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ABSTRAK 

 

Kusuma, Alexander Dwi Nanda Indra, 2016. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler 

Karawitan Jawa untuk Menanamkan Nilai Cinta budaya pada Anak Di SD 

Antonius 01 Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I: Atip Nurharini, S.Pd., Dosem Pembimbing II: Dra. Arini 

Estiastuti, M. Pd. 

 

Cinta budaya merupakan bagian dari salah satu karakter anak bangsa yaitu 

cinta tanah air. Tiap orang diharapkan memiliki nilai cinta budaya karena tiap 

orang dalam suatu bangsa bertanggungjawab pada kelestarian budaya bangsanya 

sendiri. Nilai cinta budaya hendaknya ditanamkan pada dalam diri anak-anak. 

Salah satu kegiatan penanaman nilai cinta budaya dapat melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa untuk menanmkan 

nilai cinta budaya pada anak di SD Antonius 01 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Lokasi penelitian di SD Antonius 01 dengan 21 sampel siswa yang 

diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Variabel dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa dan 

peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa untuk menanamkan nilai cinta 

budaya pada anak di SD Antonius 01. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, teknik wawancara, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. 

Penganalisan data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan uji triangulasi data. 

Berdasarkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa memiliki peran dalam menanamkan nilai cinta 

budaya pada anak karena dapat mencapai rata-rata skor indikator 17 dengan 

persentase 85% atau dengan kriteria sangat baik. Bentuk nilai cinta budaya pada 

anak juga berbanding lurus dengan skor peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan 

jawa, sehingga menunjukan peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa dalam 

menanamkan nilai cinta budaya pada anak. 

Simpulan hasil penelitian adalah, kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa 

sangat berperan dalam menanamkan nilai cinta budaya pada anak di SD Antonius 

01. Saran dalam penelitian ini adalah bagi guru hendaknya dapat menarik minat 

siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler karawitan jawa, bagi sekolah agar untuk 

terus mempertahankan kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa, dan bagi siswa 

adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa ini siswa dapat 

mengembangkan kemampuan bermain gamelan. 

 

Kata Kunci: Cinta Budaya, Ekstrakurikuler, Karawitan Jawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang 

berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat 

dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan 

tersebut. Melalui bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun 

di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. 

Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan 

dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai. Salah satunya adalah kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa. Melalui ekstrakurikuler ini siswa dapat 

mengembangkan kemampuan dibidang seni dan juga menanamkan nilai-nilai 

karakter seperti nilai cinta budaya.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan pendidikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 tahun 2014 

tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler adalah 

kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan 
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intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan 

satuan pendidikan. 

Pengertian ekstrakurikuler menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:291) 

yaitu:”suatu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di dalam 

kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa”. Kegiatan 

ekstrakurikuler sendiri dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini 

memberi keleluasaan waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama 

dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:291) 

Ekstrakurikuler adalah Program ekstrakurikuler merupakan bagian internal 

dari proses belajar yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik. 

Antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat 

dipisahkan, bahkan kegiatan ekstrakurikuler perpanjangan pelengkap atau penguat 

kegiatan intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan 

potensi anak didik mencapai tarap maksimum. Sehubungan dengan penjelasan 

tersebut, dapat penulis kemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang menekankan kepada kebutuhan siswa agar menambah wawasan, 

sikap dan keterampilan siswa baik diluar jam pelajaran wajib serta kegiatannya 

dilakukan di dalam dan di luar sekolah. (Rusli Lutan, 1986:72) 

Kegiatan ekstrakurikuler sangatlah beragam, salah satunya adalah seni. 

Menurut Soedarso bahwa kata seni berasal dari bahasa Sansekerta sani yang 

berarti pemujaan, palayanan, donasi, permintaan atau mata pencaharian dengan 

hormat dan jujur. Dalam versi yang lain seni disebut cilpa yang berarti berwarna 
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(kata sifat) atau pewarna (kata benda) kemudian berkembang menjadi cilpasastra 

yang berarti segala macam kekriyaan (hasil keterampilan tangan yang artistik. 

Dari beberapa arti kata tentang seni disimpulkan bahwa seni adalah benda atau 

karya seni atau hasil kegiatan yang menghasilkan kesenangan, tetapi berbeda 

dengan sekedar rasa gembira karena mempunyai unsur transendental atau 

spiritual. (Soedarso, 1988: 16-17) 

Seni adalah kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan 

kesadaran artistiknya yang melibatkan kemampuan intuisi, kepekaan indrawi dan 

rasa, kemampuan intelektual, kreativitas serta keterampilan teknik untuk 

menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan 

menggunakan berbagai media. (Widia Pekerti, dkk., 2006: 1.8) 

Salah satu seni asli budaya jawa adalah karawitan. Karawitan secara 

etimologis berasal dari kata rawit, yang berarti halus, muskil, rumit, kecil-kecil 

dan indah, seperti juga halnya dengan kesenian yang berurusan dengan perasaan 

halus (Depdikbud 1985: 12). Rawit, artinya: halus, lembut, lunglit. Karawitan, 

artinya: kehalusan rasa yang diwujudkan dalam seni gamelan. Ilmu karawitan, 

artinya: pengetahuan tentang kerawitan (Sumarto dan Suyuti 1978: 5). 

Karawitan adalah segala bentuk kesenian yang berakar dari kebudayaan 

tradisional Indonesia, tentu saja didalamnya terdapat bentuk-bentuk seni, 

kesenian, dan alat kesenian yang secara harfiah dikatakan dan masuk dalam 

kategori tradisi seperti, kendang, goong, gamelan, kacapi, suling, celempung, dll. 

