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Abstrak

Karakter  merupakan nilai perilaku seseorang manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungannya dan kebangsaan yang ada dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan atas agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat. Dasar pembentukan karakter adalah nilai-nilai baik (energi positif) atau nilai buruk ( energi 

negatif). Karakter manusia bersifat tarik menarik antara nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai 

keburukan  Nilai yang baik yang bersumber pada keyakinan terhadap Tuhan Sang Pencipta, 

sedangkan nilai yang buruk nilai yag bersumber pada ajaran anti terhadap adanya Tuhan. Local 

Wisdom merupakan nilai lokal yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai yang berasal  dari leluhur 

yang diwariskan oleh ajaran-ajaran dan  nilai budaya nenek moyang. Kearifan lokal (Local Wisdom)  

mempunyai nilai luhur, tinggi, bahkan internasional. Di Jawa Timur sudah banyak dikenal  kesenian 

Reog Ponorogo yang berasal dari daerah Ponorogo.  Reog adalah salah satu kesenian yang lahir 

dari kerajaan Wengker di daerah Ponorogo Jawa Timur, Reog merupakan kesenian rakyat yang lahir 

dan berkembang dari budaya asli rakyat atau masyarakat Ponorogo. Di Kabupaten Ponorogo 

seluruh warga didik, peserta didik, dan masyarakat wajib untuk mendapat pelajaran nilai-nilai Reog 

sebagai muatan local dan dalam setiap kurikulum di masing unit sekolah baik negeri maupun swasta. 

Sehingga budaya Reog menjadi pembentuk karakter anak didik di sekolah-sekolah dan warga yang 

bertempat tinggal di Wilayah Ponorogo. Dalam setiap aspek kehidupan kesenian reog baik di daerah 

asal, nasional, dan  internasional nilai budaya yang dikandung dari kesenian Reog antara lain 

adalah, kejujuran, keberanian, ke-kesatriaan, rasa percaya diri, estetika, rasa persaudaraan yang 

tinggi, sopan santun, dan kasih sayang antar sesama. 

Kata kunci :  Karakater, Reog, Local Wisdom. 

A. PENDAHULUAN 

Manusia dengan segala kompleksitasnya selalu menarik untuk dijadikan sebagai 

bahan kajian ilmu sosial. Lahirnya ilmu-ilmu sosial dalam kancah perkembangan peradaban 

manusia tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dalam menghadapi 

tantangan hidupnya. Kehidupan manusia di permukaan bumi ini, baik yang menyangkut 

aspek fisik maupun yang menyangkut aspek sosial budaya, senantiasa mengalami perubahan. 

Konteks perubahan sebagaimana disebutkan oleh Nursid Sumaatmadja (1981) bahwa ”... 

tiada yang kekal abadi di permukaan bumi ini, yang kekal hanyalah Tuhan dan perubahan itu 

sendiri”. Untuk memahami itu diperlukan suatu perjuangan hidup. 

Perjuangan hidup umat manusia tidak dapat dilepaskan dari  keinginan manusia 

dalam mengejar kebermaknaan nilai kehidupan. Dengan demikian, adanya interaksi sosial 

antar manusia tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, selama 

masih tercakup dalam lingkungan kehidupan manusia. Interaksi sosial inilah yang akan 

menandai bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang dinamis, selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. (Jalaluddin Rakhmat, 199: 45)). Lebih dari itu, Jalaluddin 

Rakhmat dalam salah satu analisisnya juga mengatakan: 

Saat ini di tengah-tengah masyarakat kita sedang berlangsung perubahan sosial. 
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”... Perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus tetapi perlahan-lahan tanpa kita 

rencanakan disebut unplaned social change. Galibnya, perubahan sosial yang demikian 

disebabkan oleh perubahan dalam bidang teknologi atau globalisasi”. 

Ada juga perubahan sosial yang kita rencanakan, kita desain, dan kita tetapkan tujuan dan 

strateginya. Inilah perubahan sosial yang kita sebut planned social change. (Jalaluddin 

rakhmat; 45-46). 

