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Seni Budaya Sebagai Media Pendidikan Karakter 

Untuk Pendidikan Dasar 

Oleh: Saptomo 

 

A. Pendahuluan 

“Ayo-ayo kanca-kanca ngayahi karyane praja /  kene-kene-kene-kene 
gugur gunung tandang gawe / sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane / lila 
alegawa kanggo mulyaning negara / siji loro telu papat  maju papat-pat / diualang 
ulungake wis mesthi enggal rampunge / holobis kontol baris / holobis kontol baris 
/ holobis kontol baris /holobis kontol baris (Suraji, 1991) 

  (Mari teman-teman kita bekerja membangun Negara / mari kita beramai-
ramai bekerja / gotong royong bersama teman-teman / dengan hati yang tulus 
untuk kesejahteraan Negara / satu dua tiga empat maju empat-empat / secara 
bergantian pasti cepat selesai / berjajar seperti burung gagak baris) 

 

Tembang Dolanan di atas berjudul Gugur Gunung yang penciptanya 

sendiri sampai saat ini belum diketahui. Salah satu tembang repertoar Jawa 

tersebut jika diterjemahkan secara bebas berisi tentang ajakan dan nasehat 

supaya dalam bekerja selalu sungguh-sungguh, bekerjasama agar cepat selesai 

namun dengan ketulusan hati agar dapat mencapai kesejahteraan. Tembang ini 

sudah jarang diperdengarkan di kalangan generasi muda karena maraknya lagu-

lagu pop yang dirasakan lebih sesua dengan jiwa muda.   

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia Informasi Teknologi (IT) 

yang telah merambah pada dunia anak-anak, maka lagu-lagu daerah mulai 

tercerabut dari akar budayanya dan seperti hilang ditelan jaman. Bahkan lagu 

anak-anak yang syairnya berbahasa Indonesia seperti ciptaan AT. Mahmud, Pak 

Kasur,  Bu Sud, dan sebagainya juga mulai jarang didengar. Kegembiraan  yang 

menggambarkan dunia anak dengan lagu-lagunya yang ceria tidak terdengar 
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lagi. Hal ini disebabkan lagu-lagu tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah 

sehingga anak-anak pun tidak pernah mengenal lagi. Pelajaran Seni Musik yang 

merupakan cabang mata pelajaran seni-budaya tidak lagi memberikan lagu 

anak-anak dan sejenisnya apalagi lagu-lagu daerah yang syairnya berisi nasehat 

ataupun cinta akan lingkungan. Dunia anak-anak yang masih membutuhkan 

kemurnian berpikir dan keceriaan bermain yang sesuai dengan kondisi psikologi 

perkembangan anak telah digantikan dengan budaya-budaya modern yang 

terbawa oleh arus globalisasi. Kondisi yang demikian tentunya sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Lagu-lagu yang ditawarkan 

baik melalui media audio maupun secara visual lewat televisi yang setiap hari 

dihadapi oleh anak tentunya akan berpengaruh pada perkembangan pribadi 

anak. Lagu yang diputar setiap saat sangat mudah masuk telinga anak dan 

mudah dihafalkan. Maka ketika diajarkan lagu-lagu yang tidak pernah didengar 

akan asing meskipun lagu tersebut sesuai dengan kondisi anak dan isinya 

berupa nasehat-nasehat yang baik. 

Kualitas pendidikan seringkali hanya dilihat dari kemampuan akademik 

anak didik yang didasarkan pada angka-angka dalam  nilai rapor ataupun nilai 

ujian akhir. Ranah pendidikan di bidang afektif seringkali tidak menjadi 

pertimbangan dalam memberikan nilai kepada anak didik. Banyaknya peristiwa 

yang terjadi semacam bullying (kekerasan yang dilakukan oleh teman sekolah)  

merupakan indikator bahwa ranah afektif kurang mendapat perhatian dalam 

dunia pendidikan. Karena sering terjadi sehingga kejadian tersebut sudah 

menjadi kebiasaan bagi anak melakukan tindakan-tindakan yang menurut 
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mereka adalah tindakan yang biasa. Anak seperti kehilangan kendali dalam 

bersikap. Karakter anak yang seharusnya masih lugu dalam melakukan segala 

tindakannya menjadi tindakan yang mengarah pada kekerasan. Oleh sebab itu, 

dalam proses pembelajaran perlu adanya perhatian khusus dalam pembentukan 

pribadi anak agar memiliki karakter atau sikap yang lebih memperhatikan dan 

menghargai pada orang lain. 

