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R]NGKASAN

Tujuan umum penelirian ini adalah (1) untuk mengatahui bentuk nilai
pendidikan tari tradisional etnik Sulawesi berbqsis pendidikan karakter yang ada di
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang meliputi: (a) bentuk nilai pendidikan pada

tarietnik Makassari O) bentuk nilai pendidikan pada tari etnik Bugis; (c) bentuk nilai
pendidikan pada tari etnik Toraja dan; (d) bentuk nilai pendidikan pada tari €tnik
Mandar; (2) Menemukan model menejemen pembelajaran nilai pendidikan tari tradisi
etnik Sulawesi melalui manajemen pembelajaran seni budaya dan kelerampilan di
sekolah dasar yang efekrif setelah validasi ahli.

Target khusus yang dicapai adalah tersedianya model pembelajaran nilai
pendidikan tari tradisonal etnik Sulawesi di SD yang berbasis pendidikan karalter
yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan perangkatnya berupa (model
pemb€lajaran penanaman nilai tari pendidikan etnikSulawesi dan buku ajar). Untuk
mcncapai target tersebut digunakan model R&D pengembangan rancangan model
Borg dan Gall dengan langkah penelitian dan pengembangan, yaitu: (l) tahap studi
pendahuluan *l:o,gai needs arul contens arulysh, (2) tahap pengembangan sebagai
tlesgn, develoryent, and evaluation, (3) tahap pengujian efektifitas produk sebagai
se i-sumative evaluation-

Hasil penelitian menunjukkan: (l) bentuk nilai pendidikan tari tradisi etnik
Sulawesi dalam menumbuhkan karakter yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat meliputi: (a) nilai pendidikan karakter tari Pakarcna etnik Makassar delapan
karaller; (b) nilai pendidikan karakler tari Pajoge etnik Bugis delapan karakter(c)
nilai pendidikan karakter tari Pagellu etnik Tana Toraja tujuh karaLter; (d) nilai
pendidikan karakter tari pa'tuddu etnik Mandar tujuh karakter. (2) model manajemen
pembelajaran nilai pendidikan tari tmdisi etnik Sulawesi meliputi; (a) perencanaan
pemb€lajamn nilai pendidikan tari 6 langkah; (b) pelaksanaan p€mbelajaran nilai
pendidikan tari empat langkah; (c) evaluasi pembelajaran nilai pendidikan tari 3
langkah.

Kata kuncir Nilai tari tradisi, kalakter, manajemen pembelajaran,seni tari
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PENDAULUAN
Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia

Nomor l9 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu m&ta

pelajaran karena budaya itu s€ndiri meliputi
segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajarul
Seni Budaya dan Keterampilan, asp€k budaya

tidak dibahas secaIa tcrs€ndiri Erapi terintegnsi
dengan seni.Karena itu, mata pelajaran Seni

Budaya dan Keterampilan pada dasamya

mempakan pendidikan seni yang bedasis
budaya.

Pendidikan Seni Budaya dan

Keterampilan dibeikan di sekolah karena

keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfsalan

terhadap kebutuhan perkembangan peserb didik,
yang terletak pada pemberia. p€ngalaman estetik

dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan

berapresiasi melalui p€ndekatant "belajar

dengan seni," "belajar melalui seni" dan "belajar
tentang seni." Peran ini tidak dapat diberikan
oleh mata pelajaran lain. (BSNP /PermeDdiknas

22/ 2006).Ttjvn dari pendidikan karakter
adalah untuk meningkatkat kualitas dari
pendidikan itu sendiri untuk menciptakan

manusia yang c€rdas, keatif , berahtak dan
memiliki kepribadian yang positif agar mampu

mengelola dan mengambil peran dalam
membangun bangsa yang bermartabat

Salah satu masalah utama dalam bidang
pendidikan dan kebudayan adalah masalah
identitas kebangsaan. Dengan derasnya arus
globalisasi dikhawatirkan budaya bangsa,
khususnya budaya lokal akan mulai terkikis.
Agar eksistensi budaya lokal tetap kuku[ maka
diperlukan mempertaharun budaya lokal.
Fenomena yang ada dilapngan bahwa guru dan
siswa di sekolah dasar masih kurang memahami

