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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan dan usaha untuk 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang 

mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Melalui pendidikan nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan dan martabat manusia Indonesia, sehingga pendidikan nasional 

dapat menghasilkan manusia terdidik yang beriman, berpengetahuan, 

berketerampilan dam memiliki rasa tanggung jawab (Undang-Undang (UU) 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Adapun usaha untuk meningkatan mutu pendidikan seperti yang 

diharapkan selain menggunakan cara yang lazim seperti penyempurnaan 

kurikulum juga dengan mengefektifkan komponen-komponen yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Kondisi pendidikan persekolahan 

kita yang strategis namun terabaikan, sehingga tidak mampu memikul tanggung 

jawabnya secara sendirian, mengharuskan segenap komponen manusia 

Indonesia untuk lebih memperhatikan keadaan pendidikan. Pemerintah, 

masyarakat dan orang tua (keluarga) tidak mungkin diam melihat kondisi 
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pendidikan yang sangat membutuhkan perhatian. Oleh karenanya, gagasan luhur 

Ki Hadjar Dewantara dengan Tri Pusat Pendidikan yang terdiri dari orang tua, 

sekolah dan masyarakat dan sekarang ditambah dengan peran serta aktif 

pemerintah, patut dilaksanakan dalam rangka memprioritaskan sektor 

pendidikan, baik yang informal, non formal, maupun yang formal seperti 

didirikannya sekolah-sekolah. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks 

pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan memberikan manfaat sesuai 

dengan cita-cita bangsa. Pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak 

melibatkan manusianya sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan 

pembangunan. Untuk menyukseskan pembangunan perlu di tata suatu sistem 

pendidikan yang relevan, sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh 

orang-orang yang ahli dalam bidangnya ( Hamalik, 2004: 6). 

Tujuan didirikannya sekolah adalah sebagai wahana aktif bagi usaha 

memanusiakan manusia sehingga bisa membawa bangsa dan negara kita yang 

sedang terpuruk ini untuk dapat bangkit menuju posisi yang terhormat dan 

diperhitungkan di dunia internasional. Dalam usaha untuk mewujudkan manusia 

yang seperti digambarkan di atas, terdapat beberapa masalah di bidang 

pendidikan yang harus segera dipecahkan, antara lain rendahnya mutu lulusan, 

tidak meratanya kesempatan belajar dan lulusan sekolah yang kurang relevan 

terhadap kebutuhan pembangunan. 

Dalam masa pembangunan bangsa, fungsi utama pendidikan antara lain 

mencerdaskan bangsa, pengembangan kesadaran nasional dan sikap 
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nasionalisme sebagai sumber daya manusia dalam proses pembangunan 

kepribadian nasional serta identitasnya. Oleh karena itu, pengembangan 

kesadaran nasional dan sikap nasionalisme perlu ditanamkan dan ditumbuhkan 

sejak dini kepada seluruh bangsa Indonesia. Salah satu sarana untuk 

pengembangan sikap nasionalisme adalah melalui pendidikan. Dengan demikian 

kegiatan pendidikan nasional perlu di organisasikan dan dikelola sedemikian rupa 

agar supaya pendidikan nasional sebagai suatu organisasi, merupakan sarana 

untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia ( Tilaar, 2008: 107). 

Seni merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kesenian adalah 

produk manusia yang berupa cerminan estetis dari olah cipta, rasa, dan karya 

manusia yang mempunyai logika tersendiri. Logika seni berdasarkan pada 

keindahan, sesuatu yang sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan meskipun 

tidak sulit untuk dinikmati. Hal itu dijelaskan oleh Bastomi (2004: 42), yang 

menyatakan bahwa seni adalah simbol pribadi atau simbol sesuatu antara lain 

alam, suasana kejadian, harapan, dan lainnya yang berhubungan dengan 

kejiwaan yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang.  

Bidang seni tidak lepas dari perbuatan manusia, baik secara individu 

maupun kolektif (sosial/bersama). Seni di dalam suatu komunitas manusia 

mempunyai fungsi pasif dan fungsi aktif. Fungsi pasif adalah bahwa seni hanya 

merupakan hasil karya manusia yang dilihat sebagai benda. Fungsi aktif adalah 

seni mempunyai kekuatan yang dapat aktif.  
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Seni memberikan respon terhadap manusia baik secara individu maupun 

sosial. Dalam dunia pendidikan seni sebagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler 

berfungsi sebagai pembinaan disiplin, olah raga, pembinaan dalam rangka 

pengembangan seni dan promosi.  