Karawitan tidak hanya hidup di tatar parahyangan (Sunda) akan tetapi hidup 

pula di Jawa, Bali, Madura, Dayak, Batak. Istilah karawitan dalam bahasa Sunda 



4 
 

 
 

dapat dikatakan sebagai bentuk yang baru. Akan tetapi, pemakaiannya cepat 

sekali meluas dan digunakan secara bebas, sehingga istilah ini tidak terdengar 

asing baik dikalangan seniman maupun dikalangan pendidik.(Alvin Rinaldi, 

2015:3) 

Di SD Antonius 01 Semarang, diadakan kegiatan ekstrakurikuler seni 

karawitan bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan gambaran awal kepada 

siswa mengenai seni karawitan. Terlebih dahulu pelatih menjelaskan kepada siswa 

bahwa seni karawitan merupakan kesenian yang dibawakan secara berkelompok, 

suatu proses pembelajaran yang menerapkan kerjasama dalam sebuah tim, 

sehingga dalam memainkan alat musik gamelan siswa harus dapat saling 

bekerjasama. Selain itu dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler seni karawitan ini 

siswa juga diajak untuk mempelajari budaya asli jawa sehingga timbul rasa Cinta 

budaya pada anak. 

Cinta budaya terdiri dari dua kata yaitu cinta dan budaya. Cinta menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia berarti suka sekali. Cinta menurut Musfir bin Said 

az-Zahrani adalah emosi terpenting yang ada pada kehidupan manusia. Karena 

dengan adanya cinta dapat menyatukan hati-hati manusia yang mampu 

membentuk kasih sayang di antara manusia. 

Budaya menurut Koentjaraningrat, Budaya merupakan sebuah sistem gagasan 

& rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia didalam 

kehidupannya yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. 

Lalu menurut KBBI, Budaya berarti sebuah pemikiran, adat istiadat atau akal 
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budi. Secara tata bahasa, arti dari kebudayaan diturunkan dari kata budaya dimana 

cenderung menunjuk kepada cara berpikir manusia. 

Nilai cinta budaya termasuk dalam salah satu nilai karakter anak bangsa yaitu 

nilai cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap 

bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

(Kemendiknas 2010:10).  

Cinta budaya berarti sifat manusia untuk menyukai hasil pemikiran, adat 

istiadat atau akal budi yang sudah ada di kehidupan masyarakat. Dalam penelitian 

ini bermaksud untuk menumbuhkan Cinta budaya pada anak agar mencintai 

kebudayaan asli jawa yaitu karawitan jawa. 

Dalam peneltian ini peneliti mendapat beberapa referensi untuk mendukung 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Fitriani yang berjudul The 

Implementation Of Character Education In “Seni Karawitan (Sekar)” 

Extracurricular Activities In Sd Negeri Kauman” memperoleh kesimpulan bahwa, 

implementasi pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler seni karawitan 

merupakan upaya menumbuhkan karakter bangsa. Implementasinya yaitu melalui 

sikap dan tingkah laku baik yang harus dilakukan oleh siswa ketika bermain 

gamelan dan menyanyikan tembang Jawa. Seni karawitan memiliki nilai-nilai di 

antaranya: kebersamaan (kerjasama), kepemimpinan, kesabaran, tanggung jawab, 

kesopanan, cinta budaya, keagamaan (religius), kehalusan, kejujuran, 

kedisiplinan, keteladanan, konsentrasi, toleransi, kegembiraan, dan pendidikan 

yang dapat menumbuhkan jiwa berkarakter yang baik. Implementasi karakter dari 
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seni karawitan, yaitu melalui sikap dan tingkah laku baik yang harus dilakukan 

oleh siswa ketika bermain gamelan dan menyanyikantembang Jawa.  

E. Paul Torrance dalam jurnalnya yang berjudul  “Can We Teach Children to 

Think Creatively?” menyatakan bahwa dengan pembelajaran seni music akan 

dapat meningkatkan cara berpikir yang kreatif pada anak-anak usia sekolah dasar. 

Sehingga dengan bantuan music anak dapat lebih bisa berpikir kreatif untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Septian Eko Yuliantoro dalam jurnlanya yang berjudul “Penanaman Nilai-

Nilai Budi Pekerti Pada Anak Melalui Kesenian Tradisional” menyatakan bahwa 

kesenian kesenian tradisional mengandung nilai-nilai budi pekerti yang 

dipesankan oleh para leluhur. Kemudian melalui kesenian tradisional tersebut 

yang diajarkan untuk anak-anak dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada 

anak. Jadi melalui kesenian tradisional dapat menanamkan nilai-nilai budi pekerti 

pada anak. 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat melaksanakan ibadah di Gereja, 

peneliti melihat ada anak-anak dari SD Antonius 01 yang sedang mengiringi 

jalannya ibadah di Gereja dengan menggunakan gamelan. Peneliti sangat tertarik 

dengan hal ini karena, SD Antonius 01 yang sebagian besar muridnya adalah etnis 

Cina mau mempelajari budaya karawitan yang berasal dari jawa. Selain itu pada 

saat peneliti melakukan praktitk pengalaman lapangan, pada SD negeri yang 

muridnya didominasi oleh anak-anak dari jawa, tidak memiliki kegiatan 

ekstrakurikuler budaya seperti yang ada di SD Antonius 01. Dari kedua 

pengalaman peneliti tersebut, menandakan bahawa kurangnya rasa cinta budaya 
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pada anak-anak yang berasal dari etnis jawa. Dengan mempelajari budaya melalui 

Kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa diharapkan nilai cinta budaya dapat 

tertanamkan dalam diri anak. Hal inilah yang menjadi sorotan peneliti yaitu 

melalui Kegiatan ekstrakurikuler karawitan dapat Menanamkan Nilai Cinta 

budaya pada anak-anak SD Antonius 01 Semarang. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut 

1.2.1. Bagaimanakah peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa untuk 

menanamkan nilai Cinta budaya pada anak di SD Antonius 01 Semarang? 

1.2.2. Bagaimanakah bentuk nilai Cinta budaya pada anak di SD Antonius 01 

Semarang? 