Perkembangan karakter atau kepribadian anak tentunya tidak berjalan 

dengan sendirinya. Paling tidak ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yakni 

faktor internal (bawaan anak) dan faktor eksternal (lingkungan). Menurut para 

ahli psikologi perkembangan, setiap anak memiliki sifat kepribadian yang 

termanifestasi setelah anak tersebut dilahirkan.  Selanjutnya dikatakan bahwa 

manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan, namun bila 

potensi ini tidak diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi setelah manusia 

dilahirkan, maka manusia dapat berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk 

lagi (Megawangi, 2003). Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan anak yang 

berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan - baik di keluarga, sekolah, maupun 

lingkungan yang lebih luas - sangat penting dalam pembentukan karakter 

seorang anak. Pada sisi lain, faktor eksternal (lingkungan) juga mempunyai 

peranan yang tidak kalah penting dengan faktor internal. Perubahan karakter 

bawaan dapat dipengaruhi oleh lingkungan ketika anak tersebut mulai dapat 

belajar dan mengenal lingkungannya. Dengan demikian, tugas dasar 

perkembangan seorang anak adalah mengembangkan pemahaman yang benar 

tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dengan kata lain, tugas utama seorang 
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anak dalam perkembangannya adalah mempelajari ”aturan main” segala aspek 

yang ada di dunia ini. Sebagai contoh, anak harus belajar memahami bahwa 

setiap benda memiliki hukum tertentu (hukum-hukum fisika), seperti : benda 

akan jatuh ke bawah, bukan ke atas atau ke samping (hukum gravitasi bumi); 

benda tidak hilang melainkan pindah tempat (hukum ketetapan obyek), dll. 

Selain itu, anak juga harus belajar memahami aturan main dalam hubungan 

kemasyarakatan, sehingga ada hukum dan sanksi yang mengatur perilaku 

anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.oleh anak sejak lahir yang 

dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan juga latar belakang keluarga.  

Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran tentunya juga memiliki 

peran yang cukup signifikan dalam membentuk karakter anak. Seringkali anak 

lebih percaya kepada guru atau pengajarnya ketika diberi pengetahuan,  dari 

pada percaya pada orang tuanya sendiri. Situasi yang demikian inilah proses 

pembelajaran diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat dan benar 

agar anak didik dapat membangun kepercayaan diri sehingga perkembangan 

pribadinya akan menjadi lebih baik. 

Kondisi proses pendidikan saat ini lebih cenderung mengutamakan 

kecerdasan akademik, yang seolah-olah menjadi hal yang paling utama yang 

harus dikuasai anak didik. Orang tua lebih cenderung mengarahkan anaknya 

agar belajar matematika atau mata pelajaran IPA dari pada belajar ilmu-ilmu 

sosial. Proses pembelajaran yang berlangsung seolah hanya mengejar prestasi 

anak pada kemampuan akademiknya, sehingga mata pelajaran yang bersifat 

sosial budaya menjadi terpinggirkan dan seolah-olah tidak perlu untuk dipelajari. 
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Anak didik dikatakan memiliki prestasi akademik ketika memiliki nilai kelompok 

mata pelajaran IPA di atas rata-rata. Kondisi yang demikian inilah yang akhirnya 

mengakibatkan anak didik kehilangan akan jati diri sebagai makhluk sosial. 

Kecenderungan anak berpikir secara linear menjadikan sifat individual sangat 

menonjol dalam kepribadian anak. Pendidikan seni budaya dan ilmu-ilmu sosial 

seolah hanya merupakan bagian pelengkap saja. Ketika para ahli teori psikologi 

mengatakan perlunya keseimbangan berpikir antara otak kanan dan otak kiri, 

ternyata hal tersebut hanya sebatas teori. Dalam praktek keseharian dalam 

dunia pendidikan seringkali hanya mengutamakan berpikirnya otak kanan, 

sementara kecerdasan berpikir kreatif yang menggunakan pemikiran otak kiri 

sering di abaikan. Berpijak dari kondisi yang demikian maka perlu dilakukan 

rekonstruksi ulang pada proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar 

sehingga karakter ataupun kepribadian anak dapat lebih dikembangkan. 

