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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam kebudayaan dan 

mempunyai karakter sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karakter dari 

keanekaragaman tersebut sangat mempengaruhi bentuk kebudayaan yang ada. 

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Salah satu bentuk dari 

kebudayaan adalah kesenian. Kebudayaan yang di dalamnya terdapat kesenian 

adalah ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia yang fungsional, estetis, 

dan indah sehingga ia dapat dinikmati dengan panca inderanya (yaitu penglihatan, 

penghidung, pengecap, perasa, dan peraba). 

Menurut Koentjaraningrat bahwa: 

Kebudayaan yang di dalamnya terdapat kesenian adalah ciptaan dari segala 

pikiran dan perilaku manusia yang fungsional, estetis, dan indah sehingga ia 

dapat dinikmati dengan panca inderanya (yaitu penglihatan, penghidung, 

pengecap, perasa, dan peraba).1  

 

Koentjaraningrat mengelompokkan seni menjadi beberapa bagian. 

Berdasarkan indera penglihatan manusia, maka kesenian dapat dibagi sebagai berikut: 

(1) Seni Rupa, yang terdiri dari (a) seni patung dengan bahan batu dan kayu, (b) seni 

menggambar dengan media pensil dan crayon, (c) seni menggambar dengan media 

cat minyak dan cat air; (2) Seni Pertunjukan yang terdiri dari (a) seni tari, (b) seni 

drama, dan (c) seni sandiwara. Dalam seni pertunjukan, indera pendengaran 

sebenarnya juga turut berperan, oleh karena di dalamnya diolah pula berbagai efek 

suara dan musik untuk menghidupkan suasana. Berdasarkan indera pendengaran 

manusia, maka kesenian dibagi ke dalam: (1) Seni Musik (termasuk musik tradisional 
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maupun modern) dan (2) Seni Kasusastraan. Cabang kesenian tersebut juga termasuk 

dalam bagian ini karena dapat pula dinikmati dan dinilai keindahannya melalui 

pendengaran yaitu melalui pembacaan prosa dan puisi.2 

Dari beberapa cabang kesenian terdapat bentuk seni yaitu seni pertunjukan 

yang di dalamnya meliputi seni tari. Jenis tari di Indonesia menurut pola 

garapannya dibagi menjadi dua yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari 

tradisional adalah semua tarian yang telah mengalamai perjalanan sejarah yang 

cukup lama, yang selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang sudah ada. Tari 

tradisional dibagi lagi menjadi tiga yaitu: tari primitif, tari kerakyatan, dan tari 

klasik. Sedangkan tari kreasi baru merupakan pengembangan yang bersumber dari 

tari klasik atau tari kerakyatan. 
3
 Tari merupakan ungkapan perasaan manusia 

yang dinyatakan dengan gerakan-gerakan tubuh manusia ekspresif yang bertujuan, 

ditetapkan secara kultural, mengandung ritme, mengandung nilai estetika dan 

memiliki potensi simbolik yang dapat dijadikan media pendidikan bagi 

masyarakat. 
4
 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses 

dengan metode-metode tertentu sehingga orang dapat memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut       

Ki Hajar Dewantara yang dinamakan pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup 

tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala 
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kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya.
5
 

Pembangunan karakter menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam 

upaya memajukan kehidupan bangsa Indonesia agar lebih baik dan beradab. 

Pembentukan karakter difokuskan kepada para penerus bangsa sebagai pemegang 

bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pelanggaran etika sosial dan susila 

serta kekerasan dalam berbagai bentuk sering terjadi belakangan ini seperti 

tawuran antar pelajar, seks bebas, penggunaan narkoba, dan sikap anak yang tidak 

sopan kepada orang tua. 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif 

dan negatif bagi masyarakat terutama generasi muda. Kekhawatiran muncul dari 

dampak negatif yang lebih mudah merasuk dalam benak generasi muda 

dibandingkan dengan dampak positifnya. Media-media informasi baik cetak, 

elektronik maupun internet ikut berperan dalam merubah cara berpikir dan 

perilaku anak. Saat ini banyak tayangan-tayangan di televisi maupun media 

jejaring sosial yang menyuguhkan tindakan yang tidak bermoral dan jauh dari 

kaidah agama misalnya tayangan kekerasan, pornografi, dan pornoaksi. Tanpa 

disadari tayangan yang kurang layak tersebut ditirukan oleh generasi-generasi 

muda kita bahkan dijadikan sebagai panutan. 