1.2.3. Apa Sajakah Faktor-faktor pendukung Kegiatan Ekstrakurikuler karawitan 

jawa unntuk menanamkan nilai Cinta budaya? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Bedasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

1.3.1. Mendeskripsikan peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa untuk 

menanamkan nilai Cinta budaya pada anak di SD Antonius 01 Semarang. 

1.3.2. Mendeskripsikan bentuk nilai Cinta budaya pada anak di SD Antonius 01 

Semarang. 

1.3.3. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan jawa unntuk menanamkan nilai Cinta budaya pada anak. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian “Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Jawa untuk 

Menanamkan Nilai Cinta budaya pada Anak Di SD Antonius 01 Semarang” 

diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1. Bagi Peneliti 

Peneliti menjadi lebih mengetahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan jawa tidak hanya mengandung unsur keindahan tetapi juga dapat 

menanamkan nilai cinta budaya pada siswa. Peneliti juga bisa menerapkan hasil 

penelitian ini untuk melestarikan budaya karawitan jawa. 

1.4.2. Bagi Siswa 

Dengan mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler karawitan jawa dapat tumbuh 

rasa Cinta budaya pada anak sehingga anak-anak siap untuk melestarikan 

budaya asli dari Indonesia. 

1.4.3. Bagi Guru 

Setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa siswa akan 

tumbuh rasa Cinta budaya mereka dan tugas guru untuk menanamkan nilai Cinta 

budaya pada siswa akan semakin mudah. 

1.4.4. Bagi Sekolah 
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Dengan tumbuhnya nilai Cinta budaya pada anak maka sekolah pun akan 

dipandang sebagai sekolahan yang baik dalam membentuk nilai budaya pada 

anak demi melestaikan budaya asli Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  KAJIAN TEORI 

2.1.1. Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

2.1.1.1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah untuk 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan atau kemampuan 

peningkatan nilai atau sikap dalam rangka menerapkan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam 

kurikulum. 

Menurut pedoman Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan 

bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah Meningkatkan pengetahuan 

siswa dalam aspek kognitif dan afektif, Mengembangkan bakat dan minat 

siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia Indonesia 

seutuhnya Mengetahui, mengenal, serta membedakan hubungan antara satu 

mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. (Depdikbud 1990: 11). 

Kegiatan ekstrakurikuler lebih dititikberatkan pada pembinaan dan 

pengembangan kepribadian siswa secara utuh, tidak hanya mencakup 

pengembangan pengetahuan keterampilan saja, akan tetapi juga sikap, 

perilaku dan pola pikir yang utuh dan termasuk memadukan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan. Kegiatan 

hubungan antara berbagai mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat serta 

melingkupi upaya pembinaan manusia seutuhnya (Depdiknas 1992: 20).  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler yaitu segala aktivitas di sekolah yang dilakukan di luar jam 

pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menyalurkan bakat dan 

minat siswa serta memperluas pengetahuan siswa yang berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan, rasa tanggungjawab sosial, kreatif dan 

kesiapan karir peserta didik termasuk memadukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sertakeimanan dan ketakwaan. 

2.1.1.2. Fungsi dan Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang dijelaskan oleh Mumuh Sumarna  

yaitu Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksudkan untuk lebih mengaitkan 

antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan 

keadaan dan kebutuhan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa fungsi ekstrakurikuler adalah sebagai sarana penunjang 

bagi proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang berguna untuk 

mengaplikasikan teori dan praktik yang telah diperoleh sebagai hasil nyata 

proses pembelajaran. Semua kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan, karena 

tanpa tujuan yang jelas, kegiatan tersebut akan sia-sia. Begitu pula dengan 

kegiatan ekstrakurikuler tertentu memiliki tujuan tertentu. (Sumarna, 

2006:10) 

 



11 
 

 
 

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan sebagaimana dijelaskan berikut 

ini.  

1) Siswa dapat memperdalam dan memeperluas pengetahuan keterampilan 

mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat 

dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya yang 

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudi pekerti 

luhur, Memiliki pengetahuan dan keterampilan, Sehat rohani dan 

jasmani, Berkepribadian yang mantap dan mandiri dan Memiliki rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 

2) Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan 

pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan 

kebutuhan dan keadaan lingkungan. (Roni Nasrudin, 2010: 12) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan (2008: 4), pembinaan 

kesiswaan memiliki tujuan sebagai mana dijelaskan berikut ini.  

1) Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang 

meliputi bakat, minat, dan kreativitas. 

2) Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari 

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. 

3) Mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan 

sesuai bakat dan minat. 
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4) Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak 

mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka 

mewujudkan masyarakat mandiri (civil society). 

 Penjelasan diatas pada hakekatnya menjelaskan tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler yang ingin dicapai adalah untuk kepentingan siswa, dengan 

kata lain kegiatan ekstrakurikuler memiliki nilai-nilai pendidikan bagi siswa 

dalam upaya pembinaan manusia seutuhnya. 

2.1.1.3. Metode Pembelajaran Musik 

Dalam pembelajaran pendidikan musik kita mengenal tiga pendekatan 

pembelajaran yaitu dengan mendengarkan musik, menyanyi dan bermusik 

menggunakan instrumen sederhana. (Zakarias 2008:11.2.1) 

1. Mendengarkan Musik 

Pendidikan musik memerlukan keterampilan mendengarkan, karena 

musik itu adalah bunyi yang ungkapannya dapat kita cerap hanya melalui 

indera pendengaran. Agar dapat bernyanyi, bermain musik, bergerak 

menggunakan musik, atau untuk menciptakan iringan lagu, siswa harus 

dapat mendengarkannya dengan pengamatan yang baik. 

Cara mendengarkan musik yang di ajarkan kepada siswa ialah untuk 

memupuk dan meningkatkan rasa keindahan musik serta memberi 

pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur musik, melalui bunyi 

musik yang diperdengarkan. Belajar mendengarkan musik ialah 

mengamati penggunaan unsur-unsur musik yang sudah dipelajari, yaitu 
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irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu yang terdapat dalam 

musik yang dihasilkan oleh bunyi berbagai alat musik itu. 