sed tari etnik atau budaya lokal bahkan kurang

serang dengan tari budaya lokal, hal ini ditandai

dengan kurangnya minat dan perhatian anak SD

di bidang seni tari sehingga menjadikan

kewaspadaan untuk meng&ngkat dan

melestarikan budaya lokal seni tari agar menjadi

bagian integntif dalam pembelajaran di sekolah

Dasar. Budaya lokal merupskan budaya yang

dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan

keadan sosial di wilayahnya. Beberapa hal yang

termasuk budaya lokal dianraBnya adalah seni

tari, seni music, cerita Bkyat, lagu dserah, ritual
kedaerahan, adat istiadat daerab, dan segala

sesuatu yarg bersifat kedaerahan.

Berdasarkan latar belakang diatrs maka

permasatahan masalahpene litian ini adalah: (l)
Bagaimana benruk nilai pendidikan yang ada

pada tari tradisionalemik Sulawesi yang ada di
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat meliputii
(a) bentuknilai pendidikan yang ada pada tari
etnik Makassar; O) bentuk nilai pendidikan
yang ada pada tari etnik Bugis; (c) bentuk nilai
pendidikan yang ada psdatari etnik Toraja dan,

(d) bentuk nilai pendidikan yang ada pada tari
etnik Mandar?. (2) Bagaiamanakah desain

pengembangan model manajemen pemb€laj aran

nilai pendidikan tari tradisonal et k Sulawesi

berbasis pendidikan karakter setelahvalidasi

ahli?.

Seni Budiyl
Seni budaya merupakan mata p€lajaran

yang cerminan dari Standar Isi dan Standar

Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk menjamin pencapaian tujuan
pendrdrkan nasional Standar kompetensi mata
pelajaran seni budaya mencakup kegiatan

berapresiasi karya seni dan berkeasi,terekspresi
melalui karya seni. Ruang lingkup mata
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pelajaran seni budaya meliputi aspek-aspek

s€bagai berikut: (l) Seni Rupa" mencakup

pengetahuan, keteramflan, dan nilai dalam

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung,

ukiran, cetak-mencetak, (2) Seni Musik,
mencakup kemampuan untuk menguasai olah

vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya

musik, dan (3) Seni tari, mencakup keterampilan
gerak berdasarkan olah tubul dengan dan tanpa

fiugsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari,
(4) Seni Teat€r, mencakup keterampilan olah
tubuh, olah pikir dan olah suara yang
p€mentasannya memadukan unsur seni musik,
seni tari dan seni peran. (Jazuli, 2008:143).

Pendidikan Seni Budaya dan

Keterampilan memiliki sifat multilingual,
multidimensional, daD multikultural.
Multilingual bermakna pengembangan

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif
dengan berbagai cara dan media seperti bahasa

rupa, bunyi, gerak, peran dan bertagai
perpaduannya. Multidimensional bermakna
pengembangan beragam kompetensi meliputi
konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis,
evaluasi), apresiasi, dan kreasi dengan cara

memadukan secara harmonis unsur estetik4
logika, kinestetika" dan etika. Sifat multikultural
mengandung makna pendidikan seni

menumbuhkembangkan kesadaran dan
kemampuan apresiasi terhadap b€ragam budaya
Nusantara dan Mancanegara. Hal ini merupakan
wujud pembentukan sikap demohatis yang
meougkinkan seseorang hidup secara beradab

serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang

majemuk. (BSNP /Permendiknas 22l 2006).
Pendidikan Seni Budaya dan

Ke&rampilan memiliki peEnan dalam
pembentukan pribadi peserta didik yang
harmonis dengan memp€rhatikan kebutuhan

perkenbangan anak dalam mencapai

multikecerdasan yang terdiri atas kec€rdasan

intrap€rsonal, interpersonal, visual spasial,

musikal, linguistik, logik matematik, naturalis

serta kecerdasan adversitas, kec€rdasan

kreativilas, kecerdasan spiritual dan moral, dan

kecerdasan emosional.