Semakin maraknya tindakan penyimpangan sosial dan karakter yang 

dilakukan oleh para generasi penerus bangsa kita membuat pemerintah tidak 
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tinggal diam. Agar tidak semakin membudayanya tindakan tersebut dalam 

kalangan anak-anak dan remaja, maka pemerintah mulai menekankan pendidikan 

karakter disetiap lembaga pendidikan. Mengingat visi dari pembangunan Nasional 

sendiri yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila. Melalui pendidikan 

karakter maka diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat karakter 

bangsa ke arah yang lebih baik, karena puncak peradaban dunia dapat tercapai 

hanya dengan bangsa yang berkarakter kuat. Keamanan, kesejahteraan, dan 

ketertiban akan terjadi jika karakter yang baik tertanam pada setiap diri bangsa. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan 

yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Karakter tidak dapat dibentuk 

secara  langsung namun dibutuhkan waktu yang lama dan berlangsung sepanjang 

hayat. Pendidikan karakter merupakan usaha mendidik anak-anak agar lebih bijak 

dalam mengambil keputusan, sehingga berperilaku positif dalam lingkungan 

masyarakat.
6
  

Media pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. 

Tidak hanya terbatas pada aktivitas dalam lingkup keluarga saja, namun dalam 

kesenian pendidikan karaker juga dapat ditanamkan. Seni tari merupakan salah 

satu media pembelajaran yang dapat menanamkan karakter kepada anak.
7
 

Perkembangan motorik dan psikomotorik pada anak juga dapat terasah ketika 

menari. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam gerak, iringan, maupun busana 

tari yang dikenakan dapat mengajarkan kepada anak untuk berpikir dan 
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berperilaku positif dalam lingkungan. Seseorang yang berkarakter baik akan lebih 

dihargai dibandingkan dengan orang yang pintar namun tidak memiliki karakter 

yang baik. 

Menurut Soedarsono, wayang dan tarian merupakan kebudayaan yang 

penuh dengan filsafat pendidikan.
8
  Belajar menari menuntut kedisiplinan tinggi, 

ketekunan, kesabaran, tenang, teratur, ulet, dan niat yang pantang menyerah. 

Mempelajari tari dengan sungguh-sungguh dan kedisiplinan yang tinggi dapat 

membuat seseorang belajar untuk mengendalikan dirinya dari hal-hal yang kurang 

baik. 

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dimana semakin maraknya 

tindakan penyimpangan sosial dan penyimpangan karakter yang dilakukan oleh 

generasi muda , maka penting dilaksanakan pendidikan dimana perlu ditekankan 

dalam pembentukan karakter untuk membentuk kepribadian yang baik dalam 

masyarakat. Salah satu tradisi atau tarian yang ditemukan penulis di tempat penelitian 

dan dapat dijadikan sebagai salah satu media pembentukan karakter yaitu Tarian 

Lumense.  

Tari Lumense atau Tarian Lumense adalah tarian yang berasal dari 

Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kata lumense sendiri 

berasal dari bahasa daerah setempat yakni lume yang berarti terbang dan 

mense yang berarti tinggi. Jadi, lumense bisa diartikan terbang tinggi. Tari 

Lumense sendiri berasal dari pulau Tokotu’a. Suku Moronene merupakan 

penduduk asli dari wilayah ini. Nenek moyang suku ini adalah bangsa 
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Melayu Tua yang datang dari Hindia Belanda pada zaman pra sejarah. 