 Pada akhirnya menjadi jelas bahwa manusia dan kehidupannya bukanlah sesuatu yang 

statis. Terdapat banyak variabel yang ikut menentukan gerak dinamika kehidupan manusia 

yang selalu ditandai dan disebut dengan terminologi perubahan. Perubahan  yang kita semua 

harapkan adalah perubahan yang bersifat positif, misalnya; dari tidak mampu menjadi 

mampu, dari miskin menjadi kaya, dari terjajah menjadi merdeka, dari terbelakang menjadi 

maju, dan dari derita menjadi bahagia. 

Perubahan-perubahan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu 

aspek politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam 

makalah ini dicoba untuk memberikan telaah tentang : Pembentukan Karakter, Nilai-nilai 

Budaya,  dan Peran Guru dalam Pembentukan Karakter.  

B. PEMBENTUKAN KARAKTER 

Istilah karakter pada hakikatnya berkait dengan kualitas atau kekuatan mental 

seseorang yang berbeda dengan orang lain (Hidayatullah, 2010). Karena itu, secara esensial, 

karakter berkait dengan ciri pembeda yang dimiliki oleh setiap individu yang berkait dengan 

mentalitas. Adapun pendidikan/pembentukan karakter pada hakikatnya berkait dengan 

karakter yang diajarkan/ditanamkan oleh para-pendidik yang berkarakter-pada anak didik. 

Pendidikan karakter secara universal, antara lain: (1) kedamaian (peace), (2) menghargai 

(respect), (3) kerjasama (cooperation), (4) kebebasan (freedom), (5) kebahagiaan 

(happiness), (6) jujur (honesty), (7) kerendahan hati (humunity), (8) kasih sayang (love), (9) 

tanggungjawab (responsibility), (10) kesederhanaan (simplicity), (11) tolleransi (tolerance), 

dan  (12) persatuan (unity) (Baedhowi, 2010). Keduabelas pendidikan karakter yang universal 

tersebut diharapkan bisa membentuk manusia yang konstruktif dan bukan destruktif. 

Upaya pembentukan karakter seseorang sesuai budaya bangsa Indonesia tentu tidak 

semata-mata dilakukan melalui serangkaian kegiatan formal saja, akan tetapi juga melalui 

pembiasaan(habituasi) nilai-nilai dalam kehidupan di dalam keluarga dan masyarakat, seperti: 

relegius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggungjawab, dan sebagainya. 

Seorang anak tidak hanya diajari pengetahuan tentang hal-hal yang benar dan salah, akan 

tetapi juga dibiasakan mampu merasakan/menghayati nilai-nilai yang baik dan tidak baik, 

serta bersedia menerapkannya dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai ke lingkungan 

yang lebih luas(masyarakat). Nilai-nilai tersebut perlu ditumbuhkembangkan, sehingga pada 

akhirnya  akan menjadi cerminan hidup anak di masa mendatang. 

Bagaimana karakter individu itu bisa dibentuk? Secara psikologis, karakter individu 

dimaknai sebagai hasil keterpaduan dari empat bagian, yakni : olah hati, olah pikir, olah raga, 

dan perpaduan olah rasa dan karsa. Olah hati berkaitan dengan sikap dan keyakinan atau 

keimanan, yang menghasilkan karakter-karakter jujur dan bertanggungjawab. Olah pikir 

berkaitan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, 

kreatif, dan inovatif, yang menghasilkan pribadi cerdas.  Olah raga berkenaan dengan proses 

persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas, 

menghasilkan karakter tangguh. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan yang 
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tercermin dalam kepedulian. Dengan demikian, terdapat enam karakter utama dari seorang 

individu, yakni jujur, bertanggungjawab, cerdas, kreatif, tangguh, dan peduli. 

