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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang beraneka ragam budaya yang merupakan ciri 

khas sekaligus aset bagi bangsa Indonesia. Generasi muda sudah banyak 

melupakan kebudayaan yang di miliki bangsa, padahal generasi muda merupakan 

harapan di masa depan yang  nantinya akan melaksanakan kebijakan-kebijakan di 

negara ini. Sebagian besar generasi muda sudah tidak berpedoman pada budaya 

sendiri dan cenderung menganut budaya luar yang negatif sehingga tindakan yang 

generasi muda lakukan banyak yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. 

Akibatnya, generasi muda terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti tawuran, 

minum-minuman keras dan seks bebas. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan 

karakter yang sesuai dengan kebudayaan di Indonesia utuk masa depan generasi 

muda sebagai penerus bangsa. Hal tersebut dapat membuat generasi muda 

menjadi generasi yang bisa diandalkan di masa yang akan datang sesuai budaya 

yang ada seperti bertanggung jawab, gotong royong, saling menolong dan 

mempunyai sopan santun. 

Rasa cinta tanah air atau nasionalisme adalah rasa kebanggaan, rasa 

memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh 

setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku 

membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi 

kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada 
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dinegaranya dengan melestarikan alam dan lingkungan. Individu yang memiliki 

rasa cinta pada tanah airnya akan berusaha dengan segala daya upaya yang 

dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala hal 

yang dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong 

perilaku individu untuk membangun negaranya dengan penuh perjuangan. Oleh 

karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuhkembangkan dalam jiwa setiap 

individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup 

bersama dapat tercapai. Salah satu cara untuk menumbuhkembangkan rasa cinta 

tanah air adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui 

seni tari. Rasa bangga terhadap tanah air dapat ditumbuhkan dengan memberikan 

pengetahuan dan berbagi nilai-nilai budaya yang dimiliki bersama. Seni tari 

merupakan kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi muda 

untuk menumbuhkembangkan rasa bangga yang akan melandasi munculnya rasa 

cinta tanah air. 

Selain dengan rasa cinta tanah air, rasa bangga yang dapat kita terapkan 

yaitu dengan melakukan kreatifitas terhadap seni tari. Misalnya, dengan 

mengkombinasikan gerakan tari modern dan tari tradisional atau dapat 

menciptakan gerakan tari sendiri. Kreatifitas akan muncul pada individu yang 

memiliki motivasi, rasa ingin tahu dan imajinasi. Seseorang yang kreatif akan 

selalu mencari dan menemukan jawaban. Melalui seni tari generasi muda dapat 

menumbuhkan kreatifitas terhadap gerakan-gerakan tari. Oleh karena itu, perlu 

adanya penanaman karakter kreatif dan cinta tanah air pada seni tari. 
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Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Sanggar Seni Sekar Jagad 

Desa Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Alasan peneliti 

memilih tempat ini sebagai tempat penelitian ini karena sepengatuhan peneliti 

belum ada yang melakukan penelitian mengenai karakter kreatif dan cinta tanah 

air pada seni tari di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa Kotakan Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 

“Penanaman Nilai-Nilai Kreatif dan Cinta Tanah Air pada Seni Tari (Studi Kasus 

Sanggar Seni Sekar Jagad Desa Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana bentuk penanaman nilai-nilai kreatif dan cinta tanah air pada seni 

tari di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa Kotakan Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo?  

2. Apakah kendala penanaman nilai-nilai kreatif dan cinta tanah air pada seni tari 

di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo?  

3. Bagaimana solusi untuk kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai 

kreatif dan cinta tanah air pada seni tari di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa 

Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan bentuk penanaman nilai-nilai kreatif dan cinta tanah air pada 

seni tari di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa Kotakan Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mendiskripsikan kendala penanaman nilai-nilai kreatif dan cinta tanah air pada 

seni tari di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa Kotakan Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

3. Mendiskripsikan solusi untuk kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai-

nilai kreatif dan cinta tanah air pada seni tari di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa 

Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan kebudayaan pada khususnya 

maupun bagi Sanggar Seni Sekar Jagad mengenai penanaman nilai-nilai 

kreatif dan cinta tanah air pada seni tari di Desa Kotakan Kecamatan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan penanaman nilai-nilai kreatif dan 

cinta tanah air pada seni tari di  Sanggar Seni Tari Sekar Jagad Desa 

Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
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c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Menyebarluaskan informasi dan masukan mengenai penanaman nilai-nilai 

kreatif dan cinta tanah air pada seni tari di Sanggar Seni Sekar Jagad Desa 

Kotakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.  

b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa 

maupun masyarakat mengenai pentingnya penanaman nilai-nilai kreatif 

dan cinta tanah air.  

 

E. Daftar Istilah 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, 

peneliti perlu mencantumkan daftar istilah dari skripsi ini. Adapun daftar istilah 

skripsi ini sebagaimana uraian berikut. 

1. Pengertian penanaman. Menurut Tim penyusun kamus pembinaan dan 

pengembangan bahasa (1991:1002), penanaman adalah proses, cara, perbuatan 

menanamkan. Menurut Sugono dkk. (2008:1615), penanaman adalah proses, 

cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Sehubungan dengan 

penanaman, juga terkait dengan penanaman karakter seseorang, maka melalui 

proses, cara sampai dengan menanamkannya. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa penanaman adalah cara membentuk kepribadian seseorang 

melalui proses perbuatan. 
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2. Pengertian Nilai/karakter. Menurut Gunawan (2012:3), karakter adalah 

keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang yang membedakan antara 

dirinya dengan orang lain. Menurut Samani dan Hariyanto (2011:41), karakter 

adalah cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang ada dalam diri individu yang 

membedakan antar dirinya dengan orang lain. 

3. Pengertian Kreatif. Menurut Suyadi sebagaimana dikutip oleh Kemendiknas 

(2013:8), Kreatif adalah sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun pesoalan, namun hal ini 

bukan berarti tidak boleh kerja sama secara kolaboratif melainkan tidak boleh 

melepaskan tugas dan tanggungjawab kepada orang lain. Menurut Rachmawati 

dan Kurniati (2011:14), Kreatifitas adalah suatu proses mental individu yang 

melahirkan gagasan, proses, metode ataupun produk baru yang efektif yang 

bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas dan 

diferensiasi yang berdaya guna dalam bidang untuk pemecahan suatu masalah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kreatvitas adalah 

kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-

cara baru dalam melihat masalah dan peluang. 

4. Pengertian Cinta Tanah Air. Menurut Suyadi sebagaimana dikutip oleh 

Kemendiknas (2013:9), cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang 

mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap 
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bahasa, budaya, politik dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima 

tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

5. Pegertian Tari. Menurut Soedarsono sebagaimana dikutip oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2013:88), tari merupakan 

ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui gerak-gerak yang ritmis dan 

keindahahan ekspresi. Seni tari adalah salah satu unsur kebudayaan yang 

diwariskan oleh generasi dahulu kepada generasi selanjutnya secara turun 

temurun. 

 