 

B. Pendidikan Membangun Kreativitas 

 Dalam proses pendidikan seringkali pendidikan pada anak diidentikkan 

dengan lembaran kertas yang masih kosong dimana tugas para pengajar adalah 

membuat kertas tersebut menjadi terisi. Dengan berbagai materi yang telah 

disiapkan dalam bentuk kurikulum maka berjalanlah proses pendidikan untuk 

membentuk karakter anak sesuai dengan materi yang termuat dalam kurikulum 

tersebut. Dari keinginan untuk menjadikan anak agar memiliki prestasi yang 

memuaskan, maka segala materi yang ada diajarkan kepada anak didik. Proses 

kreatif dan sifat bawaan yang ada dalam diri setiap anak menjadi terbelenggu 
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oleh karena anak harus menguasai semua materi yang disampaikan oleh guru. 

Kebebasan berpikir dan hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru 

sesuai dengan kurikulum yang ada inilah kemudian oleh Friere (1973) dikatakan 

sebagai digestive (pencekokan), yakni sebuah proses pembelajaran yang hanya 

memberikan materi ajar dan anak didik harus menerima dan menghafalkannya. 

Kondisi pembelajaran yang demikian tidak memberikan kesempatan anak didik 

untuk berdiskusi dan mengembangkan kreasi pikirnya karena takut salah dan 

mengakibatkan tertinggal oleh materi berikutnya. 

 Pelajaran seni-budaya sesungguhnya memberikan kesempatan bagi anak 

didik untuk mengembangkan proses berpikir yang penuh kreasi. Kebebasan 

untuk mengekspresikan hasil pikirnya ke dalam kertas gambar (seni rupa), puisi 

(sastra), gerak (tari), melodi (musik), sesungguhnya memberikan peluang yang 

positif agar anak mampu untuk menemukan karakter pribadinya, menjadi 

terhambat ketika guru memberikan instruksi agar anak mengerjakannya sesuai 

dengan petunjuk yang ada dalam kurikulum. Proses pembelajaran seperti inilah 

maka pembentukan karakter dan kepribadian anak tidak lagi sesuai dengan 

faktor internal (bawaan) yang terdapat dalam diri setiap anak. Perkembangan 

psikologi anak tidak lagi sejalan apa yang terdapat dalam diri anak 

(mengembangkan diri), namun berubah dari apa yang ada ke dalam bentuk yang 

baru sesuai dengan sistem yang ada. 
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C. Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan 

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 

pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional 

(sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Tujuan diselenggarakannya pendidikan dasar antara lain adalah: 

1. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki 

kesiapan yang optimal di dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya serta 

mengarungi kehidupan di masa dewasa. 

2. Membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) pada 

jenjang pendidikan selanjutnya.  

Untuk meletakkan dasar-dasar pertumbuhan baik secara fisik maupun 

kecerdasannya (baik kecerdasan sosial, emosi, spiritual, maupun kecerdasan 

komunikasinya), maka dibutuhkan pendamping (pengajar) yang benar-benar 

menguasai psikologi anak. Pendidikan dasar sangat berperan dalam 

menentukan karakter dan kepribadian anak pada masa depannya. Oleh sebab 

itu, dasar-dasar yang diajarkan merupakan kecerdasan yang integral dengan 

pendidikan kepribadian dan karakter yang sesuai dengan budaya dimana anak 

tersebut tinggal. Hal ini menjadi penting karena anak-anak hidup dalam 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkembangan_fisik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosio_emosional&action=edit&redlink=1
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lingkungan yang sesuai dengan budaya dimana anak tersebut tinggal bersama 

keluarganya. 

Proses pembelajaran bagi pada anak usia dini tentunya akan sangat 

berpengaruh pada kondisi anak dan perkembangan anak. Oleh sebab itu 

pendekatan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran bagi anak usia 

dini dapat menggunakan beberapa metode yang menerapkan prinsip-prinsip: 

-  Memberikan lingkungan yang nyaman, 

-  Memberikan dukungan terhadap tingkah laku dan bahasa anak, 

-  Membantu anak dalam menentukan pilihan dan keputusan, 

-  Membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dengan 

melakukannya sendiri. 

 

D. Pendidikan Karakter melalui Seni Budaya  

Dalam kurikulum tahun 2004 atau yang lebih dikenal dengan KTSP, seni-

budaya merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh anak 

didik. Seni-budaya yang terdiri dari 4 cabang yakni: musik, tari, rupa, dan teater 

adalah cabang-cabang seni yang harus diajarkan kepada anak didik. Pengajaran 

seni budaya bagi anak usia dini lebih bersifat permainan namun memberikan 

kesan yang mengarah pada pembentukan kepribadian ataupun karakter anak.  

