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IMPLEMENTASI EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL 

DALAM MENANAMKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR DAN 

MENGHARGAI PRESTASI PADA SISWA DI 

SD NEGERI KLECO II SURAKARTA 

 

Abstrak 

Pendidikan karakter cinta tanah air dan menghargai prestasi dapat ditanamkan 

melalui berbagai cara, salah satu diantaranya melalui kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional, (2) penanaman karakter cinta tanah air 

melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional, (3) penanaman karakter 

menghargai prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional, dan (4) 

hambatan dan solusi kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam 

menanamkan karakter cinta tanah air dan menghargai prestasi. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional dilaksanakan dengan dua 

pola yaitu rutin pada setiap hari Kamis pukul 15.30-17.00, dan insidental yaitu 

mendekati perlombaan, (2) penanaman karakter cinta tanah air melalui berbagai 

upaya di antaranya yaitu pengarahan dan pembimbingan dari guru, dan mengajak 

siswa untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, (3) penanaman karakter 

menghargai prestasi dilaksanakan melalui adanya pembiasaan terhadap siswa untuk 

memberikan apresiasi ketika melihat siswa lainnya atau temannya mendapatkan 

prestasi yang membanggakan, dan (4) masih ditemukan hambatan dalam 

menanamkan karakter cinta tanah air dan menghargai prestasi, seperti belum 

tersedianya ruangan tersendiri, serta kemampuan peserta didik yang berbeda-beda 

dalam menerima dan memahami materi. Adapun solusi yang digunakan ialah 

mengoptimalkan ruangan yang ada serta pembiasaan dan pendekatan terhadap 

peserta didik. 

 

Kata kunci: ekstrakurikuler, karakter cinta tanah air, karakter menghargai prestasi, 

seni tari tradisional 

 

Abstract 

Character education of loving the homeland and appreciate the achievement can be 

instilled through various methods, one of which is through extracurricular activities 

of traditional dance art. The purpose of this study are to describe (1) the 

implementation of extracurricular activities in traditional dance art, (2) the planting 

character of loving the homeland through extracurricular activities of traditional 

dance art, (3) the planting character of appreciate the achievement through 

extracurricular activities of traditional dance art, (4) the barriers and solutions 

extracurricular activities of traditional dance art in instilling the character of loving 

the homeland and appreciate the achievement. This study using the qualitative 
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research. Data collection used is observation, interviews and documentation. The 

validity of the data using source triangulation and techniques triangulation. The 

results of the research are (1) implementation extracurricular activities of traditional 

dance art carried out with two patterns are routine which is held every Thursday at 

3.30 pm until 5.00 pm, and incidental when approaching the contest, (2) the planting 

character of loving the homeland through various efforts including guidance and 

guidance from the teacher, and inviting students to sing songs nationality, 3) the 

planting character of appreciate the achievement through habituation to students to 

give appreciation when seeing other students get proud achievements, (4) there are 

still found barriers in instilling the character of loving the homeland and appreciate 

the achievement, such as the unavability of a separate room, and the ability of 

different students to receive and understand the material, the solution used is to 

optimize the existing space and habituation and approach to students. 

 

Keywords: extracurricular, character of loving the homeland, character of appreciate 

the achievement, traditional dance art 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini memberikan cukup banyak tantangan terutama pada 

bidang pendidikan. Dewasa ini, pendidikan di Indonesia dinilai oleh banyak 

kalangan tidak bermasalah dengan peran pendidikan dalam mencerdaskan peserta 

didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam membangun kepribadian peserta didik 

agar memiliki nilai-nilai karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi 

kebutuhan yang cukup mendesak untuk saat ini. 

Pendidikan karakter menjadi kebutuhan yang mendesak dikarenakan proses 

pendidikan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu membentuk peserta 

didik yang mempunyai nilai-nilai karakter. Penilaian ini didasari pada banyaknya 

jumlah lulusan sekolah dan sarjana yang cerdas secara intelektual, namun kurang 

memiliki nilai karakter. Nilai karakter yang dimaksudkan seperti nilai cinta tanah air 

atau rasa bangga terhadap kebudayaan yang ada di sekitarnya yakni kebudayaan 

yang ada di Indonesia, dan nilai menghargai prestasi orang lain. 