Tugas guru ialah membantu siswa untuk meningkatkan rasa 

keindahan musiknya dengan mendengarkan bermacam-macam jenis musik 

yang bermutu baik. Guru harus dapat memilih musik yang bermutu baik 

untuk dijadikan bahan pengajaran. Komposisi atau lagu yang digunakan 

dalam kegiatan belajar di kelas haruslah dipelajari benar dan betul-betul 

dikuasai oleh guru. Dengan demikian guru betul-betul memahami unsur-

unsur musik yang akan diajarkan kepada siswanya. Guru memberi 

pengarahan kepada siswanya tentang unsur-unsur music yang harus 

diamati dalam musik yang diperdengarkan. Jika tidak ada pengarahan atau 

bimbingan, siswa akan mengalami kesulitan karena tidak tahu apa yang 

harus diperhatikannya. 

Ada dua aspek yang harus dikembangkan guru dalam pembelajaran 

mendengarkan musik yaitu pertama, Mutu ungkapan musik, apakah 

gembira, lincah, bersemangat, lucu, sedih, menakutkan, menegangkan, 

senang, khidmat, agung dan macam-macam ungkapan perasaan lainnya. 

Kedua, sifat unsur-unsur musik di dalam lagu. Unsur-unsur musik yang 

penting untuk diperhatikan secara bertahap dalam sebuah lagu adalah 

sebagai berikut; 1) Irama : pulsa, birama, dan pola irama, 2) Melodi : 

tinggi nada, tangga nada, gerak nada, arah gerak nada, 3)Harmoni : tekstur, 

interval, kadens dan akor, 4) Bentuk : struktur, pengulangan, bentuk lagu, 

5) Ekspresi : tempo, dinamik, warna nada, dan produksi nada. 
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Rekaman lagu-lagu yang dianggap bermutu tinggi dapat dipelajari 

dengan baik untuk menganalisis unsur-unsur musik yang terkandung di 

dalam lagu itu. Pembelajaran terhadap susunan aspek unsur musik perlu 

dilakukan secara bertahap dari yang mudah, makin lama makin meningkat 

(mulai dari unsur irama sampai dengan bentuk dan ekspresi). 

Dalam ekstrakurikuler karawitan jawa ini pertama-tama anak akan 

mendengarkan beberapa musik karawitan jawa untuk mengenalkan kepada 

anak-anak bagaimana musik karawitan jawa. 

2. Kegiatan Bernyanyi 

Kegiatan bernyanyi merupakan kegiatan utama dalam pengajaran musik 

di SD. Dalam kegiatan bernyanyi para siswa dibimbing oleh guru untuk 

menyanyikan lagu tertentu yang dijadikan model. Para siswa tidak harus 

mengetahui bahwa guru akan mengajarkan unsur-unsur musik yang terdapat 

di dalam lagu model itu. Usahakan agar para siswa dapat menyanyikan lagu 

model tersebut dengan ekspresif. 

Lagu yang dijadikan model hendaknya dipilih yang sudah sangat 

dikenal anak. Misalnya lagu Balonku, Pelangi, Potong Bebek Angsa, atau 

Burung Kakak Tua, Cicak di Dinding dan sebagainya. Disamping lagu-lagu 

yang sudah dikenal secara umum, tiap daerah mempunyai lagunya sendiri, 

yang terkenal di daerah itu. Guru dapat memilih lagu mana saia yang 

dikenal dan disenangi oleh siswasiswanya dengan tetap memperhatikan 

kemampuan bahasa dan ambitus (wilayah suara) para siswa tersebut. Guru 

juga dapat memilih lagu yang mudah diajarkan dalam waktu singkat kepada 
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para siswanya tanpa buku nyanyian. Para siswa ini diharapkan dapat 

menghapal lagu model di luar kepala. 

3. Bermusik dengan Instrumen Sederhana 

Bermain musik dengan menggunakan alat-alat musik yang biasa 

dipakai dalam pembelajaran musik di kelas. Kegiatan ini memberikan 

pengalaman yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar musik. 

Pada umumnya siswa ingin memegang atat musik itu dan mencoba 

memainkannya. Bermacam-macam alat musik yang dapat digunakan di 

dalam kelas dapat dikelompokkan atas tiga golongan, yaitu alat musik 

irama, alat musik melodi dan alat musik harmoni. Walaupun cara bermain 

musik ini bermacam-macam, tetapi ada dasar yang umum dan langkah-

langkah pembelajarannya. Pertama, guru harus menunjukkan kepada anak 

bagaimana bunyi masing-masing alat itu. Kedua, guru harus 

memperlihatkan bagaimana cara memegang yang benar dan 

membunyikannya. Perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini yang diperlukan 

adalah memberikan contoh konkrit cara memainkan alat musik itu, bukan 

keterangan verbal yang belum tentu dapat dipahami anak.  

Alat-alat musik yang sudah disebutkan di atas tentu saja dapat 

dikembangkan, Guru beserta murid dapat menciptakan alat musik sederhana 

untuk dipakai dalam kegiatan kelas. Terutama alat musik irama. Karena 

banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita yang dapat dipakai untuk 

membuat alat music irama. Misalnya botol atau kaleng bekas yang diisi 

kacang-kacangan, pasir atau kerikil. 
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Dalam kegiatan pembelajaran bermain musik, pembahasan tentang 

irama dimulai dengan kegiatan bemyanyi. Kegiatan ini kemudian diikuti 

dengan bertepuk tangan menurut pulsa lagu yang dijadikan model, 

dilanjutkan dengan bertepuk menurut ayunan birama lagu, gerak tangan 

membirama lagu, kemudian bertepuk menurut bermacam-macam pola irama 

dan ayunan biramanya. Pembahasan irama di atas dapat diselingi dengan 

latihan menuliskan notasi irama yang sudah mampu dibaca murid, membuat 

pola-pola irama sederhana sesuai dengan tingkat kesukaran pola yang sudah 

dipelajari baik dengan dengan bertepuk tangan maupun dengan menuliskan 

notasinya. Guru haruslah memilih waktu yang tepat di dalam jam 

pengajarannya untuk melakukan bermacam-macam kegiatan tersebut. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam suatu jam pengajaran itu 

haruslah bervariasi agar siswa tidak menjadi bosan. 

