

yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, 

pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain”. 

strategi penelitianya adalah kasus tunggal terancang agar dalam penelitian ini 

lebih mudah dalam mencari data yang sesuai dengan masalah, serta 

mengumpulkan datanya lebih terarah dari pada tujuan yang hendak dicapai. 
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Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru, Guru pembimbing, dan 

anggota seni tari Reog Ponorogo di SDN Duwet Pracimantoro Wonogiri tahun 

pelajaran 2011/2012. Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian 

yang menjadi sasaran penelitian, meliputi: 

a. Ciri-ciri nilai-nilai seni dalam tari Reog Ponorogo 

b. Ciri-ciri nilai pendidikan karakter dalam tari Reog Ponorogo 

c. Ciri-ciri implementasi pendidikan karakter dalam tari Reog melalui 

ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo pada siswa SDN Duwet Kecamatan 

Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang implementasi 

seni tari Reog Ponorogo di SDN Duwet Pracimantoro. Data penelitian ini 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi informan atau narasumber, yaitu 

anggota seni tari Reog Ponorogo dan pembina seni tari Reog Ponorogo di SDN 

Duwet Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Tempat dan peristiwa 

berlangsungnya aktivitas ekstrakuler. Dalam hal ini lokasinya adalah SDN Duwet 

Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. 

Observasi peneliti dapat mengetahui implementasi pendidikan karakter pada 

ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo di SDN Duwet Pracimantoro.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya sehingga wawancara bebas. Dalam metode wawancara ini 

digunakan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih jelas. 
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Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan 

ekstra tari Reog Ponorogo dalam pendidikan karakter bangsa pada siswa SDN 

Duwet Kecamatan Pracimantoro. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang 

pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan 

dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. 

Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumen (Arsip). Ilustrasi dalam bentuk bagan 

sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. 

Secara garis besar model analisis interaktif yang diterapkan dalam penelitian 

ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20), seperti 

gambar 3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Penulis akan menganalisis tentang pendidikan karakter pada siswa SD 

melalui ekstrakurikuler Tari Reog Ponorogo di SDN Duwet Pracimantoro. Oleh 

karena itu, agar dalam analisis dapat sempurna dan baik, maka peneliti akan 

Pengumpulan Data 

Reduksi data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/ 
Verikasi 
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menguraikan beberapa hal yang dapat membuat analisis ini sesuai yang 

diharapkan.  

1. Ciri-ciri Nilai Seni dalam Tari Reog Ponorogo. 

Menurut Bapak Joko pada tanggal 28 Januari 2012 memaparkan nilai-nilai 

seni dalam tari Reog Ponorogo, yaitu Reog Ponorogo memiliki nilai-nilai 

kekuatan yang sangat menonjol, itu terlihat dari topeng Reog yang dipakai. Selain 

nilai-nilai kekuatan, dalam tari Reog Ponorogo dapat diambil nilai-nilai 

keberanian dan perjuangan serta kerjasama, sehingga dapat memberikan motivasi 

kepada siswa agar tidak mudah menyerah untuk meraih cita-citanya dan dapat 

memperjuangkannya, serta dapat menjalin kerjasama dalam hal positif dan pandai 

bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga siswa tidak memiliki sifat 

individualis. 

2. Ciri-ciri Nilai Pendidikan Karakter dalam Tari Reog Ponorogo 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 

2012, diperoleh informasi mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam tari 

Reog Ponorogo. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ratmono, S.Pd 

selaku ketua pembimbing Ekstrakurikuler Tari Reog Ponorogo pada tanggal 28 

Januari 2012 memaparkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam Tari Reog 

Ponorogo dapat melatih mental siswa, siswa dilatih untuk percaya diri, karena 

siswa akan mementaskan tari di depan umum. Dengan kepercayaan diri yang 

tumbuh di jiwa siswa berarti siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak 

mudah takut dan percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. 
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3. Ciri-ciri Implementasi Pendidikan Karakter Siswa SD melalui Ekstrakurikuler 

tari Reog Ponorogo Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri tahun 

pelajaran 2011/ 2012. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 

2012, diperoleh informasi mengenai implementasi pendidikan karakter siswa 

melalui ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo di SD Negeri Duwet Pracimantoro. 

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan bapak Ratmono, S.Pd selaku pembimbing 

ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo pada Kamis tanggal 29 Januari 2012 

penerapan pendidikan katakter dalam ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo di SD 

Negeri Duwet Praciamantoro sudah diterapkan. Dalam pelaksanaannya, minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari Reog Ponorogo, 

siswa sangat senang dan bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari 

Reog Ponorogo. Terbukti dari jumlah siswa kelas IV, V, dan VI yang berjumlah 

66 siswa yang mengikuti sejumlah 25 siswa. 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan kajian teori dan wawancara yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik simpulan. Adapun simpulan terhadap kajian teori dan wawancara 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Seni dalam Tari Reog Ponorogo sesuai dengan nilai pendidikan karakter 

yang ingin dicapai di SDN Duwet Pracimantoro. Adapun nilai seni dalam tari 

Reog Ponorogo yaitu:  

a. Kekuatan diri 

b. Perjuangan dan kepemimpinan 
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c. Kerja sama, kesetiaan dan kejujuran. 

Sedangkan ciri-ciri yang membedakan tari Reog Ponorogo dengan jenis tarian 

lain adalah: 

a. Kostum, yaitu menggunakan kuda-kudaan yang menggambarkan penari 

sebagai prajurit. 

b. Alat musik, yaitu berupa kenong, kendang, gong dan seruling. 

c. Terdapat penari yang menggunakan topeng yaitu berupa kepala Singa dan 

dihiasi bulu Merak yang diangkat dan dimainkan dengan kekuatan gigi. 

2. Penanaman nilai pendidikan karakter dalam tari Reog Ponorogo yang 

dilakukan di SD Negeri Duwet Pracimantoro walaupun tidak sepenuhnya 

berhasil secara maksimal tetapi bisa digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

pendidikan karakter dengan menggunakan media kesenian tradisional. Adapun 

nilai pendidikan karakter melalui tari Reog Ponorogo adalah: 

a. Percaya diri 

b. Kerjasama antar siswa 

c. Disiplin 

d. Bertanggungjawab. 

3. Implementasi pendidikan karakter melalui ektrakurikuler seni tari Reog 

Ponorogo di SD Negeri Duwet Pracimantoro dilaksanakan setiap hari Jum’at 

setelah jam belajar sekolah yaitu mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB. Agenda 

kegiatan yaitu pengenalan, pendalaman materi, dan pelaksanaan pembelajaran 

seni pertunjukan tari Reog Ponorogo.  
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Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru pembimbing ekstrakurikuler seni tari Reog Ponorogo disarankan 

untuk selalu aktif dalam kegiatan seni dan budaya di wilayah Pracimantoro. 

Hal tersebut bertujuan agar  kegitan ekstrakurikuler di SD Negeri Duwet 

Pracimantoro dapat aktif dalam megikuti kegiatan perlombaan yang diadakan 

baik di Kecamatan Pracimantoro sampai di Kabupaten Wonogiri. 

2. Bagi siswa anggota ekstrakurikuler seni tari Reog Ponorogo disarankan untuk 

lebih lebih aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari Reog 

Ponorogo. 

3. Bagi pihak sekolah SD Negeri Duwet Pracimantoro disarankan lebih 

mendukung lagi kegiatan ekstrakurikuler seni tari Reog Ponorogo agar 

kegiatan tersebut dapat berkembang sehingga generasi siswa di SD Negeri 

Duwet Pracimantoro dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari Reog 

Ponorogo. 
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