Makin maraknya budaya asing yang masuk, seperti bahasa, tari dan pakaian, 

merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Permasalahan yang akan muncul 

nantinya adalah eksistensi nilai, moral dan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan 

karakter bagi pelajar merupakan hal yang sangat penting diterapkan di sekolah. 

Tujuannya menjadikan peserta didik yang mampu bersaing, beretika, bermoral, 
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sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan karakter dapat 

diterapkan di sekolah melalui kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan 

ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler, pendidikan karakter dapat 

disampaikan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran, dan lainnya. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sebuah upaya untuk melengkapi kegiatan 

kurikuler di luar jam pelajaran sekolah yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah 

dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa serta dapat menyalurkan bakat 

dan minat siswa itu sendiri. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahan di luar waktu 

yang telah disediakan, sangatlah penting untuk membantu meningkatkan 

pengetahuan siswa, kemandirian dan juga membantu membentuk atau membangun 

karakter siswa. 

Seni tari hadir sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang menyajikan 

kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman seni. 

Pengalaman itu kemudian didayagunakan untuk menunjang usaha pendidikan. Seni 

tari dalam lingkup ruang pendidikan sangat penting halnya dengan menjaga serta 

melestarikan kesenian budaya daerah, pendidikan dan pembelajaran seni tradisional 

di lingkungan sekolah dasar merupakan wadah guna mempertahankan identitas 

budaya bangsa. 

Menurut pendapat Mulyana dalam Lail (2015) bahwa budaya adalah suatu pola 

hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas (p. 102). Banyak 

aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini 

tersebar, dan banyak kegiatan sosial manusia. Salah satu bentuk budaya adalah tarian. 

Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan 

budaya Indonesia. 

Menurut Melinda (2017) Pembelajaran seni tari sebenarnya tidak hanya 

mengajarkan anak tentang bagaimana gerakan tari saja. Jauh dari itu semua, 

pendidikan seni tari dapat dijadikan sebagai media penanaman nilai-nilai kehidupan 

kepada anak (p. 2). Pembelajaran tari memiliki peranan dalam pembentukan pribadi 

atau mental yang selaras. Tari memfokuskan pada kebutuhan perkembangan 

emosional dan kecerdasan sosial. Kecerdasan emosional dicapai dengan cara 

mengaktualisasikan diri melalui gerak untuk itu dibutuhkan apresiasi seni yang baik 
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dan kompetensi dalam mengekspresikannnya. Sedangkan kecerdasan sosial dapat 

dicapai dengan membina kerjasama baik dengan pelatih atau antar penari, ceria dan 

percaya diri. 

Sebelumnya peneliti juga telah mengumpulkan informasi penelitian-penelitian 

terdahulu kaitannya dalam penanaman karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari tradisional, akan tetapi belum ada peneliti yang membahas secara khusus tentang 

karakter cinta tanah air dan menghargai prestasi. Oleh karena itu, peneliti semakin 

terdorong untuk mengambil penelitian dengan menggunakan kedua karakter tersebut, 

yakni karakter cinta tanah air dan karakter menghargai prestasi. 

Nilai cinta tanah air dan menghargai prestasi sangat penting untuk dimiliki 

generasi penerus. Ketika nilai ini telah tertanam baik pada diri siswa, maka dorongan 

untuk menjadi yang terbaik akan muncul dengan mudah. Dorongan untuk menjadi 

yang terbaik, menimbulkan kesadaran pada siswa untuk berusaha secara maksimal 

mencapai keinginannya. Selain itu, sangat penting dimiliki terutama siswa SD karena 

berpengaruh pada kesadarannya dalam belajar. Siswa harus memiliki kesadaran 

untuk belajar karena tanpa hal ini, maka segala proses pembelajaran yang dilakukan 

di sekolah tidak akan bermakna bagi dirinya. Nilai cinta tanah air dan menghargai 

prestasi juga berpengaruh bagi masa depan siswa, di mana tanpa kesadaran belajar 

seseorang akan sulit untuk mencapai kesuksesan. 