2.1.1.4. Karawitan Jawa 

Karawitan secara etimologis berasal dari kata rawit, yang berarti halus, 

muskil, rumit, kecil-kecil dan indah, seperti juga halnya dengan kesenian 

yang berurusan dengan perasaan halus (Depdikbud 1985: 12). Rawit, artinya: 

halus, lembut, lunglit. Karawitan, artinya: kehalusan rasa yang diwujudkan 

dalam seni gamelan. Ilmu karawitan, artinya: pengetahuan tentang kerawitan 

(Sumarto dan Suyuti 1978: 5). 

Pada zaman Paku Buwono III di Surakarta, kitab Wedaprana, 

Ajipamasa yang ditulis tangan (carik), diterangkan bahwa karawitan adalah 

kesenian yang terdiri dari beberapa macam cabang. Dewasa ini, istilah 
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karawitan telah dibakukan menjadi pengertian yang semata-mata meliputi 

seni musik secara umum, tetapi khususnya adalah musik dengan sistem nada 

(laras) slendro maupun pelog, atautangga nada nondiatonik yang pernah 

berkembang atau masih hidup di Indonesia, sebagai warisan musik tradisional 

di daerah-daerah (Depdikbud 1985: 12). 

1. Gamelan 

Kata ”Gamelan”, secara fisik adalah alat musik tradisi bangsa 

Indonesia yang terdapat di Jawa dan Bali dengan nada-nada berlaras 

slendro dan pelog, dibunyikan dengan cara ditabuh , walaupun ada pula 

yang ditiup, digesek, dan dipetik (Sumarsam 2002: 15). Istilah gamelan di 

Barat tidak hanya digunakan untuk menunjuk sebagian atau seperangkat 

alat musik (gamelan), tetapi juga meliputi berbagai aspek, musikal, dan 

kultural yang terkait dengan keberadaan dan penggunaan alat-alat musik 

gamelan tersebut. Sedangkan di kalangan masyarakat karawitan di 

Indosnesia, terutama para praktisi, istilah gamelan biasa digunakan hanya 

untuk menyebut sejumlah atau seperangkat ricikan/ alat music atau 

instrumen musik, dengan jenis dan jumlah tertentu yang sudah memenuhi 

syarat untuk memenuhi kebutuhan dan atau keperluan tertentu. Gamelan 

merupakan seperangkat ricikan yang sebagian besar terdiri dari alat musik 

pukul atau perkusi, yang dibuat dari bahan utama logam (perunggu, 

kuningan, besi, atau bahan lain), dilengkapi dengan ricikan-ricikan dengan 

bahan kayu dan atau kulit maupun campuran dari kedua atau bahkan 
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ketiga bahan tersebut. Kata nggamel (dalam bahasa Jawa), dapat berarti 

memukul (Supanggah 2002: 12-13). 

Konsep lagu gamelan Jawa meliputi hubungan antara konsepsi para 

musisi tentang alur lagu gendhing dan pola-pola lagu setiap instrumen. 

Komposisi gamelan selalu diatur dalam urutan satuan metrik (gatra) yang 

berukuran sama, yaitu kelompok empat nada. Permainan gong gantung 

(gong ageng, gong suwukan, dan kempul) dan yang berposisi horizontal 

(kenong dan kethuk) menandai satuan-satuan metrik gendhing, 

menentukan jenis bentuk gendhing. 

Bentuk gendhing dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu 

didasarkan atas panjangnya satuan gongan dan posisi gong (ageng dan 

suwukan), kenong, kempul, dan kethuk dalam suatu satuan gongan 

(Sumarsam 2002: 20). 

Dalam Supanggah (2002: 58-68), perangkat gamelan standar, yaitu 

perangkat gamelan yang terdiri dari berbagai jenis kombinasi dan 

komposisi jumlah serta macam ricikan, digunakan untuk berbagai 

keperluan, dari ritual, kemasyarakatan, sampai yang paling profan, hiburan 

komersil, terdiri atas: 

a. Rebab (rebab ponthang untuk slendro dan rebab byur untuk pelog) 

Rebab merupakan alat musik gesek berdawai dua. Rebab terbuat dari 

kayu dan tubuhnya terbentuk seperti hati. Tubuh rebab dilapisi dengan 

kulit tipis. Dawai ditekan dengan jari tangan kiri tapi tidak sampai 

menempel pada batang rebab. 
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Gambar 2.1 Rebab 

b. Kendhang (kendhang ageng, kendhang ketipung, kendhang 

penunthung, kendhang ciblon, dan kendhang wayangan) 

Alat ini dimaikan dengan dipukul oleh kedua tangan pada setiap 

sisinya. Kendhang merupakan kepala yang memimpin setiap permainan 

gamelan, berfungsi sebagai penentu setiap ritme yang ada dalam 

pemain gamelan. Kendhang merupakan pengatur irama gendhing. Alat 

ini berfungsi memulai, mempercepat, memperlambat, dan memberi 

tanda akan berakhirnya gendhing. Dalam gamelan ada tiga atau empat 

buah kemdhang yang berbeda ukurannya. Setiap kendhang ditutupi 

dengan membrane kulit dikedua sisinya. Diameter kedua sisi kendhang 

ini berbeda. Keempaat kendhang yang dimaksud adalah: kendhang 

gendhing, kendhang wayangan, kendhang ciblon, dan ketipung. 

 

Gambar 2.2 Kendhang 
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c. Gendèr (gendèr slendro dan gendèr pelog) 

Alat ini dimainkan menggunakan dua alat pemukul. Fungsinya 

hampir sama dengan saron namun dengan warna suara yang berbeda, 

alat ini teebuat dari besi, kuningan dan perunggu. Alat ini merupakan 

alat musik berbilah. Bilahan gender lebih tipis daripada bilahan saron. 