Kesenian tradisional adalah produk

budaya yang rentan terhadap gempuran budaya

asing.Kita tahu bahwa kesenian pada awalnya

laiir sebagai media untuk hiburan.Kesenian

tradisional adalah hibumn bagi masyarakat kelas

balrah.Para petani yang sudah selesai menggarap

ladang dan sawahnya mereka kemudian

menunggu saat-saat memanen hasil kerja

mereka.Di sela-sela menunggu itulah mercka

melahirkan kesenian rakyat seperti jathilan4<uda

kepang, reog, tari-tarian, dan sebagainya- Orang-

orang yang tidak terlibat secara langsung dengan

Eoses krcatif te$ebut memposisikan diri sebagai

penonton. Kesenian tndisional pada akhimya
lahir sebagai hibumn. Orang-orang yang butuh

hiburan akan berbondong-bondong meqhadiri
pentas-pentas kesenian tradisional, sehingga

tidak mengherankan, setiap kali diadakan penlas

kesenian tmdisional, ratusan orang akan

berkumpul untuk menonton

Seni Tari
Seni tari merupakan salah satu bidang

seni yang secara langsung menggunakan tubuh

manusia sebagai media, yang merupakan

ungkapan nilai keindahan dan nilai keluhuan
lewat gerak dan sikap tubuh dengan penghayatan

seni.Keberadaan seni tari nusaatara yang

diwariskan hingga sekarang s€cara sederhana

dapat dikatakal sslalu seiring dengan
perkembangan masyarakat
pendukungnya. Menyadari agar seni tari tetap
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eksis maka pemerintah dan praktisi seni

memasukkan ide-ide b.Iu urtuk tetap dapat

m€lestarikan budaya bangsa.

Untuk membalasi apa yang disebut

dengan tari maka lahirlah bermacam-macam

definisi tari. Definisi tersebut disusun oleh

beberapa tokoh seni tari stau bidang seni lain
yang dalam hidupnya banyak berkecrmpung

dalam bidang seni tari. Warclhana (1990:3)

dalam bukunya pengajaran tari menyatakan

bahwa tari adalah eksFesi estetis dalam gerak

dengan media tubuh manusia. Soedarsono

(1990:27) dalam bukunya djawa dan Bali dua

pusat pengembangan drama tari di Indonesia

menyatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa
manusia yaog diungkapkan melalui gerak ritmis
yang indah. Secara khusus seni tari Bali adalah

seni yang mengungkapkan ekspresi gerak tubuh

melalui agem, tand&n& tanngkep dan tanngkis

s€.ta dijiwai oleh unsur-unsur seni budaya

daerah sehingga menimbulkan ekspresi gerak

yang khusus (depdikbud 1994: l0)
Seorang ahli jiwa, mengatakan bahwa tari

adalah pemyataan gaya instigtif otot tentang

suatu perasaan atau dengan kata lain tari adalah

kerja rasa manusia yang penyalurannya melewati
otot-otot Crawky dalam (Sedyawati, 2007:33).

McNeil dixon seorang penari mengatakan bahwa
tari adalah dialek jiwa. Dengan kata lain tari
adalah nilai-nilai keji\raan yang tampak dalam
gaya gerak McNeil Dixon dalam (Sodyawati,

2007:35).

Di saat jalur pendidikan formal dan informal
bermasalah dalam mengintemalisasikan nilai-
nilai, atau mengabaikan ranah afektif siswa,

maka tarisebagai media pendidikan non formal
memiliki potensi luar biasa berpeluang saryat
besar untuk internalisasi dunia afektif yang

menjadi tujuan pcmbelajaran -t€rmadinalkan

dsn dihegemoni oleh nnah kognitif apabila

dikelola dan dimanfaatkan efektif dan

erisien.Tari tradisional rakyat adalah representasi

dari kearifan lokal setiap daerah.