Siswa SD memerlukan nilai cinta tanah air dan menghargai prestasi bagi bekal 

kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tinggal di tengah masyarakat. Apabila 

dalam diri mereka tidak tertanam nilai menghargai prestasi, maka dapat berdampak 

pada munculnya generasi yang individual dan sombong. Mereka tidak memiliki 

kepedulian terhadap kehidupan sekitarnya, dan tidak mau mengakui keberhasilan 

orang lain. Dampak lebih luas adalah kemajuan bangsa akan semakin sulit dicapai 

karena generasi penerus tidak memiliki dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana 

implementasi kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam menanamkan 

karakter cinta tanah air dan menghargai prestasi pada siswa di SD Negeri Kleco II 

Surakarta. Peneliti memfokuskan untuk meneliti siswa pada kelas atas yakni kelas IV, 
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dan V. Dengan adanya siswa memiliki karakter cinta tanah air dan menghargai 

prestasi maka diharapkan tujuan Pendidikan Nasional dalam bidang pendidikan 

karakter dapat terwujud, tentunya dengan dukungan dari nilai-nilai karakter yang 

lainnya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih judul “Implementasi 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional Dalam Menanamkan Karakter Cinta Tanah Air 

dan Menghargai Prestasi Pada Siswa di SD Negeri Kleco II Surakarta”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode 

yang menggunakan proses berfikir yang dimulai dengan mengumpulkan data, 

selanjutnya data dari hasil penelitian ditarik kesimpulan secara umum. Menurut 

Sugiyono (2010) bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (p. 1). Penelitian ini 

berusaha mengungkapkan kajian implementasi ekstrakurikuler seni tari tradisional 

dalam menanamkan karakter cinta tanah air dan menghargai presetasi pada siswa di 

SD Negeri Kleco II Surakarta. 

Pada teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian berlangsung secara terus menerus 

sehingga data yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian terkumpul. Tiga 

langkah yang dilakukan peneliti diantaranya yaitu, yang pertama dilakukan adalah 

reduksi data dengan merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal 

yang penting, dicari pola dan temanya sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua 

adalah penyajian data yang merupakan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori yang dimaksudakan peneliti memahami apa yang 

terjadi. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan yaitu dengan menarik kesimpulan 

dari hasil temuan para peneliti yang kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan 

yang padat akan tetapi bermakna. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun yang menjadi narasumber 

dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Seni Tari Tradisional atau Pelatih, 

dan Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari tradisional di SD Negeri Kleco II 

Surakarta. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional di SD Negeri 

Kleco II Surakarta 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional di SD Negeri Kleco II 

Surakarta terbagi menjadi dua pola pelaksanaan kegiatan yaitu: kegiatan rutin dan 

kegiatan insidental. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional yang rutin 

dilaksanakan sesuai jadwal yaitu setiap hari Kamis pukul 15.30-17.00 WIB. 

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat insidental dilaksanakan di hari-

hari ketika mendekati perlombaan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari tradisional pada siswa di SD Negeri Kleco II Surakarta 

sejauh ini memang sudah berjalan dengan baik dan lancar. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional ini dilakukan melalui 

2 tahapan yang meliputi: kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Di dalam tahapan 

pelaksanaan terdiri dari 4 tahapan yaitu pendahuluan, inti, penutup, dan evaluasi. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga melibatkan beberapa komponen diantaranya 

tujuan, guru atau pelatih, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Pada kegiatan perencanaan, guru atau pelatih tidak menggunakan silabus dan 

juga tidak menyusun RPP. Akan tetapi, meskipun tidak menggunakan RPP seperti 

pembelajaran intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional tetap 

berjalan dengan baik dan mempunyai tujuan. Tujuan diadakannya seni tari 

tradisional ini selain memperkenalkan seni tari sebagai budaya bangsa diantaranya 

yaitu sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat anak, dan sebagai wadah 

untuk melestarikan budaya bangsa agar tidak cepat luntur. 

Pada kegiatan pelaksanaan, tepatnya di kegiatan pendahuluan guru atau pelatih 

membuka kegiatan ekstrakurikuler tersebut sama dengan kegiatan pembelajaran 

intrakurikuler yang didahului dengan salam pembuka dan melaksanakan apresepsi. 

Hanya saja yang berbeda adalah sebelum memulai pemanasan, selain guru 

memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler ini adalah guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan 
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terlebih dahulu. Dan di setiap pertemuannya menyanyikan bermacam-macam lagu-

lagu kebangsaan. 