Masyarakat Jawa sangat kaya akan seni dan budaya yang begitu melekat 

dalam kehidupan keseharian. Penggunaan bahasa ibu (bahasa jawa) yang 

digunakan untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, 

memiliki kesepakatan dalam penggunanannya. Penggunaan bahasa ini tidak 
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semata-mata hanya digunakan komunikasi, namun dari komunikasi tersebut 

akan mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Seorang 

anak akan menggunakan bahasa “krama” ketika berkomunikasi dengan orang 

yang usianya lebih tua. Penerapan bahasa “krama” ini mencerminkan 

bagaimana seorang anak bersikap “hormat” kepada orang yang lebih tua. 

Seorang anak tidak akan menggunakan kata yang tujuannya menghargai dirinya 

sendiri seperti: dhahar, sare, siram, atau yang lain ketika sedang berbicara 

kepada orang lain. Mengajarkan anak untuk menggunakan bahasa jawa sebagai 

sarana berkomunikasi tersebut sesungguhnya menanamkan etika kepada anak 

agar menghormati orang lain. 

Selain penggunaan bahasa sebagai sarana untuk memberikan pendidikan 

karakter pada anak, kesenian juga merupakan media yang tepat. Berbagai jenis 

kesenian tradisional yang hidup dalam masyarakat seperti: karawitan, tari, 

ketoprak, wayang, lagu dolanan, dan sebagainya, juga dapat digunakan sebagai 

media dalam pendidikan karakter anak. Sebagai contoh lagu dolanan yang telah 

dipaparkan dalam pendahuluan. Namun demikian dalam perkembangannya 

sering terjadi penggunaan media kesenian yang kurang tepat diterapkan pada 

anak, khususnya dalam seni tari yang sering disebut dengan istilah “dolanan 

anak”. Musik yang digunakan untuk mengiringi gerakan-gerakan anak tidak lagi 

sesuai dengan kondisi anak. Sebagai contoh ketika membuat musik iringan 

mengambil lagu “Caping Gunung”, “Gethuk”, “Prau Layar” dan sebagainya. 

Lagu-lagu tersebut syairnya kurang tepat bagi anak-anak. Selain itu ambitus 
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(teba suara) yang ada dalam lagu juga tidak sesuai ambitus yang dimiliki anak 

sehingga anak tidak dapat menyanyikan lagunya.  

Dolanan anak yang sesungguhnya berawal dari permainan anak-anak di 

halaman rumah ketika liburan sekolah dan saat purnama, merupakan jenis 

permainan hiburan dengan gerakan sederhana sambil “nembang”. Gerakan yang 

dilakukan oleh anak-anak tersebut menyesuaikan dengan lagunya sehingga 

terlihat serasi karena sambil gerak mereka juga bernyanyi. Lagu-lagu seperti 

“Cublak-cublak Suweng”, “Kupu Kuwi”, “Aku Duwe Pitik”, “Yo Pra Kanca”, 

“Mentog-mentog”, merupakan lagu daerah jawa yang sering dinyanyikan sambil 

menari (Suraji, 1991). Lagu-lagu tersebut tidak hanya sekedar dihafal tetapi juga 

tahu isi dari syair lagu tersebut. Kebersamaan anak-anak ketika bermain ini 

menunjukkan solidaritas dan sportivitas diantara mereka sehingga rasa saling 

menghargai dan menghormati sangat kental dalam kehidupan anak. Repertoar 

lagu-lagu dolanan bagi masyarakat jawa yang sangat dikenal bagi masyarakat 

tidak hanya sebatas digunakan untuk bermain, namun juga diajarkan kepada 

anak didik sehingga isi dari lagu tersebut dipahami. 

Karawitan sebagai salah satu kesenian jawa yang sangat dikenal oleh 

masyarakat juga merupakan media yang sangat tepat. Dalam belajar karawitan 

anak tidak hanya sekedar “nabuh”, memukul instrumen gamelan yang ada di 

depannya, namun juga banyak mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak. Nilai-

nilai yang dapat diajarkan pada anak ketika belajar karawitan antara lain adalah: 
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a. Nilai gotong royong. Ketika seorang memainkan instrumen maka anak 

tersebut harus memperhatikan instrumen lainnya sehingga akan terdengar 

perpaduan instrumen yang indah. 

b. Tanggung jawab. Ketika seorang anak memukul gong, tidak sembarang 

ketukan harus dipukul namun harus pada ketukan yang tepat dan tidak boleh 

lupa. 

c. Menghargai yang lain. Pada saat memukul instrumen maka volumenya harus 

disesuaikan dengan volume temannya dan tidak boleh lebih keras dari 

pukulan lainnya. 

d. Disiplin. Setiap anak harus memukul sesuai dengan notasinya dan tidak 

boleh memukul semaunya sendiri. 

