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ABSTRAK 

 
Fadilah, Nurani. 2016. Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari 

Tradisional dalam Membentuk Karakter pada Siswa Kelas Tinggi di SDN 

Tambakaji 01 Semarang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Atip 

Nurharini, S.Pd., M.Pd. Pembimbing II: Dra. Arini Estiastuti, M.Pd. 

 

Menurut pendapat ahli karakter adalah sifat kejiwaan atau budi pekerti yang 

menjadi ciri khas seseorang. Salah satu strategi untuk mengimplementasikan 

pendidikan karakter adalah melalui integrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari. Ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang dapat 

membentuk karakter siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional pada siswa kelas 

tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang; b) mendeskripsikan bentuk karakter siswa 

kelas tinggi pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di 

SDN Tambakaji 01 Semarang. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi SDN 

Tambakaji 01 Semarang. Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru 

seni tari, dan 62 siswa kelas V yang diambil dengan teknik purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, 

angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data 

dengan cara triangulasi. 

Hasil penelitian pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam 

kategori baik. Pembelajaran dilakukan melalui empat tahapan kegiatan, yaitu pra, 

awal, inti dan akhir dengan melibatkan komponen pembelajaran. Bentuk karakter 

siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang yang tampak pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional berupa karakter toleransi, disiplin, 

cinta tanah air, cinta damai, tanggung jawab, hormat dan santun, serta percaya diri 

berada dalam kategori sangat baik. Bentuk karakter yang tampak pada setiap tahap 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa merupakan hasil dari bimbingan 

dan pembiasaan positif guru pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter siswa 

pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang. Saran dalam penelitian ini 

yaitu: a) siswa lebih sungguh-sungguh belajar menari; b) guru menyempurnakan 

pembelajaran sesuai dengan prosedur pembelajaran yang tepat; c) sekolah lebih 

mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional.  

 

Kata Kunci: pembelajaran; ekstrakurikuler seni tari tradisional; karakter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Era globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan. 

Salah satu dampak negatifnya adalah budaya asing dapat dengan mudah masuk dan 

menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Permasalahan yang akan muncul 

nantinya adalah terkikisnya nilai-nilai moral bangsa karena pengaruh budaya asing 

yang kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Agar dapat membendung 

dampak negatif tersebut maka perlu memperhatikan pendidikan anak terutama pada 

jenjang Sekolah Dasar (Wiyani, 2013: 173). 

Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat 

mengembangkan kualitas generasi muda bangsa ini dalam berbagai aspek, serta 

dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan 

karakter bangsa (Wibowo, 2012:18).  

Pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh guru 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani siswa menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama (Ahmad D. Marimba dalam Wibowo, 2012:17). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untukmemiliki kekuatan spiritual  keagamaan
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

 

Pengertian pendidikan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan 

usaha terencana guna mengembangkan potensi siswa agar memiliki pengetahuan, 

kepribadian, dan keterampilan melalui suatu proses pembelajaran yang dilakukan 

secara sadar oleh guru. Salah satu lembaga yang memfokuskan kegiatannya pada 

pendidikan adalah sekolah.  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai 

tempat belajar dan mengajar. Proses pembelajaran merupakan wahana pendidikan 

dan pengembangan karakter yang tidak terpisahkan dari pengembangan 

kemampuan seni (Sunaryo dalam Wibowo, 2012:64). Pendidikan di sekolah tidak 

hanya bertujuan untuk membentuk siswa yang cerdas dan berpengetahuan tetapi 

juga membentuk siswa yang berkarakter dengan cara membimbing dan 

mengembangkan nilai-nilai moral. Sekolah merupakan wahana yang efektif dalam 

internalisasi nilai-nilai moral terhadap siswa (Hamalik, 2015: 5).  

Nilai-nilai moral di sekolah diajarkan melalui Pendidikan Karakter. Karakter 

berasal dari Bahasa Yunani yang berarti menandai dan memfokuskan pada 

bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata (Wyne dalam 

Mulyasa, 2014: 3). Sedangkan pendidikan karakter adalah usaha untuk mendidik 

siswa agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif 

kepada lingkungannya (Megawangi dalam Kesuma dkk., 2013:5).  

Tujuan dari diadakannya pendidikan karakter adalah : 1) mengembangkan 

potensi afektif siswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai 
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budaya dan karakter bangsa; 2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta 

didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius; 3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa: 4) mengembangkan kemampuan peserta 

didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan; 

5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan (Kemendiknas dalam Fitri, 

2012:24). 

Proses pendidikan karakter di sekolah tidak dapat dilakukan secara singkat 

tetapi memerlukan proses yang kontinu dan konsisten. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pendidikan karakter sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui satu 

kegiatan saja. Pendidikan karakter di sekolah dapat diintegrasikan dalam konteks 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Strategi pembelajaran 

pendidikan karakter dapat dilihat dalam lima bentuk integrasi, yaitu : 1) integrasi 

ke dalam mata pelajaran; 2) integrasi melalui pembelajaran tematik; 3) integrasi 

melalui penciptaan suasana berkarakter dan pembiasaan; 4) integrasi melalui 

kegiatan ekstrakurikuler; 5) integrasi antara program pendidikan sekolah, keluarga, 

dan masyarakat (Musfah dalam Fitri, 2012: 46). 

Salah satu strategi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter adalah 

melalui integrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka 

dengan tujuan memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan 

menginternalisasi nilai-nilai dan norma (Wiyani, 2013: 108). Sedangkan menurut 
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Menurut Abdurachman (1979:3) pembelajaran seni tari sendiri dapat berfungsi 

untuk menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian 

bangsa dan melalui seni tari siswa dapat memiliki kepribadian dan sikap yang sadar 

akan tata kehidupan dengan nilai-nilai indah serta jauh dari sifat-sifat yang 

merusak. Seni tari merupakan media pendidikan yang dapatmembantu 

perkembangan pribadi. Kehadiran seni tari dapat menyeimbangkan keseimbangan 

bagi perkembangan pribadi siswa (Jazuli, 1994:61). 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, SDN Tambakaji 01 Semarang 

telah melakukan upaya dalam membentuk karakter siswa, salah satunya melalui 

integrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Ekstrakurikuler seni tari sudah 

diselenggarakan sekolah sejak tahun 1995 sampai sekarang. Kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan secara rutin yaitu sekali dalam seminggu dengan durasi 

waktu 1 jam pada setiap pertemuan. Pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari di 

SDN Tambakaji 01 Semarang, tarian yang diajarkan merupakan tarian tradisional 

yang berasal dari daerah di Indonesia.  

Pada proses pembelajaran ekstrakurikuler seni tari ini guru juga berusaha untuk 

menginternalisasi nilai-nilai kepada siswa dengan cara membiasakan siswa untuk 

bersikap positif seperti membiasakan siswa untuk memulai pembelajaran tepat 

waktu, tertib saat berbaris, dan saling menghargai.  Pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang diperoleh data 

di lapangan yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin dengan datang tepat waktu 

dan membentuk barisan dengan tertib, siswa juga tidak membeda-bedakan teman 

ketika berbaris dalam kelompok, siswa memperhatikan dan merespon arahan guru 
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agar dapat menari dengan benar, selama pembelajaran tidak ada siswa yang 

meninggalkan pembelajaran tanpa izin. Melalui pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional, siswa tidak hanya dilatih untuk mengembangkan keterampilan 

menarinya tetapi juga membentuk keripadiannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai pelaksanaan pembelajaran seni tari tradisional membentuk 

karakter karena berdasarkan fenomena yang ada di lapangan masih banyak guru 

yang belum mengetahui maanfaat dari kegiatan pembelajaran seni tari tradisional 

dalam membentuk karakter siswa. Peneliti melakukan penelitian kualitatif tentang 

“Pelaksanaan Pembelajaran Estrakurikuler Seni Tari Tradisional Dalam 

Membentuk Karakter pada Siswa Kelas Tinggi di SDN Tambakaji  1 Semarang”. 

Penelitian kualitatif  merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata (Moleong, 2012: 6) 

Penelitian yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Maryono 

tahun 2015 yang berjudul “The Implementation Of Character Education Policy At 

Junior High Schools And Islamic Junior High Schools in Pacitan” International 

Journal of Education and Research. Vol. 3 No. 5. Hasil penelitian mengenai 

pendidikan karakter di MTsN Pacitan dan SMP 1 Pacitan menunjukkan bahwa 

Kepala Sekolah menggunakan beberapa kegiatan sebagai bentuk sosialisasi 

pendidikan karakter yaitu melalui kegiatan upacara bendera, proses pembelajaran, 

kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan melalui rapat komite. Dalam 
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pelaksanaannya pendidikan karakter terintegrasi dalam mata pelajaran dan program 

ekstrakurikuler. Pendidikan karakter pada program ekstrakurikuler salah satunya 

melalui ekstrakurikuler seni tari. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter salah satunya dilakukan melalui program 

ekstrakurikuler seni tari hal tersebut menjadi landasan saya dalam melakukan 

penelitian karena penelitian yang dilakukan terkait dengan ekstrakurikuler seni tari 

tradisional dalam membentuk karakter siswa. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Esti Susanty dan Eny 

Kusumastuti tahun 2012 yang berjudul “Model Pembelajaran Interaktif Kelompok 

Pada Mata Pelajaran Seni Tari” Jurnal Seni Tari UNNES. Vol. 1 No. 1. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMP N 5 Magelang 

dari kelas A sampai F terdiri dari tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan  inti, 

kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi kepada 

siswa tentang materi yang akan diajarkan yaitu siswa mengeksplorasi gerak tari 

secara berkelompok. Pada kegiatan inti guru memberikan materi kemudian 

menginstruksikan siswa untuk berkelompok. Dalam kelompok siswa dibiasakan 

untuk saling menghargai satu sama lain dengan diadakanya kegiatan diskusi 

bersama untuk mengeksplorasi gerak tari. Selanjutnya siswa bekerja sama untuk 

menampilkan tarian hasil diskusi mengeksplorasi gerak tari tersebut. Pada kegiatan 

penutup guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk selalu percaya diri ketika 

menari. Penelitian tersebut saya gunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian 

saya karena penelitian tersebut sejalan dengan penelitian saya dimana pembentukan 
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karakter siswa dilakukan guru melalui pembiasaan-pembiasaan positif pada setiap 

tahapan pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran seni tari. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang? 

1.2.2 Bagaimanakah bentuk karakter siswa kelas tinggi pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 

Semarang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang. 

1.3.2 Mendeskripsikan bentuk karakter siswa kelas tinggi pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 

Semarang. 

1.4 MANFAAT PEELITIAN 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konsep tentang pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam membentuk karakter siswa SD. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa melalui 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman bagi guru 

yang mengajar seni tari dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong sekolah dalam 

peningkatan pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

dalam membentuk karakter siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah 

Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri 

khas seseorang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma (Fitri, 2012: 20). Istilah karakter 

dianggap sama dengan kepribadian karena kepribadian dianggap sebagai ciri atau 

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima 

dari lingkungan dan bawaan seseorang sejak lahir (Sjarkawi dalam Koesoema, 

2015: 80). 

Kepribadian dianggap sebagai karakteristik dari seseorang yang bersumber 

dari bentukan yang diterima dari lingkunganya. Hurlock mengungkapkan bahwa 

karakter terdapat pada kepribadian. Karakter mengimplikasikan sebuah standar 

moral dan melibatkan sebuah pertimbangan nilai. Hati nurani sebagai unsur esensial 

dari karakter, adalah sebuah pola kebiasaan yang mengontrol tingkah laku 

seseorang yang membuatnya menjadi selaras dengan lingkungan (Kesuma dkk., 

2013: 24). Dengan demikian orang yang berkarakter adalah orang yang perilakunya 

sesuai dengan kaidah moral.  
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Karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti menandai dan 

memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan 

nyata. Seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, rakus dikatakan sebagai 

orang yang memiliki karakter buruk, sedangkan yang berperilaku baik dan jujur 

dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik (Wyne dalam Mulyasa, 2014: 

3).  

Pendidikan merupakan proses yang paling bertanggung jawab dalam 

melahirkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal 

membangun peradaban yang unggul (Jihad dkk., 2010: 49). Pendidikan yang 

mengembangkan nilai karakter dengan tujuan agar dapat memiliki karakter sebagai 

karakter dirinya dan menerapkanya dalam kehidupan disebut dengan pendidikan 

karakter (Zubaedi, 2013: 17). 

Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan bagi individu 

untuk menghayati kebebasanya dalam relasinya dengan orang lain dan lingkungan, 

sehingga dapat semakin mengukuhkan dirinya sebagai pribadi yang khas dan 

memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter 

melibatkan pendidikan moral dan pendidikan nilai. Pendidikan moral menjadi yang 

utama, sebab seorang yang berkarakter adalah seorang individu yang mampu 

mengambil keputusan dan bertindak secara bebas dalam kehidupan pribadi maupun 

komunitas yang semakin mengukuhkan keberadaanya sebagai manusia yang 

bermoral. Sedangkan adanya pendidikan nilai ditujukan agar individu yang ada 

dalam masyarakat dapat berelasi dengan baik, maka hal ini dapat membantu 

individu lain dalam menghayati kebebasanya (Koesoema, 2015: 162, 201).  
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Lingkungan sekolah merupakan tempat pendidikan yang baik bagi 

pembentukan individu sehingga mereka tumbuh dengan baik di dalam 

lingkungannya. Sekolah memiliki dua tujuan utama dalam karya pendidikan 

mereka, yang pertama adalah membentuk manusia yang cerdas dan yang kedua 

adalah membentuk manusia yang baik (Koesoema, 2015: 222).  

Menurut Kesuma dkk. (2013: 9) tujuan pendidikan karakter di sekolah 

sebagai berikut. 

a) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting 

dan perlu agar siswa memiliki kepribadian yang khas sesuai dengan nilai yang 

dikembangkan tersebut. 

b) Mengoreksi perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan sekolah. 

c) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.  

Sekolah merupakan salah satu wahana efektif untuk internalisasi pendidikan 

karakter terhadap siswa. Menurut Jihad dkk. (2010: 79). Pengembangan karakter di 

sekolah dibagi dalam empat pilar, yaitu sebagai berikut. 

a) Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas 

Kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. 

b) Kegiatan Keseharian dalam  Bentuk Pengembangan Budaya di Sekolah 

Lingkungan sekolah perlu dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial kultural 

sekolah memungkinkan siswa dengan warga sekolah lainnya terbiasa 
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membangun kegiatan keseharian yang mencerminkan pewujudan karakter yang 

dituju. 

c) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler 

Dalam kegiatan kokurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung 

pada materi suatu satuan mata pelajaran) atau kegiatan ekstrakurikuler (kegiatan 

sekolah yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata 

pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan melalui kegiatan 

olahraga dan seni dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, kompetisi atau festival. 

Berbagai kegiatan olahraga dan seni tersebut diorientasikan terutama untuk 

penanaman dan pembentukan sikap, perilaku dan kepribadian agar menjadi 

manusia Indonesia yang berkarakter. 

d) Kegiatan Keseharian di Rumah dan Masyarakat 

Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar dapat terjadi proses 

penguatan dari orang tua serta tokoh masyarakat terhadap perilaku berkarakter 

mulia yang dikembangkan di sekolah.  

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler dan 

kokurikuler di sekolah melalui program pengembangan diri, pengintegrasian ke 

dalam semua mata pelajaran, pengintegrasian ke dalam kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler, serta melalui pembiasaan (Zubaedi, 2013: 271). Pengembangan 

kurikulum pendidikan karakter itu pada prinsipnya tidak dimasukan sebagai pokok 

bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan 

budaya sekolah (Kemendiknas dalam Wibowo, 2012: 71). 
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Tabel 2.1: Implementasi Pendidikan Karakter dalam KTSP 

No  Implementasi Pendidikan Karakter Dalam KTSP 

1 Integrasi dalam mata 

pelajaran yang ada 

Mengembangkan silabus dan RPP pada 

kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai 

yang akan diterapkan 

2 Mata pelajaran dalam 

mulok 

Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah 

3 Kegiatan 

pengembangan diri 

a. Pembudayaan dan pembiasaan 

1. Pengkondisian 

2. Kegiatan rutin 

3. Kegiatan spontanitas 

4. Keteladanan 

5. Kegiatan terpogram 

b. Ekstrakurikuler 

Pramuka, PMR, Kantin Kejujuran, UKS, 

KIR, Olah raga, Seni, OSIS dan sebagainya 

c. Bimbingan Konseling 

Pemberian layanan bagi anak yang 

mengalami masalah 

 

Pendidikan karakter di lingkungan sekolah dilakukan dengan cara 

pengintegrasian pada kegiatan intrakurikuler, kokulikuler, ekstrakurikuler, serta 

pembudayaan. Tujuan diadakannya pendidikan karakter di lingkungan sekolah 

adalah menguatkan dan mengembangkan nilai kehidupan agar siswa terhindar dari 

perilaku yang tidak baik sehingga dapat membentuk kepribadian siswa yang dapat 

dijadikan bekal siswa agar dapat hidup dengan baik di masyarakat. 

Dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter perlu dikembangkan 

beberapa nilai sebagai pilar pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada 

dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter di Indonesia bersal dari empat sumber, yaitu agama, Pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional (Zubaedi, 2013: 73).  

Pendidikan karakter di Indonesia menurut Indonesia Heritage Foundation 

(IHF) didasarkan pada 9 pilar yaitu 1) cinta kepada Tuhan dan semesta beserta 
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isinya; 2) Kemandirian dan tanggung jawab; 3) kejujuran/amanah dan bijaksana; 4) 

hormat dan santun; 5) dermawan, suka menolong, dan gotong royong; 6)  percaya 

diri, kreatif, dan pekerja keras; 7) kepemimpinan dan keadilan; 8) baik dan rendah 

hati; 9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan (Kesuma dkk., 2013: 14). 

Dalam pendidikan karakter terdapat nilai-nilai yang mencerminkan nilai 

perilaku manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, 

bangsa serta dunia internasional. Wujud nilai-nilai luhur yang dapat digunakan 

sebagai pondasi karakter bangsa, antara lain: 1) religius; 2) jujur; 3) toleransi; 4) 

disiplin; 5) kerja keras; 6) kreatif; 7) mandiri; 8) demokratis; 9) rasa ingin tahu; 10) 

semangat kebangsaan; 11) cinta tanah air; 12) menghargai prestasi; 13) 

bersahabat/komunikatif; 14) cinta damai; 15) gemar membaca; 16) peduli 

lingkungan; 17) peduli sosial; 18) tanggung jawab (Kemendiknas dalam Wibowo, 

2012: 42).   

Character Counts di Amerika mengidentifikasi bawha karakter-karakter yang 

menjadi pilar yaitu: 1) dapat dipercaya (trustworthiness); 2) rasa hormat dan 

perhatian (respect); 3) tanggung jawab (responbility); 4) jujur (fairness); 5) peduli 

(caring); 6) kewarganegaraan (citizenship); 7) ketulusan (honesty); 8) berani 

(courage); 9) tekun (diligence); 10) integritas (Suyanto, 2010: 50). 

Nilai karakter yang diamati pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional yaitu: 1) cinta tanah air; 2) disiplin 3);  hormat dan santun; 4) percaya 

diri; 5) tanggung jawab; 6) cinta damai; 7) toleransi. 

1) Cinta tanah air 
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Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tingggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa (Zubaedi, 

2013: 75). Indikator keberhasilan pendidikan karakter pada nilai cinta tanah air 

menurut Fitri (2012: 42).adalah sebagai berikut:  

a) menanamkan nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa; 

b) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; 

c) memajang bendera Indonesia, Pancasila, gambar Presiden serta simbol negara 

lainnya; 

d) bangga dengan karya bangsa; 

e) melestarikan seni dan budaya bangsa.  

Menurut Wibowo (2012: 102) indikator keberhasilan pendidikan karakter pada 

nilai cinta tanah air juga dapat dilihat dari dua indikator keberhasilan yaitu indikator 

keberhasilan pendidikan karakter di sekolah dan kelas. 

a) Indikator Sekolah 

(a) Menggunakan produk buatan dalam negeri. 

(b) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

b) Indikator Kelas 

(a) Memajang foto presiden dan wakil presiden, bendera, lambang negara, peta 

Indonesia, gambar kehidupan masyarakat fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

(b) Menyediakan informasi tentang kekayaan alam dan budaya bangsa 

Indonesia. 
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(c) Menggunakan produk buatan dalam negeri.  

2) Disiplin 

Disiplin adalah kemampuan menunjukkan hal yang teraik dalam segala situasi 

melalui pengontrolan emosi, kata-kata, dorongan, keinginan dan tindakan. Secara 

lebih populer disiplin didefiniskan sebagai tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan (Zubaedi: 2013: 75,79). 

Disiplin diri bertujuan untuk membantu menemukan diri, mengatasi dan mencegah 

timbulnya problem-problem disiplin, serta berusaha menciptakan suasana aman, 

nyaman, dan menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka menaati 

peraturan yang ditetapkan (Mulyasa, 2014; 26). 

Menurut Fitri (2012: 41) indikator keberhasilan pendidikan karakter pada nilai 

disiplin adalah sebagai berikut:  

a) guru dan siswa hadir tepat waktu; 

b) menegakkan prinsip dengan memberikan punishment dan reward; 

c) menjalankan tata tertib sekolah.  

Menurut Daryanto (2013: 135) indikator keberhasilan pendidikan karakter 

pada nilai disiplin juga dapat dilihat dari dua indikator keberhasilan yaitu indikator 

keberhasilan pendidikan karakter di sekolah dan kelas. 

a) Indikator Sekolah 

(a) Memiliki catatan kehadiran. 

(b) Memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin. 

(c) Memiliki tata tertib sekolah. 

(d) Membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin. 
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(e) Menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar 

tata tertib sekolah. 

b) Indikator Kelas 

(a) Membiasakan hadir tepat waktu. 

(b) Membiasakan mematuhi aturan. 

(c) Menggunakan pakaian praktik sesuai dengan program studi keahliannya. 

(d) Penyimpanan dan pengeluaran alat dan bahan.  

3) Cinta damai 

Cinta damai merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya (Daryanto, 2013: 71). 

Indikator keberhasilan pendidikan karakter pada nilai cinta damai menurut Fitri 

(2012: 42) adalah sebagai berikut:  

a) menciptakan suasana kelas yang tentram; 

b) tidak menoleransi segala bentuk tindakan kekerasan; 

c) mendorong terciptanya harmonisasi kelas dan sekolah.  

Menurut Wibowo (2012: 103) indikator keberhasilan pendidikan karakter pada 

nilai cinta damai juga dapat dilihat dari dua indikator keberhasilan yaitu indikator 

keberhasilan pendidikan karakter di sekolah dan kelas. 

a) Indikator Sekolah 

(a) Menciptakan suasana sekolah dan bekerja yang nyaman, tentram, serta 

harmonis. 

(b) Membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan. 

(c) Membiasakan perilaku warga sekolah yang tidak bias gender. 
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(d) Perilaku seluruh warga sekolah yang penuh kasih sayang. 

b) Indikator Kelas 

(a) Menciptakan suasana kelas yang damai. 

(b) Membiasakann perilaku warga sekolah yang anti kekerasan. 

(c) Pembelajaran yang tidak bias gender. 

(d) Kekerabatan di kelas yang penuh kasih sayang.  

4) Hormat dan Santun 

Rasa hormat adalah menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Rasa 

hormat merupakan kebajikan yang mendasari tata krama. Menumbuhkan rasa 

hormat bertfungsi untuk membentuk warga negara yang baik dan berhubungan 

interpersonal yang positif, karena rasa hormat menuntut agar semua orang sama-

sama dihargai dan dihormat. Berikut indikator pendidikan karakter pada nilai 

hormat dan santun menurut Zubaedi (2013: 61, 90):  

a) mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri; 

b) menjaga sopan santun dan rendah hati; 

c) menepati janji; 

d) membantu orang lain; 

e) menjaga kehormatan dan nama baik; 

f) menjaga hubungan silahturahmi; 

g) menghindarkan sikap menganiaya, menghina, mendustakan, meremehkan, dan 

buruk sangka.  

5) Percaya diri 
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Percaya diri adalah kepercayaan akan kemampuan diri sendiri yang memadai 

dan menyadari kemampuan yang dimiliki, serta dapat memanfaatkannya secara 

tepat. Percaya diri membuat seseorang mengenal dan memahami diri sendiri. 

Sementara, kurang percaya diri membuat seseorang menjadi pesimis dalam 

menghadapi tantangan, takut, dan ragu-ragu dalam menentukan pilihan.  

Untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri anak, berikut beberapa indikator 

menurut Iswidharmanjaya (2014: 20, 48) yang dapat digunakan sebagai pedoman:  

a) bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuat sendiri; 

b) mampu mengembangkan motivasi; 

c) mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru; 

d) mampu bekerja keras untuk mencapai kemajuan; 

e) yakin atas peran yang dihadapinya; 

f) berani bertindak; 

g) menerima diri secara realistik; 

h) mengharagai diri secara positif; 

i) yakin atas kemampuannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain; 

j) optimis, tenang, dan tidak mudah cemas  

6) Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Tanggung jawab dimaksudkan untuk 

mampu mempertanggungjawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas 

dengan dapat dipercaya, mandiri dan berkomitmen (Zubaedi, 2013: 76, 78).  
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Menurut Fitri (2012: 42) indikator keberhasilan pendidikan karakter pada nilai 

tanggung jawab adalah sebagai berikut: 

a) mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik; 

b) bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan; 

c) melakukan piket sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; 

d) mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.  

Indikator keberhasilan pendidikan karakter pada nilai tanggung jawab menurut 

Wibowo (2012: 102) dapat dilihat dari dua indikator keberhasilan yaitu indikator 

keberhasilan pendidikan karakter di sekolah dan kelas. 

a) Indikator Sekolah 

(a) Membuat laporan setiap kegiatan dalam bentuk lisan atau tertulis. 

(b) Melakukan tugas tanpa disuruh. 

(c) Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat. 

(d) Menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas. 

b) Indikator Kelas 

(a) Pelaksanaan tugas piket secara teratur. 

(b) Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah. 

(c) Mengajukan usul pemecahan masalah  

7) Toleransi 

Toleransi adalah menghormati martabat dan hak semua orang meskipun 

keyakinan dan perilaku mereka berbeda dengan kita. Toleransi berfungsi untuk 

membuat siswa daling menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, 

budaya, keyakinan dan kemampuan. Toleransi merupakan kunci utama untuk 
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membantu siswa bersosialisasi di dunia yang diwarnai dengan berbagai perbedaan. 

Menurut Zubaedi (2013: 63) terdapat tiga langkah dalam membangun nilai toleransi 

pada diri siswa yaitu: 

a) mencontohkan dan menumbuhkan toleransi, 

b) menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan, 

c) tidak berprasangka.  

Berikut indikator yang dibelajarkan pada nilai toleransi menurut Fitri (2012: 

109): 

a) saling menghormati antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan 

aliran; 

b) saling membantu antar sesama dalam kebaikan.  

2.1.2 Seni sebagai Bentuk kegiatan dari Ekstrakurikuler  

Pengembangan diri merupakan salah satu komponen KTSP pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Pengembangan diri bukan merupakan mata 

pelajaran yang harus diasuh oleh guru tetapi bisa juga difasilitasi oleh tenaga 

kependidikan lain. Pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, 

minat, dan bakat. Salah satu bentuk dari pengembangan diri adalah kegiatan 

Ekstrakurikuler (Mulyasa, 2011: 283). 

Dalam proses pendidikan dikenal dua kegiatan yang elementer yaitu kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan 

pokok pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar antara siswa 

dan guru untuk mendalami materi ilmu pengetahuan. Sedangkan kegiatan 
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ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang 

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka dengan tujuan memperluas pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma (Wiyani, 

2013: 106, 108). 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 62 tahun 2014 bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh siswa diluar jam 

belajar pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Bentuk dari kegiatan 

ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2: Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler 

No.  Jenis Kegiatan Bentuk kegiatan 

1 Krida 1) Kepramukaan 

2) Palang Merah Remaja (PMR) 

3) Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 

4) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) 

2 Karya Ilmiah 1) Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR) 

2) Penelitian 

3) Penguasaan keilmuaan dan kemampuan 

akademik 

3 Latihan Olah Bakat 

dan Minat 

1) Pengembangan bakat olahraga 

2) Pengembangan bakat seni, budaya dan 

teater 

3) Pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi 

4 Keagamaan 1) Pesantren kilat 

2) Baca tulis Al Quran 

3) Retreat 

 

Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan 

kemandirian siswa. Menurut Wiyani (2013:111) tujuan dari kegitan ekstrakurikuler 

pada satuan pendidikan dibagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 
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a) Tujuan umum 

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, minat, dan kepribadian siswa. 

b) Tujuan khusus 

Kegiatan kstrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkembangkan bakat, minat, 

kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan 

keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencaan 

karier, kemampuan memecahkan masalah, kemandirian, dan kemampuan-

kemampuan lain yang mendukung pembentukan watak dan kepribadian siswa.  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu visi dan misi. 

Menurut Wiyani (2013:110) visi dan misi pada kegiatan ekstrakurikuler adalah 

sebagai berikut.  

a) Visi  

Visi dari kegiatan ekstrakurikuler adalah pengembangan potensi, bakat, dan 

minat secara optimal serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta 

didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

b) Misi  

(a) Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. 

