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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di zaman globalisasi ini, pendidikan merupakan hal terpenting bagi 

kehidupan manusia, karena melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan 

kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri, dan dapat 

membentuk kepribadian yang lebih baik. Pendidikan semakin lama semakin 

mengalami perkembangan. Hal ini dapat kita rasakan dimana untuk 

mengakses pendidikan sudah sangat mudah.  

Pendidikan yang sudah semakin mudah kita peroleh ini merupakan modal 

dasar untuk menyiapkan anak bangsa yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Wibowo (2012, hlm. 18) yaitu “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”. Dari 

pernyataan tersebut dapat kita artikan bahwa melalui pendidikan kita dapat 

meningkatkan kualitas diri dimasa yang akan datang dan memiliki karakter 

yang baik.   

Dilihat dari perkembangan zaman yang semakin maju baik dibidang 

pendidikan maupun bidang lainnya memberikan dampak negatif maupun 

positif. Salah satu dampak negatifnya yaitu penurunan moral dan karakter 

siswa bangsa Indonesia.  Hal ini disebabkan oleh budaya kebarat-baratan yang 

menjadi salah satu faktor eksternal yang mengganggu budaya bangsa 

Indonesia dan penuruan moral serta karakter yang dimiliki dari setiap siswa 

sudah semakin hilang. Budaya Indonesia yang syarat akan nilai-nilai norma 

sudah dilupakan. Akibat dari perkembangan zaman yang semakin maju, 

pendidikan karakter setiap siswa sudah mulai dilupakan. Hal ini berakibat 

penurunan moral yang semakin bobrok.  

Pendidikan karakter sangat diperlukan karena pada saat ini karakter siswa 

sudah mulai luntur. Dalam Undang-undang Nomor 20 tentang pendidikan 
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nasional juga dijelaskan pentingkan pendidikan terutama pendidikan karakter 

yang menjadi permasalahan pada zaman globalisasi ini dimana penerapan 

pendidikan karakter kurang terintegrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003  pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 

bahwa : 

Fungsi Pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan pendidikan nasional untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional di atas telah jelas bahwa pendidikan karakter 

sudah menjadi bagian dari proses pendidikan saat ini. 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. Nilai-nilai moral di 

sekolah diajarkan melalui pendidikan karakter.  

Hal ini juga sesuai dengan yang dicanangkan kurikulum 2013 yang 

mengedepankan pendidikan karakter yang bertujuan mengubah sikap siswa 

agar lebih santun melalui nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di 

dalamnya. Artinya jika memiliki sikap dan mental yang terpuji maka siswa 

akan mampu menyerap ilmu dengan baik dan tentu menjadi generasi yang 

bersih. Pendidikan karakter dalam ruang lingkup sekolah yaitu sebagai 

pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku 

siswa secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang diterapkan 

oleh sekolah.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penurunan moral 

dan karakter akibat dampak negatif di atas,  yaitu melalui pendidikan formal di 

sekolah yang menerapkan pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran 

sebagai sarana dalam menyalurkan pendidikan karakter. Pembelajaran seni tari 

merupakan salah satu cara memperoleh perubahan diri dalam segi kognitif, 

afektif dan psikomotor melalui proses belajar seni tari. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdurachman (1979, hlm.3) sebagai berikut : 
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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. Pembelajaran seni tari merupakan media pendidikan yang dapat 

membantu perkembangan pribadi.  

Pembelajaran seni tari memiliki nilai-nilai yang sangat beragam yang 

mampu menetralisir pengaruh negatif akibat dari perkembangan zaman yang 

semakin modern sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Adurachman di 

atas. Seperti halnya tari Ratoh Duek yang berasal dari Provinsi Aceh.  

Tarian ini memiliki nilai-nilai yang sangat beragam. Tarian ini 

dilakukan oleh 11 wanita dan 2 syahie. Didampingi irama Islam, unsur-

unsur tari terlihat begitu harmonis. Tari ini dibawakan dengan penuh 

semangat sebagai gambaran tentang interaksi sosial kehidupan sehari-hari 

dan kekompakan masyarakat Aceh. Hal ini tercermin dalam harmoni 

antara penari saat mereka bertepuk tangan secara berirama. Tarian ini 

membutuhkan gerakan tari yang harmonis dan nyanyian, mencerminkan 

keharmonisan masyarakat Aceh.  

[Online] Tersedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Ratoh_Duek. (Diakses 

pada tanggal 25 Maret 2018). 

Dalam tarian Ratoh Duek terdapat nilai yang sangat menonjol yaitu 

kerjasama antar pemain sehingga tarian ini terlihat sangat kompak dan 

seragam. Nilai kerjasama ini yang akan diterapkan dalam pembelajaran seni 

tari dimana dalam pendidikan, khususnya pembelajaran seni tari tidak hanya 

ranah psikomotornya saja yang dituntut agar mumpuni tetapi ranah kognitif 

dan afektifnya juga harus mampu diterapkan dan diaplikasikan ke dalam 

kehidupan sehari-hari.   