Berdasarkan kurikulum 1999 dalam GBPP (Garis-garis Program 

Pengajaran), pelajaran kesenian khususnya seni tari sangat terbatas. Hal ini 

terlihat dari jam pelajaran yang hanya satu jam dalam seminggu. Untuk 

melengkapi kegiatan pembelajaran maka sekolah mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler didasari 

atas tujuan dari pada kurikulum sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar 

siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuannya di 

berbagai bidang di luar akademik. Manfaat kegiatan ini untuk wadah penyaluran 

hobi, minat, dan bakat para siswa secara positif yang dapat mengasah 

kemampuan, daya kreativitas, jiwa sportivitas, dan meningkatkan rasa percaya 

diri. Pelaksanaan ekstrakurikuler seni tari dilakukan untuk mempersiapkan 

kemampuan siswa yang akan mengikuti lomba. Oleh karena itu, kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari yang berbasis lomba maksudnya adalah kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut dilakukan untuk mempersiapkan siswa dalam berbagai 

kegiatan lomba seni tari yang dilakukan setiap semester atau setahun sekali. 

Kemajuan pembinaan ekstra seni tari tergantung pada pengelola dalam 

menjalankan komponen manajemen. Untuk itu pengelola mendatangkan pelatih 
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yang berpengalaman dalam bidangnya untuk membimbing siswa yang mengikuti 

kegiatan tersebut. Selanjutnya pada tahap teknis kegiatan menari merupakan 

tanggung jawab siswa dengan dipandu guru untuk berlatih dan meningkatkan 

ketrampilan dalam menari. Kemampuan dalam menari yang baik serta 

ketekunan guru pembina diharapkan bisa memperoleh prestasi dalam berbagai 

festival kesenian. SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang hampir 

tidak pernah absen dalam festival kesenian dan sering mendapatkan juara.  

Keberhasilan ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran 

Kabupaten Semarang tidak hanya terletak pada prestasi dalam mengikuti 

berbagai festival atau perlombaan, pembaharuan metode dan penambahan 

fasilitas yang ada. Semua itu tidak terlepas dari peran pengelola dalam mengatur 

kegiatan. Peneliti tertarik meneliti ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 

Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang karena manajemen ekstra seni tari 

di SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang di atas secara tidak 

langsung mempengaruhi prestasi siswa.  

Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dilakukan di sekolah maupun di luar 

sekolah tergantung dengan kebutuhan dan kesesuaian jenis kegiatan 

ekstrakurikuler. Khusus untuk mata pelajaran kesenian, jenis kegiatan 

ekstrakurikuler yang sering dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. 

Seperti melukis, menari, bermain musik, dan sebagainya. 

Paparan singkat di atas bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dapat menunjang kegiatan belajar siswa, termasuk kegiatan yang 
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dapat menunjang aktivitas belajar siswa di kelas. Dugaan ini terbukti dari hasil 

prasurvey yang peneliti lakukan di SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten 

Semarang tersebut. Hasil prasurvey tersebut, peneliti menemukan sebagian 

siswa yang sering mengikuti kegiatan ekstrakulikuler aktif berpartisifasi dalam 

kegiatan belajar di kelas. 

Kegiatan ekstrakulikuler tersebut merupakan sarana strategis dalam 

meningkatkan kemampuan siswa agar menjadi kreatif. Dalam kegiatan tersebut, 

sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga yang profesional dalam 

memberikan pelajaran seni misalnya menari. Dalam kegiatan tersebut guru 

bertindak mengawasi saja. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

pengajaran kesenian di SD masih banyak menemui permasalahan, antara lain 

pengajaran kesenian di tingkat sekolah dasar (SD).  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan 

pembelajaran  ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran 

Kabupaten Semarang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus 

penelitian dalam tesis ini adalah Bagaimana Pengelolaan Pembelajaran 

Ekstrakulikuler Seni Tari Berbasis Lomba Studi Situs SD Negeri Sidomulyo 03 

Ungaran Kabupaten Semarang? Yang terbagi menjadi dua sub fokus yaitu: 
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1. Bagaimanakah ciri-ciri pembelajaran ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 

Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimanakah ciri-ciri pengelolaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di SD Negeri 

Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Pengelolaan Pembelajaran   Ekstrakulikuler Seni Tari Berbasis Lomba Studi Situs 

SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang. 

1. Mendeskripsikan ciri-ciri pembelajaran ekstrakurikuler seni tari  berbasis 

lomba di SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang. 

2. Mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbasis lomba 

di SD Negeri Sidomulyo 03 Ungaran Kabupaten Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan ekstrakurikuler seni tari 

berbasis lomba di Sekolah Dasar.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah dan guru serta lembaga pendidikan lain dalam 

bidang pengelolaan ekstrakulikuler. 

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, penelitian ini dapat 

memberi masukan dalam pembuatan kebijakan dalam pengelolaan 

ekstrakulikuler seni tari di Sekolah Dasar. 

c. Bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan 

kegiatan ekatrakurikuler SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