(b) Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik 

dalam mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan atau 

kelompok.  
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Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar ketentuan kurikulum 

yang dilakukan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat 

dan membentuk kepribadian melalui internalisasi nilai. Bentuk dari kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut salah satunya adalah latihan olah bakat dan minat dalam 

bidang seni.  

Menurut Janet Wolff seni merupakan produk masyarakat. Demikian pula 

Adolph S. Tomars mengungkapkan bahwa kehadiran bentuk seni ditentukan oleh 

hadirnya golongan masyarakat tertentu (Soedarsono, 2010: 2). Namun secara lebih 

populer seni didefiniskan sebagai segala macam keindahan yang diciptakan oleh 

manusia. Keindahan dapat dipandang secara subjektif dan objektif. Keindahan 

subjektif terlihat pada diri orang yang melihatnya, sedangkan keindahan objektif 

telihat pada benda yang dilihat (Jazuli, 2011: 24).  Indah identik dengan bagus, yang 

dapat memberikan kepuasan batin manusia. Indah menjadi sifat utama dari seni 

(Soedarsono dalam Purwatiningsih, 2002: 29).  

Seni adalah bagian dari kebudayaan yang selalu berkembang mengikuti 

perubahan zaman. Mempertahankan substansi seni dalam menghadapi era global 

menjadi sesuatu yang penting. Mengingat roh kesenian berasal dari tradisi budaya 

setempat. Dari sumber tradisi itulah berbagai ekspresi seni dapat dikembangkan ke 

dalam bentuk-bentuk lain yang bersifat kreasi atau modern. Pengembangan bentuk 

dari konvensional ke kreasi ini sebenarnya bagian dari upaya pelestarian dalam 

bentuk dan format baru (Kuswarsantyo dkk., 2007: 1.5).  

Dalam masyarakat modern fungsi seni berkembang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat modern yang sangat beragam dan kompleks. Seni secara jelas dapat 
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dijumpai di setiap elemen dan situasi kehidupan. Seni sebagai media pendidikan 

merupakan elemen mendasar yang perlu dipahami. Hal ini karena esensi seni 

sebenarnya tidak dapat lepas dari muatan edukatif. Apa yang dituangkan ke dalam 

berbagai cabang seni merupakan sarana mewujudkan tujuan untuk membentuk budi 

pekerti seseorang (Kuswarsantyo dkk., 2007: 1.12).  

Aktivitas seni dapat memberikan konstribusi berupa pemberian ruang 

berekspresi, pengembangan potensi kreatif dan imajinatif, peningkatan kepekaan 

rasa, menimbulkan rasa percaya diri, dan pengembangan wawasan budaya pada 

pengembangan pribadi anak (Jazuli, 2011: 40). 

Seni merupakan media ekspresi kreatif dan aspiratif yang dapat diwujudkan 

melalui garis, warna, bidang dan tekstur untuk seni rupa, gerak dan peran untuk seni 

tari-drama serta suara atau bunyi untuk seni musik (Purwatiningsih, 2002: 7). Seni 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu seni pertunjukan, seni rupa, dan seni sastra 

. (Kuswarsantyo dkk., 2007: 1.16). 

a) Seni Pertunjukan 

Seni pertunjukan disajikan di dihadapan penonton memerlukan ruang dan waktu. 

Seni pertunjukan dapat dikatakan sebagai seni “sesaat”, artinya hasil karya seni 

pertunjukkan disajikan dan dihayati penonton pada saat bersamaan dan akan 

selesai apabila pertunjukan berakhir. Yang termasuk dalam seni pertunjukkan 

adalah seni tari,seni musik, dan seni teater. 

b) Seni Rupa 

Seni rupa disajikan dihadapan penonton untuk dihayati dan hanya membutuhkan 

ruang. Seni rupa merupakan seni yang “awet”, karena hasil karya seni rupa dapat 
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disajikan dihadapan penonton dan dihayati sepanjang masa. Pada kelompok seni 

murni seni rupa memiliki tiga cabang yaitu seni lukis, seni patung, dan seni 

kriya, sedangkan pada keloompok seni terapan meliputi semua desain. 

c) Seni Sastra 

Yang termasuk dalam cabang seni sastra adalah prosa dan puisi. 

Seni merupakan produk masyarakat yang memiliki sifat utama yaitu keindahan 

dan merupakan bagian  dari kebudayaan yang selalu berkembang mengikuti 

perubahan zaman. Seni merupakan media ekspresi kreatif dan aspiratif yang dapat 

diwujudkan melalui garis, warna, bidang, tekstur, gerak, dan bunyi. Seni dapat 

dikelompokan menjadi tiga yaitu seni pertunjukan, seni rupa, dan seni sastra. 

2.1.3 Pembelajaran dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar ketentuan kurikulum 

yang dilakukan di luar jam pelajaran yang di dalamnya terdapat kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk 

membelajarkan siswa (Dimyati, 2009: 113). Pembelajaran merupakan suatu proses 

yang terdiri dari kombinasi dua aspek, yaitu: belajar tertuju kepada apa yang harus 

dilakukan oleh siswa dan mengajar yang berorientasi pada apa yang harus 

dikerjakan guru sebagai pemberi pelajaran (Jihad, 2012: 11). 

Belajar merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slameto, 2013: 2). 
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Seseorang dikatakan belajar bila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya 

latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan (Hamdani, 2011: 20). 

Dalam kegiatan belajar di sekolah perubahan perilaku mengacu pada kemampuan 

mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan kecendrungan siswa 

memiliki sikap dan nilai yang diajarkan oleh guru (Rifa’i, 2012: 66). Perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar dikelompokkan ke dalam tiga ranah, yaitu: 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (afektif) (Anitah 

dkk., 2008: 1.6). 

Belajar merupakan suatu proses dimana seseorang mengubah perilakunya 

sebagai hasil dari latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar tersebut terdapat tiga ciri utama dalam 

belajar yaitu proses, perubahan perilaku dan pengalaman. 

Sedangkan mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda 

melalui lembaga pendidikan sekolah. Yang termasuk dalam kebudayaan ialah 

kebiasaan berpikir dan berbuat manusia, salah satunya bentuk-bentuk ekspresi seni 

(Hamalik, 2015: 47).  

Dalam pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya belajar (Suprijono, 2012: 13). Mengajar 

adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk 

mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, cita-cita, 

penghargaan dan pengetahuan (Alvin W. Howard dalam Slameto, 2013: 32). Inti 

mengajar adalah kemampuan guru mendesain situasi dan kondisi yang dapat 

mendukung praktik belajar siswa secara utuh, tepat dan baik (Aqib, 2014: 67). 
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Tugas utama seorang guru bukanlah menerangkan hal-hal yang terdapat dalam 

buku, tetapi mendorong, memberikan inspirasi, motif-motif dan membimbing 

siswa dalam usaha mencapai tujuan yan diinginkan (Whiterington dalam Jihad, 

2012: 9).  

Mengajar adalah suatu aktivitas berupa bimbingan yang dilakukan oleh guru 

dengan cara mendesain situasi dan kondisi yang mendukung proses belajar siswa 

dengan tujuan untuk mewariskan kebudayaan pada siswa.  

Proses pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu dari guru kepada siswa, 

melainkan suatu proses kegiatan, yaitu terjadi interaksi antara guru dengan siswa 

serta antara siswa dengan siswa. Guru  dan siswa merupakan pelaku terlaksananya 

tujuan pembelajaran. (Jihad, 2012: 12). Dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

dituntut untuk menggunakan prosedur yang tepat. Secara umum, prosedur 

pembelajaran terdiri dari kegiatan pra, awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Keempat 

kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan berurutan dalam 

mementuk kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa (Anitah dkk., 2008: 4.1).   

a) Kegiatan pra  

Kegiatan pra pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak langsung 

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. 

b) Kegiatan awal 

Kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan untuk menyiapkan mental siswa 

untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Selain itu, kegiatan awal dilaksanakan 

untuk membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Dalam melaksanakan kegiatan 

awal pembelajaran guru hendaknya melalukan hal-hal berikut. 
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(a) Memahami latar belakang siswa. 

(b) Menarik perhatian siswa sehingga perhatian siswa terpusat pada pelajaran 

yang akan diikuti. 

(c) Dapat memberikan bimbingan belajar secara kelompok maupun individu. 

(d) Dapat menciptakan interaksi edukatif yang efektif sehingga siswa 

merasakan adanya suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan 

(e) Memberikan penguatan pada siswa. 

(f) Menanamkan disiplin pada siswa.  

c) Kegiatan inti 

Kegiatan inti pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam proses 

pembelajaran atau proses dalam penguasaan pengalaman belajar. Kegiatan inti ini 

merupakan suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa. 

d) Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir dalam pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam menutup 

pelajaran yang dapat berupa pemberian kesimpulan dan tugas. 

Pembelajaran terdiri dari dua unsur yaitu belajar dan mengajar, belajar 

dilakukan oleh siswa dan mengajar dilakukan oleh guru sebagai upaya 

mengorganisir lingkungan terjadinya belajar, kedua unsur tersebut saling 

berinteraksi guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran guru 

menggunakan prosedur dalam pelaksanaanya. Prosedur pembelajaran teridiri dari 

kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir yang dilakukan secara berurutan dengan 

tujuan mementuk kemampuan siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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Dalam proses pembelajaran melibatkan beberapa komponen. Komponen - 

komponen tersebut adalah tujuan, materi pelajaran, metode, media, dan alat. 

a) Tujuan 

Menurut Roestiyah tujuan pembelajaran adalah deskripsi tentang penampilan 

perilaku siswa yang diharapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran 

yang diajarkan (Djamarah, 2014: 42). Tujuan pembelajaran merupakan suatu 

kemampuan atau keterampilan yang diharapkan akan dimiliki oleh siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran tertentu (Sanjaya, 2013: 86). 

b) Materi Pelajaran 

Materi pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

pembelajaran. Tanpa materi pelajaran proses pembelajaran tidak akan berjalan. 

Karena itu guru, yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi 

pelajaran yang akan disampaikan pada siswa (Djamarah, 2014: 43). Dalam 

proses pembelajaran materi merupakan komponen utama yang akan memberi 

warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

c) Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila tidak 

menguasai satu pun metode mengajar yang dirumuskan oleh ahli psikologis dan 

pendidikan. Metode mengajar yang digunakan dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional adalah metode latihan. Metode latihan 

merupakan cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasan 



31 
 

 
 

baik. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, 

ketepatan, kesempatan, dan keterampilan (Djamarah, 2014: 46, 82). 

d) Media 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media 

pembelajaran dilihat dari sifatnya dapat dibagi menjadi media auditif, visual, dan 

audiovisual seperti sebagai berikut. 

(a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar, atau media yang 

memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

(b) Media visual, yaitu jenis media yang hanya dapat dilihat saja, seperti foto, 

lukisan, gambar. 

(c) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rakaman video, 

slide suara (Sanjaya, 2013: 172). 

e) Alat 

Alat dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Alat mempunyai fungsi untuk membantu atau 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran (Marimba dalam Djamarah, 

2014: 47). 

2.1.4 Pembelajaran Seni Tari Tradisional di Sekolah Dasar 

Tari merupakan salah satu bagian dari seni yang diwujudkan dengan gerak 

(Jazuli, 1994: 1). Gerak merupakan elemen yang paling penting dalam seni tari. 

Pengalaman fisik yang paling elementer dari kehidupan manusia adalah gerak. 
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Gerak yang dimaksud dalam tari bukanlah gerak nyata yang sesuai realita, tetapi 

gerak yang telah diubah menjadi gerak-gerak yang sifatnya ekspresif. Menurut 

Langer gerak ekspresif adalah gerak-gerak yang indah dan dapat menggetarkan 

perasaaan manusia (John Martin dalam Purwatiningsih, 2002: 29).  

Sehubungan dengan gerak, Soerjodiningrat mendifiniskan bahwa tari 

merupakan gerak dari seluruh anggota tubuh yang selaras dengan bunyi atau musik, 

diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam tari (Jazuli, 1994: 

3). Seni tari sebagai keindahan gerak anggota badan manusia yang bergerak, 

berjiwa, dan berirama yang harmonis. Anak-anak yang mendengar suatu nyayian, 

gamelan, atau musik akan tersentuh jiwanya dan bergerak, kreativitas timbul, 

dengan spontan anak-anak akan menggerakkan anggota badan sesuai irama yang 

didengarnya. Gerak dan irama dalam kehidupan manusia tidak lepas dengan 

jiwanya (Poentjopoetro dkk., 2008: 1.25). Dari beberapa pengertian tersebut, maka 

ditemukan beberapa aspek pada pengertian tari yaitu gerak, tubuh, irama, dan jiwa 

(Jazuli, 1994: 4).  

a) Gerak  

Reaksi manusia terhadapa kehidupan, situasi dan kondisi, serta hubungannya 

dengan manusia lain terungkap melalui gerak. Timbulnya gerak pada tari 

merupakan hasil dari pengolahan yang telah mengalami stilasi (digayakan) dan 

distorsi (pengubahan). 

b) Tubuh  
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Bentuk dan ukuran tubuh dalam tari akan menghadirkan suatu keunikan. Tubuh 

berperan sebagai media komunikasi yang khas maka tubuh merupakan alat atau 

instrumen dalam tari. 

c) Irama 

Pengendalian irama dengan tekanan-tekanan gerak yang tepat akan 

menimbulkan sajian tari yang memiliki kesan. Penguasaan terhadap irama 

menjadi jembatan untuk menampilkan sebuah tari yang dinamis.  

d) Jiwa  

Gerak dan irama dalam tari lahir dari jiwa manusia yang menggambarkan apa 

yang dikehendaki oleh manusia terhadap nilai-nilai keindahan. Dalam jiwa 

manusia terdapat cipta (akal), rasa (emosi), karsa (kehendak) yang saling 

melengkapi dalam setiap aktivitas tari.  

Seni tari merupakan seni yang diwujudkan melalui gerak. Gerak adalah unsur 

utama tari. Gerak dalam tari adalah gerak badan ekspresif dan ritmis yang selaras 

dengan musik. Jadi seni tari adalah seni yang diwujudkan melalui gerak badan 

ekspresif dan ritmis yang selaras dengan musik sesuai dengan maksud dan tujuan. 

Suatu bangsa memperkenalkan diri pada bangsa lainnya melalui budaya, 

yaitu kesenian yang dimiliki seperti menampilkan bentuk tari yang mencerminkan 

ekspresi budayanya. Tari sebagai seni pertunjukkan menjadi sarana untuk mencapai 

kepentingan tersebut. Jenis tari berdasarkan pola garapannya dibagi menjadi tari 

tradisional dan tari kreasi (Purwatiningsih, 2002: 49). 

Menurut Rosjid (dalam Kusumastuti, 2012: 4) istilah tradisional berasal dari 

kata tradisi, sedangkan kata tradisi berasal dari bahasa latin “tradition” artinya 
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adalah mewariskan. Sedangkan kesenian tradisional adalah kesenian yang lahir 

karena adanya dorongan emosi atas dasar pandangan hidup dan kepentingan 

masyarakat pendudukungnya secara turun temurun. Bangsa Indonesia mempunyai 

bermacam-macam hasil kesenian tradisional yang tersebar di seluruh tanah air 

sebagai warisan budaya. Berdasarkan pendapat Bustomi (dalam Lestari, 2012: 2) 

tiap daerah menghasilkan kesenian dengan ciri yang khas dengan menunjukkan 

sifat-sifat dari daerahnya. Tari merupakan salah satu keseninan yang telah dikenal 

oleh banyak kalangan. Tari sebagai karya seni tidak dapat dilepaskan dari 

kebudayaan yang menghasilkan. Perbedaan sifat dan ragam tari dalam berbagai 

kebudayaan disebabkan karena banyak hal seperti lingkungan alam, perkembangan 

sejarah yang akan membentuk suatu citra kebudayaan yang khas. 

 Tarian yang sudah cukup lama berkembang sampai saat ini sebagai warisan 

budaya yang turun temurun dari leluhurnya disebut dengan tari tradisional 

(Abdurachman, 1979: 5). Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, dan 

berkembang dalam suatu masyarakat yang diwariskan secara terus menerus ke 

generasi berikutnya. Jadi tari tradisional adalah tari yang lahir dan berkembang 

dalam suatu masyarakat yang merupakan warisan budaya (Jazuli, 1994: 70).   

Tari tradisional dikategorikan menjadi tiga yaitu tari primitif, tari rakyat, tari 

klasik. Tari primitif merupakan tarian yang menggunakan gerak tari sederhana yang 

teridir dari gerakan dan hentakan kaki, ayunan tubuh dan gerakan kepala. Tari 

rakyat adalah tari yang berasal dan berkembang dari kehidupan kelompok 

masyarakat. Tari klasik merupakan tari yang memiliki nilai artistik tinggi, karena 

berasal dan dikembangkan di kalangan adat yang kuat. 
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Sedangkan tari kreasi merupakan bentuk tari yang timbul karena adanya 

kesadaran untuk mengolah, mencipta, ataupun mengubah tarian yang menjadi 

dasarnya. Tari kreasi merupakan perkembangan dari tari tradisional. Tari kreasi 

yang merupakan hasil dari pengelolaan berdasarkan materi tari yang telah lama 

berkembang secara turun temurun (tari tradisional) maka dalam tariannya akan 

tampak warna tari tradisinya. 

Pada tingkat Sekolah Dasar karakteristik pembelajaran tari dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu karakteristik tari siswa kelas rendah dan karakteristik tari siswa 

kelas tinggi (Sukarya dkk., 2008: 4.3.11). 

a) Karakteristik tari siswa kelas rendah 

Beberapa aspek dalam pembelajaran tari yang sesuai dengan karakteristik siswa 

kelas rendah, sebagai berikut. 

(a) Tema, dalam penyusunan tema pada siswa kelas rendah didasarkan pada apa 

yang pernah dilihat dan diamati anak. Tema yang biasanya disenangi siswa 

kelas rendah adalah tingkah laku binatang, seperti kupu-kupu, burung, ayam. 

(b) Bentuk gerak, pada umumnya gerak pada siswa kelas rendah yaitu gerak yang 

sederhana dan tidak rumit. Bentuk gerak yang dilakukan biasanya gerak lincah, 

cepat dan menggambarkan suasana gembira. 

(c) Bentuk iringan, musik untuk mengiringi tarian dipilih yang menggambarkan 

kegembiraan. Musik iringan ini terutama yang terdapat pada lagu-lagu anak 

yang sederhana dan mudah diingat seperti, Kelinciku, Kebunku, Kupu-Kupu. 

(d) Jenis tari, jenis tarian yang dapat digunakan dalam pembelajaran tari anak usia 

SD kelas rendah ini diantaranya: Tari Gembira, Tari Kupu-Kupu, Tari Kelinci. 
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b) Karakteristik tari siswa kelas tinggi 

Pada kelas tinggi, siswa sudah mulai memiliki sifat mandiri dan tanggung jawab, 

mereka memiliki perasaan yang lebih peka dan daya pemikiran yang lebih kritis. 

Beberapa aspek dalam pembelajaran tari yang sesuai dengan karakteristik siswa 

kelas tinggi, sebagai berikut. 

(a) Tema, pada siswa kelas tinggi umumnya mulai memperhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial. Hal-hal yang seperti itulah yang yang 

dapat dijadikan sebagai tema lagu. 

(b) Bentuk gerak, di kelas tinggi siswa sudah memiliki keberanian dan kemampuan 

mengekspresikan kegiatan yang sudah dialami menjadi bentuk gerak tari.  

Siswa sudah mampu melakukan gerak yang lebih bervariasi, seperti gerak yang 

mengekspresikan orang marah, sedih, dan gerak yang diintepretasikan dari 

alam sekitar. 

(c) Bentuk iringan, kepekaan siswa kelas tinggi terhadap irama musik 

pengiringnya telah bertambah. Mereka dapat mengekspresikan gerak tarinya 

menyesuaikan dengan suasana, garapan, atau temanya, misalnya iringan pada 

suasana sedih, senang, marah, gembira, sakit. 

(d) Jenis tari, dalam pembelajaran tari pada anak kelas tinggi jenis tari yang dapat 

digunakan, seperti Tari Perang, Tari Tani, Tari Berlayar. 

Hakikat paling mendasar yang hendak dicapai melalui pendidikan adalah 

perkembangan maksimal jasmani dan rohani siswa. Seni tari merupakan salah satu 

media yang dapat digunakan untuk mencapainya. Dengan demikian seni tari 

sebagai media pendidikan adalah konsep yang paling sesuai bagi siswa SD. Seni 
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tari sebagai media pendidikan di SD berfungsi sebagai berikut (Purwatiningsih, 

2002: 9). 

a) Seni tari membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa 

Pertumbuhan adalah proses berkelanjutan yang meliputi perkembangan dari 

semua kecakapan dan potensi anak. Pengalaman seni tari memberikan kesempatan 

bagi kelangsungan proses tersebut. Fungsi seni tari dalam membantu pertumbuhan 

dan perkembangan siswa adalah sebagai berikut. 

(a) Seni tari meningkatkan pertumbuhan fisik, mental dan estetik  

Jenis pengalaman seni untuk meningkatkan pertumbuhan fisik ditunjukkan 

dengan perkembangan motorik siswa dalam gerak ketika menari. Kegiatan 

semacam ini memberikan kesempatan fisik untuk tumbuh sempurna dan secara 

langsung mental juga berkembang. Kegiatan dalam melakukan gerak tari juga 

melibatkan kesadaran estetik, maka pertumbuhan estetik juga mendapat 

kesempatan untuk tumbuh. 

(b) Seni tari memberi sumbangan ke arah sadar diri 

Melalui kegiatan seni tari maka keunikan siswa akan terbina. Siswa akan 

mengenali dirinya sendiri dengan baik. Dengan demikian diri siswa akan 

berkembangan dan tumbuhlan inisiatif, kemampuan mengkritik, 

kepemimpinan, dan kreasi. 

(c) Seni tari membina imajinatif kreatif 

Imajinasi kreatif sangat vital bagi siswa sekolah dasar. Sehubungan dengan hal 

tersebut, seni tari menjadi penting karena selalu memberikan kesempatan 
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berimajinasi kreatif. Gerak dan mimik yang dilakukan sangat menggambarkan 

kuatnya suatu imajinasi tertentu. 

(d) Seni tari memurnikan cara berpikir, berbuat, dan menilai 

Melalui seni tari, kehidupan siswa SD dapat diperkaya dengan proses 

penjelajahan yang terus menerus. Jika siswa SD menirukan gerak, mereka akan 

berpikir bahwa gerak yang dilakukan seperti apa yang mereka amati. Aktivitas 

tersebut akan memberikan pertanyaan “bagaimanakah gerakanku?”. Jawaban 

yang diberikan tersebut akan menjadi proses menilai yang bijaksana, sehingga 

dapat dipastikan mereka akan melakukan pengubahan-pengubahan untuk 

sesuatu yang lebih baik. 

(e) Seni tari memberi sumbangan untuk perkembangan kepribadian 

Keberhasilan suatu pendidikan dilihat pada ada atau tidaknya perkembangan 

kepribadian karena kepribadian merupakan aspek penting dalam kehidupan. 

Usaha mematangkan kepribadian dalam seni tari dapat dilakukan guru dengan 

cara membantu penyesuaian emosionalnya, membantu menghilangkan 

perasaan terikat dan takut, membantu menekan kekecewaan, memberikan 

kepercayaan serta mendorong anak agar selalu berbuat positif. 

b) Seni tari membina perkembangan estetik 

Perkembangan estetik diperlukan bagi pendewasaab secara utuh terhadap 

pribadi siswa SD. Perkembangan estetik ini dapat dibina melalui kegiatan seni tari 

yang berupa penghayatan, apresiasi, ekspresi, dan kreasi. Melalui seni tari 

pancaindra siswa akan terlatih, penghayatan menjadi kuat dan keputusan visual 

akan berkembang menjadi peka dan kritis. 



39 
 

 
 

c) Seni tari membantu menyempurnakan kehidupan 

Keinginan siswa untuk mengetahui kehidupan, mengimajinasikan kehidupan, 

akan menyempurnakan kehidupan. Seni tari dapat memberi bantuan 

menyempurnakan kehidupan siswa antara lain ditunjukkan dengan kehidupan yang 

kreatif dan kehidupan sosial yang baik. Pada dasarnya seni tari dpat memberi 

kebebasan berimajinasi dan berkreasi, maka secara langsung seni tari menjadi 

sesuatu yang menarik perhatian siswa SD. Kondisi tersebut sangat menguntungkan 

bila digunakan untuk mendorong minat agar siswa merasa butuh untuk berekspresi 

dan berkreasi malalui kegiatan eksplorasi gerak. 

Karakteristik pembelajaran tari pada tingkat Sekolah Dasar dibagi menjadi 

dua karakteristik, yaitu karakteristik tari siswa kelas rendah dan karakteristik tari 

siswa kelas tinggi. Pada kelas rendah gerakan pada tari sederhana, mudah diingat, 

menggambarkan suasana gembira dan tema yang digunakan berdasarkan apa yang 

diamati anak.  Sedangkan pada kelas tinggi gerak tari lebih bervariasi dengan 

menggunakan tema yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Seni tari di SD 

berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa, membina 

perkembangan estetik siswa, dan membantu untuk menyempurnakan kehidupan 

siswa. 

2.1.5 Kerangka Teori Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari 

Tradisional Dalam Membentuk Karakter Siswa SD 

Berdasarkan kajian teori di atas, maka berikut kerangka teori terkait dengan 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam membentuk 

karakter siswa SD. 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Teori 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI 

TRADISIONAL DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA SD 

 

Pendidikan Karakter dalam 

Lingkungan Sekolah  
Seni Sebagai Bentuk 

Kegiatan dari Ekstrakurikuler  
Seni Tari Tradisional di 

Sekolah Dasar  

Strategi pembelajaran 

pendidikan karakter dapat 

diintegrasikan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler 

(Musfah dalam Fitri, 2012: 

46). Kegiatan 

ekstrakurikuler bertujuan 

untuk mendukung 

pembentukan watak dan 

kepribadian siswa (Wiyani, 

2013:111). 

 

Seni sebagai media 

pendidikan merupakan 

elemen mendasar yang 

perlu dipahami. Hal ini 

karena esensi seni 

sebenarnya tidak dapat 

lepas dari muatan edukatif. 

Apa yang dituangkan ke 

dalam berbagai cabang seni 

merupakan sarana 

mewujudkan tujuan untuk 

membentuk budi pekerti 

seseorang (Kuswarsantyo 

dkk., 2007: 1.12). 

Tari tradisional adalah tari 

yang lahir dan berkembang 

dalam suatu masyarakat 

yang merupakan warisan 

budaya (Jazuli, 1994: 70). 

Seni tari sebagai media 

pendidikan di SD memberi 

sumbangan untuk 

perkembangan kepribadian 

(Purwatiningsih, 2002:9) 

Pembelajaran seni tari 

berfungsi untuk menyaring 

pengaruh budaya asing 

yang tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa 

Abdurachman (1979:3). 

 
 

Pembelajaran Ekstrakurikuler 

Seni Tari Tradisional  

Pra Awa

l 

Inti Akhir

r 

Guru  Siswa 

Komponen Pembelajaran 

Tujuan, Materi, Metode, Media, Alat  

Hail Pembelajaran  

Perubahan Tingkah Laku  

Terlihatnya bentuk 
karakter siswa 



41 
 

 
 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

terkait dengan pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam 

membentuk karakter siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiyastuti tahun 2011 yang berjudul 

“Pembelajaran Pengembangan Kreativitas Seni Tari sebagai Upaya Pembentukan 

Karakter Siswa di SMK Mikael Surakarta” Jurnal Abdi Seni Pengabdian kepada 

Masyarakat, Volume 3, No. 1 (28-36). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran pengembangan kreativitas seni tari sebagai upaya pembentukan 

karakter di SMK Mikael Surakarta dapat membuka wawasan bagi para siswa, 

sehingga mereka lebih mengenal, memahami, dan mengalami seni lewat 

pengalaman secara langsung. Selain itu, dengan pembelajaran seni tari diharapkan 

siswa lebih menghargai dan mencintai kesenian, membentuk karakter, 

meningkatkan kreativitas, dan merasakan pengalaman estetik melalui kegiatan 

berolah gerak tari.  