Penerapan pendidikan karakter di sekolah ini berhubungan erat dengan 

siswa dimana siswa harus memiliki karakter yang kuat agar tidak terbawa arus 

negatif. Siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan  baik 

pendidikan formal maupun nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis 

tertentu. Salah satu contohnya yaitu siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Siswa SMP merupakan masa transisi yang sedang mencari jati diri dan 

karakter dalam dirinya dan dimasa inilah siswa banyak menyerap budaya-

budaya luar yang dapat memberikan dampak negatif seperti penurunan moral 

dan karakter. Di dalam lingkungan sekolah siswa tidak hanya mempelajari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Ratoh_Duek
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suatu mata pelajaran di dalam kelas saja, tetapi segala macam pendidikan 

khususnya pendidikan karakter yang menjadi modal utama bagi diri siswa 

sendiri yang dapat dipelajari baik itu di dalam kelas secara formal maupun di 

luar kelas.    

Pendidikan karakter di sekolah sangat penting, karena sebagai generasi 

penerus bangsa tidak hanya dituntut untuk cerdas melainkan harus memiliki 

karakter yang mumpuni. Apalagi karakter-karakter yang dimiliki siswa 

cenderung tidak stabil dan masih dalam masa pertumbuhan dimana siswa 

perlu penguatan. Pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum 

sepenuhnya terintegrasi menerapkan pendidikan karakter untuk penguatan 

karakter siswa  sehingga banyak karakter pada diri siswa yang mengalami 

pemudaran akibat dampak negatif globalisasi. Banyak terjadi kasus-kasus saat 

ini yang dapat kita peroleh dari media masa maupun media cetak. Salah satu 

contoh penurunan moral dan kurangnya pendidikan karakter yang diterapkan 

yaitu pada kasus yang sedang menjadi sorotan publik saat ini. Seorang siswa 

SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Jawa Timur menganiaya guru kesenian 

bernama Budi Cahyono hingga meninggal dunia. Dari fenomena yang terjadi 

di Sampang, Jawa Timur ini terlihat jelas bagaimana kemerosotan atau 

kemunduran moral yang ada pada remaja. 

Setelah peneliti melakukan observasi ke SMP Negeri 9 Bandung yaitu 

siswa kelas VII, banyak ditemukan siswa-siswa yang mengalami penurunan 

moral dan karakter. Salah satu contohnya di kelas VII 1, dimana kelas tersebut 

kurang menghargai guru sebagai orang yang dituakan sekaligus sebagai 

seorang pendidik di kelas. Kurangnya rasa sopan santun terhadap guru 

maupun teman di kelas. Rasa toleransi yang sudah menurun dan dapat dilihat 

antar siswa saling mengolok-olok. Kerjasama antar teman juga jarang 

diperlihatkan dan cenderung memiliki kubu-kubu tersendiri di dalam kelas. 

Hal serupa juga diutarakan ibu Hana Triana selaku guru seni budaya di SMP 

Negeri 9 Bandung. Menurut beliau moral dan karakter siswa sekarang sudah 

tidak ada lagi karna zaman semakin canggih dimana akhlak yang menjadi hal 

paling penting sudah tidak ada lagi didiri masing-masing siswa. Hal ini 

dipengaruhi salah satunya oleh perkembangan teknologi yaitu gadget yang 



5 
 

semakin berkembang dimana siswa dapat mengakses apapun melalui gadget 

tersebut sehingga hal-hal negatif juga dapat diakses dengan mudah dan tidak 

mampu tersaring dengan baik oleh siswa. 

Berkaitan dengan yang telah dibahas di atas, pembahasan tentang 

pendidikan karakter siswa yang telah mengalami penurunan seharusnya 

menjadi masalah yang sangat penting yang harus diatasi oleh pihak sekolah 

sebagai salah satu tempat menimba ilmu. Tidak hanya kecerdasan intelektual 

saja yang menjadi faktor utama, tetapi pendidikan moral dan karakter juga 

sangat penting agar siswa memiliki akhlak yang baik dan jati diri. Semua ini 

harus diperbaiki agar tercapainya tujuan pendidikan nasional yang 

mengedepankan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan melakukan 

penelitian tentang penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tari 

Ratoh Duek yang memiliki nilai kerjasama yang kuat dimana peneliti akan 

memberikan pembelajaran tari Ratoh Duek yang diharapkan dapat 

memberikan penguatan karakter kerjasama siswa.  Peneliti menilai nilai 

kerjasama sangat penting untuk diterapkan pada siswa saat ini. Peneliti akan 

mengevaluasi selama proses pembelajaran tari Ratoh Duek berlangsung dan 

hasil yang diperoleh selama penelitian. Peneliti melakukan penelitian 

eksperimen tentang “Pembelajaran Tari Ratoh Duek Untuk Penguatan 

Pendidikan Karakter Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 9 Bandung”   

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat 

didefinisikan bahwa pendidikan karakter siswa di SMP Negeri 9 Bandung 

perlu diberikan penguatan melalui pembelajaran tari Ratoh Duek. Setelah 

observasi awal dan pengumpulan informasi dari guru mata pelajaran dan 

siswa, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu 

kurangnya kerjasama antar sesama teman. Pembelajaran siswa lebih 

cenderung kepada aspek psikomotor nya saja, sehingga aspek kognitif masih 

rendah dan afektif khususnya masih sangat kurang. 
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Agar pembahasan permasalahan ini dapat lebih fokus dan mendalam, serta 

sistematis dan tepat sasaran, maka permasalahan dibatasi pada Pembelajaran 

Tari Ratoh Duek Untuk Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas VII Di 

SMP Negeri 9 Bandung. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka 

terdapat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah proses pembelajaran tari Ratoh Duek untuk penguatan 

pendidikan karakter siswa kelas VII di SMP Negeri 9 Bandung ? 