Selanjutnya, karakter seorang individu dibentuk sejak kecil berdasarkan pengaruh 

genetik dan lingkungan sekitarnya. Proses pembentukan karakter, baik disadari  maupun 

tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya, dan 

akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Strategi pendidikan karakter yang digunakan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  dalam pengembangan pendidikan karakter, yaitu 

melalui tiga arus: pertama top down; kedua bottom up; dan ketiga revitalisasi program. 

penjabarannya sebagai berikut: 

1. Intervensi Melalui kebijakan (Top-Down) 

Jalur ini inisiatifnya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang didukung secara sinergis oleh 

pemerintah daerah, yakni Dinas Pendidkan Provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam 

strategi ini penerintah menggunakan lima strategi yang dilakukan secara koheren, 

yaitu: 

a. Sosialisasi 

     Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif dan pencanangan 

pendidikan karakter untuk semua. 

b.  Pengembangan regulasi 

     untuk mengakselerasikan dan membumikan Gerakan Nasional pendidikan 

karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkonsolidasi diri di 

tingkat internal dengan mengembangkan regulasi sebagai payung hukum yang 

kuat bagi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan karakter. 

c.   Pengembangan kapasitas 

      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara komprehensif dan masif akan 

melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas sumber daya bagi pelaksanaan 

pendidikan karakter. Perlu disiapkan suatu sistem pelatihan bagi para pemangku 

kepentingan, yang akan menjadi pelaku terdepan dalam mengembangkan dan 

mensosialisasikan nilai-nilai karakter. 

d.   Implementasi dan kerjasama 

     Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensinergikan berbagai hal yang terkait 

dengan pelaksanaan pendidikan karakter di lingkup tugas pokok, fungsi, dan 

sasaran unit utama. 

e.   Monitoring dan Evaluasi 

Secara komprehensif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan 

monitoring dan evaluasi terfokus pada tugas, pokok, dan fungsi serta sasaran 

masing-masing unit kerja baik di unit utama maupun di Dinas Pendidikan lainnya. 

Monitoring dan evaluasi sangat berperan dalam mengontrol dan mengendalikan 

pelaksanaan  pendidikan karakter di setiap unit kerja.  

         2.  Pengalaman Praktisi(Bottom-Up)  
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      Di jalur ini, inisiatif diharapkan datang dari satuan pendidikan. Pemerintah 

memberikan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah yang telah mengembangkan 

dan melaksanakan pendidikan karakter sesuai ciri khas di lingkungan sekolah 

tersebut. 

    3.    Revitalisasi Program 

Pada jalur ketiga ini, dilakukan revitalisasi program-program kegiatan pendidikan 

karakter, yang pada umumnya banyak tertampung dalam kegiatan ekstrakurikuler 

yang sarat dengan nilai-nilai karakter. (Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, 

Pusat kurikulum dan Perbukuan, 2011). 

Ketiga jalur tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan 

hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi agar pendidikan karakter yang dilaksanakan dapat 

mencapai sasaran yang diharapkan. 

Robert M.Z (2004) menyatakan bahwa sosialisasi nilai dan norma terhadap anak bisa 

dilakukan melalui sosialisasi primer dan sossialisasi sekunder, dimana sosialisasi primaer 

dilakukan dalam kelarga sedangkan sosialisasi sekunder dilakukan setelah sosialisasi primer. 

Dari penjelasan tersebut di atas, maka pembentukan nilai dan karakter peserta didik 

harus dilakukan berkesinambungan dan terus menerus, yakni sudah diperkanalkan, diajarkan, 

dan dibiasakan dalam lingkungan melalui kedua orang tua, kakak, dan nenek serta kakek. 

Dan selanjutnya seiring dengan perkembangan usia anak, maka anak akan menerima tahapan 

sosialisasi berikutnya (sekunder) tentang nilai dan karakter dari masyarakat dan lembaga 

pendidikan, sehingga diharapkan karakter bisa terinternalisasi pada diri anak. 

 

C. NILAI-NILAI BUDAYA REOG 

1. Nilai –Nilai  

Secara leksikal nilai diartikan sebagai hal-hal yang penting dan berguna bagi 

kemanusaiaan. (Kubi, 1996). Keterkaitannya dengan kehidupan manusia akan lahir apa yang 

disebut dengan nilai budaya. Nilai budaya dalam konteks ini diartikan sebagai konsep abstrak 

mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai bagi kehidupan manusia. Nilai 

dipandang sebagai sesuatu yang positif dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan 

manusia dalam masyarakatnya. Dengan demikian pada hakikatnya tingkah laku manusia 

tidak akan mempunyai kebebasan penuh, karana ada ikatan nilai sebagai pengarah dan 

petunjuk dalam mencari kebermaknaan hidup. Semua petunjuk tersebut merupakan tatanan 

dasar yang sekaligus menyiratkan suatu nilai moral positif bagi masyarakatnya. 