Penelitian yang dilakukan oleh Budi hanya menekankan pada hasil yang 

diperoleh setelah mengikuti pembelajaran tari. Pada proses pelaksanaannya tidak 

dijelaskan bagaimana caranya sehingga mendapatkan hasil bahwa pembelajaran 

tari dapat mengembangkan karakter. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budi diperbarui oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Helmi Rosalina Susanti dan Eny Kusumastuti tahun 2012 yang berjudul 

“Proses Pembelajaran Tari Rantaya pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 13 

Magelang” Jurnal Seni Tari UNNES (ISSN: 2252-6625). Pada penelitian ini sudah 
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dilengkapi dengan pelaksanaan pembelajaran tari seperti berikut. Proses 

pembelajaran tari Rantaya pada siswa kelas VII A sampai VII H di SMP N 13 

Magelang meliputi tuga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada 

kegiatan pendahuluan guru memberi salam, memeriksa kehadiran, dan 

membariskan siswa. Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi kepada siswa 

kemudian menginstruksikan kepada siswa untuk berlatih dan berdiskusi dengan 

kelomponya, kegiatan ini melatih sikap aktif siswa. Kemudian selanjutnya siswa 

mendengarkan dan meresapi iringan musik tari Rantaya dari awal sampai akhir 

dengan secara berulang-ulang kegiatan tersebut melatih kesabaran dari siswa, 

setelah mendengarkan dan meresapi iringan musiknya, dilanjutkan dengan 

memeragakan tari Rantaya menggunakan iringan musik. Ragam gerak tari Rantaya 

melatih siswa untuk bersikap rendah hati atau tidak sombong, hormat pada guru, 

dan sopan. Sikap tersebut terlihat saat pertemuan keempat, siswa bisa lebih 

menghargai guru, siswa mau menerima pelajaran dengan baik, dan sampai 

pertemuan keenam sebelum penilaian, siswa dapat menerima pelajaran seni tari 

dengan baik, serta lebih menghargai guru. Pada penutup guru menginstruksikan 

siswa untuk berbaris dengan rapi dan selanjutnya memberi arahan dan kesimpulan. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan pembelajaran tari ini dapat 

melatih siswa untuk bersikap rendah hati, hormat pada guru, sopan, tidak sombong, 

saling menghargai, aktif, serta menjadi manusia yang sabar. Penelitian tersebut saya 

gunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian saya karena penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian saya dimana pembentukan karakter siswa dilakukan guru 

melalui pembiasaan-pembiasaan positif pada setiap tahapan pembelajaran pada 
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pelaksanaan pembelajaran seni tari. Pada penelitian yang saya lakukan karakter 

yang tampak adalah karakter toleransi, disiplin, cinta tanah air, cinta damai, 

tanggung jawab, hormat dan santun, serta percaya diri.  

Jika pada penelitian sebelumnya membahas tentang proses dan hasil pada 

pembelajaran tari yang dapat membentuk karakter siswa, hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sukadari, Suyata, dan Kuntoro tahun 2015 dengan 

judul “Penelitian Etnografi Tentang Budaya Sekolah Dalam Pendidikan Karakter 

di Sekolah Dasar” Jurnal Pembangunan Pendidikan, Vol. 3 (1). Hasil penelitian 

mendeskripsikan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah 

telah berjalan dengan baik. Terbukti para siswa dapat mengikuti kegiatan 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah sesuai bakat minat atau hobi dari 

masing-masing siswa. Nilai-nilai pendidikan karakter dapat diaktualisasikan dan 

budaya sekolah dapat berkembang dengan mengutamakan nilai-nilai tradisi dan 

kearifan lokal.  Pelestarian budaya yang dilakukan oleh SD N Kasihan Bantul 

dianggap mampu menguatkan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter. Budaya 

yang dikembangkan di SD N Kasihan Bantul meliputi seni pedalangan, gending-

gending Jawa dengan musik gamelan, juga seni tari, baik tari klasik maupun tari 

kreasi baru. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sukadari dkk. tersebut tidak membahas 

hasil maupun proses pembelajaran tari yang dapat membentuk karakter siswa, 

tetapu hasil penelitian tersebut lebih menekankan pada penerapan pendidikan 

karakter melalui pengembangan budaya sekolah dengan mempertahnkan nilai 
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tradisi seperti pengembangan budaya seni pedalangan, gending-gending Jawa 

dengan musik gamelan, juga seni tari, baik tari klasik maupun tari kreasi baru. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Sudrajat, Taat Wulandari, dan Agustina Tri Wijayanti tahun 2015 yang berjudul 

“Muatan Nilai-Nilai Karakter melalui Permainan Tradisional di PAUD Among 

Siwi, Panggung Harjo, Sewon, Bantul” Jurnal Ilmu Sosial UNY Jipsindo Volume 

2, No. 1, (44-65). Proses pembelajaran di Among Siwi ditekankan pada 

pengembangan karakter dan budaya melalui permainan tradisional, seni, dan musik 

tradisional siswa dapat berkembang kecerdasannya, baik pengetahuan, spiritual, 

sikap, maupun keterampilan. Penanaman karakter melalui permainan tradisional 

dapat dilihat dalam beberapa permainan seperti sluku-sluku bathok, ancak-ancak 

alis, dempo ewa ewo, baris rampak, dan sebagainya. Dimana dalam permainan, 

tarian, dan nyanyian terdapat beberapa hal seperti wiroso (perasaan), wiromo 

(irama), wirogo (psikomotorik atau keterampilan). Nilai-nilai karakter yang 

tertanam dalam diri anak yaitu nilai kebersamaan, kerjasama, kreativitas, tanggung 

jawab, demokrasi, percaya diri, komitmen, dan lain sebagainya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karmidah tahun 2014 yang berjudul 

“Pelaksanaan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan melalui Pembelajaran 

dan Budaya Sekolah” Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan (Vol. 7 No. 1). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Karmidah, lebih menekankan pada cara 

mengimplementasikan pendidikan karakter dan aspek yang sudah 

diimplementasikan saja. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa SD Paliyan 2 

Kabupaten Gunung Kidul telah mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan 
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pendidikan karakter di sekolahnya. Cara yang dilakukan sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter, antara lain melalui kegiatan kesenian, 

pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Aspek yang 

sudah diimplementasikan adalah nilai religius, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, cinta tanah air, komunikatif, cinta damai, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Penelitian yang dilakukan oleh Djailani AR tahun 2013 yang berjudul 

“Strategy Character Building of Students at Excelent Schools in City of Banda 

Aceh” IOSR Journal of Research & Method in Education (ISSN: 2320-7388). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Djailani AR, lebih menekankan pada strategi 

pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah dengan disediakan alat 

pendukung seperti kegiatan ekstrakurikuler. Hasil penelitiannya adalah dalam 

melaksanakan pengembangan karakter siswa, Kepala Sekolah telah menerapkan 

strategi seperti pengembangan budaya sekolah. Dalam mengembangkan budaya 

sekolah yang mendukung pendidikan karakter, disediakan berbagai alat yang bisa 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, antara lain adanya 

peraturan sekolah, tempat untuk beribadah, tempat sampah, jadwal gotong royong, 

kebun sekolah, papan slogan moral, dan kegiatan ekstrakurikuler. Strategi ini 

memberi hasil baik yang ditandai dengan berkurangnya kekerasan dan kejahatan di 

Sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Mahfud tahun 2014 yang berjudul 

“Program Pendidikan Karakter dan Pemaknaan Pengembangan Softskill di SMK 

NU Gresik”. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan (ISSN: 2337-7623). 
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Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam rangka menanamkan pendidikan 

karakter pada siswa di SMK NU Gresik, sekolah menggunakan beberapa program 

untuk diterapkan, yang diwujudkan melalui struktur kurikulum, muatan kurikulum, 

pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, budaya sekolah seperti kegiatan 

keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler, dan dalam proses pembelajaran. Dengan 

diadakannya program pendidikan karakter tersebut membuat aspek soft skills siswa 

dapat berkembang, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya keterserapan 

lulusan di dunia kerja. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahfud lebih menekankan pada program 

sekolah yang dapat digunakan sebagai penanaman karakter dan hasilnya saja. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian dari Kaori yang lebih spesifik pada 

satu program yaitu pendidikan seni dan kontribusinya dalam membentuk karakter 

siswa. Namun pada kedua penelitian ini sama-sama tidak dijelaskan proses 

pelaksanaan pembelajarannya sehingga dapat terbentuk karakter siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kaori Iwai dengan judul The Contribution of 

Arts Education to Children’s Lives: Prepared for the Division of Arts and Cultural 

Enterprise in UNESCO under the project to promote arts education in school 

environment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan seni telah 

banyak dilakukan di banyak negara. Pendidikan seni memfokuskan pada 

pengembangan kreativitas dan pembentukan karakter anak. Pendidikan seni 

memberikan beberapa kontribusi, anara lain sebagai mengembangkan rasa estetika, 

meningkatkan rasa sosial dan emosional anak, meningkatkan pengetahuan sosial 
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dan budaya, meningkatkan kemampuan kognitif, serta meningkatkan pencapaian 

prestasi akademik anak. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Tambakaji 01 Semarang teridentifikasi 

beberapa masalah dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional yaitu, tarian yang diajarkan merupakan tarian tradisional yang berasal 

dari daerah di Indonesia. Pada proses pembelajaran ekstrakurikuler seni tari ini guru 

juga berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai kepada siswa dengan cara 

membiasakan siswa untuk bersikap positif . Pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang siswa 

menunjukkan perilaku disiplin dengan datang tepat waktu dan membentuk barisan 

dengan tertib, siswa juga tidak membeda-bedakan teman ketika berbaris dalam 

kelompok, siswa memperhatikan dan merespon arahan guru agar dapat menari 

dengan benar, selama pembelajaran tidak ada siswa yang meninggalkan 

pembelajaran tanpa izin 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka didapatkan masalah berupa 

Ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter siswa. Menurut 

Abdurachman (1979:3) pembelajaran seni tari sendiri dapat berfungsi untuk 

menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 

dan melalui seni tari siswa dapat memiliki kepribadian dan sikap yang sadar akan 

tata kehidupan dengan nilai-nilai indah serta jauh dari sifat-sifat yang merusak. 

Strategi pembelajaran pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui kegiatan 
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ekstrakurikuler (Musfah dalam Fitri, 2012: 46). Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan 

untuk mendukung pembentukan watak dan kepribadian siswa (Wiyani, 2013:111). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan pokok bahasan 

yang dikaji peneliti yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional dalam membentuk karakter siswa di  SDN Tambakaji 01 Semarang. 

Penelitian kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

(Moleong, 2012: 6). 

Pada pelaksanaannya, pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional terdiri 

dari kegiatan pra pembelajaran, awal pembelajaran, inti pembelajaran, dan akhir 

pembelajaran dan melibatkan komponen-komponen pembelajaran. Pada setiap 

tahap pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa terdapat bentuk karakter 

siswa yang terlihat. Karakter tersebut merupakan hasil dari  pembiasaan dan 

bimbingan guru pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional. Adapun bentuk karakter yang diamati dalam pembelajaran tersebut 

adalah toleransi, disiplin, cinta tanah air, cinta damai, tanggung jawab, hormat dan 

santun, percaya diri. Gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

Identifikasi masalah: 

(1) Tari yang diajarkan tari tradisional 

(2) Guru membiasakan siswa untuk bersikap positif 

(3) Siswa membiasakan siswa selalu datang tepat waktu 

(4) Siswa tertib dalam membentuk barisan 

(5) Siswa tidak membeda-bedakan teman ketika berbaris dalam kelompok 

(6) Siswa memperhatikan dan merespon arahan guru 

(7) Siswa tidak meninggalkan pembelajaran tanpa izin 

 

 

Masalah: 

Ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter siswa 

Variabel yang diteliti: 

(1) Pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional pada siswa kelas tinggi 

(2) Bentuk karakter siswa kelas tinggi pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional 

Konsep Karakter dalam Seni Tari 

 

Pembelajaran seni tari berfungsi 

untuk menyaring pengaruh budaya 

asing yang tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa dan melalui seni 

tari siswa dapat memiliki kepribadian 

dan sikap yang sadar akan tata 

kehidupan dengan nilai-nilai indah 

serta jauh dari sifat-sifat yang 

merusak Abdurachman (1979:3). 

Konsep Karakter dalam Ekstrakurikuler 

 

Strategi pembelajaran pendidikan 

karakter dapat diintegrasikan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler (Musfah dalam 

Fitri, 2012: 46). Kegiatan 

ekstrakurikuler bertujuan untuk 

mendukung pembentukan watak dan 

kepribadian siswa (Wiyani, 2013:111). 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional  

Di SDN Tambakaji 01 Semarang 

 

Pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter siswa (toleransi, 

disiplin, cinta tanah air, cinta damai, tanggung jawab, jormat dan santun, percaya diri) 

 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 

Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan pokok bahasan yang dikaji peneliti 

yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam 

membentuk karakter siswa di  SDN Tambakaji 01 Semarang.  Penelitian kualitatif  

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan 

secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2012: 6). 

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena masalah yang dibahas 

menyangkut pada situasi sosial dan tidak untuk digeneralisasikan pada populasi 

(Sugiyono, 2013: 298). 

Peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap semua kegiatan keadaan, 

kejadian, aspek dan komponen maka guna mendapatkan data tersebut peneliti 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berusaha mengungkapkan fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, 

proses dan manusia secara apa adanya (Prastowo, 2014: 203). Penelitian deskriptif 

kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam membentuk karakter siswa 

kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang.  
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3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian merupakan pedoman untuk mengetahui langkah-langkah 

yang harus dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Berikut langkah-langkah 

dalam melakukan penelitian menurut Arikunto (2013: 61). 

a) Memilih masalah 

Langkah pertama dalam prosedur penelitian adalah memilih masalah yang akan 

diteliti oleh peneliti.  

b) Studi pendahuluan 

Langkah kedua adalah melakukan studi pendahuluan yaitu mencari informasi 

yang diperlukan agar masalahnya menjadi lebih jelas.  

c) Merumuskan masalah 

Setelah mendapat informasi yang cukup melalui studi pendahuluan, maka 

masalah yang akan diteliti akan menjadi jelas dan selanjutnya peneliti 

merumuskan masalahnya.  

d) Merumuskan anggapan dasar 

Anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti, 

dalam penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang nantinya akan berfungsi 

sebagai tempat berpijak peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

e) Memilih pendekatan 

Pemilihan pendekatan menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang diambil, 

dipandang dari segi tujuan misalnya eksploratif, deskriptif, atau historis. 

f) Menentukan variabel dan sumber data 
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Pada langkah ke enam ini akan menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti dan 

dari mana data diperoleh. Kedua hal tersebut diidentifikasi secara jelas agar 

dapat ditentukan alat apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan datanya. 

g) Menentukan dan menyusun instrumen 

Setelah mengetahui dengan pasti ada yang akan diteliti dan dari mana dat 

adiperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan dan manyusun 

instrumen. 

h) Mengumpulkan data 

Apabila peneliti sudah menentukan data apa yang akan dikumpulkan, dari mana 

dan dengan cara apa memperolehnya, selanjutnya peneliti melakukan 

pengumpulan data. 

i) Analisis data 

Dalam melakukan analisis pada data yang sudah terkumpul, peneliti 

membutuhkan ketekunan. Jenis data akan menunut teknik analisis data.   

j) Menarik kesimpulan 

Ini merupakan langkah terkahir dalam kegiatan penelitian, setelah melakukan 

pekerjaan meneliti, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan. 

k) Menulis laporan 

Setelah kegiatan penelitian selesai dilakukan, hasil dari penelitian disusun dan 

ditulis dalam bentuk laporan penelitian agar hasilnya diketahui orang lain  

Berdasarkan prosedur penelitian di atas, langkah-langkah dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada bagan berikut.  
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Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian 

3. Merumuskan Masalah 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional pada siswa kelas 

tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang? 

b. Bagaimanakah bentuk karakter siswa kelas tinggi pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang? 

 

2. Studi Pendahuluan 

Melakukan pengamatan ke SDN Tambakaji 01 Semarang yang akan dijadikan sebagai tempat 

penelitian untuk melihat keadaan sekolah dan mengetahui gambaran awal pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di sekolah tersebut. 

 

4. Merumuskan Anggapan Dasar 

Pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter siswa di SDN 

Tambakaji 01 Semarang 

 

5. Memilih Pendekatan 

Penlitian deskriptif kualitatif  

 

6. Menentukan Variabel dan Sumber Data 

a. Variabel penelitian: pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dan karakter 

siswa pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang. 

b. Sumber data: kepala sekolah, guru, dan siswa. 

 

1. Memilih masalah: 

Ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter siswa 

7. Menentukan dan Menyusun Instrumen 

a. Lembar observasi  

b. Lembar angket  

c. Lembar wawancara guru dan kepala sekolah  

 

8. Mengumpulkan Data 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, 

dokumentasi, wawancara, angket, dan catatan lapangan. 

 

9. Analisis Data 

Sebelum di lapangan, Selama di lapangan, Setelah di lapangan  

 

 

10. Penarikan Kesimpulan 

 

11. Penyusunan Laporan 
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3.3 SUBJEK, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN 

3.3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 

(Arikunto, 2013: 188). Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru 

Seni Tari, dan Siswa kelas V di SDN Tambakaji 01 Semarang.  

3.3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan sebagai penelitian adalah SDN Tambakaji 01 

Semarang. SDN Tambakaji 01 Semarang berdiri sejak tahun 1951 dan memiliki 

luas tanah 32, 80 m2 serta luas bangunan 52, 56 m2 . Sekolah ini merupakan SD inti 

dari Gugus Cakra yang terdiri dari 7 SD yaitu SDN Tambakaji 01 , SDN Wonosari 

01, SDN Wonosari 02, SDN Wonosari 03, SDN Tambakaji 02, SD N Tambakaji 

05, dan SD Kanisius. 

 

  

 

 

 

Gambar 3.2 Kondisi SDN Tambakaji 01 Semarang 

SDN Tambakaji 01 berlokasi di Jalan Raya Walisongo KM 12 Ngaliyan 

Semarang Secara geografis SDN Tambakaji 01 Semarang menghadap ke arah 

Utara. Batas wilayah SDN Tambakaji 01 Semarang adalah sebagai berikut. 

1) Sebelah Utara : Jalan Raya Walisongo dan SDN Karanganyar 01 Semarang 

2) Sebelah Selatan : Pemukiman Warga  

Menarik Keimpulan 

mengenai dampak 

Penggunaan 

internet: 

 Dampak positif 

 Dampak negatif 

 Terhadap minat 

belajar 
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3) Sebelah Timur : Pemukiman Warga dan Masjid 

4) Sebelah Barat : Pemukiman Warga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Denah Bangunan SDN Tambakaji 01 Semarang 

Pemilihan SDN Tambakaji 01 Semarang sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan sebagai berikut. 

a) SDN Tambakaji 01 Semarang telah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seni 

tari tradisional sejak tahun 1995 sampai sekarang 

b) Ekstrakurikuler seni tari tradisional diikuti oleh seluruh siswa kelas V dan VI.  

c) Pelaksanaan pembelajaran pada ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN 

Tambakaji 01 belum pernah diteliti. 

d) Letak SDN Tambakaji 01 Semarang yang berada di pinggir Jalan Raya 

memudahkan peneliti untuk menjangkau. 
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3.3.3 Waktu Penelitian 

Berikut tabel waktu penelitian ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam 

membentuk karakter siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang. 

No Kegiatan 
Maret April Mei Juni 

Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. 
Penyusunan 

proposal 

                       

2. 

Diskusi proposal 

dan penyusunan 

instrument 

                       

3. 

Seminar proposal 

dan instrumen 

penelitian 

                       

4. 
Memasuki 

lapangan 

                       

5. 

Analisis data 

selama di 

lapangan 

                       

6. 

Analisis data 

setelah di 

lapangan 

                       

7. 
Uji keabsahan 

data 

                       

8. 
Membuat draf 

laporan 

                       

9. 
Diskusi draf 

laporan 

                       

10

. 

Penyempurnaan 

laporan 

                       

11

. 

Pelaporan 

penelitian 

                       

Tabel 3.1: Waktu Penelitiian 

3.4 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan situasi sosial. Situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu 

tempat, pelaku dan aktivitas yang saling berinteraksi. Situasi sosial tersebut disebut 

dengan objek penelitian (Sugiyono, 2013: 297).  

Populasi dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek penelitian adalah 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam membentuk 
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karakter siswa di SDN Tambakaji 01 Semarang. Dalam objek penelitian tersebut 

sudah mencakup tiga elemen sesuai pendapat dari Spradley yaitu SDN Tambakaji 

01 Semarang sebagai tempat pelaksanaan pembelajaran, Siswa dan Guru sebagai 

pelakunya, dan pembelajaran ekstrakurikuler tari sebagai aktivitas dalam situasi 

sosial tersebut. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah 

purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2013: 300). Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan 

atau mungkin orang tersebut sebagai pemimpin sehingga memudahkan peneliti 

untuk menjelajah objek penelitian. Sedangkan Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang pada awal jumlahnya sedikit lama-lama menjadi banyak. 

Penentuan sampel pada penelitian kualitatif tidak untuk digeneralisasikan, tetapi 

untuk menggali informasi yang diperlukan (Arikunto, 2013: 23). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru 

Seni Tari, dan Siswa di SDN Tambakaji 01 Semarang. Penentuan sampel dilakukan 

secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Ukuran sampel 

penelitian kualitatif berkisar dari satu sampai 40, bahkan lebih. Penentuan besar 

sampel didasarkan atas tujuan tertentu (Sukmadinata, 2009: 103). Jumlah siswa 

dijadikan sampel adalah siswa kelas V yang berjumlah 62 orang dengan siswa putra 

berjumlah 41 dan siswa putri berjulmah 21.  
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3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2013: 161). Objek penelitian pada penelitian ini adalah 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dan karakter siswa pada 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang.  

3.6 JENIS DAN SUMBER DATA  

3.6.1 Jenis Data  

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif 

berupa hasil observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, serta angket. 

3.6.2 Sumber Data 

a) Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan sumber data untuk mendapatkan data mengenai 

profil SDN Tambakaji 01 Semarang dan ekstrakurikuler seni tari tradisional 

dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut identitas 

Kepala Sekolah SDN Tambakaji 01 Semarang 

Nama   : Akhmad Turodi, S.Pd.  

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Usia  : 52 Tahun 

Golongan/Pangkat  : IV C 

Masa Kerja  : 2010 - sekarang 

b) Guru Seni Tari 

Guru seni tari merupakan sumber data untuk mendapatkan data mengenai 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dan bentuk 
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1Data Identitas Siswa, lampiran, hlm .168. 

 

karakter siswa pada pelaksanan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional yang dilakukan menggunakan teknik observasi, catatan lapangan, 

wawancara, dan dokumentasi. Berikut identitas Guru Seni Tari di SDN 

Tambakaji 01 Semarang:  

Nama   : Sudarmi  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia  : 53 Tahun 

Golongan/Pangkat  : - 

Masa Kerja  : 1995 - sekarang 

c) Siswa 

Siswa merupakan sumber data untuk mendapatkan data mengenai karakter siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dilakukan 

menggunakan teknik observasi, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. 

Jumlah siswa yang dijadikan sumber data adalah 62 siswa.1 

3.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data 

(Sugiyono, 2013: 308). Teknik pengumpulan data yana dilakukan peneliti yaitu 

dengan observasi, wawancara, dan angket, dokumentasi, dan catatan lapangan.   

3.7.1 Teknik Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi 

dapat dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif. Dalam observasi partisipatif 
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pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan observasi 

non partisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan (Sukmadinata, 2009: 220). 

Teknik observasi  yang akan digunakan peneliti adalah observasi non 

partisipatif yang berarti peneliti tidak terlibat langsung dalam pelaksanaaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional, tetapi hanya melakukan 

pengamatan saja pada kegiatan tersebut.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi sebanyak 4 kali. Observasi 

pertama yang dilakukan adalah mengamati kondisi umum SDN Tambakaji 01 

Semarang yang terdiri dari: profil sekolah, fasilitas sekolah, serta keadaan guru. 

Observasi ke 2 sampai ke 4 yang dilakukan adalah mengamati pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional meliputi bagaimana proses 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran (kegiatan pra, awal, inti dan akhir), komponen 

pembelajaran yang digunakan, serta untuk mengetahui sikap siswa dan guru dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN 

Tambakaji 01 Semarang.  

Dalam pengumpulan data observasi peneliti akan mengukur data 

menggunakan model rating scale. Dalam model rating scale, narasumber tidak 

menjawab salah satu dari jawaban kualiatif, tetapi menjawab salah satu jawaban 

kuantitatif yang telah disediakan yaitu terdapat 4 pilihan jawaban berupa angka 4, 

3, 2, dan 1 dengan keterangan angka 4 = semua deskriptor tampak, angka 3 = tiga 

deskriptor yang tampak, angka 2 = dua deskriptor yang tampak, angka 1 = satu 

deskriptor yang tampak. Rating scale lebih fleksibel karena tidak terbatas dalam 
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pengukuran sikap saja tetapi dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, 

kemampuan dan proses kegiatan (Sugiyono, 2013: 139, 141).2 

3.7.2 Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif 

(Sukmadinata, 2009: 216). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari 

melakukan wawancara adalah memperluas infromasi (Linclon dalam Moleong, 

2012: 186). 

Terdapat beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi 

terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh dan dalam 

melakukannya peneliti sudah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan dan 

alternatif jawaban. Wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dari wawancara terstruktur dan bertujuan untuk menemukan informasi secara lebih 

terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dapat diminta pendapat dan ide. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti menggunakan 

pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalan yang akan 

ditanyakan (Esterberg dalam Sugiyono, 2013: 319). 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi 

terstruktur dengan menggunakan lembar wawancara yang sudah tersusun namun 

sederhana. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur narasumber dapat   
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4Lembar wawancara guru seni tari, lampiran, hlm .176 

 

lebih bebas menyampaikan pendapatnya sehingga informasi yang diperoleh peneliti 

menjadi lebih mendalam. Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada: 

a) Kepala Sekolah 

Wawancara terhadap Kepala Sekolah guna memperoleh informasi mengenai 

tujuan dilaksanakanya ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 

Semarang, karakter siswa yang ingin dicapai, kelengkapan sarana dan prasarana, 

serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang.3 

b) Guru Seni Tari 

Wawancara terhadap Guru Seni Tari guna memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dan bentuk 

karakter siswa pada pelaksanan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional.4 

3.7.3 Angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Terdapat beberapa jenis angket yang dapat 

ditinjau dari segi siapa cara menjawab dan dari jawaban yang diberikan (Arikunto, 

2013: 194).  

1) Dipandang dari cara menjawab: 

a) Angket terbuka, yaitu angket yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimat sendiri. 

b) Angket tertutup, yaitu angket angket yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih.   



63 
 

5Lembar angket siswa, lampiran, hlm .152 

 

2) Dipandang dari jawaban yang diberikan: 

a) Angket langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

b) Angket tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. 

Dalam penelitian ini angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui 

karakter siswa dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

di SDN Tambakaji 01 Semarang. Angket yang digunakan oleh peneliti adalah 

angket langsung dan tertutup dengan menggunakan model skala likert. Angket 

langsung dan tertutup dipilih untuk mengetahui jawaban responden tentang dirinya 

sendiri dengan disediakan pilihan jawaban yang nantinya akan dijadikan landasan 

peneliti untuk melakukan pengukuran. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Bentuk instrumen skala likert yang digunakan berupa check list (Sugiyono, 

2013: 134). Dengan skala ini peneliti dapat menilai sikap yang ingin diteliti dengan 

cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan kemudian responden 

diminta memberikan pilihan jawaban dalam ukuran atau skala yang telah tersedia 

dengan empat pilihan jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), jarang (JR), tidak 

pernah (TP). Dalam penelitian ini pertanyaan yang diberikan bersifat positif, 

sehingga skor yang diberikan untuk masing-masing jawaban yaitu selalu (SL=4), 

sering (SR=3), jarang (JR=2), tidak pernah (TP=1).5  

3.7.4 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik 

(Sukmadinata, 2009: 221). Teknik dokumentasi merupakan pelangkap dari 
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penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 

2013: 329). Dokumentasi yang diperoleh berasal dari dokumen lapangan dan 

dokumen peneliti. Dokumen lapangan yang diperoleh selama penelitian yaitu arsip 

sekolah, gambaran fisik sekolah, foto sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, 

serta foto dan video kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Dokumen peneliti berupa hasil wawancara, gambaran yang diperoleh saat 

observasi, dan catatan peneliti sendiri. 

3.7.5 Catatan Lapangan 

Menurut Bogdan dan Bliken catatan lapangan merupakan catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dibuat, dialami, dan dipikirkan ketika melakukan 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data pada penelitian kulaitatif.  Catatan 

lapangan merupakan catatan berupa coretan seperlunya yang berisi kata-kata kunci 

dan pokok isi pembicaraan atau gambar (Moleong, 2012: 208, 209). Dalam 

penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang 

tidak terdapat dalam lembar instrumen observasi ketika pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional berlangsung. 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari informasi dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 

2013: 334, 336). 



65 
 

 
 

3.8.1 Analisis Sebelum di Lapangan 

Analisis sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian. Namun demikian, fokus penelitian hanya bersifat sementara dan akan 

berkembang selah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2013: 336). 

Analisis data sebelum di lapangan pada penelitian ini dimulai dari peneliti 

melakukan observasi untuk menemukan masalah yang terdapat di SDN Tambakaji 

01 Semarang, kemudian peneliti menganalisis masalah di SDN Tambakaji 01 

Semarang dari hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan peneliti yaitu dengan 

melakukan observasi kembali dan mengumpulkan penelitian terdahulu , kemudian 

peneliti memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan pembelajaran ektrakurikuler 

seni tari tradisional dalam membentuk karakter pada siswa kelas tinggi di SDN 

Tambakaji 01 Semarang. 

3.8.2 Analisis Selama di Lapangan 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Peneliti menggunakan 

model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data selama di lapangan. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif terdiri 

dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(Sugiyono, 2013: 337). Berikut skema dan penjelasan tahapan dalam melakukan 

analisis data menurut Miles dan Huberman. 
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Gambar 3.4 Skema Analisis Data Model Miles dan Huberman 

a) Reduksi Data 

Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian, 

peneliti akan memperoleh data yang jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Dengan data yang telah direduksi maka mempermudah 

peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2013: 338).  

Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan reduksi data karena data yang 

diperoleh sudah sesuai dengan variabel penelitian yaitu pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional dan karakter siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang. 

b) Penyajian Data 

Setelah data direduksi kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplai atau 

penyajian data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang tejadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2013: 341). Di dalam penelitian kualitatif 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian    

Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan 
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penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, dan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya (Simbolon, 2009 : 7). 

Data yang diperoleh selama penelitian meliputi hasil observasi, wawancara, 

angket, dan catatan lapangan. Untuk hasil observasi mengenai pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dan mengenai bentuk karakter 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional, peneliti 

menyajikan hasil observasi dalam bentuk tabel dan deskripsi berupa uraian kata-

kata pada tiap indikator yang diamati. 

Untuk hasil angket mengenai bentuk karakter siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional, peneliti menyajikan hasil angket 

dalam bentuk diagram batang dan deskripsi berupa uraian kata-kata pada masing-

masing indikator.  

Untuk hasil catatan lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada guru seni 

tari dan kepala sekolah mengenai pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional dalam membentuk karakter siswa, peneliti menyajikan data dalam 

bentuk deskripsi berupa uraian kata-kata.  

c) Penarikan Kesimpulan 

Tahap ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas 

menjadi jelas.  
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Kesimpulan awal pada penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter pada siswa kelas 

tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang. Setelah melakukan pengumpulan data dan 

analisis data maka didapatkan bukti-bukti yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter pada 

siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang seperti data hasil observasi, 

dokumentasi, wawancara, angket, dan catatan lapangan. Jadi kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

dapat membentuk karakter pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang 

hal tersebut diperkuat oleh  

3.8.3 Analisis Setelah di Lapangan. 

Setelah selesai melakukan analisis selama di lapangan, maka langkah 

selanjutnya adalah analisis setelah selesai dilapangan. Data kualitatif merupakan 

data yang berhubungan dengan kategorisasi (Ali, 1992: 151). Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menentukan 

kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang dari masing-masing indikator 

(Arikunto, 2010 : 282). 

Untuk mengolah data pada teknik observasi dan angket dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut : 

a) menentukan skor terendah; 

b) menentukan skor tertinggi; 

c) mencari rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 
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n = (T-R) + 1 

Data skor dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

  

Keterangan : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

N = banyak skor 

K1 = kuartil pertama 

a. Letak K1 

Letak K1 = ¼ (n+2) untuk data genap atau K1 = ¼ (n+1) untuk data ganjil. 

b. K2 = kuartil kedua / median 

Letak K2 = 2/4 (n+1) untuk data genap maupun data ganjil. 

c. K3 = kuartil ketiga 

Letak K3 = 3/4 (n+2) untuk data genap atau K3 = 3/4 (n+1) untuk data ganjil. 

 ( Sudjana, 2005:81 ) 

Nilai yang diperoleh dari lembar observasi dan angket kemudian 

dikonversikan dengan tabel ketuntasan data kualitatif sebagai berikut. 

Tabel 3.2: Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

K3 ≤ Skor ≤ T Sangat Baik 

K2 ≤ Skor < K3 Baik 

K1 ≤ Skor < K2 Cukup 

R ≤ Skor < K1 Kurang 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria penilaian yang digunakan 

untuk menentukan klasifikasi atau kategori nilai pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradsisional dan karakter siswa dalam pelaksanaan 
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pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradsisional pada setiap indikatornya seperti 

sebagai berikut. 

1) Penilaian pada hasil observasi  

Dalam penelitian ini untuk menentukan kategori setiap indikator pada lembar 

observasi yang terdiri atas 4 deskriptor dengan kriteria sebagai berikut. 

(1) Skor 4 = jika seluruh deskriptor tampak 

(2) Skor 3 = jika 3 deskriptor yang tampak 

(3) Skor 2 = jika 2 deskriptor yang tampak 

(4) Skor 1 = jika 1 deskriptor yang tampak  

Untuk menghitung skor pada hasil observasi yang dilakukan sebanyak 3 kali 

terhadap pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradsisional dan 

karakter siswa dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradsisional, menggunakan perhitungan sebagai berikut. 

Skor maksimal (T) : 4 x 3 = 12 

Skor minimal (R) : 0 x 3  = 0 

Presentase   : 
Ʃ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

Ʃ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

Skor diurutkan dari yang terendah ke tertinggi: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

n   = (T-R) + 1 

n  = (12 – 0) + 1 = 13 

Letak K1 = 
1

4
(13 + 1) = 3,5 

Jadi nilai K1 = 2,5 

Letak K2 = 
2

4
(13 + 1) = 7 
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Jadi nilai K2 = 6 

Letak K3 = 
3

4
(13 + 1) = 10,5 

Jadi nilai K3 = 9,5 

 T   = 12 

Selanjutnya skor yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kriteria berikut. 

Tabel 3.3: Kriteria Ketuntasan Hasil Observasi 

Krieria Ketuntasan Kategori 

9,5 ≤ Skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 ≤ Skor < 9,5 Baik 

2,5 ≤ Skor < 6 Cukup 

0 ≤ Skor < 2,5 Kurang 

 

2) Penilaian pada hasil angket siswa 

Dalam penelitian ini untuk menentukan kategori setiap indikator pada lembar 

angket yang terdiri atas 4 deskriptor dengan kriteria sebagai berikut. 

(1) Skor 4 = jika menjawab selalu 

(2) Skor 3 = jika menjawab sering 

(3) Skor 2 = jika menjawab jarang 

(4) Skor 1 = jika menjawab tidak pernah 

 Untuk menghitung skor pada hasil angket mengenai karakter siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional tiap indikatornya, 

menggunakan perhitungan sebagai berikut. 

(1) Skor per indikator untuk setiap narasumber 

Skor maksimal (T) : 4 x 4  = 16 

Skor minimal  (R) : 4 x 1 = 4 

Presentase   : 
Ʃ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

Ʃ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 % 
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Skor diurutkan dari yang terendah ke tertinggi: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

n   = (T-R) + 1 

n  = (16 – 4) + 1 = 13 

Letak K1 = 
1

4
(13 + 1) = 3,5 

Jadi nilai K1 = 6,5 

Letak K2 = 
2

4
(13 + 1) = 7 

Jadi nilai K2 = 10 

Letak K3 = 
3

4
(13 + 1) = 10,5 

Jadi nilai K3 = 13,5 

T  = 16 

Selanjutnya skor yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kriteria berikut.  

Tabel 3.4: Tabel Ketuntasan Hasil Angket 

Krieria Ketuntasan Kategori 

13,5 ≤ Skor ≤ 16 Sangat Baik 

10 ≤ Skor < 13,5 Baik 

6,5 ≤ Skor < 10 Cukup 

4 ≤ Skor < 6,5 Kurang 

 

3.9 UJI KEABSAHAN DATA 

Uji keabsahan data digunakan untuk menunjukkan bahwa data yang disajikan 

benar-benar akurat. Teknik pemeriksaan terhadap uji keabsahan data menggunakan 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik keabsahan data dengan melakukan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu (Sugiyono, 

2013: 372). 

3.7.1 Triangulasi sumber  
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Triangulai sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber seperti bagan di bawah ini. 

Guru       Kepala Sekolah 

 

 

          Siswa 

Gambar 3.5 Skema Triangulasi Sumber 

Peneliti mengecek data yang diperoleh dari sumber data yang berbeda dengan 

teknik pengumpulan data yang sama. Seperti data tentang karakter siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler yang diperoleh dari hasil wawancara 

guru dapat dicek dengan hasil wawancara kepala sekolah sehingga data yang 

diperoleh lebih akurat. Teknik pengujian tersebut menghasilkan data yang saling 

mendukung, maka peneliti tidak perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan kepala 

sekolah dan guru seni tari. 

3.7.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang 

sama dengann teknik berbeda seperti bagan di bawah ini. 

            Wawancara                                                         Dokumentasi 

 

 

Angket 

    

Catatan Lapangan  dan Observasi 

Gambar 3.6 Skema Triangulasi Teknik 
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Peneliti mencocokan kembali data  yang diperoleh dari kepala sekolah, guru 

seni tari, dan siswa melalui teknik observasi dengan data yang sama yang diperoleh 

dari teknik wawancara, catatan lapangan, angket dan teknik dokumentasi. Teknik 

pengujian tersebut menghasilkan data yang saling mendukung, maka peneliti tidak 

perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan kepala sekolah dan guru seni tari.  

3.7.3 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau teknik lain dengan waktu yang berbeda. Teknik 

pengujian dilakukan dengan waktu yang berbeda seperti ketika wawancara kepala 

sekolah dilakukan pada pagi hari dan wawancara guru seni tari dilakukan pada 

malam hari, hasil wawancara kedua narasumber tersebut saling mendukung 

sehingga peneliti tidak perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan kepala sekolah 

dan guru seni tari. 

Peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, angket, catatan lapangan dan dokumentasi dari sumber data yang telah 

ditentukan kemudian dilakukan pengecekan ulang dengan mencocokan kembali 

informasi yang diperoleh dari sumber data dengan hasil observasi, wawancara, 

angket, dan dokumentasi. Hasil peneltian yang sudah dicocokkan kemudian 

disajikan dalam bentuk teks deskriptif selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional di SDN Tambakaji 

01 Semarang 

Pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 

dilaksanakan setiap hari Sabtu, pukul 10.00 WIB setelah kegiatan belajar mengajar 

di kelas selesai. Alokasi waktu pada pembelajaran ekstrakurikuler ini adalah selama 

satu jam. Guru yang mengajar pada pembelajaran ektrakurikuler seni tari tradisional 

mendatangkan dari luar sekolah yang membidangi profesi sebagai guru seni tari 

tradisional. Ibu Darmi adalah guru yang membidangi profesi sebagai guru seni tari 

tradisional, beliau mengajar tari di SDN Tambakaji 01 Semarang sejak tahun 1995 

sampai sekarang.  

Pembelajaran esktrakurikuler seni tari tradisional di SD N Tambakaji 01 

Semarang diikuti oleh siswa kelas VA, VB, VI A dan VI B yang berjumlah 136 

siswa. Pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional tidak dilakukan dalam 

kelas karena jumlah siswa yang banyak sehingga pembelajaran ekstrakurikuler ini 

berlangsung di halaman belakang sekolah. Ketika menari, guru membagi siswa 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Siswa menari 

secara bergantian sesuai dengan kelompoknya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Akhmad 

Turodi pada tanggal 24 Mei 2016 menjelaskan bahwa ekstrakurikuler seni tari 
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tradisional ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kegiatan di bidang 

akademik dan non akademik sehingga siswa dapat berkembang dengan baik dan 

ketika hidup bermasyarakat dapat menjadi manusia yang berkarakter, cerdas, dan 

berkepribadian serta dapat barpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan bangsa. 

Ekstrakurikuler seni tari tradisional ini juga bertujuan untuk melengkapi kegiatan 

siswa karena siswa juga ternyata tertarik sehingga dapat dijadikan wahana rekreatif 

untuk siswa.  

4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional di 

SDN Tambakaji 01 Semarang 

Gambaran pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di 

SDN Tambakaji 01 Semarang dapat dilihat dari 5 indikator yang diamati meliputi: 

a) kegiatan pra pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional; b) kegiatan awal 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional; c) kegiatan inti pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional; d) kegiatan akhir pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional; e) komponen pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Data yang disajikan didapatkan dari hasil observasi sebanyak 3 kali, 

wawancara, angket, catatan lapangan dan dokumentasi. Berikut penjabaran hasil 

penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal 

dalam tiap indikatornya. 

4.1.2.1 Kegiatan pra pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Berdasarkan hasil observasi pada indikator kegiatan pra pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional diperoleh skor 7 dengan presentase 58,33% dan 
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termasuk dalam kategori baik. Berikut ini tabel hasil observasi pada indikator 

kegiatan pra pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Tabel 4.1 : Hasil observasi pada indikator kegiatan  

pra pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Observasi Deskriptor Jumlah 

skor 

 1 2 3 4  

1 √ √ - - 2 

2 √ √ - - 2 

3 √ √ √ - 3 

Total skor indikator 1 7 

Persentase  58,33% 

Kategori  Baik 

 

Pada kegiatan pra pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional deskriptor 

yang tampak adalah deskriptor ke 1 yaitu guru menyiapkan media dan alat 

penunjang dalam pembelajaran dengan teliti, deskriptor ke 2 yaitu guru 

mengkondisikan siswa dengan tegas, dan deskriptor ke 3 yaitu guru membiasakan 

berdoa dengan khitmad dan tertib sebelum memulai pembelajaran. Berikut 

deskripsi untuk tiap deskriptor yang tampak. 

Deskriptor 1 yaitu guru menyiapkan media dan alat penunjang dalam 

pembelajaran dengan teliti, deskriptor tersebut selalu tampak. Berdasarkan hasil 

observasi bahwa sebelum pembelajaran dimulai guru menyiapkan media dan 

komponen penunjang pembelajaran. Media yang digunakan untuk mengajar adalah 

media auditif yaitu berupa tape recorder yang dilengkapi dengan USB dan speaker 

yang digunakan untuk memutar iringan musik tarian. Guru juga menyiapkan 

komponen penujang pembelajaran berupa piring yang digunakan untuk properti 

ketika siswa putri menarikan Tari Lilin.  
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Deskriptor 2 yaitu guru mengkondisikan siswa dengan tegas, deskriptor tersebut 

selalu tampak. Berdasarkan hasil observasi bahwa setelah menyiapkan media, guru 

mengkondisikan siswa dengan tegas yaitu dengan menginstruksikan siswa untuk 

segera meletakkan tas dan membentuk barisan sebelum pembelajaran seni tari 

tradisional dimulai. Ketika siswa melaksanakan instruksi guru untuk tidak 

membawa tas saat sedang menari maka sikap disiplin siswa akan terbentuk karena 

siswa mematuhi peraturan yang ada.  

Selain dari hasil observasi, berdasarkan data yang didapatkan dari angket dengan 

indikator perilaku siswa yang menunjukkan karakter disiplin pada pernyataan 

nomor 6 yaitu “Saya mematuhi peraturan yang ada selama pembelajaran”. 

Didapatkan hasil bahwa dari 62 siswa, 35 siswa mendapat mendapat skor 4 dengan 

menjawab “selalu”, 22 siswa mendapat skor  3 dengan menjawab “sering”, dan 5 

siswa mendapat skor 2 dengan menjawab “jarang”.   

Deskriptor 3 adalah guru membiasakan berdoa dengan khitmad dan tertib 

sebelum memulai pembelajaran, deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil 

observasi pada saat guru menginstruksikan siswa yang berada pada barisan depan 

untuk memimpin doa. Siswa berdoa bersama dengan tertib dan khitmad.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Siswa Berdoa Dengan Khitmad dan Tertib 
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4.1.2.2 Kegiatan awal pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Berdasarkan hasil observasi pada indikator kegiatan awal pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional diperoleh skor 6 dengan presentase 50% dan 

termasuk dalam kategori baik. Berikut ini tabel hasil observasi pada indikator 

kegiatan awal pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Tabel 4.2: Hasil observasi pada indikator kegiatan 

awal pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Observasi Deskriptor Jumlah 

skor 

 1 2 3 4  

1 √ - √ - 2 

2 √ - √ - 2 

3 √ - √ - 2 

Total skor indikator 2 6 

Persentase  50 % 

Kategori  Baik 

 

Pada kegiatan awal pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional deskriptor 

yang tampak adalah deskriptor ke 1 yaitu guru menanamkan disiplin pada siswa 

dan deskriptor ke 3 yaitu guru menyiapkan materi ajar dengan teliti. Berikut 

deskripsi untuk tiap deskriptor yang tampak.  

Deskriptor 1 yaitu guru menanamkan disiplin pada siswa, deskriptor tersebut 

selalu tampak. Berdasarkan hasil observasi pada saat awal pembelajaran siswa telah 

membentuk barisan. Guru menginstruksikan pada siswa untuk berbaris rapi dan 

tertib dengan berkeliling mengatur barisan.  

Selain dari hasil observasi, berdasarkan data yang didapatkan dari angket dengan 

indikator perilaku siswa yang menunjukkan karakter disiplin pada pernyataan 

nomor 7 yaitu “Saya berbaris dengan tertib sebelum pembelajaran dimulai”. 

Didapatkan hasil bahwa dari 62 siswa, 35 siswa mendapat mendapat skor 4 dengan 
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menjawab “selalu”, 23 siswa mendapat skor  3 dengan menjawab “sering”, 3 siswa 

mendapat skor 2 dengan menjawab “jarang”, dan 1 orang mendapat skor 1 dengan 

menjawab “tidak pernah”. 

Untuk mendukung data hasil observasi, berikut adalah hasil dokumentasi berupa 

foto ketika siswa berdoa dengan khitmad dan tertib dengan barisan yang rapi. 

 

Gambar 4.2 Siswa Berbaris Dengan Tertib dan Rapi 

Deskriptor 3 yaitu guru menyiapkan materi ajar dengan teliti, deskriptor tersebut 

selalu tampak. Berdasarkan hasil observasi bahwa setelah siswa berbaris dengan 

tertib dan siap menerima pembelajaran, guru mulai menyiapkan materi yang akan 

diajarkan. Pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional guru 

tidak diwajibkan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti RPP. Guru 

menyiapkan kaset dan flashdisk yang berisi musik dari Tari Rampak, Tari Indang, 

Tari Lilin, dan Tari Denok yang nantinya akan digunakan guru untuk mengiringi 

tarian yang diajarkan pada siswa.  

Selain dari hasil observasi, berdasarkan wawancara dengan Ibu Darmi pada 

tanggal 17 Mei 2016 yaitu tarian yang diajarkan adalah Tari Denok dari Semarang, 
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Tari Lilin dari Jawa Tengah, Tari Indang dari Padang, dan Tari Rampak dari Jawa 

Tengah. 

4.1.2.3 Kegiatan inti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Berdasarkan hasil observasi pada indikator kegiatan inti pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional diperoleh skor 9 dengan presentase 75% dan 

termasuk dalam kategori baik. Berikut ini tabel hasil observasi pada indikator 

kegiatan inti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Tabel 4.3: Hasil observasi pada indikator kegiatan 

inti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Observasi Deskriptor Jumlah 

skor 

 1 2 3 4  

1 √ √ √ - 3 

2 √ √ √ - 3 

3 √ √ - √ 3 

Total skor indikator 3 9 

Persentase  75 % 

Kategori  Baik 

 

Pada kegiatan inti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional semua 

deskriptor tampak. Deskriptor ke 1 yaitu guru menguasai materi ajar dengan baik, 

deskriptor ke 2 yaitu guru memberi arahan pada seluruh siswa baik secara individu 

maupun kelompok dengan penuh perhatian, deskriptor ke 3 yaitu guru memberi 

contoh yang benar pada siswa yang masih melakukan kesalahan dengan jelas dan 

deskriptor ke 4 yaitu guru dapat mengamati seluruh siswa ketika menyampaikan 

materi. 

 Pada kegiatan inti guru mengajarkan 4 tarian yaitu Tari Rampak dan Tari Indang 

untuk siswa putra, Tari Denok dan Tari Lilin untuk siswa putri. Dalam 
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pelaksanaanya guru menggunakan metode pembelajaran latihan yaitu guru 

memberi contoh gerakan tari di dihadapan seluruh siswa, kemudian siswa 

menirukan gerakan guru. Berikut deskripsi untuk deskriptor yang tampak pada tiap 

pembelajaran. 

1) Kegiatan inti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 23 April 2016 

a) Pembelajaran Tari Rampak  

Deskriptor 1 yaitu guru menguasai materi ajar dengan baik, deskriptor tersebut 

tampak berdasarkan hasil observasi pada saat inti pembelajaran yaitu sebelum siswa 

menarikan Tari Rampak dengan musik pengiringnya, guru terlebih dahulu 

mengajarkan beberapa gerakan dengan hitungan. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru dan bersama-sama menggerakan anggota tubuhnya sesuai yang diajarkan oleh 

guru. Guru berpindah tempat agar dapat mengamati seluruh siswa. Setelah 

menarikan tanpa iringan musik, selanjutnya guru mengajarkan tarian menggunakan 

iringan musik.  

Ketika menari menggunakan iringan, siswa menggerakan anggota tubuhnya 

dengan percaya diri sesuai dengan yang diajarkan guru sebelum menggunakan 

iringan musik dengan mengucapkan hitungannya seperti berikut. 

“Satu, dua, tiga” (dengan menggerakan tanganya ke kanan dan kiri) 

Beberapa siswa terlihat salah memulai gerakan, misalnya ketika harus 

menggerakan tangan ke arah kanan siswa justru menggerakan tangan ke arah kiri. 

Selain itu pandangan siswa ketika menari terkadang tidak sesuai dengan tari yang 

diajarkan. Terdapat pula beberapa siswa yang terkadang berbicara dan bergurau 

dengan temannya. Jumlah siswa yang banyak menyulitkan guru untuk mengawasi 
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siswanya satu per satu. Namun semua siswa tidak malu untuk menggerakan anggota 

tubuhnya walaupun masih salah ketika menari. 

Selain dari hasil observasi, berdasarkan wawancara dengan Ibu Darmi pada 

tanggal 17 Mei 2016 yaitu Ibu Darmi sudah mempunyai pengalaman mengajar seni 

tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang selama 21 tahun dari tahun 1995-

sekarang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pembelajaran Tari Rampak Pada Observasi 1 

b) Pembelajaran Tari Lilin 

Siswa putri bersiap dengan posisinya membawa piring di tangan kanan dan kiri. 

Selanjutnya siswa menari dengan diringi musik Tari Lilin. Selama pembelajaran 

sebagian besar siswa sudah memperhatikan gerakan dan arahan yang diajarkan guru 

serta menarikan tarian dengan benar. Seperti ketika guru memberi instruksi seperti 

berikut. 

“Ayo senyum lho ya senyum” 

“Mendak lagi, ayo kepalanya, ditekuk kakinya” 

“Atas” (dengan memberi contoh gerakan kedua tangan diangakat ke atas) 

 

Namun terdapat beberapa siswa yang masih melakukan kesalahan seperti ketika 

seharusnya berputar ke kiri namun siswa justru berputar ke kanan. Pada kegiatan 
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ini deskriptor 3 tampak yaitu guru memberi contoh yang benar pada siswa yang 

masih melakukan kesalahan dengan jelas, berdasarkan hasil observasi pada saat 

mendapati siswa melakukan kesalahan siswa lain mengingatkan dan guru 

mendekati untuk memberikan contoh yang benar pada siswa tersebut. 

Selain dari hasil observasi, berdasarkan data yang didapatkan dari angket dengan 

indikator perilaku siswa yang menunjukkan karakter toleransi pada pernyataan 

nomor 3 yaitu “Saya mengingatkan teman yang melakukan kesalahan ketika 

menari”. Didapatkan hasil bahwa dari 62 siswa, 17 siswa mendapat mendapat skor 

4 dengan menjawab “selalu”, 18 siswa mendapat skor 3 dengan menjawab “sering”, 

18 siswa mendapat skor 2 dengan menjawab “jarang”, dan 9 siswa mendapat skor 

1 dengan menjawab “tidak pernah”.  

Selama pembelajaran sesekali guru memberi instruksi untuk memulai gerakan 

seperti berikut. 

“Ayo kanan dulu” (maksudnya adalah yang digerakan tangan kanan terlebih 

dahulu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Guru Memberi Contoh Kepada Siswa yang  

Masih Melakukan Kesalahan 
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Terdapat pula siswa yang bergurau dengan temannya kemudian guru mendekati 

dan mengingatkan. Guru berpindah-pindah tempat agar dapat mengamati seluruh 

siswa. Ketika pembelajaran berlangsung salah satu siswa yang bernama Zahra 

meminta izin untuk tidak mengikuti pembelajaran seperti berikut. 

“Bu, saya mau izin” ,  

“Iya, mau persiapan lomba pramuka ya”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pembelajaran Tari Lilin Pada Observasi 1 

c) Pembelajaran Tari Denok 

Pembelajaran dilanjutkan dengan pembelajaran Tari Denok. Siswa telah bersiap 

dengan posisinya memakai sampur di pinggang. Selama pembelajaran sebagian 

besar siswa sudah memperhatikan gerakan dan arahan yang diajarkan guru seperti 

berikut. 

“Ayo kepalanya” (siswa merespon dengan menggerakan kepalanya dengan 

benar) 

“Pelan-pelan” (ketika siswa terlalu cepat saat gerakan berputar) 

 

Pada kegiatan ini deskriptor 2 yaitu guru memberi arahan pada seluruh siswa 

baik secara individu maupun kelompok dengan penuh perhatian, berdasarkan hasil 

observasi pada saat mengajar dan memberi arahan guru tidak berada pada satu 

tempat saja tetapi berpindah-pindah agar seluruh siswa mendapat arahan dengan 
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jelas. Siswa menghargai arahan yang diberikan guru dengan memperhatikan dan 

merespon. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.6 Pembelajaran Tari Denok Pada Observasi 1 

Selain dari hasil observasi, berdasarkan data yang didapatkan dari angket dengan 

indikator perilaku siswa yang menunjukkan karakter toleransi pada pernyataan 

nomor 4 yaitu “Saya memperhatikan penjelasan guru selama pembelajaran 

berlangsung”. Didapatkan hasil bahwa dari 62 siswa, 41 siswa mendapat mendapat 

skor 4 dengan menjawab “selalu” dan 21 siswa mendapat skor  3 dengan menjawab 

“sering”.  

Selama pembelajaran sebagian siswa sudah menarikan tarian dengan benar 

menggunakan properti yaitu sampur, meskipun terdapat beberapa siswa yang tidak 

membawa. Beberapa siswa masih terlihat melakukan kesalahan seperti seharusnya 

bergerak ke kanan tapi yang dilakukan sebaliknya. Siswa putri terlihat belum hafal 

tarian ini, ketika guru berpindah tempat  dan yang terjadi  adalah beberapa siswa 

melakukan kesalahan.  

 

 



87 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Pembelajaran Tari Denok Pada Observasi 1 (2) 

Walaupun masih salah, semua siswa tidak malu untuk menggerakan anggota 

tubuhnya ketika menari. Terdapat pula siswa ikut menyanyikan lagu pada tarian 

seperti berikut. 

“Kaki melenggang aduh” 

2) Kegiatan inti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 28 April 2016 

a) Pembelajaran Tari Lilin 

Deskriptor 1 yaitu guru menguasai materi ajar dengan baik, deskriptor tersebut 

tampak berdasarkan hasil observasi berikut. Pembelajaran selanjutnya,  guru 

mengawali dengan menyiapkan kaset Tari Lilin. Sementara guru menyiapkan 

musik iringan, siswa terlihat memainkan piring dan mempelajari terlebih dahulu 

tarian tersebut. Setelah musik iringan siap, siswa juga sudah siap dengan posisinya 

membawa piring di tangan kanan dan kiri. Guru menggunakan komponen 

penunjang berupa piring kertas ketika mengajarkan tarian. Pada awal gerakan guru 

memberi instruksi sebagai berikut. 

“Mendak lagi kakinya”  
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Siswa langsung merespon instruksi tersebut, hal ini terlihat dari sebagian besar 

siswa membenarkan posisi mereka sesuai dengan instruksi guru. Selain instruksi 

tersebut, guru juga selalu menginstruksikan siswa untuk senyum ketika sedang 

menari. Pada saat siswa melakukan kesalahan guru mengingatkanya seperti berikut. 

“Tanganmu terbalik, seharusnya tangan kiri di atas” 

Pada kegiatan ini deskriptor 3 tampak yaitu guru memberi contoh yang benar 

pada siswa yang masih melakukan kesalahan dengan jelas, berdasarkan hasil 

observasi pada saat mendapati siswa melakukan kesalahan siswa lain mengingatkan 

dan guru memberikan contoh yang benar pada siswa tersebut. 

Selama pembelajaran guru memberikan arahan dan hitungan gerakan kepada 

siswa terutama pada saat awal gerakan seperti berikut.  

“Sesuaikan dengan irama” 

“Ayo kepalanya” 

“Atas” (dengan memberi contoh gerakan kedua tangan diangakat ke atas) 

“Jarinya, jarinya perhatikan, nyekiting ya” 

“Kanan dulu, satu dua” (guru menepukan tangan saat mengucapkan satu dua) 

“Buka tutup buka tutup” (siswa merespon dengan mengucapkan aba-aba 

tersebut ketika menggerakan tangannya) 

 

Sebagian siswa sudah menarikan tarian dengan benar. Namun terdapat beberapa 

siswa yang masih melakukan kesalahan seperti ketika seharusnya menggerakan 

tangan ke kanan tetapi yang dilakukan justru sebaliknya. Ketika ada siswa yang 

melakukan kesalahan siswa lain mengingatkan.  

Selama pembelajaran berlangsung masih terdapat siswa yang bergurau dengan 

temannya. Ketika menari siswa putri dapat mengikuti gerakan yang diajarkan oleh 

guru. Arah pandangan juga sebagian besar sudah sesuai dengan tarian. Siswa putri 

terlihat semangat dan senang ketika menari, saat gerakan terakhir pada Tari Lilin 
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dimana siswa mengangkat kedua tangannya ke atas dan berputar dengan berkata 

“Ye” kemudian menepuk kedua piringnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Pembelajaran Tari Lilin Pada Observasi 2 

b) Pembelajaran Tari Denok 

Pembelajaran dilanjutkan dengan pembelajaran Tari Denok. Guru menggunakan 

komponen penunjang berupa sampur ketika mengajarkan tarian. Selama 

pembelajaran sebagian besar siswa sudah memperhatikan gerakan dan arahan yang 

diajarkan guru seperti berikut. 