Pada kegiatan inti dari pelaksanaan, guru memberikan materi yang setiap 

harinya terus mengalami peningkatan tentunya disesuaikan dengan tingkat kesulitan 

dan kemampuan siswa. Misalkan saja pada satu pekan mempelajari tarian yang 

sederhana seperti Tari Batik, Tari Merak, Tari Jaranan dan sebagainya. Kemudian di 

pekan berikutnya meningkat dengan gerakan tari yang sedikit lebih sulit yaitu seperti 

Tari Golek, Tari Serimpi, dan lain sebagainya. Setelah itu ditingkatkan lagi menjadi 

Tari Gambyong, Tari Bedhaya Ketawang, dan begitu seterusnya. 

Kemudian untuk pemilihan metode guru menggunakan metode demonstrasi. 

Karena seni tari ini pada dasarnya adalah gerakan, sehingga untuk mengajarkan 

kepada siswa, guru atau pelatih harus memberikan contoh terlebih dahulu. Media 

yang digunakan oleh guru pun bervariasi seperti foto-foto dan video-video yang 

menunjang materi. Sesekali guru juga menayangkan video tentang sejarah pahlawan 

Indonesia melawan penjajah dan di dalam video tersebut terdapat tarian seperti tarian 

penyambutan, tarian petani merayakan hasil panen. Sehingga kegiatan 

ekstrakurikuler ini menyelipkan nilai-nilai karakter yang baik.  

Pada kegiatan penutup sama halnya dengan pembelajaran pada umumnya, guru 

atau pelatih memberikan penguatan agar siswa tetap termotivasi untuk giat dalam 

berlatih. Kemudian untuk kegiatan evaluasi guru pun melaksanakannya dengan dua 

penerapan yaitu ketika kegiatan itu berlangsung dan ketika di akhir kegiatan. 

 

3.2 Penanaman Karakter Cinta Tanah Air Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Seni Tari Tradisional 

Penanaman karakter cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari 

tradisional pada siswa di SD Negeri Kleco II Surakarta sudah terlaksana dengan baik. 

Penanaman karakter cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari 

tradisional pada siswa di SD Negeri Kleco II Surakarta, misalnya dalam proses 

kegiatan guru menyelipkan arahan atau nasihat-nasihat tentang pentingnya menjaga 

kebudayaan negara Indonesia. 
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Sikap cinta tanah air ini dapat dilihat dari berbagai indikator, sebagai contoh 

guru memperkenalkan dan menceritakan sejarah singkat para pahlawan Indonesia 

dalam berjuang melawan penjajah sehingga siswa ikut merasakan bagaimana 

perjuangan para pahlawan terdahulu. Dari situlah muncul keinginan siswa untuk 

menjaga keutuhan negara ini dan menghargai jasa para pahlawan.  

Indikator lainnya diantaranya yaitu siswa mau untuk menggunakan produk 

dalam negeri. Terbukti ketika siswa diberikan pertanyaan untuk memilih 

menggunakan produk dalam negeri atau produk dalam luar negeri, hampir 

keseluruhan siswa menjawab memilih untuk menggunakan produk dalam negeri 

dengan berbagai alasan. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari tradisional di SD Negeri Kleco II Surakarta, guru atau pelatih juga menanamkan 

karakter cinta tanah air dengan menayangkan keindahan-keindahan alam yang ada di 

Indonesia, selain diharapkan siswa dapat mengagumi keindahan alam tersebut, siswa 

juga mampu untuk memilih berwisata di dalam negeri dibandingkan di luar negeri.  

 

3.3 Penanaman Karakter Menghargai Prestasi Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional 

Penanaman karakter menghargai prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari 

tradisional pada siswa di SD Negeri Kleco II Surakarta sudah terlaksana dengan baik. 

Penanaman karakter menghargai prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari 

tradisional pada siswa di SD Negeri Kleco II Surakarta, misalnya dalam menentukan 

cita-cita yang tinggi dan merencanakan langkah apa yang harus dilalui agar cita-cita 

tersebut dapat tercapai. 

Sikap menghargai prestasi ini dapat dilihat dari berbagai indikator, sebagai 

contoh siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional ini hampir 

keseluruhan sudah memiliki cita-cita yang mereka impikan, dan mereka pun juga 

sudah menentukan langkah apa yang harus mereka lakukan agar cita-citanya 

terwujud. 