Mudji Sutrisno, (1988) dalam suatu tulisannya menjelaskan bahwa: 

”... nilai dimaksudkan sebagai yang dipandang berharga hingga layak digenggam 

menjadi acuan-acuan. Mulai dari yang fisik kulit hingga yang inti. Mulai dari yang 

instrumental sampai yang bernilai sebagai tujuan. Nilai adalah suatu yang positif, 

dihargai, dipelihara, diagungkan, dihormati, dan membuat orang gembira”.  

Pada umumnya, nilai yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat  berlaku 

setempat. Setiap kelompok masyarakat mempunyai style atau gaya tersendiri tentang nilai 

yang dikembangkan. Dalam arti tatanan nilai dalam masyarakat tertentu belum tentu berlaku 
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dalam masyarakat yang lain. Hal ini dapat dipertegas dengan adanya adat istiadat yang 

berbeda didalam masyarakat. 

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat pluralis, dipastikan 

mempunyai ribuan sistem nilai yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok 

masyarakatnya. Akan tetapi, kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup (way of life), 

dasar negara, ideologi negara, dan suatu sumber nilai, akan menjiwai setiap tatanan nilai yang 

ada di masyarakat. Kita semua tahu bahwa Pancasila telah diakui sebagai pengikat yang kuat, 

dan sekaligus menjembatani kemungkinan munculnya berbagai konflik yang disebabkan 

karena perbedaan nilai yang ada. Bhinneka Tunggal Ika, di satu sisi mampu menjadi pengikat 

bagi multikultural yang ada di Indonesia. Akan tetapi, lahirnya suatu sistem kehidupan politik 

yang belum demokratis, menyebabkan banyak ikatan nilai yang berbeda dikemas dalam 

kepentingan-kepentingan tertentu. 

Mencermati pandangan tersebut di atas dapat dicontohkan dengan mengamati 

perkembangan ilmu dan teknologi pada saat ini. Ilmu sering dikatakan sebagai wilayah kajian 

yang bebas nilai untuk menjaga obyektivitas kajiannya. Akan tetapi sebebas apapun hasil 

kajian ilmu dan teknologi tersebut, dalam sosialisasinya dimasyarakat tentu tidak dapat 

dilepaskan dari acuan-acuan dasar kehidupan manusia yang akan dituangkan dalam nilai 

yang melatarbelakanginya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna ilmu 

itu sendiri. 

Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus akan menjadi jiwa kepribadian dan 

pandangan hidup bangsa Indonesia. Aktualisasi nilai Pancasila akan tercermin dalam suatu 

sistem nilai kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Adanya penghayatan dan pengamalan 

nilai-nilai Pancasila secara tepat, tulus, dan ikhlas, dapat dijadikan sebagi filter  dalam 

menghadapi perputaran zaman yang selalu berubah ini. Permasalahannya, secara ideal, 

bahwa dalam kehidupan manusia itu antara das sein dan das sollen tidak pernah bertemu 

dengan sejajar. Antara das sein dan das sollen akan selalu menunjukkan kesenjangannya. 

Untuk itu peranan nilai dalam kehidupan manusia sangat penting, guna dijadikan sebagai 

pedoman untuk mempersempit setiap kesenjangan yang ada,  baik yang berkaitan dengan 

tingkah laku ataupun aktivitas kehidupan sosial yang lain. 

Perjalanan hidup manusia mengalami pasang surut. Lebih-lebih pada saat dihadapkan 

pada krisis dan tantangan alam yang dihadapi. Pasang surutnya perjalanan hidup manusia ini 

otomatis akan berpengaruh terhadap kultur dan peradaban yang melingkupinya, serta sistem 

nilai yang berlaku.  Naik turunnya peradaban manusia ini oleh Arnold Toynbee, (1972) 

dikatakan  sebagai rise and  fall dalam kehidupan manusia.  

Berbagai kondisi dikatakan menjadi penyebab perubahan peradaban manusia. 