“Ayo kepalanya” (guru mencontohkan gerakan kepala kepada siswa) 

“Dipaskan dengan iramanya” 

 

Selama pembelajaran sebagian siswa sudah menarikan tarian dengan benar 

menggunakan properti yaitu sampur, meskipun terdapat beberapa siswa yang tidak 

membawa. Terdapat beberapa siswa yang masih melakukan kesalahan seperti 

seharusnya memutar ke kiri tapi justru melakukan sebaliknya. Guru mengingatkan 

siswa yang melakukan kesalahan seperti berikut. 

“Putar ke belakang, ayo kamu terbalik” 
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Deskriptor 2 tampak yaitu guru memberi arahan pada seluruh siswa baik secara 

individu maupun kelompok dengan penuh perhatian berdasarkan hasil observasi 

pada saat mengajar guru berpindah posisi agar seluruh siswa mendapat arahan 

dengan jelas. Siswa menghargai arahan yang diberikan guru dengan 

memperhatikan dan merespon.  

 

Gambar 4.9 Pembelajaran Tari Denok Pada Observasi 2 

 Walaupun masih salah ketika menari, namun semua siswa tidak malu untuk 

menggerakan anggota tubuhnya ketika menari. Siswa putri terlihat semangat dan 

senang ketika menari, setelah gerakan terakhir beberapa siswa terlihat bertepuk 

tangan. 

3) Kegiatan inti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 14 Mei 2016 

a) Pembelajaran Tari Indang  

Deskriptor 1 adalah guru menguasai materi ajar dengan baik, deskriptor tersebut 

tampak berdasarkan hasil observasi berikut. Pada pembelajaran kali ini guru 

langsung melatih Tari Indang menggunakan iringan musik. Siswa telah siap 

menerima pembelajaran dan guru memulai memutar iringan musik kemudian 

mengajarkan siswa menari. Pada awal memulai gerakan guru memberi instruksi 

seperti berikut. 
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“Yang bagus lho ya”  

“Siap Bu” (beberapa siswa merespon instruksi dari guru) 

“Ayo Kepalanya” (siswa merespon dengan menggerakan kepala seperti yang 

diajarkan oleh guru) 

“Ayo tangannya yang lebih semangat” (siswa merespon dengan menggerakkan 

tangannya dengan lebih semangat) 

 

Guru tidak berpindah tempat ketika mengajar karena tarian tersebut banyak 

gerakan dengan posisi duduk. Selama pembelajaran sebagian besar siswa sudah 

memperhatikan gerakan dan arahan yang diajarkan guru. Namun terdapat beberapa 

siswa yang bergerak dengan seenaknya sendiri kurang sesuai dengan yang 

diajarkan guru. Selain itu pandangan siswa ketika menari terkadang tidak sesuai 

dengan tari yang diajarkan. Terdapat pula siswa yang bergurau dengan temannya, 

kemudian guru mengingatkan. Pada pembelajaran kali ini jumlah siswa tidak terlalu 

banyak sehingga guru dapat mengamati seluruh siswa.  Semua siswa tidak malu 

untuk menggerakan anggota tubuhnya walaupun masih salah ketika menari. Siswa 

putra terlihat semangat dan senang ketika menari, hal ini terlihat dari ekspresi siswa 

yang riang serta beberapa siswa ikut menyanyikan lagu pada tarian seperti berikut. 

“Dindin badindin oi dindin badindin” 

 

Gambar 4.10 Pembelajaran Tari Indang Pada Observasi 3 



92 

 

 
 

b) Pembelajaran Tari Lilin 

Pembelajaran selanjutnya,  guru mengawali dengan menyiapkan kaset Tari Lilin. 

Setelah musik iringan siap, siswa juga sudah siap dengan posisinya membawa 

piring di tangan kanan dan kiri. Guru menggunakan komponen penunjang berupa 

piring kertas ketika mengajarkan tarian. Selama pembelajaran guru memberikan 

arahan dan hitungan gerakan kepada siswa terutama pada saat awal gerakan seperti 

berikut.  

“Gerakkan kepalanya, satu dua tiga” (siswa merespon dengan menggerakkan 

kepala sesuai yang dicontohkan guru) 

“....tujuh atas, putar ke kanan” (siswa merespon dengan menggerakkan tangan 

ke atas dan berputar sesuai yang dicontohkan guru) 

 

Pada kegiatan tersebut, deskriptor 4 tampak yaitu guru dapat mengamati seluruh 

siswa ketika menari karena jumlah siswa yang sedikit. Deskriptor 2 juga tampak 

yaitu guru memberi arahan pada seluruh siswa baik secara individu maupun 

kelompok dengan penuh perhatian berdasarkan hasil observasi sebagian besar siswa 

sudah memperhatikan gerakan dan arahan yang diajarkan guru serta menarikan 

tarian dengan benar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Pembelajaran Tari Lilin Pada Observasi 3 
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Ketika menari siswa putri dapat mengikuti gerakan yang diajarkan oleh guru 

walaupun terkadang beberapa siswa masih ada yang melakukan kesalahan, seperti 

ketika harus menggerakkan tangan ke kanan tapi yang dilakukan justru sebaliknya. 

Arah pandangan juga sebagian besar sudah sesuai dengan tarian. Siswa putri terlihat 

semangat dan senang ketika menari, saat gerakan terakhir pada tari lilin dimana 

siswa mengangkat kedua tangannya ke atas siswa menunjukkan ekspresi riang di 

wajah. 

4.1.2.4 Kegiatan akhir pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Berdasarkan hasil observasi pada indikator kegiatan akhir pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional diperoleh skor 8 dengan presentase 66,66% dan 

termasuk dalam kategori baik. Berikut ini tabel hasil observasi pada indikator 

kegiatan akhir pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Tabel 4.4: Hasil observasi pada indikator 

kegiatan akhir pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Observasi Deskriptor Jumlah 

skor 

 1 2 3 4  

1 - √ - √ 2 

2 √ √ √ √ 4 

3 - √ √ √ 3 

Total skor indikator 4 9 

Persentase  75% 

Kategori  Baik 

 

Pada kegiatan akhir pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional semua 

deskriptor tampak. Deskriptor ke 1 adalah guru memberi penguatan setelah 

kegiatan inti berakhir, deskriptor ke 2 adalah guru menghimbau siswa untuk 

mengembalikan peralatan tari pada tempatnya dengan rapi, deskriptor ke 3 adalah 

guru membiasakan berdoa dengan khitmad dan tertib untuk mengakhiri 
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pembelajaran, dan deskriptor ke 4 adalah guru membiasakan siswa untuk 

berpamitan sebelum pulang sekolah. Berikut deskripsi untuk tiap deskriptor pada 

kegiatan akhir pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional . 

Deskriptor 1 adalah guru memberi penguatan setelah kegiatan inti berakhir. 

Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi tanggal 28 April 2016, 

pembelajaran diakhiri dengan siswa putri mengambil kembali tas mereka dan 

kembali ke barisan. Selanjutnya guru memberi penguatan kepada siswa dengan 

memberi pujian bahwa sudah menari dengan baik dan harus tetap semangat berlatih 

agar dapat menari lebih baik untuk ujian nanti karena masih ada waktu untuk 

belajar.  

Deskriptor 2 adalah guru menghimbau siswa untuk mengembalikan peralatan 

tari pada tempatnya dengan rapi, deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil 

observasi saat guru menginstruksikan kepada siswa untuk mengembalikan kembali 

tape recorder dan piring kertas tersebut. Pada setiap pertemuan guru secara 

bergiliran dalam menugaskan siswa untuk mengembalikan peralatan tari. 

Deskriptor 3 adalah guru membiasakan berdoa dengan khitmad dan tertib untuk 

mengakhiri pembelajaran. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi 

tanggal 28 April dan 14 Mei 2016, ketika setelah memberi penguatan, guru 

menginstruksikan salah satu siswa untuk memimpin doa.  

Deskriptor 4 adalah guru membiasakan siswa untuk berpamitan sebelum pulang 

sekolah, deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat siswa 

berpamitan kepada guru dengan berbaris satu persatu untuk bersalaman dengan 

guru. 
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 Selain dari hasil observasi, berdasarkan data yang didapatkan dari angket 

dengan indikator perilaku siswa yang menunjukkan karakter hormat dan santun 

pada pernyataan nomor 24 yaitu “Saya berpamitan pada guru sebelum pulang”. 

Didapatkan hasil bahwa dari 62 siswa, 56 siswa mendapat mendapat skor 4 dengan 

menjawab “selalu”, 5 siswa mendapat skor  3 dengan menjawab “sering”, dan 1 

siswa mendapatk skor 1 dengan menjawab “tidak pernah”.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Siswa Berpamitan Sebelum Pulang 

4.1.2.5 Komponen pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Berdasarkan hasil observasi pada indikator komponen pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional diperoleh skor 8 dengan presentase 66,66% dan 

termasuk dalam kategori baik. Berikut ini tabel hasil observasi pada indikator 

komponen pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Tabel 4.5: Hasil observasi pada indikator 

komponen pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

Observasi Deskriptor Jumlah 

skor 

 1 2 3 4  

1 √ - - √ 2 

2 √ - √ √ 3 

3 √ - √ √ 3 

Total skor indikator 5 8 
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Persentase  66,66% 

Kategori  Baik 

 

Pada komponen pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional, deskriptor 

yang tampak adalah deskriptor ke 1 yaitu guru menggunakan media pembelajaran 

yang menarik bagi siswa, deskriptor ke 3 yaitu guru memanfaatkan alat penunjang 

lain untuk mempermudah pembelajaran, dan deskriptor ke 4 yaitu guru memilih 

materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Berikut deskripsi 

untuk tiap deskriptor yang tampak. 

Deskriptor 1 yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi 

siswa. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi, guru menggunakan 

media auditif berupa tape  recorder yang dilengkapi dengan USB dan speaker. Tape 

tersebut digunakan untuk memutar iringan musik pada tarian. Dengan adanya 

musik iringan siswa menjadi lebih tertarik hal tersebut terlihat dari beberapa siswa 

ikut menyanyikan lagu pada tarian. 

Deskriptor 3 yaitu guru memanfaatkan alat penunjang lain untuk mempermudah 

pembelajaran. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi, guru 

menggunakan alat penunjang berupa sampur ketika mengajarkan Tari Denok dan 

menggunakan piring ketika menarikan Tari Lilin. Selain itu guru juga 

menggunakan kaset dan flashdisk yang digunakan untuk mendukung media tape 

ketika memutar iringan musik pada tarian. 

Deskriptor 4 yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi, materi 

pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 

Semarang adalah Tari Indang yang berasal dari daerah Padang, Tari Denok yang 
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berasal dari daerah Semarang. Tari Rampak dan Tari Lilin yang merupakan tari 

kreasi yang berasal dari Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Darmi 

tanggal 17 Mei 2016 mengatakan bahwa tarian tersebut sudah sesuai dengan 

karakteristik siswa.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

melibatkan beberapa komponen pembelajaran diantaranya sebagai berikut. 

a) Tujuan Pembelajaran 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Akhmad Turodi dalam 

wawancara tanggal 24 Mei 2016 mengatakan bahwa tujuan dari diadakanya 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang 

adalah untuk menyeimbangkan antara kegiatan di bidang akademik dan non 

akademik sehingga siswa dapat berkembang dengan baik dan ketika hidup 

bermasyarakat dapat menjadi manusia yang berkarakter, cerdas, dan berkepribadian 

serta dapat barpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Ekstrakurikuler 

seni tari tradisional ini juga bertujuan untuk melengkapi kegiatan siswa karena 

siswa juga ternyata tertarik sehingga dapat dijadikan wahana rekreatif untuk siswa. 

Sedangkan menurut Ibu Darmi dalam wawancara tanggal 17 Mei 2016 

mengatakan bahwa tujuan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional adalah 

untuk memberikan pengalaman kepada siswa agar mereka dapat mengetahui dan 

menarikan tarian yang berasal dari daerah di Indonesia. Selain itu pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan 

daerah supaya tidak punah karena semakin banyaknya tarian-tarian yang berasal 

dari luar Indonesia.  
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b) Materi Pelajaran 

Materi yang diberikan pada siswa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Materi 

pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 

Semarang adalah Tari Indang yang berasal dari daerah Padang, Tari Denok yang 

berasal dari daerah Semarang. Tari Rampak dan Tari Lilin yang merupakan tari 

kreasi yang berasal dari Jawa Tengah ciptaan Bapak Untung Muljono. Berdasarkan 

wawancara dengan Ibu Darmi tanggal 17 Mei 2016 mengatakan bahwa Tari Denok 

memang dianjurkan untuk diajarkan kepada siswa karena Semarang memiliki tarian 

khas sendiri jadi paling tidak siswa harus tahu dan mempelajarinya sebelum 

mempelajari tari dari daerah lain..  

c) Metode Pembelajaran 

Metode mengajar yang digunakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional adalah metode latihan. Guru memberikan contoh gerakan tari di hadapan 

seluruh siswa, kemudian seluruh siswa mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh 

guru dengan tepat.  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Darmi tanggal 17 Mei 2016 mengatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode latihan dimana siswa menirukan 

tarian yang diajarkan. Dalam mengajarkan tarian, guru seolah-olah menjadi cermin 

siswa, jadi ketika guru menginstruksikan menggerakkan tangan kiri maka yang 

dipraktikan guru adalah tangan kanan. 

d) Media Pembelajaran 

Media yang digunakan guru dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional adalah media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar. Media 
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tersebut berupa tape recorder yang dilengkapi dengan USB dan speaker. Tape 

tersebut digunakan untuk memutar iringan musik tarian agar seluruh siswa dapat 

mendengar iringan musik pada tarian yang diajarkan oleh guru . 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Tape Recorder yang dilengkapi dengan USB dan speaker 

e) Alat Pembelajaran 

Alat yang digunakan sebagai penunjang untuk membantu atau mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional diantaranya 

adalah: a) kaset tari dan flashdisk, kaset tari dan flashdisk digunakan untuk 

mendukung media tape ketika memutar iringan musik pada tarian; b) piring, piring 

digunakan untuk mempermudah mempelajari Tari Lilin; c) sampur, sampur 

digunakan untuk mempermudah dalam mempelajari Tari Denok. 

 

Gambar 4.14 Alat Penunjang Pembelajaran  

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional 
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4.1.3 Bentuk Karakter Siswa Kelas Tinggi Pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang 

Gambaran karakter siswa kelas tinggi dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang dapat dilihat dari 7 indikator 

yang meliputi: a) karakter toleransi siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisonal; b) karakter disiplin siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal; c) karakter cinta tanah air siswa 

pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal; d) karakter 

cinta damai siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisonal; e) karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisonal; f) karakter hormat dan santun siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal; g) karakter percaya 

diri siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal.  

Data yang disajikan didapatkan dari hasil observasi sebanyak 3 kali, 

wawancara, angket, catatan lapangan dan dokumentasi. Berikut penjabaran hasil 

penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal 

dalam tiap indikatornya. 

4.1.3.1 Karakter Toleransi Siswa pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

 Toleransi yang dikembangkan dalam pembelajaran merupakan sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan serta menghormati antar sesama. Berdasarkan 

data hasil perhitungan angket dengan kuartil dan persentase tentang karakter 

toleransi siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 
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Hasil Angket Karakter Toleransi Siswa pada 

Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari 

Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang

di SDN Tambakaji 01 Semarang diperoleh skor rata-rata sebesar 13,44 dengan 

persentase 84% dan termasuk dalam kategori baik. Ditinjau dari kriteria jawaban 

masing-masing siswa diperoleh hasil yang  disajikan dalam bentuk grafik seperti 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Grafik Hasil Angket Karakter Toleransi Siswa 

Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa 29 siswa 

(46,77%) memiliki karakter toleransi yang sangat baik, 32 siswa (51,61%) memiliki 

karakter toleransi yang baik, dan 1 siswa (1,61%) yang memiliki karakter toleransi 

yang cukup baik. Maka dapat disimpulkan berdasarkan data angket bahwa karakter 

toleransi siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal 

di SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam kategori baik. 

Pada indikator angket karakter toleransi siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 pernyataan 

diantaranya: 1) saya menghargai perbedaan agama, suku, dan ras dalam kelompok 

tari; 2) saya senang menari bersama kelompok selama pembelajaran; 3) saya 

mengingatkan teman yang melakukan kesalahan ketika menari; 4) saya 
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memperhatikan penjelasan guru selama pembelajaran berlangsung. Dari ke 4 

pernyataan tersebut skor paling banyak terdapat pada pernyataan pertama yaitu 228, 

siswa paling banyak mendapat skor 4 yaitu 47 siswa. Sisanya terdapat  11 siswa 

mendapat skor 3, 3 siswa mendapat skor 2, dan 1 siswa mendapat sko1.  

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi. Data hasil 

observasi peneliti mengenai karakter toleransi siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional diperoleh skor 8 dengan 

presentase 66,66% dan termasuk dalam kategori baik.  

Pada indikator observasi mengenai karakter toleransi siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional, terdapat 4 deskriptor 

yang diamati yaitu: 1) siswa saling menghargai perbedaan agama, suku, dan ras 

dalam kelompoknya; 2) siswa bersama-sama menghasilkan gerakan tari yang 

harmonis; 3) siswa mengingatkan teman yang melakukan kesalahan ketika menari; 

4) siswa memperhatikan penjelasan guru selama pembelajaran dengan penuh 

perhatian. Dari ke 4 deskriptor hanya 3 deskriptor yang tampak yaitu deskriptor 1, 

3, dan 4. 

Deskriptor 1 yaitu siswa saling menghargai perbedaan agama, suku, dan ras 

dalam kelompoknya, deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 

01, dalam barisan siswa memiliki perbedaan seperti agama, suku, dan warna kulit, 

tetapi ketika membentuk barisan siswa tidak ada yang membeda-bedakan teman. 

Sikap toleransi juga terlihat ketika guru melakukan pembiasaan kepada siswa putri 
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yang menunggu giliran agar tidak mengganggu dan harus menghargai temannya 

yang sedang menari.  

Deskriptor 2 yaitu siswa bersama-sama menghasilkan gerakan tari yang 

harmonis, deskriptor tersebut tidak tampak berdasarkan hasil observasi saat 

pembelajaran berlangsung siswa kurang menghasilkan gerakan yang harmonis 

karena terdapat siswa yang belum hafal beberapa gerakan. Siswa juga terkadang 

ada yang salah memulai gerakan namun siswa tersebut segera membenarkan 

gerakannya. 

Deskriptor 3 yaitu siswa mengingatkan teman yang melakukan kesalahan 

ketika menari deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi saat siswa 

mendapati temannya melakukan kesalahan, mereka tidak mengejek tetapi justru 

memberi perhatian dengan mengingatkan temannya.  

Deskriptor 4 yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru selama 

pembelajaran dengan penuh perhatian, deskriptor tesebut tampak berdasarkan hasil 

observasi saat pembelajaran berlangsung, siswa memperhatikan arahan dan 

penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru seni tari tradisional pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu ketika 

menari bersama-sama itu siswa tidak membeda-bedakan teman baik yang bisa atau 

tidak bisa dan siswa dibiasakan untuk membaur. 

4.1.3.2 Karakter Disiplin Siswa pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 
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Dalam mempelajari seni tari tradisional membutuhkan kesabaran. 

Disamping itu kedisiplinan juga diperlukan, misalnya dalam manajemen waktu dan 

tata tertib. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Akhmad Turodi 

tanggal 24 Mei 2016 mengatakan bahwa pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang dapat membentuk karakter disiplin 

siswa.  

Hasil wawancara tersebut sesuai data hasil perhitungan angket dengan 

kuartil dan persentase tentang karakter disiplin siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

diperoleh skor rata-rata sebesar 13,92 dengan persentase 87% dan termasuk dalam 

kategori sangat baik. Ditinjau dari kriteria jawaban masing-masing siswa diperoleh 

hasil yang  disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Grafik Hasil Angket Karakter Disiplin Siswa 

Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa 44 siswa 

(70,97%) memiliki karakter disiplin yang sangat baik, 17 siswa (27,42%) memiliki 

karakter disiplin yang baik, dan 1 siswa (1,61%) yang memiliki karakter disiplin 
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yang kurang baik. Maka dapat disimpulkan berdasarkan data angket bahwa karakter 

disiplin siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di 

SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Pada indikator angket tentang karakter disiplin siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 pernyataan 

diantaranya: 1)saya datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran; 2) saya 

mematuhi peraturan yang ada selama pembelajaran; 3) saya berbaris dengan tertib 

sebelum pembelajaran dimulai; 4) saya melakukan gerakan tari dengan benar sesuai 

yang diajarkan guru. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor paling banyak terdapat pada 

pernyataan  pertama yaitu 229, siswa paling banyak mendapat skor 4 yaitu 49 siswa. 

Sisanya terdapat  8 siswa mendapat skor 3, 4 siswa mendapat skor 2, dan 1 siswa 

mendapat skor 1.  

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi mengenai 

karakter disiplin siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang diperoleh skor 

12 dengan presentase 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik.  

Pada indikator observasi tentang karakter disiplin siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional , terdapat 4 deskriptor yang 

diamati yaitu 1) siswa datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran; 2) siswa 

mematuhi peraturan yang ada; 3) siswa berbaris dengan tertib sebelum 

pembelajaran dimulai; 4) siswa melakukan gerakan tari dengan benar sesuai yang 

diajarkan guru. Ke 4 deskriptor tersebut tampak pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional.  
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Deskriptor 1 yaitu siswa datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran, 

deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi ketika pelaksanaan 

pembelajaran tidak ada siswa yang datang terlambat.  

Deskriptor 2 yaitu siswa mematuhi peraturan yang ada, deskriptor tersebut 

tampak berdasarkan hasil observasi ketika pra pembelajaran guru mengkondisikan 

siswa dengan tegas untuk segera meletakkan tas dan membentuk barisan dengan 

tertib dan siswa melaksanakan instruksi guru tersebut dengan segera meletakkan tas 

dan membentuk barisan.  

Deskriptor 3 yaitu siswa berbaris dengan tertib sebelum pembelajaran 

dimulai, deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi ketika sebelum 

pembelajaran dimulai siswa telah meletakkan tas dan membentuk barisan dengan 

tertib seusuai yang diinstruksikan guru.  

Deskriptor 4 yaitu siswa melakukan gerakan tari dengan benar sesuai yang 

diajarkan guru, deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi selama 

pembelajaran siswa tampak menirukan gerakan tari yang diajarkan oleh guru 

dengan benar. Namun terkadang siswa salah ketika memulai gerakan awalnya. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru seni tari tradisional pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu 

mayoritas siswa sudah mematuhi peraturan yang ada. Siswa datang tepat waktu dan 

apabila datang terlambat atau tidak masuk pasti izin. Jika terdapat siswa yang tidak 

ikut tari sebanyak 3 kali tanpa izin maka akan dilaporkan ke guru kelasnya dan akan 

mendapat sanksi. Sanksinya adalah membuat kliping terkait dengan tarian 

tradisional.  
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4.1.3.3 Karakter Cinta Tanah Air Siswa pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

Cinta tanah air yang dikembangkan dalam pembelajaran merupakan sikap 

bangga dengan karya bangsa dan tindakan melestarikan seni budaya bangsa. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Akhmad Turodi tanggal 24 

Mei 2016 mengatakan bahwa pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di 

SDN Tambakaji 01 Semarang dapat membentuk karakter cinta tanah air siswa.  

Hasil wawancara tersebut sesuai data hasil perhitungan angket dengan 

kuartil dan persentase tentang karakter cinta tanah air siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

diperoleh skor rata-rata sebesar 13,39 dengan persentase 83,69% dan termasuk 

dalam kategori baik. Ditinjau dari kriteria jawaban masing-masing siswa diperoleh 

hasil yang  disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

Gambar 4.17 Grafik Hasil Angket Karakter Cinta Tanah Air Siswa 

Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa 37 siswa 

(59,68%) memiliki karakter cinta tanah air yang sangat baik, 21 siswa (33,87%) 

memiliki karakter cinta tanah air yang baik, dan 4 siswa (6,45%) yang memiliki 
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karakter cinta tanah air yang cukup baik. Maka dapat disimpulkan berdasarkan data 

angket bahwa karakter cinta tanah air siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam 

kategori baik.  

Pada indikator angket tentang bentuk karakter cinta tanah air siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 pernyataan 

diantaranya: 1) saya tertarik dengan tarian tradisional; 2) saya menikmati lagu dan 

gerakan tarian ketika menari; 3) saya bergerak dengan aktif ketika menari; 4) saya 

bangga dapat menari tarian tradisional. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor paling 

banyak terdapat pada pernyataan ke 4 yaitu 217, siswa paling banyak mendapat 

skor 4 yaitu 37 siswa. Sisanya terdapat  19 siswa mendapat skor 3, dan 6 siswa 

mendapat skor 2.  

Data angket tersebut didukung dengan data hasil pengamatan peneliti 

mengenai karakter cinta tanah air siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang diperoleh skor 

12 dengan presentase 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

Pada indikator observasi bentuk  karakter cinta tanah air siswa, terdapat 4 

deskriptor yang diamati yaitu 1) siswa tertarik untuk menarikan tari tradisional; 2) 

siswa bangga menarikan tari tradisional; 3) siswa bergerak dengan aktif ketika 

menari; 4) siswa menikmati lagu dan gerakan tarian ketika menari. Ke 4 deskriptor 

tersebut tampak pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional. 
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Deskriptor 1 yaitu siswa tertarik untuk menarikan tari tradisional, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan hasil observasi siswa selalu mengikuti pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional setiap minggunya dan siswa selalu datang tepat 

waktu untuk mengikuti pembelajaran tersebut. 

Deskriptor 2 yaitu siswa bangga menarikan tari tradisional, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran siswa menari 

dengan semangat. Ketika guru memberi instruksi maka siswa merespon seperti 

berikut. 

“Yang bagus lho ya”  

“Siap Bu” (beberapa siswa merespon instruksi dari guru) 

“Ayo Kepalanya” (siswa merespon dengan menggerakan kepala seperti 

yang diajarkan oleh guru) (Observasi 14 Mei 2016). 

Respon dari siswa menunjukkan bahwa siswa semangat untuk belajar 

menari tarian tradisional hal tersebut merupakan salah satu bentuk rasa bangga 

siswa terhadap tarian tradisional. Siswa putri bertepuk tangan setelah menarikan 

tarian tradisional, hal ini juga menunjukan bahwa mereka senang dan bangga 

menarikan tarian tradisional. 

Deskriptor 3 yaitu siswa bergerak dengan aktif ketika menari, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran seni tari 

berlangsung siswa bergerak dengan aktif. Semua siswa tidak malu untuk 

menggerakan anggota tubuhnya walaupun terkadang masih salah ketika menari. 

Deskriptor 4 yaitu siswa menikmati lagu dan gerakan tarian ketika menari, 

deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi beberapa siswa terlihat 

menyanyikan lagu pada tarian yang sedang ditarikan seperti berikut. 

“Kaki melenggang aduh” (Observasi tanggal 23 April 2016) 
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“Dindin badindin oi dindin badindin” (Observasi tanggal 14 Mei 2016) 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru seni tari tradisional pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu bentuk 

karakter cinta tanah air siswa adalah adalah siswa suka menari dan terkadang 

meminta untuk diajarkan tarian yang baru karena sudah hafal dengan tarian yang 

biasanya diajarkan. Selain itu ketika siswa menarikan tarian tradisional, siswa ikut 

berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan. 

4.1.3.4 Karakter Cinta Damai Siswa pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

Cinta damai merupakan sikap dan tindakan anti kekerasan yang mendorong 

terciptanya suasana tentram. Berdasarkan data hasil perhitungan angket dengan 

kuartil dan persentase tentang karakter cinta damai siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

diperoleh skor rata-rata sebesar 14,16 dengan persentase 88,5% dan termasuk 

dalam kategori sangat baik. Ditinjau dari kriteria jawaban masing-masing siswa 

diperoleh hasil yang  disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Grafik Hasil Karakter Cinta Damai Siswa 
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Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa 45 siswa 

(72,58%) memiliki karakter cinta damai yang sangat baik, 16 siswa (25,81%) 

memiliki karakter cinta damai yang baik, dan 1 siswa (1,61%) yang memiliki 

karakter cinta damai yang cukup baik. Maka dapat disimpulkan berdasarkan data 

angket bahwa karakter cinta damai siswa pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

Pada indikator angket tentang bentuk karakter cinta damai siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 pernyataan 

diantaranya: 1) saya merasa senang ketika sedang menari; 2) saya bersikap ramah 

terhadap teman dan guru selama pembelajaran; 3) saya tidak gaduh selama 

pembelajaran berlangsung; 4) saya menjalin kerukunan dengan semua teman. Dari 

ke 4 pernyataan tersebut skor paling banyak terdapat pada pernyataan pertama yaitu 

224, siswa paling banyak mendapat skor 4 yaitu 44 siswa. Sisanya terdapat  12 

siswa mendapat skor 3, dan 6 siswa mendapat skor 2.  