Di dalam tarian tradisional terkandung nilai-
nilai budaya kerakyatan yang posirif.Rasa cintE

kepada alam, semangat gotong royong,

peDdidikan keimanan, dan sumber perekonomian

rakyat digambarkan secara dinamis melalui
perpaduan genk dan musik yang

khas.Sayangnya, tari tradisional ssat ini

cenderung mengalami kepunahan.lni karena

minimnya kepedulian masyarakat terhadap

potensi daerah

Marajem€r Pembelijrrsn
Manajemen pembelajaran dapat

didefinisikal sebagai usaha mengelola (rne-

menql lingktrngan belajar dengan sengaja agar

ses€orang belajar berprilaku tertentu dalam

kondisi tertentu.Jadi, menajemen pembelajaran

tcrbatas pada satu unsure manajemen sekolah

saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi
seluuh komponen system p€ndidikarl bahkan

bisa menjangkau system yang lebih luas dan

besar secara regional, nasional, bahkan

internasional. (Mulyasa, 2002:.39).

Proses pembelajaran mengandung dua

aktivitas yaitu belajar dan mengajar. Belajar

sering di definisikan sebagai perubahan dalam
perbuaran melalui aktiviras mengorganisasikan

alau mergatur tingkungan sebaik-baiknya

sehingga mencrptakan kesempatan bagr srswa

untuk melakukan proses belajar-menga;ar yang

efektif.
Manajemen pembelajaran pada

hakckahya mempunyai pelgertian yang hamper

sama dengan manajemen pendidikan. Namun,

ruang lingkup dan bidang kajian manajemen
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pembelajaran merupskan bagian dari manajemen

sekolah dan juga merupekan ruang lingkup

bidang kajian manajemen pendidikan. Namun

demrkian. manajemen pendidikan mempunyai
jangkauao yang lebih luas danpa& manajemen

sekolah dan rnanajemen pembelajaran. Dengan

perkataan lain, manajemen pemb€lajaran

merupakan elemen dari manajemen sekolah

sedangkan manajemen sekolah merupakan

bagian dari manajemen pendidikan, atau

penerapan manajemen pendidikan dalam

organisasi sekolah sebagai salah satu komponen

dsri system pendidikan yang be aku.

Manajemen pembelajaran merupakan

suatu proses yang di dalamnya terdapat interaksi

antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal
balik yang berlangsung dalam situasi edukatif
untuk menaspai tujuan belajar. Substami-

substansi p€mbelajaran terdiri dari guru, murid
dan kurikulum yang menjadi acuan dalam proses

pembelajaran ters€but.

Petrdidikrn Klreliiter
lndoncsia memerlukan sumberdaya manusia

dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai

pendukuq utama dalam pembangunan. Untuk
memenuhi sumber&ya manusia tefiebu1
pendidikan memilih penn yang sangat penting.

tial ini sesuai dengan lfu No 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada

Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk karaher serta per.daban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pendidikan nasional

benujuan untuk berkembsngnya polensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan
benakwa kep@da Tuhan Yang Maha Esa,

bemkhlak muli4 sehal, berilmq cakap, keatif,

mandiri, dan meqiadi warga negan yang

demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan

nasional, jelas bahwa p€ndidikan di seriap

jenjang, termasuk di sekolah harus

diselenggarakan secara sistematis guna mencapal

tujuan tersebul
Pendidikan k.rakter untuk membangun

keberadaban bangsa adalah kearifan dari

keaneragaman nilai dan budaya kehidupan

bermasyarakat. Kearifan itu s€gera muncul, jika
seseorang membuka diri untuk menjalani

kehidupan bersama dengar melihat realitas

plural yang ter1adi.Oleh karena itu p€ndidikan

harus diletakan pada posisi yang tepat, apalagi

ketika menghadapi konflik yang berbasis pada

ras, suku dan ke{gamaan.Pendidikan karakter

adalah suatu sistem penanama[ dlai-nilai
karaher k€pada warga sekolah yang meliputi

komponen pengetahuan, kesadaran atau

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan

nilai-nilai tersebut, b&ik terhadap Tuhan Yang

Maha Esa (YME), din sendiri, sesama,

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga

menjadi manusia insan kamil

Mf,TODE
Penelitian ini menggunakan metode

pengembangan Research dan De',telopment

E&D). Pendekatar ini dipilih karena R d- D
merupakan metode penelitian yang digunakan

untuk menghasilkan atau mengembangkan

produk tertentu dan menguji keefektifan produk

tersebut. (Sugiyono, 2009:407).Karakteristik
pengembangan adalah: (l) produk yang

dikembangkan didasarkan pada masalah yang

dUumpar dalam pembelajann seni tari di SD; (2)

dikembangkan melalui perancangan dan uji
coba; (3) uji coba dilaksanakan dalam tiga tahap,
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yaitu: uji ahli, uji empiris, dan uji lapongan dan;