Nilai-nilai tersebut jika ditanamkan pada setiap anak yang mengikuti latihan 

karawitan maka akan banyak belajar etika yang harus ditaati. Dengan demikian 

pembentukan pribadi dan karakter anak akan terbangun sejak awal. Melalui 

pendidikan seni dan budaya anak berlatih berpikir secara demokratis dan bebas 

mengungkapkan ekspresinya. Model pembelajar tersebut tentunya akan 

membentuk karakter anak memiliki keberanian mengungkapkan pendapat serta 

memiliki daya pengembangan pikir sesuai dengan kemampuan kreasi yang ada 

pada dirinya. Anak didik merasa senang ketika dapat mengekspresikan dirinya 

ketika bermain gamelan, nembang sambil menari, maupun bentuk seni yang lain. 

Proses pembelajaran seperti ini akan lebih kondusif karena anak didik akan lebih 

mandiri dan tidak merasa terkekang ekspresinya. Anak didik yang diberi 

kebebasan berekspresi ini dalam perkembangannya akan lebih agresif dan 
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memiliki keberanian dan kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya karena 

dalam setiap tindakannya akan lebih konstruktif dari pada anak yang hanya 

menerima dan diajar secara otoriter. (Badingah, 1993) 

 Kebudayaan dan kesenian sebagai produk kreatif bangsa tentunya 

mengalami suatu proses yang panjang sehingga sangat lekat dalam kehidupan 

masyarakat. Oleh sebab itu dalam memberikan pendidikan anak untuk 

membentuk karakter serta kepribadiannya akan lebih tepat jika dilandaskan pada 

budaya bangsa sendiri. 

 

E. Penutup 

Faktor internal dalam diri setiap anak dapat berubah oleh pengaruh 

lingkungan baik lingkungan keluarga, social, maupun lingkungan sekolah. Dunia 

pendidikan sebagai faktor eksternal memiliki peran yang signifikan dalam 

menentukan perkembangan kepribadian dan karakter anak. Melalui proses 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi psikologi anak maka proses 

penanaman etika sebagai pembentukan karakter dan kepribadian anak dapat 

berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Penggunakan media yang tepat yang  dilandaskan pada budaya bangsa 

dimana anak-anak tinggal, membuat proses pembelajaran akan berlangsung 

dengan nyaman dan menarik serta sangat kondusif bagi anak, sehingga 

pembentukan karakter serta kepribadian anak akan lebih berhasil.  

Pendidikan karakter dalam pendidikan dasar merupakan hal sangat 

mendasar untuk dilakukan agar dalam perkembangannya anak memiliki pribadi 
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yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri serta memiliki nilai-nilai etika dalam 

hidupnya. Keberhasilan dalam pendidikan dasar akan menentukan dalam 

mempersiapkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh sebab itu pendidikan 

yang diberikan kepada anak didik benar-benar memberikan konsep hidup yang 

mendasar sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh bangsa serta dilandaskan 

pada nilai-nilai budaya bangsa. 
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Abstrak 

Pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan hal sangat penting dalam 

membangun kepribadian anak. Faktor internal dalam diri anak pada perkembangannya 

dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. 

Dunia pendidikan sebagai faktor eksternal memiliki peranan yang signifikan 

dalam menentukan kepribadian dan karakter anak. Proses pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi psikologi anak akan menjadikan pertumbuhan kepribadian anak 

berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Seni budaya sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa 

khususnya dapat digunakan sebagai media yang efektif dalam pendidikan karakter 

anak. Pemilihan media seni budaya yang tepat akan membantu kelancaran proses 

pendidikan karakter yang dilakukan pada anak usia dini. 

 

 

 

 



15 
 

Curiculum Vitae 

Nama   : Saptomo 

Tanggal Lahir : Surakarta, 15 Juni 1961 

Pendidikan  : S1 Karawitan ISI Surakarta 

     S2 Kajian Seni Pertunjukan UGM 

Karya Seni  : Gending Mars UNY 

     Gending Mars FIK 

     Gending “Patriot Olah Raga” 

 Aransemen Musik Lagu Paduan Suara 

“Soyang”, “Janger”, “Rama Ana Maling”, “Anoman Obong”, 

“Jangkrik Genggong”, “Jaranan”, “Ngundha Layangan” 

  

 