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi mengenai 

karakter cinta damai siswa pada  pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang diperoleh skor 10 dengan presentase 

83,33% dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

Pada indikator observasi mengenai bentuk  karakter cinta damai siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 deskriptor 

yang diamati yaitu: 1) siswa terlihat senang ketika menari; 2) siswa bersikap ramah 

terhadap teman dan guru; 3) siswa tidak gaduh selama pembelajaran; 4) siswa 
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menjalin kerukunan dengan semua teman. Ke 4 deskriptor tersebut tampak pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Deskriptor 1 yaitu siswa terlihat senang ketika menari, deskriptor tersebut 

tampak berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran suasana senang terlihat 

dari ekspresi siswa yang riang ketika menari bersama teman-temannya. Siswa putri 

selalu bertepuk tangan dan berkata “Ye” setelah menarikan tarian tradisional. jika 

siswa merasa senang hal tersebut menandai bahwa siswa merasa aman selama 

pembelajaran berlangsung. 

Deskriptor 2 yaitu siswa bersikap ramah terhadap teman dan guru, 

deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran siswa 

menunjukkan sikap ramah kepada temannya dengan saling berkomunikasi satu 

sama lain. Selain kepada temannya siswa juga bersikap ramah terhadap guru. Siswa 

berkomunikasi dengan guru ketika menanyakan sesuatu dan ketika merespon 

instruksi guru. Komunikasi yang baik menunjukkan bahwa siswa dapat bersikap 

ramah terhadap teman maupun guru. 

Deskriptor 3 yaitu siswa tidak gaduh selama pembelajaran, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran sebagian besar 

siswa juga telah memperhatikan arahan dan penjelasan guru, apabila siswa 

memperhatikan arahan dan penjelasan guru maka siswa tidak akan gaduh selama 

pembelajaran berlangsung. Meskipun ketika pembelajaran berlangsung sesekali 

siswa bergurau dengan temannya tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kegaduhan 

yang berarti karena guru segera mengambil tindakan seperti mendekati siswa 

tersebut. 
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Deskriptor 4 yaitu siswa menjalin kerukunan dengan semua teman, 

deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi bahwa ketika pembelajaran 

berlangsung guru menciptakan suasana yang penuh keakraban dan menyenangkan. 

Tidak terlihat satu pun siswa yang bertengkar. Tidak adanya siswa yang bertengkar 

menunjukan bahwa siswa menjalin kerukunan pada semua temannya.  

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru seni tari tradisional pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu bentuk 

karakter cinta damai siswa adalah selama pembelajaran berlangsung siswa disiplin 

dan hampir tidak pernah bertengkar serta selalu bersikap baik. 

4.1.3.5 Karakter Tanggung Jawab Siswa pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Akhmad Turodi 

tanggal 24 Mei 2016 mengatakan bahwa pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang dapat membentuk karakter tanggung 

jawab siswa.  

Hasil wawancara tersebut sesuai data hasil perhitungan angket dengan 

kuartil dan persentase tentang karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

diperoleh skor rata-rata sebesar 14,11 dengan persentase 88,19% dan termasuk 

dalam kategori sangat baik. Ditinjau dari kriteria jawaban masing-masing siswa 

diperoleh hasil yang  disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 
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Gambar 4.19 Grafik Hasil Angket Karakter Tanggung Jawab Siswa 

Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa 40 siswa 

(64,52%) memiliki karakter tanggung jawab yang sangat baik dan 22 siswa 

(35,48%) memiliki karakter tanggung jawab yang baik. Maka dapat disimpulkan 

berdasarkan data angket bahwa karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

termasuk dalam kategori sangat baik. 

Pada indikator angket tentang bentuk karakter tanggung jawab siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 pernyataan 

diantaranya: 1) saya mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari setiap 

minggunya; 2) saya mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat; 3) saya 

meminta izin kepada guru ketika meninggalkan pembelajaran; 4) saya mengikuti 

pembelajaran sampai selesai. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor paling banyak 

terdapat pada pernyataan ke 4 yaitu 244, siswa paling banyak mendapat skor 4 yaitu 

58 siswa. Sisanya terdapat 4 siswa mendapat skor 3.  
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Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi mengenai  

karakter tanggung jawab siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang maka diperoleh skor 12 dengan 

presentase 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada indikator observasi 

mengenai bentuk  karakter tanggung jawab siswa, terdapat 4 deskriptor yang 

diamati yaitu: 1) siswa menggunakan properti ketika pembelajaran; 2) siswa 

mengembalikan kembali peralatan yang dipakai untuk menari; 3) siswa mengikuti 

pembelajaran dengan penuh semangat; 4) siswa mengikuti pembelajaran sampai 

selesai. Ke 4 deskriptor tersebut tampak pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Deskriptor 1 yaitu siswa menggunakan properti ketika pembelajaran,  

deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi yaitu ketika siswa putri 

menarikan Tari Lilin siswa menggunakan properti berupa piring dan sebagian besar 

siswa putri telah membawa sampur yang akan digunakan untuk menarikan Tari 

Denok. 

Deskriptor 2 yaitu siswa mengembalikan kembali peralatan yang dipakai 

untuk menari, deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi setelah 

menari Tari Lilin siswa putri mengumpulkan kembali properti yang digunakan 

berupa piring. Siswa putri juga mengembalikan kembali ke tempatnya peralatan tari 

seperti tape recorder dan piring setelah pembelajaran selesai. 

Deskriptor 3 yaitu siswa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, 

deskriptor tersebut tampak berdasarkan hasil observasi ketika guru memberi 

instruksi maka siswa merespon seperti berikut. 
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 “Ayo tangannya yang lebih semangat” (siswa merespon dengan 

menggerakkan tangannya dengan lebih semangat).  

 

(Observasi 14 Mei 2016) 

 

Respon dari siswa menunjukkan bahwa siswa semangat untuk belajar 

menari tarian tradisional hal tersebut.  

Deskriptor 4 yaitu siswa mengikuti pembelajaran sampai selesai, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan hasil observasi yaitu setiap hari Sabtu siswa selalu 

mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional, hal tersebut 

menunjukkan karakter tanggung jawab siswa akan kewajibannya untuk mengikuti 

pembelajaran tersebut. Selama mengikuti pembelajaran tidak ada siswa yang 

meninggalkan pembelajaran tanpa izin. Siswa selalu mengikuti pembelajaran 

dengan semangat sampai selesai. Ketika siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran, 

siswa selalu izin kepada guru seperti pada hasil catatan lapangan tanggal 17 Mei 

2016 berikut. 

“Bu, saya mau izin” 

 

Bentuk karakter tanggung jawab lainnya yang tampak adalah ketika ketua 

kelas terlihat memeriksa kehadiran temannya. Data hasil angket dan observasi 

tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada guru seni tari tradisional 

pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu bentuk karakter tanggung jawab siswa terlihat dari 

siswa yang antusias dalam membantu dalam menyiapkan dan mengembalikan 

peralatan tari. Jadi yang mengambil peralatan siswa putra dan yang mengembalikan 

siswa putri. Siswa selalu mengikuti pembelajaran sampai selesai dan apabila akan 

meninggalkan pembelajaran karena ada keperluan pasti siswa izin. Selain itu, ketika 
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pengambilan nilai siswa juga tanggung jawab karena selain hafal tarian tetapi juga 

dapat membuat formasi. 

4.1.3.6 Karakter Hormat dan Santun Siswa pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

Bentuk rasa menghargai orang lain dapat membantu mengembangkan sikap 

hormat dan santun pada diri siswa. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, 

Bapak Akhmad Turodi tanggal 24 Mei 2016 mengatakan bahwa pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang dapat 

membentuk karakter hormat dan santun siswa.  

Hasil wawancara tersebut sesuai data hasil perhitungan angket dengan 

kuartil dan persentase tentang karakter hormat dan santun siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang 

diperoleh skor rata-rata sebesar 15,13 dengan persentase 94,56% dan termasuk 

dalam kategori sangat baik. Ditinjau dari kriteria jawaban masing-masing siswa 

diperoleh hasil yang  disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. 

 

Gambar 4.20 Grafik Hasil Angket Karakter Hormat dan Santun Siswa 
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Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa 54 siswa 

(87,10%) memiliki karakter hormat dan santun yang sangat baik dan 8 siswa 

(12,90%) memiliki karakter hormat dan santun yang baik. Maka dapat disimpulkan 

berdasarkan data angket bahwa karakter hormat dan santun siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

termasuk dalam kategori sangat baik. 

Pada indikator angket tentang bentuk karakter hormat dan santun siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 pernyataan 

diantaranya: 1)saya berkata sopan pada teman dan guru; 2)saya berperilaku santun 

pada teman dan guru; 3)saya berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti 

pembelajaran; 4) saya berpamitan pada guru sebelum pulang. Dari ke 4 pernyataan 

tersebut skor paling banyak terdapat pada pernyataan ke 4 yaitu 240, siswa paling 

banyak mendapat skor 4 yaitu 57 siswa. Sisanya terdapat 4 siswa mendapat skor 3 

dan 1 siswa mendapat skor 1. 

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi mengenai 

karakter hormat dan santun siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang maka diperoleh skor 12 dengan 

presentase 100% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada indikator observasi 

mengenai bentuk  karakter hormat dan santun  siswa, terdapat 4 deskriptor yang 

diamati yaitu: 1) siswa berkata sopan pada teman dan guru; 2) siswa berperilaku 

santun pada teman dan guru; 3) siswa berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti 

pembelajaran; 4) siswa berpamitan pada guru sebelum pulang. Ke 4 deskriptor 
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tersebut tampak pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional. 

Deskriptor 1 yaitu siswa berkata sopan pada teman dan guru, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan observasi selama pembelajaran siswa selalu berkata 

sopan dengan guru, seperti ketika guru menginstuksikan untuk mengambil properti 

tari siswa merespon dengan kata-kata sopan. Ketika menanyakan sesuatu kepada 

teman maupun guru siswa menggungakan kata-kata yang sopan. Pada observasi 

tanggal 17 Mei 2016, salah satu siswa meminta izin kepada guru dengan sopan 

seperti berikut. 

“Bu, saya mau izin” , kemudian guru menanggapinya dengan berkata  

“Iya, mau persiapan lomba pramuka ya”. 

 

Deskriptor 2 yaitu siswa berperilaku santun pada teman dan guru, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan observasi selama pembelajaran tidak terdapat 

kegaduhan karena siswa memperhatikan instruksi dan mendengarkan nasehat dari 

guru, serta menjaga kerukunan dengan temannya. Hal tersebut menunjukan bahwa 

siswa belajar untuk menghargai dan menghormati sesama. Menghormati dan 

menghargai merupakan bentuk dari perilaku santun. 

Deskriptor 3 yaitu siswa berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti 

pembelajaran, deskriptor tersebut tampak berdasarkan observasi bahwa 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dilaksanakan setelah jam pulang 

sekolah, namun walaupun begitu siswa selalu menjaga kerapian pakaiannya ketika 

mengikuti pembelajaran tersebut 

Deskriptor 4 yaitu siswa berpamitan pada guru sebelum pulang, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan observasi pada saat pelaksanaan pembelajaran 
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ekstrakurikuler seni tari tradisional adalah ketika pembelajaran berakhir, sebelum 

pulang siswa selalu berpamitan kepada guru dengan cara bersalaman. 

Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru seni tari tradisional pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu siswa 

selalu menyapa apabila bertemu. Ketika pembelajaran selesai selalu berpamitan dan 

mengucapkan terima kasih. Apabila bertemu di luar sekolah siswa juga selalu 

menyapa. 

4.1.3.7 Karakter Percaya Diri Siswa pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang 

Percaya diri merupakan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri yang 

memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan data hasil 

perhitungan angket dengan kuartil dan persentase tentang karakter percaya diri 

siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal di SDN 

Tambakaji 01 Semarang diperoleh skor rata-rata sebesar 12,26 dengan persentase 

76,63% dan termasuk dalam kategori baik. Ditinjau dari kriteria jawaban masing-

masing siswa diperoleh hasil yang  disajikan dalam bentuk grafik seperti berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Grafik Hasil Angket Karakter Percaya Diri Siswa 
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Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa 20 siswa 

(32,26%) memiliki karakter percaya diri yang sangat baik, 34 siswa (54,84%) 

memiliki karakter percaya diri yang baik ,dan 8 siswa (12,90%)  memiliki karakter 

percaya diri yang cukup baik. Maka dapat disimpulkan berdasarkan data angket 

bahwa karakter percaya diri siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam kategori baik. 

Pada indikator angket tentang bentuk karakter percaya diri siswa pada 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisonal, terdapat 4 pernyataan 

diantaranya: 1) saya hafal gerakan tari yang diajarkan guru; 2) saya merasa percaya 

diri akan kemampuan saya ketika menari; 3) saya menari dengan pandangan 

mengikuti arah sesuai tarian; 4) saya tidak malu untuk menggerakan anggota tubuh 

ketika menari. Dari ke 4 pernyataan tersebut skor paling banyak terdapat pada 

pernyataan ke 3 yaitu 206, siswa paling banyak mendapat skor 4 yaitu 31 siswa,  20 

siswa mendapat skor 3 dan 11 siswa mendapat skor 2.  

Data angket tersebut didukung dengan data hasil observasi mengenai  

karakter percaya diri siswa pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisonal di SDN Tambakaji 01 Semarang maka diperoleh skor 9 dengan 

presentase 75% dan termasuk dalam kategori baik. Pada indikator observasi 

mengenai bentuk  karakter percaya diri siswa, terdapat 4 deskriptor yang diamati 

yaitu 1) siswa hafal gerakan tari yang sedang ditarikan; 2) siswa merasa percaya 

diri ketika menari; 3) pandangan siswa mengikuti arah sesuai dengan tarian; 4) 

siswa tidak malu untuk menggerakan anggota tubuh ketika menari. Dari ke 4 

deskriptor hanya 3 deskriptor yang tampak yaitu deskriptor 2, 3, dan 4.  
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Deskriptor 1 yaitu siswa hafal gerakan tarian yang sedang diajarkan tidak 

tampak karena siswa belum terlihat sepenuhnya hafal dengan tarian yang diajarkan 

oleh guru. Seperti ketika gerakan berputar yang seharusnya ke kiri namun siswa 

melakukan sebaliknya. 

Deskriptor 2 yaitu siswa merasa percaya diri ketika menari, deskriptor 

tersebut tampak berdasarkan observasi ketika pembelajaran semua siswa 

menggerakan anggota tubuhnya tanpa malu-malu. Siswa tidak malu untuk 

menggerakan anggota tubuhnya walaupun masih salah ketika menari.  

Deskriptor 3 yaitu pandangan siswa mengikuti arah sesuai dengan tarian, 

deskriptor tersebut tampak berdasarkan observasi ketika menari siswa mengikuti 

arah pandang sesuai dengan tarian yang diajarkan guru. Hal tersebut terlihat ketika 

siswa menggerakkan kepala, mereka menggerakkan kepala sesuai dengan arah 

pandang yang diajarkan guru. 

Deskriptor 4 yaitu siswa tidak malu untuk menggerakan anggota tubuh 

ketika menari, deskriptor tersebut tampak berdasarkan observasi bahwa unsur 

utama ketika pembelajaran seni tari adalah gerak. Selama pembelajaran siswa 

menggerakan anggota tubuh sesuai dengan tariannya. Ketika pembelajaran seni tari 

berlangsung tidak ada siswa yang diam. Terdapat siswa yang biasanya dikelas 

pendiam, namun ketika pembelajaran seni tari berlangsung semua siswa 

menggerakan anggota tubuhnya. Siswa tidak malu untuk menggerakan anggota 

tubuhnya walaupun masih salah ketika menari. Tidak ada siswa yang menunduk 

malu. Siswa terlihat senang dan percaya diri ketika menari. 
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Data hasil angket dan observasi tersebut sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan kepada guru seni tari tradisional pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu ketika 

diberi tugas berkelompok untuk penilaian, saya hanya memberi contoh 3 bentuk 

formasi selanjutnya siswa dapat mengembangkan formasi lainnya. Ketika 

pembelajaranpun siswa tidak malu untuk bergerak. 

4.2 PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan penjelasan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dalam membentuk 

karakter pada siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang. 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional di 

SDN Tambakaji 01 Semarang 

Pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dilakukan 

melalui 4 tahapan pembelajaran yang meliputi: kegiatan pra, awal, inti, dan akhir 

pembelajaran. Pembelajaran juga melibatkan beberapa komponen diantaranya 

tujuan, materi, metode, media, dan alat untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

Pada kegiatan pra pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai guru 

menyiapkan media dan komponen penunjang pembelajaran. Media yang digunakan 

untuk mengajar adalah media auditif yaitu berupa tape recorder yang dilengkapi 

dengan USB dan speaker yang digunakan untuk memutar iringan musik tarian. 

Guru juga menyiapkan komponen penujang pembelajaran berupa piring yang 

digunakan untuk properti ketika siswa putri menarikan Tari Lilin. Selajutnya guru 

mengkondisikan siswa dengan tegas untuk segera meletakkan tas dan membentuk 
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barisan sebelum pembelajaran seni tari tradisional dimulai. Guru tidak 

memperbolehkan siswa untuk mebeda-bedaka teman ketika membentuk barisan. 

Guru telah membiasakan siswa untuk disiplin dalam mematuhi peraturan yang ada 

dan toleransi. Dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

peraturannya adalah siswa harus berbaris dan tidak boleh memakai tas. Sikap siswa 

dalam mematuhi peraturan yang ada merupakan wujud dari karakter disiplin. 

Secara keseluruhan aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pra pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional termasuk dalam kategori baik. 

Pada kegiatan awal pembelajaran, ketika siswa telah membentuk barisan, 

guru menginstruksikan pada siswa untuk berbaris rapi dan tertib dengan berkeliling 

mengatur barisan, hal tersebut menunjukkan bahwa guru menanmkan karakter 

disiplin pada siswa. Selain karakter disipin, karakter toleransi juga terlihat ketika 

membentuk barisan. Dalam barisan siswa memiliki perbedaan seperti agama, dan 

warna kulit, tetapi ketika membentuk barisan siswa tidak ada yang membeda-

bedakan teman. Setelah siswa berbaris dengan tertib dan siap menerima 

pembelajaran, guru mulai menyiapkan materi yang akan diajarkan. Secara 

keseluruhan aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan awal pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional termasuk dalam kategori baik. 

Pada kegiatan inti pembelajaran, guru telah menguasai materi ajar dengan 

baik, terlihat ketika guru mengajarkan tarian guru hanya mengandalkan musik 

pengiring bukan video itu berarti guru sudah hafal dan menguasai tarian. Guru juga 

mengajarkan setiap gerakan kepada siswa dengan jelas. Guru juga memberi arahan 

pada seluruh siswa baik secara individu maupun kelompok dengan penuh perhatian. 
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Siswa memperhatikan dan merespon arahan dari guru, hal tersebut merupakan 

wujud dari sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap menghargai dan 

menghormati siswa merupakan wujud dari karakter toleransi siswa. Secara 

keseluruhan aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan inti pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional termasuk dalam kategori baik. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru secara bergiliran menugaskan siswa 

untuk mengembalikan peralatan tari. Pada saat guru membiasakan siswa untuk 

mengembalikan peralatan tari maka karakter tanggung jawab siswa tampak. Guru 

juga selalu membiasakan siswa untuk berpamitan sebelum pulang sekolah, hal 

tersebut terlihat saat pembelajaran selesai siswa selalu berbaris satu persatu untuk 

bersalaman dengan guru. Berpamitan kepada guru merupakan wujud dari karakter 

hormat dan santun siswa. Secara keseluruhan aktivitas guru dalam melaksanakan 

kegiatan akhir pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional termasuk dalam 

kategori baik. 

Pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional melibatkan komponen 

pembelajaran, guru menggunakan media auditif berupa tape recorder yang 

dilengkapi dengan USB dan speaker. Tape tersebut digunakan untuk memutar 

iringan musik pada tarian. Dengan adanya musik iringan maka siswa menjadi lebih 

tertarik untuk menarikannya. Tari yang diajarkan guru merupakan tarian tradisional 

yang berasal dari tanah air, dengan begitu maka siswa telah berpartisipasi dalam 

melestarikan seni budaya bangsa. Sikap melestarikan seni budaya bangsa 

merupakan wujud dari karakter cinta tanah air siswa. Secara keseluruhan aktivitas 
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guru dalam melibatkan komponen pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam kategori baik, dimana 

guru telah melakukan pembelajaran melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan 

prosedur pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru dituntut 

menggunakan prosedur yang tepat. Prosedur pembelajaran terdiri dari kegiatan pra, 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran (Anitah dkk., 2008: 

4.1).  Pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional guru telah 

menggunakan prosedur pembelajaran berupa kegiatan pra, awal, inti dan akhir, 

namun terdapat beberapa langkah yang tidak tampak. Guru tidak memeriksa 

kehadiran siswa dengan teliti, hal tersebut dikarenakan siswa yang banyak dan 

waktu pembelajaran yang terbatas sehingga guru hanya mengandalkan laporan dari 

ketua kelas dan surat izin apabila ada yang tidak mengikuti pembelajaran. 

 Guru tidak menarik perhatian siswa dengan bertepuk tangan, dalam 

pembelajaran guru menarik perhatian siswa hanya dengan menginstruksikan siswa 

menggunakan kata-kata saja sehingga hal tersebut menyebabkan siswa menjadi 

lama dalam memusatkan perhatiannya kepada guru. Guru tidak menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan, guru hanya 

menggunakan metode latihan selama pembelajaran berlangsung hal tersebut 

dikarenakan jumlah siswa yang banyak sehingga menyulitkan guru apabila 

menggunakan metode lainnya dan akibatnya adalah dapat membuat siswa merasa 
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bosan. Guru menggunakan metode lain hanya pada saat akan pengambilan nilai di 

akhir semester, yaitu metode tutor sebaya. 

Belajar merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2013:2). Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka dengan tujuan memperluas pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma (Wiyani, 

2013: 108). 

Pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional siswa 

mendapatkan hasil dari pengalamannya berupa pengetahuan dalam mengingat dan 

menghafal gerakan, keterampilan menari, dan terbentuknya karakter toleransi, 

disiplin, cinta tanah air, cinta damai, tanggung jawab, hormat dan santun, serta 

percaya diri. Bentuk karakter yang tampak pada setiap tahap pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa merupakan hasil dari bimbingan dan pembiasaan 

positif guru pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional. 

4.2.2 Bentuk Karakter Siswa Kelas Tinggi Pada Pelaksanaan Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bentuk karakter siswa kelas tinggi di 

SDN Tambakaji 01 Semarang yang tampak pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional termasuk dalam kategori sangat baik.  

Pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang 



128 

 

 
 

mampu membentuk karakter siswa melalui pembiasaan positif guru yang diberikan 

pada setiap tahap pembelajaran. 

 Selama pembelajaran siswa menari dalam kelompok tanpa membeda-

bedakan teman. Siswa menghargai guru dengan selalu memperhatikan dan 

merespon ketika guru memberikan penjelasan. Sikap siswa yang tidak membeda-

bedakan teman, mersepon penjelasan guru, dan menari bersama sesuai dengan 

arahan guru merupakan sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai yang 

dilakukan siswa menunjukkan karakter toleransi siswa. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian Helmi Rosalina Susanti dan Eny Kusumastuti tahun 2012 yang 

berjudul “Proses Pembelajaran Tari Rantaya pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 

13 Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pembelajaran seni tari 

siswa bisa lebih menghargai guru dan dapat menerima pelajaran seni tari dengan 

baik. 

Selama pembelajaran berlangsung siswa dibiasakan guru untuk disiplin salah 

satunya dengan mematuhi peraruran yang ada. Hal tersebut tampak ketika 

pelaksanaan pembelajaran tidak ada siswa yang datang terlambat, siswa meletakkan 

tas dan membentuk barisan dengan tertib sebelum pembelajaran dimulai. Selama 

pembelajaran siswa tampak menirukan gerakan tari yang diajarkan oleh guru 

dengan benar, walaupun terkadang siswa salah ketika memulai gerakan awalnya. 

Siswa sudah mematuhi peraturan yang ada, hal tersebut merupakan wujud karakter 

disiplin siswa. 

Pada saat pembelajaran siswa juga selalu merespon instruksi guru, respon 

dari siswa menunjukkan bahwa siswa semangat untuk belajar menari tarian 
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tradisional hal tersebut merupakan salah satu bentuk rasa bangga siswa terhadap 

tarian tradisional. Siswa putri juga selalu bertepuk tangan setelah menarikan tarian 

tradisional, hal ini juga menunjukan bahwa mereka senang dan bangga menarikan 

tarian tradisional.  

Selama pembelajaran meskipun terkadang salah ketika menari siswa tidak 

malu untuk menggerakan anggota tubuhnya. Beberapa siswa terlihat menyanyikan 

lagu pada tarian yang sedang ditarikan, hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

menikmati lagu dan gerakan tarian ketika menari. Siswa menunjukkan 

ketertarikannya menarikan tarian tradisional yang berasal dari tanah airnya, maka 

siswa telah berpartisipasi dalam melestarikan seni budaya bangsa. Sikap bangga 

dengan karya bangsa dan tindakan melestarikan seni budaya bangsa merupakan 

wujud dari karakter cinta tanah air siswa. 

Selama pembelajaran siswa memperhatikan arahan dari guru dan suasana 

senang dan penuh keakraban juga terlihat dari ekspresi siswa yang riang ketika 

menari bersama teman-temannya. Siswa juga menunjukkan sikap ramah kepada 

temannya dengan saling berkomunikasi satu sama lain. Selain kepada temannya 

siswa juga bersikap ramah terhadap guru seperti ketika merespon instruksi guru 

maka siswa akan berkomunikasi dengan guru. Komunikasi yang baik menunjukkan 

bahwa siswa dapat bersikap ramah terhadap teman maupun guru. Pada indikator ini 

siswa menunjukkan tindakan anti kekerasan dan sikap senang yang merupakan 

wujud dari karakter cinta damai. 

Pada saat pembelajaran siswa selalu merespon penjelasan guru, hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa semangat untuk belajar menari tarian tradisional. Siswa 
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putri menarikan Tari Lilin menggunakan properti berupa piring dan sebagian besar 

siswa putri telah membawa sampur yang akan digunakan untuk menarikan Tari 

Denok. Setelah menari Tari Lilin siswa putri mengumpulkan kembali properti yang 

digunakan berupa piring. Siswa putra mengambil peralatan tari sebelum 

pembelajaran dimulai dan siswa putri juga mengembalikan kembali ke tempatnya 

peralatan tari setelah pembelajaran selesai. Siswa selalu mengikuti pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional pada hari Sabtu, hal tersebut menunjukkan 

karakter tanggung jawab siswa akan kewajibannya untuk mengikuti pembelajaran 

tersebut. Selama mengikuti pembelajaran tidak ada siswa yang meninggalkan 

pembelajaran tanpa izin. Siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, siswa 

selalu izin kepada guru.  

Selama pembelajaran siswa selalu berkata sopan dengan guru, seperti ketika 

merespon dan menanyakan sesuatu kepada teman maupun guru siswa 

menggungakan kata-kata yang sopan. Tidak terdapat kegaduhan selama 

pembelajaran karena siswa memperhatikan instruksi dan mendengarkan nasehat 

dari guru, serta menjaga kerukunan dengan temannya. Siswa juga selalu menjaga 

kerapian pakaiannya ketika mengikuti pembelajaran tersebut dan sebelum pulang 

siswa selalu berpamitan kepada guru dengan cara bersalaman. Hal tersebut 

menunjukan bahwa siswa belajar untuk menghargai dan menghormati sesama. 

Siswa menunjukkan tindakan menghormati, maka siswa telah mewujudkan 

karakter hormat dan santun, karena ketika kita menghormati seseorang pasti kita 

akan bersikap santun kepada orang tersebut  
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Selama pembelajaran semua siswa menggerakan anggota tubuhnya tanpa 

malu-malu. Siswa tidak malu untuk menggerakan anggota tubuhnya walaupun 

masih salah ketika menari ketika menari. Siswa juga mengikuti arah pandang sesuai 

dengan tarian yang diajarkan guru, hal tersebut terlihat ketika siswa menggerakkan 

kepala, mereka menggerakkan kepala sesuai dengan arah pandang yang diajarkan 

guru. Siswa telah menunjukkan keyakinan atas kemampuan diri sendiri dan berani 

bertindak walaupun terkadang masih salah, maka siswa telah mewujudkan karakter 

percaya diri. 

Pengintegrasian pendidikan karakter pada pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional dilakukan melalui materi yang diajarkan dan pembiasaan-

pembiasaan perilaku positif. Bentuk karakter yang tampak pada setiap tahap 

pembelajaran yaitu pada kegiatan pra, kegiatan awal, kegiatan inti dan akhir 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa merupakan hasil dari bimbingan 

dan pembiasaan positif guru pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional. 

Aktivitas seni dapat memberikan konstribusi berupa pemberian ruang 

berekspresi, pengembangan potensi kreatif imajinatif, peningkatan kepekaan rasa, 

meinmbulkan rasa percaya diri, dan pengembangan wawasan budaya pada 

pengembangan pribadi anak (Jazuli, 2011: 40). Apa yang dituangkan ke dalam 

berbagai cabang seni merupakan sarana untuk membentuk budi pekerti seseorang 

(Kuswarsantyo dkk., 2007: 1.12). Seni tari memberi sumbangan untuk 

perkembangan kepribadian. Usaha mematangkan kepribadian dalam seni tari dapat 

dilakukan guru dengan cara membantu penyesuaian emosionalnya dengan 
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membantu siswa menghilangkan rasa terikat dan takut dan memberikan 

kepercayaan serta mendorong siswa agar selalu berbuat positif (Purwatiningsih dan 

Harini, 2002: 9). 