Guru dalam proses kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional yang 

dilaksanakan di SD Negeri Kleco II Surakarta ini membiasakan siswa untuk dapat 
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menghargai prestasi orang lain dengan cara memberikan apresiasi. Seperti contohnya 

ketika melihat temannya mendapatkan prestasi yang membanggakan atau 

memenangkan perlombaan atau dalam ruang lingkup kecil berani memberikan 

contoh gerakan yang benar didepan teman-teman yang lain, guru mengajak siswa 

untuk memberikan tepuk tangan. Dan pembiasaan ini telah dilakukan oleh seluruh 

anggota sekolah. Terbukti dengan adanya pembiasaan tersebut, setiap siswa melihat 

temannya memenangkan suatu perlombaan tidak sedikit yang memberikan tepuk 

tangan dan ucapan selamat atas keberhasilannya. 

 

3.4 Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari 

Tradisional Dalam Menanamkan Karakter Cinta Tanah Air dan Menghargai 

Prestasi di SD Negeri Kleco II Surakarta 

3.4.1 Hambatan  

Dalam upaya menanamkan karakter cinta tanah air serta menghargai prestasi dalam 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional pada siswa di SD Negeri Kleco II 

Surakarta tentunya tidak dipungkiri ditemukan beberapa hambatan yang dialami oleh 

guru atau pelatih. Hambatan tersebut berasal dari berbagai faktor, bisa dari sarana 

dan prasarana yang ada maupun dari peserta didik, berikut penjelasannya: 

3.4.1.1 Sarana dan Prasarana 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan memotivasi 

siswa untuk lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Kondisi sarana 

dan prasarana yang ditemukan di SD Negeri Kleco II Surakarta dapat 

disimpulkan bahwa cukup memadai, hanya saja untuk masalah ruangan 

memang belum cukup memadai. Ruangan untuk pelaksanaan kegiatan 

seni tari tradisional tersebut belum memiliki ruangan tersendiri sehingga 

selama ini menggunakan ruang kelas yang ada.  

3.4.1.2 Peserta Didik 

Selain itu faktor yang menjadi hambatan dalam penanaman karakter cinta 

tanah air serta menghargai prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari tradisional di SD Negeri Kleco II Surakarta yaitu peserta didik yang 
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mengikutinya. Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dalam 

menerima dan memahami materi cukup menjadi hambatan. Dibutuhkan 

kesabaran yang ekstra ketika guru menemukan peserta didik yang sedikit 

mengalami kesulitan dalam menerima materi, dikarenakan mau tidak 

mau guru harus memberikan perhatian khusus sehingga menyita waktu 

kegiatan tersebut. 

3.4.2 Solusi 

Dalam sebuah hambatan tentunya terdapat solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sama halnya dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam menanamkan karakter cinta tanah air dan 

menghargai prestasi di SD Negeri Kleco II Surakarta. Berikut ini merupakan solusi 

yang telah diterapkan di SD Negeri Kleco II Surakarta, yaitu: 

3.4.2.1 Pembiasaan 

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional guru 

selalu berusaha untuk memberikan penguatan dan membiasakan memberi 

contoh wujud mencintai tanah air dan menghargai prestasi. Misalkan saja, 

masih dijumpai siswa yang enggan untuk memberikan tepuk tangan dan 

ucapan selamat sebagai wujud menghargai prestasi. Demikian itulah 

yang membuat guru atau pelatih harus selalu membiasakan siswanya 

untuk memberikan apresiasi kepada temannya ketika temannya berhasil 

melakukan sesuatu yang membanggakan.  

3.4.2.2 Pendekatan 

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional 

guru mengalami kesulitan dalam menanamkan karakter cinta tanah air 

dan menghargai prestasi dengan cara pembiasaan, maka upaya yang 

dilakukan guru adalah dengan cara pendekatan.  

Ketika guru menjumpai siswa yang belum bisa menerapkan sikap 

cinta tanah air dan menghargai prestasi secara optimal maka guru akan 

memberikan pengarahan, bimbingan atau nasihat-nasihat dengan kata-

kata yang baik, yaitu kata-kata yang tidak menyinggung hati siswa. 