Perubahan itu antara lain terpicu oleh; (1) semakin pesatnya perkembangan dan  perubahan 

jaringan komunikasi, tidak satupun peristiwa di dunia ini yang dapat tersembunyikan 

termasuk kebiasaan dan cara hidup modern dengan sangat cepat ditularkan di seantero dunia, 

(2) pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi yang disertai dengan perubahan  gaya hidup 

agraris menuju gaya hidup metropolis, (3) adanya perubahan terhadap cara-cara berpikir 

tradisional, ke arah cara-cara berpikir baru yang sering dikatakan lebih sasuai dengan 

tantangan dan situasi baru dalam masyarakat sekarang. 

Mengamati berbagai bentuk motif perubahan tersebut, ketika masyarakat, katakanklah 

sudah mempunyai sistem nilai tertentu, maka ketika bertemu dengan nilai yang baru, maka 

akan terjadi  tiga kemungkinan, seperti; (1) asimilasi, dalam hal ini akan terjadi proses saling 

mengambil nilai-nilai yang terbaik, (2) konfrontasi, dalam hal ini akan terjadi saling 
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berbenturan antara satu nilai dengan nilai yang lain, (3) adaptasi, yang dimaksud adalah 

konfrontasi damai. Artinya yang kuat akan menyerap yang lemah, dan yang lemah akan 

menyesuaikan. 

Andaikata terjadi persimpangan yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan, 

kecurigaan, bahkan permusuhan, perlu dicari nilai yang lebih civility (Mudji Sutrisno, 1998). 

Dalam konteks ini akan lebih tepat dikedepankan nilai kemasyarakatan yang menghargai 

adanya kemajemukan, keterbukaan, dan demokrasi. Nilai-nilai yang bersifat paternalistik, 

feodalistik, tampaknya kurang relevan dalam rangka menghadapi tantangan dan 

perkembangan yang ada. 

Sementara itu dalam menghadapi tantangan  yang berasal dari pengaruh dunia global, 

nilai yang sudah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat akan tetap dijadikan sebagai 

pedoman yang mendasari tingkah lakunya dengan penuh keseimbangan. Hidup manusia 

dikatakan akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan 

keseimbangan. Baik manusia hidup sebagai pribadi, manusia dalam hubungannya dengan 

masyarakat, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, maupun manusia dalam rangka 

mengejar kemajuan lahiriah.  

2. Budaya Reog 

Kebudayaan atau budaya mengandung pengertian yang luas meliputi hampir seluruh 

aktivitas kehidupan manusia, karenanya  demi keperluan analisis konsep tentang kebudayaan 

maka kebudayaan tersebut perlu dipecah lagi ke dalam unsur-unsurnya. Menurut 

Koentjaraningrat (1984) terdapat 7 unsur universal kebudayaan, yaitu sebagai berikut: (a) 

sistem religi dan upacara keagamaan, (b) sistem organisasi kemasyarakatan, (c) sistem 

pengetahuan, (d) bahasa, (e) kesenian, (f) sistem mata pencaharian  hidup, dan (g) sistem 

teknologi dan peralatan. Selanjutnya menurut (Dinn Wahyudin, dkk., 2009) bahwa 

kebudayaan mempengaruhi manusia melalui apa yang disebut dengan enkulturasi atau 

internalisasi budaya, yaitu suatu proses di mana seorang individu menyerap cara berpikir, 

bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaannya. Enkulturasi berlangsung di 

dalam berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah dan pergaulan di dalam masyarakat. 

Proses enkulturasi juga dapat berlangsung melalui berbagai media, seperti televisi, radio, 

film, dan upacara-upacarayang ada di masyarakat. Mencermati uraian di atas dapat dipahami 

bahwa cara berpikir, perasaan-perasaan, dan tindakan-tindakan seseorang dipengaruhi dan 

dibangun melalui pendidikan/enkulturasi.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempengaruhi/membangun 

kepribadian seseorang melalui proses enkulturasi atau pendidikan baik yang diperoleh 

melalui pendidikan di keluarga maupun melalui pendidikan di sekolah. 