2. Bagaimanakah hasil pembelajaran tari Ratoh Duek untuk penguatan 

pendidikan karakter siswa kelas VII di SMP Negeri 9 Bandung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

  Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui permasalahan yang terdapat di sekolah terkait dengan 

penurunan moral dan karakter siswa, kemudian adanya upaya dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembelajaran tari Ratoh Duek.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran tari Ratoh Duek untuk penguatan 

karakter siswa kelas VII di SMP Negeri 9 Bandung. 

2. Menganalisis hasil pembelajaran tari Ratoh Duek untuk penguatan pendidikan 

karakter siswa kelas VII di SMP Negeri 9 Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat dari segi teori 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis 

sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan mengenai pembelajaran 

tari Ratoh Duek untuk penguatan karakter siswa.  

1.4.2 Manfaat dari segi praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.  

1. Bagi Siswa 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan pendidikan karakter siswa.  

 

2. Bagi Guru Seni tari 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh bagi guru seni tari adalah dapat 

lebih terampil dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa saat 

ini yaitu pendidikan karakter melalui pembelajaran seni tari.  

3. Bagi Sekolah 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh bagi sekolah adalah meningkatnya 

hasil belajar atau prestasi siswa berdasarkan karakter yang kuat.  

4. Bagi Lembaga (Departemen Pendidikan Seni Tari) 

Menjadi bahan observasi dan referensi bagi mahasiswa/I yang membutuhkan 

pengetahuan serta pemahaman mengenai pendidikan karakter melalui 

pembelajaran seni tari. Sebagai inovasi bagi mahasiswa/I untuk 

mengembangkan cara yang lebih efektif, efesien, dan lebih baik untuk 

digunakan di dalam pembelajaran seni tari.  

5. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai dokumentasi bagi 

Universitas Pendidikan Indonesia dan menjadi bahan bacaan bagi 

mahasiswa/I.  

6. Peneliti Pendidikan  

Berdasarkan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh oleh 

peneliti adalah dapat menambah wawasan terhadap permasalahan 

pembelajaran khususnya dalam pendidikan karakter siswa berikut cara untuk 

penguatannya.  

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar 

dalam penulisan ini lebih terarah, maka struktur organisasi penulisan ini akan 

dipaparkan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pemaparan alasan yang membahas mengenai 

latar belakang masalah mengenai Pembelajaran Tari Ratoh Duek 
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UntukPenguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas VII di SMP Negeri 9 

Bandung, rumusan masalah yang peneliti ajukan diantaranya bagaimanakah 

proses pembelajaran tari Ratoh Duek untuk penguatan pendidikan karakter 

siswa kelas VII di SMP Negeri 9 Bandung dan bagaimanakah hasil 

pembelajaran tari Ratoh Duek untuk penguatan pendidikan karakter siswa 

kelas VII di SMP Negeri 9 Bandung, bagaimana tujuan dalam penelitian ini, 

serta manfaat penelitian ini peneliti harapkan dapat bermanfaat untuk beberapa 

kalangan diantaranya dari segi teori dan praktik, dan struktur organisasi 

penelitian.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang uraian kajian pustaka, adapun uraian dan isi 

pada bagian ini diantaranya tentang teori-teori yang melandasi serta buku-

buku atau rujukan pustaka yang relevan dengan masalah penelitian seperti 

paparan tentang pendidikan karakter, karakter kerjasama, pembelajaran, 

pembelajaran seni tari, karakteristik siswa SMP, penelitian terdahulu, dan 

posisi teoretis peneliti. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi plagiatisme. Dalam 

penelitian ini pustaka-pustaka yang digunakan tercantum pada daftar pustaka.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian. Metode penelitian yang 

peneliti gunakan adalah metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif,  

partisipan, lokasi, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, langkah-langkah penelitian, skema/alir penelitian, definisi 

operasional dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hal-hal yang berkenaan dengan 

hasil penelitian atas jawaban rumusan masalah yang dikemukakan berupa 

temuan data di lapangan dan beberapa data terkait Pembelajaran Tari Ratoh 

Duek UntukPenguatan Pendidikan Karakter Siswa Kelas VII di SMP Negeri 9 

Bandung.  

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas tujuan penelitian yang 

diharapkan bersumber dari data-data yang diperoleh di lapangan, dan 
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memberikan implikasi serta rekomendasi bagi pihak-pihak terkait  sebagai 

bahan masukan dan perkembangan yang lebih baik untuk pendidikan karakter 

siswa saat ini.  

  

 