Untuk kaitannya apabila menemui siswa yang mengalami kesulitan 
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dalam menerima materi, maka upaya yang guru atau pelatih gunakan 

yaitu dengan pendekatan individual dengan memberikan perhatian secara 

khusus. 

Selain itu guru juga memanfaatkan metode teman sejawat dalam 

mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima materi. 

Karena pada hakikinya pendekatan ini tidak hanya guru saja yang bisa 

melakukannya, namun orang-orang di sekitar siswa pun juga bisa 

melakukannya, diantaranya yaitu temannya. 

3.4.2.3 Pengoptimalan Ruangan 

Keterbatasan dana menjadikan sedikit hambatan untuk sekolah 

meningkatkan sarana dan prasarana atau sekedar menambah ruangan. Hal 

tersebut juga dialami oleh SD Negeri Kleco II Surakarta, yang mana 

sekolah ini belum memiliki ruangan yang memadai untuk melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional. Seperti yang kita ketahui 

untuk seni tari tradisional membutuhkan ruang untuk bergerak. 

Untuk menyikapi agar kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional 

tetap berjalan dengan lancar dengan keterbatasan ruangan tersebut, 

kepala sekolah dan guru seni tari tradisional sekolah tersebut memilih 

untuk mengoptimalkan ruangan yang ada terlebih dahulu. Tidak lain 

menggunakan ruangan kelas yang ada. Selain itu, apabila jumlah 

rombongan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut melebihi 30 anak, 

upaya yang guru lakukan ialah dengan cara membagi menjadi dua 

rombongan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam Bab IV, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan hasil penelitian Implementasi 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional Dalam Menanamkan Karakter Cinta Tanah Air 

dan Menghargai Prestasi Pada Siswa di SD Negeri Kleco II Surakarta sebagai berikut: 

4.1 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional di SD Negeri Kleco II 

Surakarta sudah berjalan dengan baik, dalam hal ini terdapat dua pola kegiatan 
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pelaksanaan yaitu kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Dalam kegiatan rutin 

terdapat komponen-komponen yang mendukung pelaksanaan kegiatan 

diantaranya: tujuan, siswa, guru, metode, materi, media, dan evaluasi. Dalam 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional siswa diberikan bimbingan secara 

insentif sehingga dapat menanamkan karakter cinta tanah air dan menghargai 

prestasi. 

4.2 Penanaman karakter cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari 

tradisional di SD Negeri Kleco II Surakarta sudah berjalan dengan baik. Proses 

penanaman karakter cinta tanah air diantaranya: (1) adanya rasa bangga dan 

kagum pada siswa terhadap budaya yang ada di Indonesia, (2) adanya 

pembiasaan siswa untuk menghargai jasa para pahlawannya, (3) adanya 

pembiasaan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, (4) adanya pengarahan dan 

bimbingan guru untuk memilih berwisata di dalam negeri, menggunakan 

produk dalam negeri, dan mengajak siswa menghargai perbedaan antar sesama 

teman. 

4.3 Penanaman karakter menghargai prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari tradisional di SD Negeri Kleco II Surakarta sudah berjalan dengan baik. 

Proses penanaman karakter menghargai prestasi diantaranya: (1) adanya 

pengarahan dan bimbingan guru agar siswa memiliki cita-cita yang tinggi dan 

menentukan rencana-rencana kecil agar cita-citanya terwujud, (2) adanya 

pembiasaan untuk memberikan apresiasi baik berupa tepuk tangan maupun 

ucapan selamat sebagai wujud menghargai prestasi atas keberhasilan temannya. 

4.4 Hambatan guru dalam menanamkan karakter cinta tanah air dan menghargai 

prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional adalah adanya 

faktor sarana dan prasarana kaitannya ruangan yang memang belum memadai 

karena belum memiliki ruangan tersendiri, serta kemampuan peserta didik yang 

berbeda-beda dalam menerima dan memahami materi. Solusi guru dalam 

menanamkan karakter cinta tanah air dan menghargai prestasi melalui kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari tradisional adalah dengan pembiasaaan dan pendekatan 

yang dilakukan setiap kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional serta pada 

kegiatan pembelajaran yang lainnya. Adapun untuk ruangan, guru dan kepala 
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sekolah memilih cara untuk mengatasinya dengan cara mengoptimalkan 

ruangan kelas yang ada. 
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