Selanjutnya, kebudayaan dalam arti sempit adalah kesenian, yaitu: pikiran, karya, dan 

hasil karya manusia untuk memenuhi hasratnya akan keindahan. Dalam konteks kehidupan 

suatu masyarakat yang majemuk keadaan sosial–budayanya, Supardi suparlan (A.W. Wijaya, 

1986) membedakan kebudayaan menjadi 3 golongan, yaitu: (a) Kebudayaan Suku Bangsa 

(yang lebih dikenal dengan nama kebudayaan daerah), (b) Kebudayaan Umum Lokal, dan (c) 

kebudayaan Nasional. Kemudian jika dilihat dari wujudnya, dapat dibedakan menjadi: (a) 

wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, dan peraturan, (b) wujud sistem sosial, yaitu wujud kebudayaan sebagai 

suatu kompleks aktivitas kelakukan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan (c) wujud 

fisik, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Dinn Wahyudin, 

dkk, 2009).  
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Ketiga wujud kebudayaan tersebut dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak 

terpisahkan antar wujud yang satu dengan wujud yang lainnya, kebudayaan ideal memberi 

arah kepada perbuatan dan karya manusia, baik pikiran-pikiran dan ide-ide maupun perbuatan 

dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya 

kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin 

menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya sehingga mempengaruhi pola-pola 

perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berpikirnya. 

Budaya Reog yang kita kenal saat ini identik dengan Ponorogo atau lebih dikenal 

masyarakat dengan ”Reog Ponorogo”. Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian budaya 

yang berasal dari Jawa Timur bagian barat-laut, dan Ponoroga dianggap sebagai kota asal 

Reog yang sebenarnya, meskipun pada pertengahan tahun 2000-an muncul klaim dari negara 

malaysia bahwa reog merupakan kesenian Negeri Semenanjung Malaka ( Jawa Post, Mei 

2012). Di Kabupaten Ponorogo, bisa kita lihat bahwa Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh 

sosok warok dan gemblak, dua sosok yang sering tampil pada saat reog dipertunjukkan. 

Selain itu reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan 

hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. 

Sejarah reog Ponorogo berawal dari suatu cerita, yaitu adanya seorang puteri yang 

cantik jelita bernama Dewi Sanggalangit. Ia puteri seorang raja yang terkenal di Kediri. 

Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, maka banyak para 

pangeran dan raja-raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai isteri. Namun 

sayang Dewi Sanggalangit nampaknya belum berminat untuk berumah tangga. Sehingga 

membuat pusing kedua orang tuanya karena sang putri selalu menolak pangeran-pangeran 

yang ingin meminangnya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan hadirnya 

seorang cucu. Akhirnya Dewi Sangggalangit menjawab ”Ayahanda...sebenarnya hamba 

belum berhasrat untuk bersuami, namun jika Ayahanda sangat mengharapkan, baiklah. 

Hanya saja hamba minta syarat. Calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba.” 

(Ira Ikranegara, tanpa tahun). 

Selanjutnya Dewi Sanggalangit bersemedi tiga hari tiga malam, dari hasil semedi 

tersebut akhirnya diperoleh syarat, bahwa calon suaminya harus mampu menghadirkan suatu 

tontonan atau keramaian semacam tarian yang diiringi musik gamelan, diiringi barisan kuda 

kembar sebayak seratus empat puluh ekor dan terakhir harus mampu menghadirkan binatang 

berkepala dua. Akhirnya diumumkanlah sayembara oleh sang raja  berupa syarat-syarat bagi 

calon suami sang putri. Dari para pelamar yang semula banyak, akhirnya tinggal dua orang 

yang menyatakan sanggup memenuhi permintaan Dewi Sanggalangit yakni Raja Singabarong 

dari kerajaaan Lodaya dan Raja Kelanaswandana dari kerajaan Bandarangin. Selanjutnya 

terjadilah persaingan antara kedua raja tersebut hingga saling adu kekuatan dan kesaktian 

yang pada akhirnya dimenangkan oleh raja Kelanaswandra dan ia berhak meminang dan 

melamar Dewi Sanggalangit dengan menghadirkan persyaratan yang ditentukan berupa 

pertunjukan atau keramaian yang akhirnya dikenal dengan reog Ponorogo sampai sekarang. 