(4) produk yang dihasilkan berupa model buku
ajar dan LKs.Rancangan model Borg dan Gall
(1983:775-776), ada l0 langkah. Berdasarkan

sepuluh langkah ters€but oleh Sukmsdinsta
(2006:'176) dimodifikasi menjadi 3 langkah
penelitian dan pengembangan, tahap penelitian

yarg dikembangkan yaitu: (l) tahap studi
p€ndahuluan s€bagai ,ee^ ond contens analysis,
(2) tahap pengembangan ebagai design,

.leyelopmenl, ond evoluation, (3) tahap
pengulian efektifitas produk s€bagai sern,-

stmotire evolualion

Petrgembangao

Prosedur pengembangan yang diikuti tersebut

meliputi tahapan ( I ) studi pendahuluan, (2) tahap
pengembangarl (3) tshap evaluasi pengujian

model, uraian lengkap prosedur ini dapat diikuti
pada penjelasan berikut:

Studi Pendahuluan
Tahap ini dilakukan kegiaran:( I ) analisis

kebutuhan sub.sub materi pokok dan proses

pembelajaran untuk pengembangan model
pemb€lajaran seni tari di SD; (2) analisis buku
sumbcr untuk menemukan landasan konsep
pengembangan model tari pendidikan melalui
manajemen pembelajaran seni budaya dan
keterampilan di SD; (3) analisis nilai tari
pendidikan pada tari €mpat etnik Sulawesi; (4)
menlusun dlaf nilai pendidikan pada tari empat

ctrik Sulawesi.

Petrgembang drnEvalussi
Tahap pengembangan ini dilalorkan dengan

kegiatan meliputi: ( I )penyusunan &af rnodeldan
penlusunan materi buku aiar; (2) Konsultasi
pakar dan praktisi; (3) validasi model, LKS dan

buku ajar pada pakar dan praktisi; (4) Uji coba

produk

Subjek dar Irkrsi Penelitisr
Subjek penelirian adalah guru dan siswa

Sekolah Dasar yang ada di beberapa kabupaten

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Lokasi
penelitian dilakukan tiga kabupatcn di Sulawesi

Selatan (Kab. Cowa, Kab.Pinrang, Kab.

TanaToraja) dan Kabupaten Majene Sulawesi

Barat.

Sumber Dsta
Ada dua jenis sumber data, yaitu sumber

dzla primet dan sumber dala sekunder. Srmber
data pdmer yang dimaksud adalah tokoh lari,
guru pengampu mata pelajaran seni tan.

sedangkan sumber data sekunder adalah suatu

sumbfl data yang mendukug dalam penelilian

yaitu kepela sekolah gulu, bagian kurikulum dan

bagian sarana prasaraD, TU, peserta didik dan

komite sekolah, dinas kebudayaan dan

Parawisata Sulsel-Barat.

Teknik Petrgumpulstr Drta
Teknik pengumpulan dats yang akan

digunakan dalam penelitian yang dilakukan
sesuai dengan orientasi sumb€r daunya, yaitu

L Observasi

Observasi.Kegiatan observasi yarg
bsrkenaan dengan proses pembelajaran tari
di kelas meliputi kegratan guru mengajar

peserta didik belajar, metode yang

diguakar, media yang digunakan, hasil

yang dicapai oleh peserra didik dan faktor
yang mendukung dan menghambat

berjalannya proses pembelajaran senr

budaya khususlya seni tari.
2. Wawancara
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Wawancara individual, tert uka, dan

terpimpin, yaitu *awancam yang

dilakukan oleh pewawancara dengan

responden secara perseorangan, s€p€rti

wa\ ancaxa yang dilakukan peneliti pada

tokoh seni uri, kepala sekolah, guru,

komite sekolah.

3 . Dol-umentasi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaram

(RPP), Silabus, serta prestasi siswa yang

ditaih. Peneliti juga menggunakan kamera

untuk mengambil gambar-gsmbar yang

berkaitan dengan pembelajaran seni tari.