Aktivitas seni dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional di SDN Tambakaji 01 Semarang dapat membentuk perkembangan 

kepribadian siswa. Kepribadian tersebut berupa karakter toleransi, disiplin, cinta 

tanah air, cinta damai, tanggung jawab, hormat dan santun, serta percaya diri.  

Walaupun pelaksanaan pembelajarannya kurang sempurna dikarenakan fasilitas 

yang kurang mendukung, namun siswa terlihat lebih senang. Guru selalu memberi 

kepercayaan siswa untuk selalu berbuat positif. Terlepas dari pembelajaran yang 

kurang sempurna, dengan diwajibkannya ekstrakurikuler seni tari tradisional di 

SDN Tambakaji 01 Semarang dapat menambah wawasan budaya siswa, dengan 

pengalaman siswa tersebut setidaknya siswa mengetahui dan pernah belajar tarian 

yang berasal dari bangsanya sendiri dan telah berpartisipasi dalam melestarikan 

budaya bangsanya.  

Hasil pembelajaran tersebut relevan dengan hasil penelitian Budi Setiyastuti 

(2011) bahwa kreativitas seni tari dapat membuka wawasan bagi para siswa, 

sehingga mereka lebih mengenal, memahami, dan mengalami seni lewat 

pengalaman secara langsung. Pembelajaran seni tari diharapkan dapat membuat 

siswa lebih menghargai dan mencintai kesenian, membentuk karakter, 

meningkatkan kreativitas, dan merasakan pengalaman estetik melalui kegiatan 

berolah gerak tari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional pada siswa 

kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang termasuk dalam kategori baik. 

Pembelajaran dilakukan melalui empat tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pra, 

awal, inti dan akhir dengan melibatkan beberapa komponen yaitu tujuan, 

materi, metode, media, dan alat pembelajaran. Media yang digunakan guru 

berupa tape recorder yang dilengkapi dengan USB dan speaker. Alat yang 

digunakan guru untuk mendukung pembelajaran adalah sampur dan piring 

kertas. Materi yang diberikan untuk siswa putri adalah Tari Denok dari 

Semarang dan Tari Lilin dari Jawa Tengah. Untuk siswa putra materi yang 

diajarkan adalah Tari Indang dari Padang dan Tari Rampak dari Jawa 

Tengah. Dalam mengajar tari guru menggunakan metode pembelajaran 

latihan dimana guru memberikan contoh gerakan tari di hadapan seluruh 

siswa, kemudian seluruh siswa menirukan gerakan guru.  

b. Bentuk karakter siswa kelas tinggi di SDN Tambakaji 01 Semarang yang 

tampak pada pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

berupa karakter toleransi, disiplin, cinta tanah air, cinta damai, tanggung 
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jawab, hormat dan santun, serta percaya diri termasuk dalam kategori sangat 

baik. Pengintegrasian pendidikan karakter pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional melalui materi yang diajarkan dan 

pembiasaan-pembiasaan perilaku positif. Bentuk karakter yang tampak pada 

setiap tahap pembelajaran yaitu pada kegiatan pra, awal, inti dan akhir 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa merupakan hasil dari 

bimbingan dan pembiasaan positif guru pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional.  

5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler di SDN Tambakaji 01 Semarang, maka saran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih bersungguh-sungguh belajar menari. 

b. Bagi Guru 

Guru sebaiknya menyempurnakan pembelajaran sesuai dengan prosedur 

pembelajaran yang tepat. 

c. Bagi sekolah,  

Sekolah sebaiknya mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional seperti menambah 

ruangan latihan dengan dinding kaca untuk tempat siswa berlatih tari. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

 

Judul : Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional dalam Membentuk Karakter pada Siswa Kelas Tinggi di 

SDN Tambakaji 01 Semarang 

 

Variabel Indikator Instrumen Sumber Data 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Ekstrakurikuler 

Seni Tari 

Tradisional 

1. Profil ekstrakurikuler seni tari tradisional 

2. Kegiatan pra pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional 

3. Kegiatan awal pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional 

4. Kegiatan inti pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional 

5. Kegiatan akhir pembelajaran  ekstrakurikuler 

seni tari tradisional 

6. Komponen pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional 

1. Lembar Observasi 

2. Lembar Wawancara 

3. Catatan Lapangan 

4. Dokumentasi 

 

 

 

 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru Seni Tari 

3. Siswa 

4. Foto dan Video 

1
4
0
 



 
 

 
  

 

 

Karakter Siswa 

pada Pelaksanaan 

Pembelajaran 

ekstrakurikuler 

Seni Tari 

Tradisional 

1. Karakter toleransi siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

2. Karakter disiplin siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

3. Karakter cinta tanah air siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

4. Karakter cinta damai siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

5. Karakter tanggung jawab siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional 

6. Karakter hormat dan santun siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional 

7. Karakter percaya diri siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional 

1. Lembar Observasi 

2. Lembar Wawancara 

3. Lembar Angket 

4. Dokumentasi 

5. Catatan Lapangan 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru Seni Tari 

3. Siswa 

4. Foto dan Video 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
1
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL  

Nama SD  :  

Hari dan Tanggal :  

Petunjuk   :  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini ! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

a. Skor 4, jika semua deskriptor yang tampak 

b. Skor 3, jika tiga deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika dua deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika satu deskriptor yang tampak 

No

. 

Indikator Deskriptor Cek 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 Kegiatan pra 

pembelajaran 

ekstrakurikuler 

seni tari 

tradisional 

a. Guru menyiapkan media 

dan alat penunjang dalam 

pembelajaran dengan teliti. 

b. Guru mengkondisikan 

siswadengan tegas. 

c. Guru membiasakan berdoa 

dengankhitmad dan 

tertibsebelum memulai 

pembelajaran. 

d. Guru memeriksa kehadiran 

siswa dengan teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

ekstrakurikuler 

a. Guru menanamkan disiplin 

pada siswa. 
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seni tari 

tradisional 

b. Guru menarik perhatian 

siswa dengan bertepuk 

tangan. 

c. Guru menyiapkan materi 

ajar dengan teliti. 

d. Guru memberikan 

penguatan pada siswa 

dengan penuh perhatian. 

 

 

 

 

 

 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

ekstrakurikuler 

seni tari 

tradisional 

a. Guru menguasai materi ajar 

dengan baik. 

b. Guru memberi arahan pada 

seluruh siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

dengan penuh perhatian. 

c. Guru memberikan contoh 

yang benar pada siswa yang 

masih melakukan kesalahan 

dengan jelas. 

d. Guru dapat mengamati 

seluruh siswa ketika 

menyampaikan materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4 Kegiatan akhir 

pembelajaran 

ekstrakurikuler 

seni tari 

tradisional 

a. Guru memberi penguatan 

setelah kegiatan inti 

berakhir.  

b. Guru menghimbau siswa 

untuk mengembalikan 

peralatan tari pada 

tempatnya dengan rapi. 

c. Guru membiasakan berdoa 

dengan khitmad dan tertib 
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untuk mengakhiri 

pembelajaran. 

d. Guru membiasakan siswa 

untuk berpamitan sebelum 

pulang sekolah. 

 

 

 

 

 

5 Komponen 

penunjang 

pembelajaran 

ekstrakurikuler 

seni tari 

tradisional 

a. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang menarik 

bagi siswa. 

b. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang 

bervariasi dan 

menyenangkan. 

c. Guru memanfaatkan alat 

penunjang lain untuk 

mempermudah 

pembelajaran. 

d. Guru memilih materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Semarang, ................... 2016  

                                  Observer, 

 

(Nurani Fadilah)
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LAMPIRAN 3 

HASIL OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL 

 

No Indikator yang diamati 

Observasi 1 
(23 April 2016) 

Observasi 2 
(28 April 2016) 

Observasi 3 
(14 Mei 2016) 

Ʃ 

skor 

Persentase  Kategori 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Kegiatan pra pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional 
√ √ - - 

√ √ - - √ √ √ - 7 58,33% Baik 

2. 
Kegiatan awal pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional 
√ - √ - 

√ - √ - √ - √ - 6 50% Baik 

3. 
Kegiatan inti pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional 
√ √ √ - 

√ √ √ - √ √ - √ 9 75% Baik 

4. 
Kegiatan akhir pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional 
- √ - √ 

√ √ √ √ - √ √ √ 9 75% Baik 

5. 
Komponen pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional 
√ - - √ 

√ - √ √ √ - √ √ 8 66,66% Baik 

Rata-rata 7,8 65% Baik 

Tabel Kriteria Ketuntasan Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

6 ≤ skor < 9,5 Baik 

2,5 ≤ skor < 6 Cukup 

0 ≤ skor < 2,5 Kurang 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR OBSERVASI KARAKTER SISWA PADA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL 

  Nama SD  : 

Hari dan Tanggal : 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor di bawah ini ! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan indikator 

pengamatan ! 

a. Skor 4, jika semua deskriptor yang tampak 

b. Skor 3, jika tiga deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika dua deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika satu deskriptor yang tampak 

No Indikator Deskriptor Cek 

(√) 

Total skor 

(√) 

4 3 2 1 

1 Karakter 

toleransi 

siswa pada 

pelaksanaan  

pembelajaran 

ekstrakurikul

er seni tari 

tradisional 

a. Siswa saling menghargai 

perbedaan agama, suku, dan 

ras dalam kelompoknya. 

b. Siswa bersama-sama 

menghasilkan gerakan tari 

yang harmonis 

c. Siswa mengingatkan teman 

yang melakukan kesalahan 

ketika menari. 

d. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru selama 

pembelajaran dengan penuh 

perhatian. 

     

2 Karakter 

disiplin siswa 

pada 

a. Siswa datang tepat waktu 

untuk mengikuti 

pembelajaran. 
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pelaksanaan  

pembelajaran 

ekstrakurikul

er seni tari 

tradisional 

b. Siswa mematuhi peraturan 

yang ada. 

c. Siswa berbaris dengan tertib 

sebelum pembelajaran 

dimulai. 

d. Siswa melakukan gerakan 

tari dengan benar sesuai yang 

diajarkan guru. 

3 Karakter 

cinta tanah 

air siswa 

pada 

pelaksanaan  

pembelajaran 

ekstrakurikul

er seni tari 

tradisional 

a. Siswa tertarik untuk 

menarikan tari tradisional. 

b. Siswa bangga menarikan tari 

tradisional. 

c. Siswa bergerak dengan aktif 

ketika menari. 

d. Siswa menikmati lagu dan 

gerakan tarian ketika menari. 

     

4 Karakter 

cinta damai 

siswa pada 

pelaksanaan  

pembelajaran 

ekstrakurikul

er seni tari 

tradisional 

a. Siswa terlihat senang ketika 

menari. 

b. Siswa bersikap ramah 

terhadap teman dan guru. 

c. Siswa tidak gaduh selama 

pembelajaran. 

d. Siswa menjalin kerukunan 

dengan semua teman. 

     

5 Karakter 

tanggung 

jawab siswa 

pada 

pelaksanaan  

a. Siswa menggunakan 

propertiketika pembelajaran. 

b. Siswa mengembalikan 

kembali peralatan yang 

dipakai  untuk menari. 
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pembelajaran 

ekstrakurikul

er seni tari 

tradisional 

c. Siswa mengikuti 

pembelajaran dengan penuh 

semangat. 

d. Siswa mengikuti 

pembelajaran sampai selesai. 

6 Karakter 

cinta hormat 

dan santun 

siswa pada 

pelaksanaan  

pembelajaran 

ekstrakurikul

er seni tari 

tradisional 

a. Siswa berkata sopan pada 

teman dan guru. 

b. Siswa berperilaku santun 

pada teman dan guru. 

c. Siswa berpakaian rapi dan 

sopan ketika mengikuti 

pembelajaran. 

d. Siswa berpamitan pada guru 

sebelum pulang. 

     

7 Karakter 

percaya diri 

siswa pada 

pelaksanaan  

pembelajaran 

ekstrakurikul

er seni tari 

tradisional 

a. Siswa hafal gerakan tari yang 

sedang ditarikan 

b. Siswa merasa percaya diri 

ketika  menari. 

c. Pandangan siswa mengikuti 

arah sesuai dengan tarian 

d. Siswa tidak malu untuk 

menggerakan anggota tubuh 

ketika menari 

     

Semarang, …………………2016  

               Observer, 

 

       (Nurani Fadilah)
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LAMPIRAN 5 

HASIL OBSERVASI KARAKTER SISWA PADA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARANEKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL 

No Indikator yang diamati 

Observasi 1 
(23 April 2016) 

Observasi 2 
(28 April 2016) 

Observasi 3 
(14 Mei 2016) 

Ʃ 

skor 

Persentase  Kategori 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Karakter toleransi siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

√ - √ √ 

√ - √ √ √ - - √ 8 66,66%  Baik 

2. 

Karakter disiplin siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

√ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 12 100% Sangat Baik 

3. 

Karakter cinta tanah air siswa 

pada pelaksanaan  pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

√ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 12 100% Sangat Baik 

4. 

Karakter cinta damai siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

√ √ - √ 

√ √ - √ √ √ √ √ 10 83,33% Sangat Baik 

5. 

Karakter tanggung jawab siswa 

pada pelaksanaan  pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

 

√ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 12 100% Sangat Baik 
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6 

Karakter hormat dan santun 

siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional 

√ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 12 100% Sangat Baik 

7 

Karakter percaya diri siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

- √ √ √ 

- √ √ √ - √ √ √ 9 75% Baik 

Rata-rata 10,71 89,28% Sangat Baik 

 

Tabel Kriteria Ketuntasan Karakter Siswa  

Kriteria Ketuntasan Kategori 

 9,5 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik 

 6 ≤ skor <9,5 Baik 

2,5 ≤ skor < 6 Cukup 

0 ≤ skor <2,5 Kurang 
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LAMPIRAN 6 

KISI-KISI ANGKET KARAKTER SISWA  

PADA PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL 

 

Variabel Indikator Deskriptor Nomor Butir 

Karakter Siswa 

pada 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

ekstrakurikuler 

Seni Tari 

Tradisional 

1.1 Karakter toleransi siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

1.1.1 Saling mengharagai perbedaan 

1.1.2 Saling menghormati antar sesama 

1, 2 

3, 4 

1.2 Karakter disiplin siswa pada pelaksanaan  

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional 

1.2.1 Tepat waktu  

1.2.1 Menjalankan tata tertib 

5 

6, 7, 8 

1.3 Karakter cinta tanah air siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional 

1.3.1 Melestarikan seni budaya dan 

budaya bangsa 

1.3.2 Bangga dengan karya bangsa  

9, 10, 11 

 12 

1.4 Karakter cinta damai siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional 

1.4.1 Mendorong terciptanya suasana 

tentram 

1.4.2 Membiasakan perilaku anti kekerasan 

13, 14 

15, 16 

1.5 Karakter tanggung jawab siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional 

1.5.1 Dapat memposisikan diri 

1.5.2 Bertanggung jawab pada setiap 

Perbuatan 

17, 18 

19, 20 

1.6 Karakter hormat dan santun siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional 

1.6.1 Menjaga perilaku sopan dan santun 

1.6.2 Menjaga perilaku hormat kepada guru 

21, 22,  

23, 24 

1.7 Karakter percaya diri siswa pada 

pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional 

1.7.1 Yakin atas kemampuan diri sendiri 

1.7.2 Berani bertindak 

25, 26 

27, 28 
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LAMPIRAN 7 

 

LEMBAR ANGKET KARAKTER SISWA PADA PEMBELAJARAN 

EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL 

1. Biodata Narasumber 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Presensi  : 

2. Petunjuk Pengisian 

a) Isilah nama, kelas, dan nomor presensi Anda pada lembar jawaban yang 

telah disediakan! 

b) Bacalah baik-baik pernyataan yang telah disediakan di bawah ini! 

c) Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda check (√)! 

SL = Selalu 

S = Sering 

JR  = Jarang 

TP = Tidak Pernah 

d) Jawablah semua pernyataan yang ada dengan jujur, sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya! 

No

. 

Pertanyaan Jawaban (√) 

SL S JR TP 

1 Saya menghargai perbedaan agama, suku, dan 

ras dalam kelompok tari. 

    

2 Saya senang menari bersama kelompok selama 

pembelajaran. 

    

3 Saya mengingatkan teman yang melakukan 

kesalahan ketika menari. 

    

4 Saya memperhatikan penjelasan guru selama 

pembelajaran berlangsung. 
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5 Saya datang tepat waktu untuk mengikuti 

pembelajaran. 

    

6 Saya mematuhi peraturan yang ada selama 

pembelajaran. 

    

7 Saya berbaris dengan tertibsebelum 

pembelajaran dimulai. 

    

8 Saya melakukan gerakan tari dengan benar 

sesuai yang diajarkan guru. 

    

9 Saya tertarik dengan tarian tradisional.     

10 Saya menikmati lagu dan gerakan tarian ketika 

menari. 

    

11 Saya bergerak dengan aktif ketika menari.     

12 Saya bangga dapat menari tarian tradisional.      

13 Saya merasa senang ketika sedang menari.     

14 Saya bersikap ramah terhadap teman dan guru 

selama pembelajaran. 

    

15 Saya tidak gaduh selama pembelajaran 

berlangsung. 

    

16 Saya menjalin kerukunan dengan semua 

teman. 

    

17 Saya mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari setiap minggunya. 

    

18 Saya mengikuti pembelajaran dengan penuh 

semangat. 

    

19 Saya meminta izin kepada guru ketika 

meninggalkan pembelajaran. 

    

20 Saya mengikuti pembelajaran sampai selesai.     

21 Saya berkata sopan pada teman dan guru.     

22 Saya berperilaku santun pada teman dan guru.     
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23 Saya berpakaian rapi dan sopan ketika 

mengikuti pembelajaran. 

    

24 Saya berpamitan pada guru sebelum pulang.     

25 e. Saya hafal gerakan tari yang diajarkan guru.     

26 f. Saya merasa percaya diri akan kemampuan 

saya ketika menari. 

    

27 g. Saya menari dengan pandangan mengikuti 

arah sesuai tarian. 

    

28 Saya tidak malu untuk menggerakan anggota 

tubuh ketika menari. 

    

 

Semarang, ....................  2016 

Siswa, 

 

(…………………….) 

Pedoman Penskoran 

Keterangan Skor 

Selalu 4 

Sering 3 

Jarang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Tabel Kriteria Ketuntasan Karakter Kerjasama Siswa (per indikator) 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

13,5 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 13,5 Baik 

6,5 ≤ skor < 10 Cukup 

4 ≤ skor < 6,5 Kurang 
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LAMPIRAN 8 

HASIL PENSKORAN ANGKET 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL DALAM MEMBENTUK 

KARAKTER PADA SISWA KELAS TINGGI DI SDN TAMBAKAJI 01 SEMARANG 

No Responden L/P 

BUTIR SOAL 

Karakter 

Toleransi Ʃ 
Karakter Disiplin 

Ʃ 

Karakter Cinta 

Tanah Air Ʃ 
Karakter Cinta Damai 

Ʃ 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 Res- 1  L 2 4 3 4 13 4 2 4 4 14 2 3 4 2 11 3 4 3 4 14 

2 Res- 2 L 4 2 1 4 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 

3 Res- 3 L 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 3 2 3 3 11 3 4 3 2 12 

4 Res- 4 L 4 3 3 4 14 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 4 3 4 2 13 

5 Res- 5 L 1 3 3 3 10 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 4 3 2 13 

6 Res- 6 P 4 3 4 4 15 4 3 3 2 12 2 3 2 3 10 3 2 4 4 13 

7 Res- 7 L 4 3 3 4 14 4 4 4 3 15 2 4 4 2 12 3 3 2 4 12 

8 Res- 8 L 4 4 2 3 13 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

9 Res- 9 L 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

10 Res- 10 L 4 3 2 3 12 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 

11 Res- 11 L 4 2 1 3 10 4 4 4 3 15 1 1 2 4 8 3 4 4 4 15 

12 Res- 12 L 3 4 2 3 12 4 3 4 3 14 4 3 2 4 13 3 3 3 4 13 

13 Res- 13 L 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 

14 Res- 14 P 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 

15 Res- 15 P 4 4 3 4 15 3 4 3 3 13 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 

16 Res- 16 P 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
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17 Res- 17 L 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 

18 Res- 18 L 4 4 1 3 12 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 

19 Res- 19 L 3 3 2 3 11 3 4 3 3 13 2 4 3 3 12 2 3 4 3 12 

20 Res- 20 L 2 1 2 3 8 4 4 4 2 14 2 2 4 3 11 2 4 4 4 14 

21 Res- 21 L 4 2 2 4 12 3 4 4 3 14 2 3 2 3 10 4 4 4 4 16 

22 Res- 22 L 3 4 2 3 12 4 3 3 3 13 4 4 1 3 12 3 3 4 3 13 

23 Res- 23 L 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 

24 Res- 24 P 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 

25 Res- 25 P 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 

26 Res- 26 L 3 3 4 3 13 2 4 3 4 13 3 4 2 3 12 4 3 4 3 14 

27 Res- 27 L 4 4 1 4 13 2 4 4 4 14 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 

28 Res- 28 P 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 2 4 4 14 4 2 4 4 14 

29 Res- 29 P 4 4 4 3 15 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 

30 Res- 30 L 4 4 4 3 15 4 3 2 3 12 2 3 2 2 9 2 4 2 2 10 

31 Res- 31 L 4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 

32 Res- 32 L 4 4 1 4 13 2 4 4 4 14 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 

33 Res- 33 P 4 4 3 4 15 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

34 Res- 34 P 4 4 2 4 14 4 3 2 2 11 4 2 2 4 12 4 4 3 4 15 

35 Res- 35 P 3 4 2 3 12 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 

36 Res- 36 L 4 4 1 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 

37 Res- 37 L 4 4 1 4 13 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 

38 Res- 38 L 4 4 2 3 13 1 2 1 1 5 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 

39 Res- 39 L 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 

40 Res- 40 L 4 2 2 4 12 4 3 4 3 14 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 
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41 Res- 41 P 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 

42 Res- 42 P 4 2 3 4 13 4 3 4 4 15 2 4 4 3 13 4 3 4 4 15 

43 Res- 43 P 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 

44 Res- 44 L 4 3 3 3 13 3 3 3 4 13 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 

45 Res- 45 L 2 3 2 4 11 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 3 4 4 3 14 

46 Res- 46 L 3 4 4 3 14 2 4 4 2 12 1 4 2 3 10 4 3 4 3 14 

47 Res- 47 P 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 4 4 4 2 14 

48 Res- 48 L 4 2 2 4 12 4 3 4 3 14 3 4 4 4 15 4 4 2 4 14 

49 Res- 49 P 4 3 2 4 13 4 3 4 3 14 3 3 4 2 12 4 4 2 3 13 

50 Res- 50 P 4 4 2 3 13 4 4 4 4 16 2 4 4 3 13 4 3 3 4 14 

51 Res- 51 P 3 3 2 4 12 4 4 3 3 14 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 

52 Res- 52 P 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 2 4 3 4 13 4 3 3 4 14 

53 Res- 53 L 4 4 1 4 13 4 2 2 2 10 1 2 3 2 8 2 1 2 2 7 

54 Res- 54 P 4 2 4 4 14 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 

55 Res- 55 L 4 3 4 4 15 4 3 3 2 12 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 

56 Res- 56 L 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 

57 Res- 57 L 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 

58 Res- 58 L 4 4 3 4 15 4 4 4 2 14 3 3 2 3 11 2 4 4 4 14 

59 Res- 59 L 3 3 3 4 13 4 2 3 3 12 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 

60 Res- 60 P 4 3 2 3 12 4 3 4 3 14 2 2 2 3 9 4 4 2 3 13 

61 Res- 61 L 3 3 3 4 13 4 2 3 3 12 3 3 4 3 13 4 4 2 2 12 

62 Res- 62 L 4 4 1 4 13 4 4 4 3 15 2 4 3 3 12 2 4 4 4 14 

JUMLAH 833         863         830         878 

RATA-RATA 13,44         13,92         13,39         14,16 
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No Responden L/P 

BUTIR SOAL 

TOTAL 
Karakter Tanggung 

Jawab Ʃ 

Karakter Hormat dan 

Santun Ʃ 
Karakter Percaya Diri 

Ʃ 

P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

1 Res- 1  L 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 96 

2 Res- 2 L 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 104 

3 Res- 3 L 2 3 3 4 12 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 92 

4 Res- 4 L 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 3 2 2 2 9 92 

5 Res- 5 L 4 1 3 4 12 4 3 4 4 15 2 4 3 4 13 93 

6 Res- 6 P 4 2 2 4 12 4 4 4 4 16 2 2 4 2 10 88 

7 Res- 7 L 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 100 

8 Res- 8 L 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 2 3 3 3 11 101 

9 Res- 9 L 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 111 

10 Res- 10 L 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 2 3 3 3 11 97 

11 Res- 11 L 3 4 2 4 13 4 4 4 4 16 2 3 2 2 9 86 

12 Res- 12 L 4 3 4 4 15 3 3 4 4 14 2 3 3 4 12 93 

13 Res- 13 L 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 107 

14 Res- 14 P 3 3 2 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 104 

15 Res- 15 P 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 3 3 3 3 12 98 

16 Res- 16 P 3 3 2 4 12 4 4 4 4 16 2 3 4 2 11 103 

17 Res- 17 L 4 4 1 4 13 4 3 4 4 15 3 3 4 4 14 103 

18 Res- 18 L 3 3 3 4 13 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 93 

19 Res- 19 L 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 2 12 87 
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20 Res- 20 L 2 4 4 4 14 4 4 4 4 16 3 2 4 3 12 89 

21 Res- 21 L 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 2 4 4 13 96 

22 Res- 22 L 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 1 11 88 

23 Res- 23 L 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 107 

24 Res- 24 P 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 104 

25 Res- 25 P 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 105 

26 Res- 26 L 3 4 3 4 14 3 3 3 4 13 2 3 2 2 9 88 

27 Res- 27 L 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 102 

28 Res- 28 P 2 4 4 4 14 4 4 4 4 16 2 4 4 2 12 102 

29 Res- 29 P 4 3 2 4 13 4 4 4 3 15 2 4 4 4 14 99 

30 Res- 30 L 2 2 3 4 11 4 4 4 4 16 3 3 2 4 12 85 

31 Res- 31 L 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 3 4 13 100 

32 Res- 32 L 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 1 4 3 4 12 100 

33 Res- 33 P 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 2 4 4 13 106 

34 Res- 34 P 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 96 

35 Res- 35 P 4 2 4 3 13 4 4 4 3 15 2 2 4 2 10 96 

36 Res- 36 L 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 107 

37 Res- 37 L 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 108 

38 Res- 38 L 3 4 4 4 15 3 4 3 4 14 1 4 2 1 8 84 

39 Res- 39 L 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 99 

40 Res- 40 L 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 2 4 4 4 14 101 

41 Res- 41 P 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 105 

42 Res- 42 P 4 4 1 4 13 3 4 4 1 12 3 4 4 2 13 94 

43 Res- 43 P 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 103 
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44 Res- 44 L 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 3 3 4 2 12 95 

45 Res- 45 L 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 4 3 2 12 93 

46 Res- 46 L 4 4 1 4 13 3 4 4 3 14 2 4 4 3 13 90 

47 Res- 47 P 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 97 

48 Res- 48 L 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 2 2 4 4 12 98 

49 Res- 49 P 3 4 2 4 13 3 3 4 3 13 2 2 4 2 10 88 

50 Res- 50 P 4 3 2 4 13 4 4 4 4 16 2 3 4 3 12 97 

51 Res- 51 P 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 2 3 3 3 11 96 

52 Res- 52 P 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 3 3 4 3 13 98 

53 Res- 53 L 4 3 2 4 13 3 2 2 4 11 1 2 2 2 7 69 

54 Res- 54 P 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 104 

55 Res- 55 L 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 99 

56 Res- 56 L 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 3 3 1 10 97 

57 Res- 57 L 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 1 4 4 4 13 105 

58 Res- 58 L 3 4 1 4 12 4 4 4 4 16 2 1 2 2 7 89 

59 Res- 59 L 3 4 4 4 15 3 3 3 4 13 2 2 2 2 8 82 

60 Res- 60 P 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 2 2 4 1 9 87 

61 Res- 61 L 4 3 4 4 15 3 3 4 3 13 4 3 2 3 12 90 

62 Res- 62 L 2 3 4 4 13 3 3 4 4 14 2 3 2 3 10 91 

 JUMLAH  
        875         938         760 5977 

 RATA-

RATA 

 

        14,11         15,13         12,26 96,40 
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LAMPIRAN 9 

 

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF 

 

No. Responden L/P 

BUTIR SOAL 

Karakter Toleransi Karakter Disiplin Karakter Cinta Tanah Air Karakter Cinta Damai 

Ʃ Kriteria Ʃ Kriteria Ʃ Kriteria Ʃ Kriteria 

1 Res-1 L 13 Baik 14 Sangat Baik 11 Baik 14 Sangat Baik 

2 Res-2 L 11 Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

3 Res-3 L 14 Sangat Baik 13 Baik 11 Baik 12 Baik 

4 Res-4 L 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 

5 Res-5 L 10 Baik 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 13 Baik 

6 Res-6 P 15 Sangat Baik 12 Baik 10 Baik 13 Baik 

7 Res-7 L 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 12 Baik 12 Baik 

8 Res-8 L 13 Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

9 Res-9 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

10 Res-10 L 12 Baik 13 Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

11 Res-11 L 10 Baik 15 Sangat Baik 8 Cukup 15 Sangat Baik 

12 Res-12 L 12 Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 13 Baik 

13 Res-13 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

14 Res-14 P 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

15 Res-15 P 15 Sangat Baik 13 Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

16 Res-16 P 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

17 Res-17 L 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 
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18 Res-18 L 12 Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 