Pada tempatnya, bilah-bilah itu dihubungkan oleh suatu penyangga 

yang tersusun dari rangkaian benang yang disambungkan diantaranya. 

d. Gendèr penerus (gendèr slendro, gendèr pelog nem, dan gendèr pelog 

barang) 

Alat ini hampir sama dengan bonang penerus, yaitu menjalankan 

fungsinya sebagai pendamping gender baruang. Irama gender penerus 

lebih cepat dua kali lipat dari pada gender barung. Bilah gender penerus 

lebih kecil dari pada gender barung. 

 

Gambar 2.3 Gender 

e. Bonang barung (bonang barung slendro, dan bonang barung pelog, 

masing-masing dengan 10 atau 12 pencon) 

Bonang barong dalah merupakan alat musik berpencu yang terbuat 

dari besi, kuningan dan perunggu. Alat ini dipukul dengan pemukul kayu 

berbentuk batangan yang salah satu ujungnya dililit kain. Bonang 
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dimainkan dengan cara dipukul oleh dua alat pemukul. Bonang barung 

merupakan kepala utama alat melodis dalam gamelan. Alat ini berfungsi 

sebagai pemurba lagu, yang bertugas memulai jalannya sajian gendhing-

gendhing. Satu set bonang terdiri dari 14 atau 12 buah bonang. 

f. Bonang penerus (bonang penerus slendro, dan bonang penerus pelog, 

masing-masing dengan 10 atau 12 pencon) 

Bentuk dan cara memainkan alat ini sama seperti bonang barung. Alat 

ini merupakan pengisi harmoni bunyi bonang barung. Bentuk mirip 

bonang barung namun lebih kecil, bonang penerus memiliki suara satu 

oktaf lebih tinggi daripada bonang barung dan sewaktu daimainkan 

dipukul dalam tempo yang lebih cepat dari pada bonang barung. 

 

Gambar 2.4 Bonang 

g. Gambang (gambang slendro dan gambang pelog) 

Gambang merupakan instrument gamelan yang dimainkan paling 

cepat dalam sebuah lagu. Alat ini menjalankan fungsi yang sama dengan 

gender barung, tapi gambang terbuat dari kayu. Tiap gambang biasanya 

terdiri dari 19 atau 20 bilah kayu untuk nadanya. Gambang dimainkan 

dengan dua buah pemukul. Pemukul gambang sangat panjang. Panjang 

tangkainya kira-kira 35 cm. tangkai ini terbuat dari tanduk, sedangkan 
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bagian yang dipukulkan terbuat dari kayu yang sisi kelilingnya dibalut 

kain. 

 

Gambar 2.5 Gambang 

h. Slenthem (slenthem slendro dan slenthem pelog) 

Alat ini dimainkan dengan dipukul oleh satu alat pemukul. Fungsinya 

benar-benar sama dengan saron yaitu sebagai pemegang melodi dalam 

gamelan. Namun, dengan warna suara yang berbeda dan tinggi nada satu 

oktaf lebih rendah dari pada demung. 

 

Gambar 2.6 Slenthem 

i. Demung (demung slendro dan demung pelog) 

Bentuk dan fungsinya sama seperti saron, namun demung bersuara 

lebih rendah satu oktaf dari pada saron dan kedengaran lebih keras. 
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Pemukul untuk demung juga berukuran lebih besar dari pada pemukul 

saron. 

 

Gambar 2.7 Demung 

j. Saron barung (saron barung slendro dan saron barung pelog) 

Alat ini dimainkan denga dipukul memakai satu alat pemukul yang 

terbuat dari kayu. Saron merupakan pengisi melodi utama dalam 

permainan gamelan. Alat ini merupakan alat berbilah denga bahan dasar 

besi, kuningan dan perunggu. 

k. Saron penerus (saron penerus slendro dan saron penerus pelog) 

 

Gambar 2.8 Saron 

l. Kethuk-kempyang 

Alat ini memiliki fungsi sebagai alat musik ritmis, yang membantu 

kendhang dalam menghasilkan ritme lagu yang diinginkan. Dalam tiap 

set gamelan hanya ada satu buah kethuk dan satu buah kempyang. 
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Kethuk kempyang biasanya diletakan dekat kenong, biasanya kethuk 

kempyang juga dimainkan oleh pemain kenong. 

 

Gambar 2.9 Kethuk-kempyang 

m. Kenong 

Kenong biasanya dimainkan dengan dipukul oleh satu alat pemukul. 

Alat ini merupakan pengisi akor atau harmini dalam permainkan 

gamelan, kenong berfungsi sebagai penentu batas-batas gatra, 

menegaskan irama. Kenong juga termasuk dalam alat musik berpacu, 

namun ukuran lebih besar dari pada bonang. Alat ini juga dipukul 

menggunakan alat pemukul kayu yang dililitkan kain. Jumlah dalam satu 

set bervariasi tapi biasanya sekitar 10 buah. 

 

Gambar 2.10 Kenong 
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n. Kempul 

Kempul adalah salah satu alat musik gamelan yang terbuat dari 

perunggu dan termasuk gamelan berpencu. Kempul disebut juga gong 

kecil. Satu set kempul terdiri dari beberapa buah kempul yang jumlahnya 

bervariasi. Kempul yang berukuran lebih kecil memiliki nada lebih tinggi 

dari pada kempul yang besar. Kempul dimainkan dengan cara dipukul 

menggunakan pemukul dalam ukuran lebih besar dari pemukul yang 

digunakan untuk pemukul kenong tapi lebih kecil daripada pemukul 

gong. Pemukul ini seluruhnya terbuat dari kayu dan bagian yang 

dipukulkan dilapisi kain tebal. Kempul diletakan dengan cara digantung. 

Fungsi kempul adalah pemangku irama atau menegaskan irama melodi. 

Kempul merupakan pengisi akor dalam setiap permainan gamelan. 