Teknik PcDeriklarn KelbsrhtD Datr
Teknik pemeriksaan keabsahan data

merupakan surtu strategi yang digunakan untuk

memeriksa keabsahan data atau dokumen yang

di dapal arau diperoleh dari penelitian, supaya

hasil penelitianya benar-benar dapat
dipertaoggung jawabkan dari segala segi
(Moelong, 2003: l7l). Pemeriksaan keabsahan

data menggunakan analisis triangulasi yaitu, satu

situasi pikiran untuk mengumpulkan dan
memeriksa kembali temuan-temuan, dengan

menggunakan sumber-sumber ganda dan cara-
cars perolehan data, proses pengujian akan dapat
dibangun untuk proses perolehan data.

Tekr|ik Atrslisir D8t!
Analisis data merupqkan upaya mencari

dan menata secara sistematis catetan hasil

observasi, wawancara dan lainnya untuk

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus

yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan

bagi orang lain (Bungn, 2007:95). Teknik

analisis data adalsh osra menganalisis data yang

diperoleh dari penelitian untuk mengambil

kesimpulan hasil penelitian.

1. Redukli D!t!
Data yang direduksi dalam pen€litian

ini adalah data yang didapetkan

dilapangan b€rup@ data observasi

mengenai proses pembelajaran seni

tari, wawancara melalui guru kelas

dan kepala s€kolah, dan data

dokumentasi data yang peneliti

dapatkan dari kurikulum RPP/SAP

pada mata pelajaran seni budaya &
keterunpilan di SD.

2. Peuyejian Data
Data yang peneliti dapatkan

dikumpulkan lalu dipisah masing-

masing sesuai dengan kebutuhan dan

rumusan masalah per€litian.

3. Mensrit K€simpul8r (Verifikrsi
datr)
Verivikasi data yang dilakukan yaitu

hasil dars yang sudah di reduksi dan

di sajikan sesuai dengan data yang

didapatkan s€cara jelas, tepat

sehingga mudah dilakukan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAIIASANPENELITIAN

Erlil petreliaiEn

l. Bentuk nilai pendidikan yang ada pada tari tradisionaletnik Sulawesi yang

ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
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NILAI Pf,NDIDIKAN TARI
TRADISI ETNIK SULAWf,SI

Nilai Pendidikan
Karalder Tari

Etnik Makassar
(Tari Pakarena

Anida)

Sopan
Disiplin
Komunikatif
Percaya diri
Kerja keras
Mawas diri
Ketekunan

1

2
3

4
5

6
7
8 Kej uran

Nr'lai Pendidikan
Karakter Tari
Etnik Bugis
(Tari Pajoge
Makkunrai)

l. Disiplin
2. Kerjasama
3. Percaya diri
4. Sportif
5. Perhatian
6. Toleransi
7. Ramah
8. Berani

Nilai Pendidikan
Karakter Tad

Etnik Tana Tonja
(Tari Pa'gellu)
L Patriotisme

2. Kebersamaan

3. Kesabaran

4. Kekompakan

5. Kedasama

6. Disiplin
7. Kesopanan

Nilai Pendidikan
Karakler Tari
Etnik Mandar

( Tari Pa'tuddu)

1. Keqasama

2. Komunikasi
3. Ketekunan
4. Kedisiplinar
5. Ketabahan

6. Kesetiaan

7. Kesabaran

Gambar l. Nilai Pendidikan TaIi Tradisi Etnik Sulawesi Dalam
Menunbulrkan Karakter Di SD
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NILAI PI,NDIDII'AN TARI ETNIK
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2. Model Elrrjemcn pembelsj8rar hi petrdidikrD trri trrdisi etDik

Suhw6i drlsm merumbuhk!tr ksr8kter Sekohh Dasar

Gambar 2. Model Manajemen Pembelajaran Nilai Pendidikan Tari
Tradisi Etnik Sulawesi Dalam Menunbuhkan Karaliler

Di SD
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MODEL MANAJEMEN PEMBELAJARAN NILAI
PENDIDIKAN TARI TRADISI ETNIK SULAWESI DALAM

MENUNBUHKAN KARAKTER DI SD

Percncanaan Pembelajaran Nilai
1. Silabus 4 Metode
2. RPP 5. Media
3. Model

Pelaksanaan Pembelaiaran Nilai
1. Nilai pendidikan tari ehdk Makassar
2. Nilai pendidikan tari ehrik Bugis
3. Nilai pendidikan tari etnik Tara

Toraja
4. Nilai pendifikan Tari Etnik Mandar

Evaluasi Pembelajaran Nilai
Sikap
Pengetahuan
Keteranpihn

1.
)
3.