19 Res-19 L 11 Baik 13 Baik 12 Baik 12 Baik 

20 Res-20 L 8 Cukup 14 Sangat Baik 11 Baik 14 Sangat Baik 

21 Res-21 L 12 Baik 14 Sangat Baik 10 Baik 16 Sangat Baik 

22 Res-22 L 12 Baik 13 Baik 12 Baik 13 Baik 

23 Res-23 L 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

24 Res-24 P 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

25 Res-25 P 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

26 Res-26 L 13 Baik 13 Baik 12 Baik 14 Sangat Baik 

27 Res-27 L 13 Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

28 Res-28 P 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

29 Res-29 P 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

30 Res-30 L 15 Sangat Baik 12 Baik 9 Cukup 10 Baik 

31 Res-31 L 14 Sangat Baik 13 Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

32 Res-32 L 13 Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

33 Res-33 P 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

34 Res-34 P 14 Sangat Baik 11 Baik 12 Baik 15 Sangat Baik 

35 Res-35 P 12 Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

36 Res-36 L 13 Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

37 Res-37 L 13 Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

38 Res-38 L 13 Baik 5 Kurang 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

39 Res-39 L 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 

40 Res-40 L 12 Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 



 
 

 
 

1
6
3
 

41 Res-41 P 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

42 Res-42 P 13 Baik 15 Sangat Baik 13 Baik 15 Sangat Baik 

43 Res-43 P 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

44 Res-44 L 13 Baik 13 Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 

45 Res-45 L 11 Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

46 Res-46 L 14 Sangat Baik 12 Baik 10 Baik 14 Sangat Baik 

47 Res-47 P 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 14 Sangat Baik 

48 Res-48 L 12 Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

49 Res-49 P 13 Baik 14 Sangat Baik 12 Baik 13 Baik 

50 Res-50 P 13 Baik 16 Sangat Baik 13 Baik 14 Sangat Baik 

51 Res-51 P 12 Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 

52 Res-52 P 15 Sangat Baik 13 Baik 13 Baik 14 Sangat Baik 

53 Res-53 L 13 Baik 10 Baik 8 Cukup 7 Cukup 

54 Res-54 P 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

55 Res-55 L 15 Sangat Baik 12 Baik 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

56 Res-56 L 13 Baik 14 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 

57 Res-57 L 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 

58 Res-58 L 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 11 Baik 14 Sangat Baik 

59 Res-59 L 13 Baik 12 Baik 11 Baik 10 Baik 

60 Res-60 P 12 Baik 14 Sangat Baik 9 Cukup 13 Baik 

61 Res-61 L 13 Baik 12 Baik 13 Baik 12 Baik 

62 Res-62 L 13 Baik 15 Sangat Baik 12 Baik 14 Sangat Baik 

JUMLAH 833 Baik 863 Sangat Baik 830 Baik 878 Sangat Baik 
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RATA-RATA 13,44 13,92 13,39 14,16 

PERSENTASE 84% 87% 83,69% 88,5% 

 

No. 
Respon-

den 
L/P 

BUTIR SOAL 

Karakter Tanggung 

Jawab 

Karakter Hormat dan 

Santun 
Karakter Percaya Diri Total 

Ʃ Kriteria Ʃ Kriteria Ʃ Kriteria Ʃ Kriteria 

1 Res-1 L 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 96 Sangat Baik 

2 Res-2 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 104 Sangat Baik 

3 Res-3 L 12 Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 92 Sangat Baik 

4 Res-4 L 13 Baik 15 Sangat Baik 9 Cukup 92 Sangat Baik 

5 Res-5 L 12 Baik 15 Sangat Baik 13 Baik 93 Sangat Baik 

6 Res-6 P 12 Baik 16 Sangat Baik 10 Baik 88 Baik 

7 Res-7 L 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 100 Sangat Baik 

8 Res-8 L 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 11 Baik 101 Sangat Baik 

9 Res-9 L 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 111 Sangat Baik 

10 Res-10 L 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 11 Baik 97 Sangat Baik 

11 Res-11 L 13 Baik 16 Sangat Baik 9 Cukup 86 Baik 

12 Res-12 L 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 12 Baik 93 Sangat Baik 

13 Res-13 L 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 107 Sangat Baik 

14 Res-14 P 12 Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 104 Sangat Baik 

15 Res-15 P 13 Baik 15 Sangat Baik 12 Baik 98 Sangat Baik 

16 Res-16 P 12 Baik 16 Sangat Baik 11 Baik 103 Sangat Baik 
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17 Res-17 L 13 Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 103 Sangat Baik 

18 Res-18 L 13 Baik 15 Sangat Baik 12 Baik 93 Sangat Baik 

19 Res-19 L 14 Sangat Baik 13 Baik 12 Baik 87 Baik 

20 Res-20 L 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 12 Baik 89 Baik 

21 Res-21 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 13 Baik 96 Sangat Baik 

22 Res-22 L 14 Sangat Baik 13 Baik 11 Baik 88 Baik 

23 Res-23 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 107 Sangat Baik 

24 Res-24 P 13 Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 104 Sangat Baik 

25 Res-25 P 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 105 Sangat Baik 

26 Res-26 L 14 Sangat Baik 13 Baik 9 Cukup 88 Baik 

27 Res-27 L 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 102 Sangat Baik 

28 Res-28 P 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 12 Baik 102 Sangat Baik 

29 Res-29 P 13 Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 99 Sangat Baik 

30 Res-30 L 11 Baik 16 Sangat Baik 12 Baik 85 Baik 

31 Res-31 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 13 Baik 100 Sangat Baik 

32 Res-32 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 12 Baik 100 Sangat Baik 

33 Res-33 P 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 13 Baik 106 Sangat Baik 

34 Res-34 P 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 13 Baik 96 Sangat Baik 

35 Res-35 P 13 Baik 15 Sangat Baik 10 Baik 96 Sangat Baik 

36 Res-36 L 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 107 Sangat Baik 

37 Res-37 L 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 108 Sangat Baik 

38 Res-38 L 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 8 Cukup 84 Baik 

39 Res-39 L 15 Sangat Baik  Sangat Baik 13 Baik 99 Sangat Baik 
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40 Res-40 L 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 101 Sangat Baik 

41 Res-41 P 16 Sangat Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 105 Sangat Baik 

42 Res-42 P 13 Baik 12 Baik 13 Baik 94 Sangat Baik 

43 Res-43 P 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 103 Sangat Baik 

44 Res-44 L 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 12 Baik 95 Sangat Baik 

45 Res-45 L 14 Sangat Baik 14 Sangat Baik 12 Baik 93 Sangat Baik 

46 Res-46 L 13 Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 90 Baik 

47 Res-47 P 14 Sangat Baik 16 Sangat Baik 11 Baik 97 Sangat Baik 

48 Res-48 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 12 Baik 98 Sangat Baik 

49 Res-49 P 13 Baik 13 Baik 10 Baik 88 Baik 

50 Res-50 P 13 Baik 16 Sangat Baik 12 Baik 97 Sangat Baik 

51 Res-51 P 13 Baik 16 Sangat Baik 11 Baik 96 Sangat Baik 

52 Res-52 P 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 13 Baik 98 Sangat Baik 

53 Res-53 L 13 Baik 11 Baik 7 Cukup 69 Cukup 

54 Res-54 P 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 14 Sangat Baik 104 Sangat Baik 

55 Res-55 L 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 99 Sangat Baik 

56 Res-56 L 16 Sangat Baik 15 Sangat Baik 10 Baik 97 Sangat Baik 

57 Res-57 L 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 13 Baik 105 Sangat Baik 

58 Res-58 L 12 Baik 16 Sangat Baik 7 Cukup 89 Baik 

59 Res-59 L 15 Sangat Baik 13 Baik 8 Cukup 82 Baik 

60 Res-60 P 15 Sangat Baik 15 Sangat Baik 9 Cukup 87 Baik 

61 Res-61 L 15 Sangat Baik 13 Baik 12 Baik 90 Baik 
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62 Res-62 L 13 Baik 14 Sangat Baik 10 Baik 91 Baik 

JUMLAH 875 

Sangat Baik 

938 

Sangat Baik 

760 

Baik 

5977 

Sangat Baik RATA-RATA 14,11 15,13 12,26 96,40 

PERSENTASE 88,19% 94,56% 76,63% 86,67% 

 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN 

Kriteria                   

Karakter 

Toleransi 

Karakter 

Disiplin 

Karakter Cinta 

Tanah Air 

Karakter  

Cinta Damai 

Karakter 

Tanggung 

Jawab 

Karakter Hormat dan 

Santun 

Karakter 

Percaya Diri Total 

Sangat 

Baik 29 44 37 45 40 54 20 46 

Baik 32 17 21 16 22 8 34 15 

Cukup 1 0 4 1 0 0 8 1 

Kurang 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

DISTRIBUSI PERSENTASE JAWABAN RESPONDEN 

Kriteria 

Karakter 

Toleransi 

Karakter 

Disiplin 

Karakter Cinta 

Tanah Air 

Karakter Cinta 

Damai 

Karakter 

Tanggung 

Jawab 

Karakter Hormat dan 

Santun 

Karakter 

Percaya Diri Total 

Sangat 

Baik 46,77% 70,97% 59,68% 72,58% 64,52% 87,10% 32,26% 74,19% 

Baik 51,61% 27,42% 33,87% 25,81% 35,48% 12,90% 54,84% 24,19% 

Cukup 1,61% 0% 6,45% 1,61% 0% 0% 12,90% 1,61% 

Kurang 0% 1,61% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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LAMPIRAN 10 

IDENTITAS RESPONDEN PENELITIAN 

 

No. Responden Jenis Kelamin Kelas 

1 ASW L V A 

2 MFAP L V A 

3 AFN L V A 

4 AP L V A 

5 MKTJ L V A 

6 WS P V A 

7 AN L V A 

8 AFAN L V A 

9 AYO L V A 

10 ADF L V A 

11 BMP L V A 

12 DSI L V A 

13 DNS L V A 

14 FW P V A 

15 HSZ P V A 

16 IDP P V A 

17 LAM L V A 

18 MSH L V A 

19 MAN L V A 

20 MAS L V A 

21 MAA L V A 

22 MNAS L V A 

23 NRS L V A 

24 NBO P V A 

25 RAA P V A 

26 TRS L V A 

27 YMP L V A 

28 TKS P V A 

29 ZS P V A 

30 BAP L V A 

31 RMP L V A 

32 RFAN L V A 

33 HSNR P V A 
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34 K P V B 

35 APDN P V B 

36 MTI L V B 

37 FH L V B 

38 VRA L V B 

39 ZR L V B 

40 AS L V B 

41 APA P V B 

42 AKP P V B 

43 DP P V B 

44 DWP L V B 

45 DS L V B 

46 EMI L V B 

47 FDS P V B 

48 F L V B 

49 KJ P V B 

50 NC P V B 

51 NFA P V B 

52 NCR P V B 

53 PAP L V B 

54 PWO P V B 

55 PAK L V B 

56 RN L V B 

57 RSY. L V B 

58 SRR L V B 

59 SBR L V B 

60 TWP P V B 

61 TWGR L V B 

62 SMD L V B 
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LAMPIRAN 11 

CATATAN LAPANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL  

 

Nama SD : 

Tempat : 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

Petunjuk        : Catatlah hal-hal yang terjadi pada guru dan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional ! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Semarang, …………..2016  

               Observer, 

 

     (Nurani Fadilah) 
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LAMPIRAN 12 

HASIL CATATAN LAPANGAN I 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI 

TRADISIONAL  

 

Nama SD : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Tempat : Halaman belakang 

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 April 2016 

Waktu  : 10.00 – 11.00 WIB 

Petunjuk : Catatlah  hal-hal yang terjadi pada guru dan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional ! 

 

1. Tari yang diajarkan adalah Tari Rampak untuk siswa putra, Tari Denok dan 

Tari Lilin untuk siswa putri. 

2. Tidak ada siswa yang terlambat 

3. Media yang digunakan guru adalah tape yang dilengkapi dengan USB dan 

speaker. 

4. Metode yang digunakan guru adalah latihan 

5. Pada Tari Denok siswa putri menggunakan properti sampur 

6. Pada Tari Lilin siswa putri menggunakan properti piring kertas. 

7. Pada Tari Rampak, sebelum menggunakan iringan musiknmengucapkan 

hitungannya seperti berikut. 

“Satu, dua, tiga” (dengan menggerakan tanganya ke kanan dan kiri) 

8. Selama pembelajaran guru memberikan arahan seperti berikut.  

a) Pada Tari Lilin: 

“Ayo senyum lho ya senyum” 

“Mendak lagi, ayo kepalanya, ditekuk kakinya” 

“Atas” (dengan memberi contoh gerakan kedua tangan diangakat ke atas) 

“Ayo kanan dulu” (maksudnya adalah yang digerakan tangan kanan terlebih 

dahulu) 

b) Pada Tari Denok 

“Ayo kepalanya” (siswa merespon dengan menggerakan kepalanya dengan 

benar) 

“Pelan-pelan” (ketika siswa terlalu cepat saat gerakan berputar) 

9. Terdapat siswa yang meminta izin tidak dapat mengikuti pembelajaran karena 

akan persiapan lomba seperti berikut. 
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“Bu, saya mau izin” , kemudian guru menanggapinya dengan berkata “Iya, mau 

persiapan lomba pramuka ya”. 

 

10. Terdapat pula siswa yang ikut menyanyikan lagu pada Tari Denok seperti 

berikut. 

“Kaki melenggang aduh” 

 

Semarang, 23 April 2016  

               Observer, 

 

     (Nurani Fadilah) 
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HASIL CATATAN LAPANGAN II 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI 

TRADISIONAL 

  

 

Nama SD : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Tempat : Halaman belakang 

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2016 

Waktu  : 10.00 – 11.00 WIB 

Petunjuk          : Catatlah  hal-hal yang terjadi pada guru dan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional ! 

 

1. Tari yang diajarkan adalah Tari Denok dan Tari Lilin untuk siswa putri. 

2. Tidak ada siswa yang terlambat 

3. Siswa terlihat memainkan piring dan mempelajari terlebih dahulu tarian 

tersebut  

4. Pada saat siswa melakukan kesalahan guru mengingatkanya seperti berikut. 

“Tanganmu terbalik, seharusnya tangan kiri di atas” 

  “Putar ke belakang, ayo kamu terbalik” 

 

5. Selama pembelajaran guru memberikan arahan dan hitungan gerakan kepada 

siswa terutama pada saat awal gerakan seperti berikut.  

a) Pada Tari Lilin 

“Mendak lagi kakinya” 

“Sesuaikan dengan irama” 

“Ayo kepalanya” 

“Atas” (dengan memberi contoh gerakan kedua tangan diangakat ke atas) 

“Jarinya, jarinya perhatikan, nyekiting ya” 

“Kanan dulu, satu dua” (guru menepukan tangan saat mengucapkan satu dua) 

“Buka tutup buka tutup” (siswa merespon dengan mengucapkan aba-aba 

tersebut ketika menggerakan tangannya) 

b) Pada Tari Denok 

“Ayo kepalanya” (guru mencontohkan gerakan kepala kepada siswa) 

“Dipaskan dengan iramanya 

 

6. Saat gerakan terakhir pada tari lilin dimana siswa mengangkat kedua tangannya 

ke atas dan berputar dengan berkata “Ye” kemudian menepuk kedua piringnya.  

7. Setelah gerakan terakhir pada Tari Denok beberapa siswa terlihat bertepuk 

tangan. 
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8. Pada akhir pembelajaran guru memberi penguatan kepada siswa dengan 

memberi pujian bahwa sudah menari dengan baik dan harus tetap semangat 

berlatih agar dapat menari lebih baik untuk ujian nanti karena masih ada waktu 

untuk belajar. 

Semarang, 28 April 2016  

               Observer, 

 

     (Nurani Fadilah) 
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HASIL CATATAN LAPANGAN III PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI 

TRADISIONAL  

 

Nama SD : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Tempat : Halaman belakang 

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Mei 2016 

Waktu  : 10.00 – 11.00 WIB 

Petunjuk          : Catatlah  hal-hal yang terjadi pada guru dan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional! 

 

1. Tari yang diajarkan adalah Tari Indang untuk siswa putra dan Tari Lilin untuk 

siswa putri. 

2. Tidak ada siswa yang terlambat 

3. Ketua kelas terlihat memeriksa kehadiran temannya dan telah bersiap untuk 

mencatat temannya yang tidak mengikuti ekstrakurikuler seni tari tradisional 

4. Selama pembelajaran guru memberikan arahan seperti berikut.  

a) Pada Tari Indang 

“Yang bagus lho ya”  

“Siap Bu” (beberapa siswa merespon instruksi dari guru) 

“Ayo Kepalanya” (siswa merespon dengan menggerakan kepala seperti 

yang diajarkan oleh guru) 

“Ayo tangannya yang lebih semangat” (siswa merespon dengan 

menggerakkan tangannya dengan lebih semangat) 

b) Pada Tari Lilin 

“Gerakkan kepalanya, satu dua tiga” (siswa merespon dengan 

menggerakkan kepala sesuai yang dicontohkan guru) 

“....tujuh atas, putar ke kanan” (siswa merespon dengan menggerakkan 

tangan ke atas dan berputar sesuai yang dicontohkan guru) 

5. Siswa putra ikut menyanyikan lagu pada tarian seperti beikut. 

“Dindin badindin oi dindin badindin” 

Semarang, 14 Mei 2016  

               Observer, 

     (Nurani Fadilah) 
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LAMPIRAN 13 

 

LEMBAR WAWANCARA GURU TERKAIT PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI 

TRADISIONALDALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA 

Nama SD  :  

Nama Guru  : 

Jenis Kelamin  :  

Usia   :   

Golongan/Pangkat :  

Masa Kerja  :  

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1 Apa tujuan pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional? 

 

2 Apakah pemilihan materi sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan 

karaktersistik siswa? 

 

3 Apakah pemilihan metode dan media sudah 

sesuai dengan materi yang diajarkan? 

 

4 Bagaimanakah bentuk karakter toleransi 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

 

5 Bagaimanakah bentuk karakter disiplin 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

 

6 Bagaimanakah bentuk karakter cinta tanah 

air dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni 

tari tradisional? 
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7 Bagaimanakah bentuk karakter cinta damai 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

 

8 Bagaimanakah bentuk karakter tanggung 

jawab dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional? 

 

9 Bagaimanakah bentuk karakter hormat dan 

santun dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

seni tari tradisional? 

 

10 Bagaimanakah bentuk karakter percaya diri 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

 

 

Semarang,          2016  

Mengetahui    

Guru Seni Tari               Interviewer, 

 

 

...............................  ............................... 
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LAMPIRAN 14 

HASIL WAWANCARA GURU TERKAIT PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI 

TRADISIONALDALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA 

Nama SD  : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Nama Guru  : Sudarmi 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 53 Tahun 

Golongan/Pangkat : - 

Masa Kerja  : 1995 – sekarang 

 

1. Pewawancara : Apa tujuan dari pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

Narasumber : Untuk melestarikan kebudayaan daerah supaya tidak punah 

karena semakin banyaknya tarian-tarian yang berasal dari luar 

dan apabila anak diajari paling tidak ada penerusnya.  

2. Pewawancara : Apakah pemilihan materi sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan karaktersistik siswa? 

Narasumber : Sudah sesuai, tari yang diajarkan untuk siswa putri itu Tari 

Denok dari Semarang dan Tari Lilin dari Jawa Tengah. Untuk 

siswa putra tari yang diajarkan itu Tari Indang dari Padang dan 

Tari Rampak dari Jawa Tengah. Tari Lilin dan Tari Rampak 

ini merupakan tari kreasi dari sanggar kembang sore. Tari 

Denok memang dianjurkan untuk diajarkan kepada siswa 

karena Semarang memiliki tarian khas sendiri jadi paling tidak 

anak harus tahu dan mempelajarinya sebelum mempelajari tari 

dari daerah lain. 

3. Pewawancara : Apakah pemilihan metode dan media sudah sesuai dengan 

materi yang diajarkan? 
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Narasumber : Sudah sesuai, metode yang digunakan adalah metode latihan 

dimana siswa menirukan tarian yang saya ajarkan. Dalam 

mengajarkan tarian saya seolah-olah menjadi cerminnya anak, 

jadi misalnya saya bilang tangan kiri maka yang saya praktikan 

itu tangan kanan. Media yang digunakan adalah tape yang 

dilengkapi dengan tempat untuk flashdisk karena sekarang 

kaset pita susah didapat. 

4. Pewawancara : Bagaimanakah bentuk karakter toleransi yang tampak pada 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

Narasumber : Ya ketika menari bersama-sama itu anak tidak membeda-

bedakan teman baik yang bisa atau tidak bisa. Saya 

membiasakan anak untuk membaur. 

5. Pewawancara :Bagaimanakah bentuk karakter disiplin yang tampak pada 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

Narasumber : Mayoritas anak sudah mematuhi peraturan yang ada. Anak 

datang tepat waktu dan apabila datang terlambat atau tidak 

masuk pasti izin. Jika terdapat anak yang tidak ikut tari 

sebanyak 3 kali tanpa izin maka saya lapor ke guru kelasnya 

dan siswanya nanti akan mendapat sanksi. Sanksinya itu 

membuat kliping terkait dengan tarian. Apabila diberi tugas 

anak juga bertanggung jawab seperti ketika akan ujian, anak 

tidak hanya dituntut untuk hafal tetapi juga dapat membuat 

formasi. Anak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. 

6. Pewawancara :Bagaimanakah bentuk karakter cinta tanah air yang tampak 

pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

Narasumber : Bentuk karakternya cinta tanah airnya adalah anak suka dan 

terkadang minta untuk diajarkan tarian yang baru karena sudah 

hafal dengan tarian yang biasanya diajarkan. Selain itu ketika 

anak menarikan tarian tradisional, anak ikut berpartisipasi 

dalam melestarikan kebudayaan. 
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7. Pewawancara : Bagaimanakah bentuk karakter cinta damai yang tampak pada 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

Narasumber : Selama pembelajaran berlangsung anak disiplin dan hampir 

tidak pernah bertengkar serta selalu bersikap baik. 

8. Pewawancara : Bagaimanakah bentuk karakter tanggung jawab yang tampak 

pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

Narasumber : Bentuk karakter tanggung jawabnya anak antusias dalam 

membantu saya menyiapkan dan mengembalikan peralatan 

tari. Jadi yang mengambil peralatan anak putra dan yang 

mengembalikan anak putri. Anak selalu mengikuti 

pembelajaran sampai selesai dan apabila akan meninggalkan 

pembelajaran karena ada keperluan pasti anak izin. Selain itu, 

waktu pengambilan nilai anak juga tanggung jawab karena 

selain hafal tarian tetapi juga dapat membuat formasi. 

9. Pewawancara : Bagaimanakah bentuk karakter hormat dan santun yang 

tampak pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

Narasumber : Anak selalu menyapa apabila bertemu. Ketika pembelajaran 

selesai selalu berpamitan dan mengucapkan terima kasih. 

Apabila bertemu di luar sekolah anak juga selalu menyapa.  

10. Pewawancara : Bagaimanakah bentuk karakter percaya diri yang tampak pada 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

Narasumber : Ketika diberi tugas berkelompok untuk penilaian, saya hanya 

memberi contoh 3 bentuk formasi selanjutnya anak dapat 

mengembangkan formasi lainnya. Ketika pembelajaranpun 

anak tidak malu untuk bergerak. 

Semarang, 17 Mei 2016  

Mengetahui    

Guru Seni Tari               Interviewer, 

 

 



181 
 

 
 

Sudarmi   Nurani Fadilah 

 

LAMPIRAN 15 

 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

TERKAITPELAKSANAAN PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER 

SENI TARI TRADISIONALDALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA 

 

Nama SD  :  

Nama Kepala Skolah : 

Jenis Kelamin  :  

Usia   :  

Golongan/Pangkat :  

Masa Kerja  :  

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1 Apa tujuan SDN Tambakaji 01 Semarang 

mengadakan ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

 

2 Sarana dan prasarana apa sajakah yang 

mendukung pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni ari tradisional? 

 

3 Mengapa ekstrakurikuler seni tari 

tradisional menjadi esktrakurikuler wajib 

untuk kelas V dan VI? 

 

4 Apakah guru yang mengajar ekstrakurikuler 

seni tari tradisional merupakan guru seni 

tari di SDN Tambakaji 01 Semarang atau 

mendatangkan guru dari luar? 

 

5 Apakah guru tersebut memiliki latar 

belakang sebagai guru seni tari tradisional? 
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6 Apakah kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler tari ini dapat membantu 

membentuk karakter siswa yang merujuk 

pada visi dan misi SDN Tambakaji 01  

Semarang? 

 

7 Karakter apa sajakah yang disumbangkan 

pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni tari tradisional untuk 

siswa kelas tinggi SDN Tambakaji 01 

Semarang? 

 

8 Dengan adanya ekstrakurikuler seni tari 

tradisional ini, prestasi apa sajakah yang 

sudah pernah di dapat? 

 

9 Apa sajakah faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengadakan 

ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

 

 

Semarang,          2016  

Mengetahui    

Kepala Sekolah               Interviewer, 

 

 

...............................  ............................... 
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LAMPIRAN 16 

 

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TERKAITPELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER SENI TARI TRADISIONAL 

DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA 

 

Nama SD   : SDN Tambakaji 01 Semarang 

Nama Kepala Sekolah  : Akhmad Turodi, S.Pd. 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Usia    : 52 Tahun 

Golongan/Pangkat  : IV C 

Masa Kerja   : 2010 – Sekarang 

1. Pewawancara : Apa tujuan SDN Tambakaji 01 Semarang mengadakan 

ekstrakurikuler seni tari tradisional? 

Narasumber : Supaya seimbang antara akademik dan non akademik sehingga 

anak dapat berkembang dengan baik dan ketika hidup 

bermasyarakat dapat menjadi manusia yang berkarakter, 

cerdas, dan berkepribadian. Selain itu juga untuk 

melestarikan kebudayaan. 

2. Pewawancara : Sarana dan prasarana apa sajakah yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari 

tradisional? 

Narasumber :  Sarana dan prasarana yang mendukung ya peralatan tari 

seperti tape, tempat untuk menari, kostum tari, sound. 

3. Pewawancara : Mengapa ekstrakurikuler seni tari tradisional menjadi 

esktrakurikuler wajib untuk kelas V dan VI? 

Narasumber :  Untuk melengkapi kegiatan siswa karena siswa juga ternyata 

tertarik sehingga dapat dijadikan wahana rekreatif untuk 

siswa. 
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4. Pewawancara : Apakah guru yang mengajar ekstrakurikuler seni tari 

tradisional merupakan guru seni tari di SDN Tambakaji 01 

Semarang atau mendatangkan guru dari luar? 

Narasumber : Gurunya mendatangkan dari luar lingkungan SDN Tambakaji 

01 Semarang yang membidangi profesi sebagai guru tari. Guru 

tersebut tidak hanya mengajar di sini tetapi juga di TK, SMP, 

SMK.  

5. Pewawancara : Apakah guru tersebut memiliki latar belakang sebagai guru 

seni tari tradisional? 

Narasumber  : Ya, guru tersebut sudah senior dan memiliki jam terbang yang 

sudah tinggi. 

6. Pewawancara  : Apakah kegiatan pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler 

tari ini dapat membantu membentuk karakter siswa yang 

merujuk pada visi dan misi SDN Tambakaji 01 Semarang? 

Narasumber : Ya visinya kan membentuk insan berbudi luhur yang cerdas, 

berprestasi dan berkualitas. Jadi selain cerdas tetapi anak juga 

mempunyai etika, estetika, dan jiwa seni. 

7. Pewawancara : Karakter apa sajakah yang disumbangkan pada pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional untuk siswa 

kelas tinggi SDN Tambakaji 01 Semarang? 

Narasumber : Pada pembelajaran ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat 

membentuk budi pekerti, disiplin, hormat dan santun, cinta 

tanah air, dan bertanggung jawab. 

8. Pewawancara : Dengan adanya ekstrakurikuler seni tari tradisional ini, prestasi 

apa sajakah yang sudah pernah di dapat? 

Narasumber : Juara III Tingkat Kecamatan pada Lomba FLS2N Tahun 2013 

9. Pewawancara : Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengadakan ekstrakurikuler seni tari tradisional? 
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Narasumber : Faktor pendukungnya disediakannya media dan tempat untuk 

latihan. Faktor penghambatnya ya fasilitas seperti kostum 

ketika pentas harus menyewa dengan biaya cukup mahal. 

    

Semarang,          2016  

Mengetahui    

Kepala Sekolah               Interviewer, 

 

 

Akhmad Turodi, S.Pd.  Nurani Fadilah 

NIP. 1961011141982011005   
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LAMPIRAN 17 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pengisian angket di kelas VA                  Pengisian angket di kelas VB       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan guru seni tari   Wawancara dengan kepala sekolah 
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Pengerjaan Angket Penelitian Kelas VA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengerjaan Angket Penelitian Kelas VB 
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LAMPIRAN 18 

SURAT KETERANGAN IJIN MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 19 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421.2/ 060/ 2016 
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LAMPIRAN 20 

SURAT KETERANGAN VALIDATOR AHLI 

 

 

 