Secara geografis, pulau Kabaena merupakan pulau terbesar setelah Buton 

dan Muna di Sulawesi Tenggara. Menurut sejarah, dahulu pulau Kabaena 

berada di bawah kekuasaan kerajaan Buton sehingga hubungan 

kekerabatan antara Kabaena dan Buton pun sangat erat. Hal ini juga 

mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabaena termasuk 

tari Lumense.
9
  

Tari Lumense merupakan salah satu tradisi masyarakat Tokotu'a 

atau Kabaena, Kabupaten Bombana dalam menyambut tamu pada pesta-

pesta rakyat. Tarian ini dilakukan oleh kelompok perempuan yang 

berjumlah 10 orang, 5 orang berperan sebagai laki-laki dan 5 lainnya 

berperan sebagai permepuan. Para penari menggunakan busana adat 

Tokotu'a atau Kabaena. Untuk para penari yang berperan sebagai 

perempuan memakai rok berwarna merah maron dan atasan baju hitam. 

Baju ini disebut dengan taincombo dengan bagian bawah baju mirip ikan 

duyung. Untuk penari yang berperan sebagai laki-laki memakai 

taincombo yang dipadukan dengan selendang merah. Kelompok laki-laki 

memakai korobi (sarung parang dari kayu) yang disandang di pinggang 

sebelah kiri. 

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter dalam Tarian Lumense. 

Dimana tarian ini  merupakan tarian yang perlu dilestarikan agar tidak punah dan 
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tetap hidup, karena apa yang terkandung dalam tarian  tersebut yang berupa nilai-

nilai pendidikan karakter sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat juga 

penontonnya dan dapat sebagai panutan untuk berkehidupan.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam Tarian Lumense Suku Moronene di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana, maka 

yang menjadi fokus penelitian ini adalah:  

1. Pelaksanaan Tarian Lumense Suku Moronene di Pulau Kabaena Kabupaten 

Bombana. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tarian Lumense Suku Moronene di 

Pulau Kabaena Kabupaten Bombana. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Tarian Lumense Suku Moronene di Pulau Kabaena 

Kabupaten Bombana ? 

2. Apa saja Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tarian Lumense Suku 

Moronene di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana ? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tarian Lumense Suku Moronene 

di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana! 
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2. Untuk mengetahui apa saja Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tarian 

Lumense Suku Moronene di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana!.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

nilai-nilai pendidikan  dan menambah wawasan tentang nilai-nilai pendidikan  

karakter yang terdapat dalam tarian Lumense suku Moronene. Kemudian agar 

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan, 

perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. Serta penelitian ini diharapkan 

dapat menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya Prodi 

Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 

Kendari.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penyusun mengenai nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

tarian Lumense. 

b.  Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian penelitian 

yang relevan di masa-masa akan datang. 

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, Dosen, dan mahasiswa/ 

mahasiswi untuk lebih mengetahui dan meningkatkan  pengetahuannya  

terkait  nilai pendidikan  karakter yang terdapat dalam Tarian Lumense 

dan dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari 
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serta dapat digunakan sebagi pijakan dalam rangka  pelaksanaan penelitian 

berikutnya. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menjelaskan pengertian dari judul skripsi ini, agar tidak terjadi  kekeliruan 

maka di sini penulis akan menguraikan beberapa penegasan istilah pada judul skripsi 

ini. Adapun beberapa istilah tersebut adalah : 

1. Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tau, semangat kebangsaan, cinta tanah air,  menghargai 

prestasi, bersahabat atau komunikatif, cintai damai, gemar  membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab,  yang berlaku pada masyarakat 

setempat. 

2. Tarian Lumense 

Tarian Lumense yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tarian asli 

dari pulau Kabaena yang berarti terbang tinggi dan sering dipertontonkan di 

pulau Kabaena yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai 

“penyembuh”. 

3. Suku Moronene Kabaena 

Suku Moronene yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

penduduk asli dari Pulau Kabaena. Secara geografis, pulau Kabaena 

merupakan pulau terbesar setelah Buton dan Muna di Sulawesi tenggara. 

Menurut sejarah, dahulu pulau Kabaena berada di bawah kekuasaan kerajaan 
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Buton sehingga hubungan kekerabatan antara Kabaena dan Buton pun 

sangat erat. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan kebudayaan di 

wilayah Kabaena termasuk tari Lumense. 
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