D6tdpsrModcl Mrnrjenetr
Pembehjrrrn Nihi PeodiditrB Trri
Tradisi Etnik Suhwci Dshm
Menutrbuhkrtr l(rr!kter Pesert!
Ditik Di sD
Model manajemen pembelajaran nilai
pendidikan tari tradisi etnik SulawEsi

dalam menunbuhkan karakter peserts

didik Di SD dibagi nenjodi tiga tahap
ya i tu : pe rcncanaan pem be la1 aran
t il ai, pel aksanaan Wmbe I oj arun
nilai, dan evoluasi pembelajaron

l- Perencanaan Pembelajaran
Nilai Pendidikan Tati Trudisi
Etnik Sula,r/esi

Perencanaan diariikan sebagai

proses penyusunan,Silabus,

Model, RPP, Metode , Medi4
pendekatan, metode, dan

penilaian dalam alokasi waktu
yang akao di laksanakan peda

saat tertentu untuk mencapoi

tujuan.

2. Pelaksaruan Pembelajaran
Nilai Pendid*an Tari Tradisi
Etnik Sula}|esi

P e I aksanaan pembe I uj arun
.1 iorl i kan se ba gai kegiat an

pem b e I aj aran yang di I akukan

dengan menggunakon

pende kat an, st ru t e gi, me tode,

don medio. Pelasaaaan

Wm be loj urun n i I ai d i I akukaa

dengan menerupkan nilai
pendidikan yang ada pada tari
tradisi elnik Sulat/esi yaitu:
(7,,lNilai pendidikan tari etnik
Makassar; (2) Nilai pendidikan

tari etnik Bugis; (3) Nilai
pendidikan tsri etnik Tana

Toraiq (4) Nilai pendidikan

Tari Etnik Mandar

3. Evafuosi Pembelajaran Nilar

Pendidikan Tari Tradi l;hik
Sulawesi

Evaluasi pembelajaran

bertujuan untuk mengetahui

ketuntasan peserts didik dalam

menguasai komp€tensi

dasar.Evaluasi penerapan nilai
pendidikan tari yaitu: ( I )
evaluasi sikap; (2) evaluasi

pengetahuan, dan; (3) evaluasi

ketemmpilan. Dari hasil

evaluasi tersebut d&pat

diketahui kompetensi dasar

man4 mate.i mana, atau

indikator mana yang belum
mencapai ketuntasan.

KESIMPUI-I\N DAN SARAN
Hasil penelitian menujuktan bahwa;

Nilai pendidikan poda tari etnik
Makassar delapan sikap kaBkteq nilai
pendidikan pada rari etnik Bugis

delapan sikap karakter; nilai
p€ndidikan pada tari etnik Tana

Toraja tujuh sikap kankter; nilai
pendidikan pada tari etnik Mandar

tqjuh sikap kankter;
l. Desain model pembelajaran hasil

validasi ahli dimulai: perencanaan

pembelajaran lima tahap;pelaksanaan

pembe lajaran empat t8hap; evaluasi
pembelajaran tiga tahap.
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Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di

atas maka disarankan:

l. Nilai pendidikan pada ari etnik
Makassar, etnik Bugis etnik Tana

Toraja dan etnik Mandar

sebaiknya dijadikan pembelaj aran

nilai di sekolah.
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2. D€sain model pembolajamn hasil

validasi ahli sebaik ya daPat

diuj icobakan pada Suru sekolah

dasar agar pembelajaran nilai
p€ndidikan tad etnik Sulawesi

dapat di implementasikan peserta

didik dalam kehidupan sehari-hai