Dan sampai sekarang, kesenian reog ini sering ditampilkan di Ponorogo terutama 

dalam rangka memperingati gerbek Syuro setiap tahun, dan tahun ini akan dilaksanakan pada 

tanggal 9 Nopember 2012, dan momen-momen penting lain. Jika kita saksikan pertunjukan 

reog Ponorogo, maka dapat diambil nilai-nilai bahwa kesenian reo Ponorogo memiliki nilai-

nilai budaya yang perlu dilestarikan. Nilai-nilai tersebut yakni: nilai artistik, nilai kejujuran, 

nilai kreativitas, nilai religius, dan nilai keberanian/kesatriaan yang penting untuk diajarkan 

pada anak didik serta dilestarikan keseniaanya. 
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D. PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

Eni Purwati (2012 :215) menjelaskan sesungguhnya pendidikan merupakan 

pembudayaan atau ”enculturation”, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu 

hidup dalam suatu masyarakat tertentu dengan keragaman budaya dan keyakinan. Agar 

seseorang mampu hidup dalam masyarakat tertentu, maka seseorang haruslah menerima 

pendidikan  yang cukup dengan kehadiran guru dengan berbagai perannya. 

Peran guru dalam proses pembelajaran di masa sekarang ini bukan lagi sebagai 

penyampai informasi dan pengetahuan, tetapi lebih sebagai pendamping yang menfasilitasi 

terjadinya proses penghayatan pengalaman. Proses penghayatan pengalaman sebagai proses 

penemuan makna kehidupan oleh siswa sebagai pebelajar menuntut peran guru sebai model, 

fasilitator, dan dinamisator. 

Sebagai model, guru adalah contoh bagi siswa dalam menggunakan bahasa yang baik, 

bertutur kata yang sopan, lemah lembut, menghargai mitra bicara, sebagai penyimak yang 

sabar, memberi kesempatan mitra bicara untuk menyelesaikan pembicaraan, tidak menyela 

pembicaraan, dan berkata jujur. 

Sebagai fasilitator, guru berperan memfasilitasi terjadinya proses belajar yang 

memungkinkan siswa belajar tentang berbagai realitas kehidupan, guru juga berperan 

menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran 

Sebagai dinamisator, guru berperan memotivasi siswa, menumbuhkan minat dan 

semangat dalam pembelajaran yang bisa disampaikan guru melalui sikap dan tindakan nyata 

misalnya, tidak secara langsung menyalahkan ketika siswa berbuat salah, tetapi menunjukkan 

sikap bersahabat dan memberikan reward ketika siswa manampilkan perilaku yang baik dan 

jujur. 

Dengan pedidikan yang diperoleh seseoran anak melalui pembelajarnn diharapkan 

tumbuh pemahaman dan kesadaran tentang budi pekerti, etika, budaya luhur, nilai-nilai 

moral, dan nilai-nilai kehidupan lainnya yang dimanifestasikan melalui pembiasaan, 

keteladanan, dan penyadaran akan nilai kesantunan dan perilaku yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai moral. 

E. PENUTUP 

Di era masyarakat yang semakin maju sekarang ini, kita dapat saksikan di media 

elektronik dan media cetak tayangan yang sangat menyedihkan dan memilukan hati yakni 

terjadinya kekerasan, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan tawuran yang dilakukan 

oleh mahasiswa dan pelajar di kota-kota besar. 

Perbuatan dan perilaku mereka sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia yang dikenal ramah, sopan santun, gotong royong, dan saling menghormati antara 

satu dengan yang lain. Sebagi pendidik dan guru kita merasa terpanggil untuk merenung, 

berpikir, dan berbuat untuk menyelamatkan bangsa ini dari perilaku kekerasan. 

Perilaku kekerasan tersebut terjadi karena sudah mulai terkikisnya bahkan hilangnya 

nilai-nilai dan budaya luhur pada diri masyarakat, maka dipandang perlu untuk merevitalisasi 

nilai-nilai yang hampir hilang tersebut dengan pendidikan karakter kepada anak-anak dan 

generasi muda melalui kesenian-kesenian yang ada di nusantara ini lewat jalur pendidikan di 

keluarga dan pendidkan di sekolah. 
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