 

Gambar 2.11 Kempul 

o. Gong suwukan 

Gong adalah salah satu alat musik gamelan yang terbuat dari 

perunggu dan termasuk gamelan berpencu. Gong dimainkan dengan cara 

dipukul. Gong diletakan denga cara menggantung, karena bentuknya 

yang sangat besar. Fungsinya adalah untuk memberi tanda berakhirnya 
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sebuah gatra dan juga untuk menandai mulainya dan berakhirnya 

gendhing. 

p. Gong ageng atau gong besar 

 

Gambar 2.12 Gong 

q. Siter atau celempung Suling 

Siter dimainkan dengan petikan oleh ibu jari kiri dan kanan. Alat ini 

juga memainkan melodi tersendiri. Siter dibuat dengan dua sisi, yaitu sisi 

atas dan sisi bawah. Masing-masing memiliki laras pelog dan slendro. 

Siter mirip dengan kecapi di Jawa Barat. Siter memiliki 11 atau 12 dawai 

yang unison (satu nada) 

 

Gambar 2.13 Siter 
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2. Gendhing 

Gendhing dalam arti umum adalah lagu. Sedangkan gendhing dalam 

arti khusus adalah nama dari suatu lagu tertentu, misalnya: Gendhing 

Gambirsawit. Dalam seni gamelan, macam gendhing digolongkan menjadi 

tiga, yaitu: 1) gendhing alit, 2) gendhing madya, dan 3) gendhing ageng 

(Sumarto dan Suyuti 1978: 25). 

Lagu dalam pemahaman masyarakat luas berarti komposisi musikal. 

Dalam seni karawitan atau musik gamelan Jawa, komposisi musikal 

karawitan disebut gendhing. Melodi merupakan salah satu unsur 

pembentuk dan atau yang terdapat di dalam suatu komposisi musikal. 

Istilah gendhing digunakan untuk menyebut komposisi karawitan atau 

gamelan dengan struktur formal relative panjang, terdiri atas dua bagian 

pokok, merong dan inggah (Sumarsam dalamWidodo 2008: 53). 

Martopangrawit (dalam Widodo 2008: 53), menyebutkan bahwa 

gendhing adalah susunan nada dalam karawitan (Jawa) yang telah 

memiliki bentuk. Terdapat beberapa macam bentuk gendhing, yakni: 

kethuk 4 arang, kethuk 8 kerep, kethuk 2 arang, kethuk 4 kerep, kethuk 2 

kerep, ladrangan, ketawang, lancaran, sampak, srepegan ayak-ayak, 

kemuda, dan jineman. 

3. Laras (Tangga nada Gamelan Jawa) 

Laras dalam dunia karawitan dan tembang Jawa selain digunakan 

untuk menyebut tangga nada juga nada. Di dalam karawitan Jawa dan 
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tembang Jawa, memiliki dua tangga nada, yaitu: laras slendro (tangga nada 

slendro) dan laras pelog (tangga nada pelog) (Widodo 2008: 54). 

Jamalus (dalam Widodo 2008: 54), tangga nada atau laras diartikan 

sebagai serangkaian nada berurutan dengan perbedaan tertentu membentuk 

system nada. Sedangkan laras dalam arti nada adalah bunyi yang 

dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan getar 

teratur. Jika sumber bunyi bergetar dengan cepat maka bunyi yang 

dihasilkan tinggi. Jika getaran sumber bunyi itu lambat, maka bunyi 

terdengar rendah. Semua nada musikal terdiri atas empat unsur, yakni: 1) 

tinggi-rendah nada, 2) panjang-pendek nada, 3) keras-lemah bunyi, dan 4) 

warna suara (Miller dalam Widodo 2008: 54). 

4. Titi Laras 

Menurut Sumarto dan Suyuti, titi berarti tulisan atau tanda, sedangkan 

laras adalah urutan nada dalam satu gembyangan (1 oktaf), yang sudah 

tertentu jaraknya atau tinggi-rendahnya. Sehingga pengertian titi laras 

adalah tulisan atau tanda, sebagai penyimpulan nada-nada yang sudah 

tertentu tinggirendahnya dalam satu gembyang, yang berfungsi: 1) untuk 

mencatat dan membunyikan gendhing atau tembang, 2) untuk belajar 

menabuh atau menembang. (Sumarto dan Suyuti, 1978: 7) 

Titi laras adalah istilah yang digunakan di lingkungan karawitan untuk 

menyebut notasi, yaitu lambang yang mewakili tinggi dan harga laras 

(nada). Sampai saat ini, titi laras yang masih paling banyak digunakan di 



29 
 

 
 

lingkungan karawitan (di Surakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta), adalah 

titi laras kepatihan (Supanggah 2002: 112).  

Sistem titi laras kepatihan menurut Siswanto, diciptakan oleh RT. 

Warsodiningrat abdi dalem kepatihan Surakarta. Dalam sistem kepatihan, 

bentuk titi laras adalah berwujud angka. Angka tersebut berdasarkan tinggi 

rendahnya suara dalam bilah gamelan, baik bilah gamelan slendro maupun 

pelog. Bentuk titi laras slendro ialah 1, 2, 3, 5, 6 sedangkan pelog 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7. Angka-angka tersebut dalam karawitan dibaca dengan bahasa 

Jawa yaitu 1 dibaca (siji), 2 (loro), 3 (telu), 4 (papat), 5 (lima), 6 (nem), 

dan 7 (pitu). Akan tetapi demi efisiennya cukup disingkat ji, ro, lu, pat, 

ma, nem, pi saja. (Siswanto, 1986: 5) 

1) Titi Laras Slendro 

Titi laras slendro dibagi menjadi bermacam-macam pathet yaitu: 

- Laras slendro pathet sanga: 5 6 1 2 3 5 

- Laras slendro pathet nem : 2 3 5 6 1 2 

- Laras slendro pathet manyura: 6 1 2 3 5 6 

Masing-masing laras tersebut apabila dibaca secara solmisasi kurang 

lebih hamper sama dengan do – re – mi – sol – la – do. (Siswanto1986: 

15) 

2) Titi Laras Pelog 

Dalam gamelan pelog ada tiga pathet (sistem tangga nada pentatonis) 

yang dapat diciptakan, yaitu laras pelog pathet barang, laras pelog 

pathet nem, dan laras pelog pathet lima (Sumarto dan Suyuti 1978: 7-8). 
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- Laras pelog pathet barang, nada pokok terdiri dari 6 (nem), 7 (pitu), 

2 (lara), 3 (telu), 5 (lima), 6 (nem). Suara 6 – 7 intervalnya kecil, 7 – 

2 intervalnya besar, 2 – 3 intervalnya kecil, 3 – 5 intervalnya besar, 

dan 5 -6 mempunyai interval kecil. 

- Laras pelog pathet nem, nada pokok terdiri dari 2 (lara), 3 (telu), 4 

(papat), 5 (lima), 6 (nem), 1 (siji), 2 (lara). Jarak antar titi nada 

masing-masing: 2 – 3 kecil, 3 – 5 besar, 5 – 6 kecil, 6 – 1 besar, 

sedangkan 1 – 2 kecil. 

- Laras pelog pathet lima, nada pokok terdiri dari 5 (lima), 6 (nem), 1 

(siji), 2 (lara), 4 (papat), dan 5 (lima). Jarak antar titi nada masing-

masing: 5 – 6 kecil, 6 – 1 besar, 1 – 2 kecil, 2 – 4 besar, sedangkan 4 

– 5 kecil. 

5. Irama 

Irama atau wirama merupakan unsur musikal terpenting dalam 

karawitan Jawa selain laras (Supanggah 2002: 123). Pengertian irama 

adalah pelebaran dan penyempitan gatra dengan kelipatan atau 

perbandingan dua jenis irama, antara lain: lancar, tanggung, dados, wilet, 

dan rangkep. (Martapangrawit dalam Widodo 2008: 58). 

Tingkatan irama tersebut diidentifikasi berdasarkan ukuran satuan 

jumlah sabetan (pukulan) saron penerus dalam penyajian gendhing, seperti 

contoh berikut: 

- Irama lancar dengan tanda 1/1, yaitu satu sabetan balungan 

mendapatkan satu sabetan saron penerus 
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- Irama tanggung dengan tanda ½, yaitu satu sabetan balungan 

mendapatkandua sabetan saron penerus 

- Irama dados dengan tanda ¼, yaitu satu sabetan balungan 

mendapatkan empat sabetan saron penerus 

- Irama wilet dengan tanda 1/8, yaitu satu sabetan balungan 

mendapatkan delapan sabetan saron penerus 

- Irama rangkep dengan tanda 1/16, yaitu satu sabetan balungan 

mendapatkan enam belas sabetan saron penerus 

Penjelasan di atas adalah identifikasi irama menurut dimensi ruang, 

yang ditandai oleh perjalanan balungan. Sedangkan identifikasi irama 

menurut dimensi waktu (tempo) perjalanan gendhing, balungan, atau lagu 

terdiri atas tiga macam (Supanggah 2002:127), yakni: 

- Tamban, juga sering disebut alon, langsam, nglentreh digunakan 

untuk tempo lambat 

- Sedheng, untuk menyebut tempo sedang 

- Seseg, atau cepet untuk menyebut tempo cepat 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seni 

karawitan adalah seni musik tradisional yang dibawakan secara 

berkelompok, dengan alat musik gamelan sebagai instrumennya, yang 

memiliki sistem nada/ tangga nada (laras), yaitu laras pelog dan laras 

slendro. 

2.1.2. Nilai Cinta Budaya  
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Nilai Cinta budaya pada anak-anak jaman sekarang sudah cukup 

berkurang. Dalam nilai cinta budaya terdiri dari beberapa karakter anak 

bangsa seperti, rasa ingin tahu terhadap budaya, cinta tanah air, 

tanggungjawab, dan lain-lain yang akan dibahas sebagai berikut: 

2.1.2.1. Karakter Anak Bangsa 

Ada 18 nilai karakter yang harus dimiliki anak-anak sekarang. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa diidentifikasi dari agama, Pancasila, budaya, dan pendidikan 

nasional. (Depdiknas, 2010:9) 18 karakter tersebut antara lain : 

1. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama  yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi 

Sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4. Disiplin 
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Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

 

5. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari  sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama  

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan 
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Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

 

 

11. Cinta tanah air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap 

bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. 

12. Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat / komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 
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16. Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

17. Peduli social 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggungjawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara 

dan Tuhan Yang Maha Esa. 

  Melalui kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa ini diharapkan 

nilai cinta budaya dapat tertanam pada diri siswa. Cinta budaya termasuk 

pada indikator nilai karakter cinta tanah air yaitu menyenangi keragaman 

budaya dan seni di Indonesia dan  mengagumi kekayaan budaya dan 

seni di Indonesia. 

2.1.2.2. Cinta Budaya 

Cinta budaya terdiri dari dua kata yaitu cinta dan budaya. Cinta 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti suka sekali. Cinta 

menurut Musfir bin Said az-Zahrani adalah emosi terpenting yang ada 

pada kehidupan manusia. Karena dengan adanya cinta dapat menyatukan 
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hati-hati manusia yang mampu membentuk kasih sayang di antara 

manusia. 

Sedangkan budaya Menurut Koentjaraningrat, Budaya merupakan 

sebuah sistem gagasan & rasa, sebuah tindakan serta karya yang 

dihasilkan oleh manusia didalam kehidupannya yang bermasyarakat, 

yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Lalu menurut KBBI, 

Budaya berarti sebuah pemikiran, adat istiadat atau akal budi. Secara tata 

bahasa, arti dari kebudayaan diturunkan dari kata budaya dimana 

cenderung menunjuk kepada cara berpikir manusia. 

Dapat disimpulkan dari pengertian masing-masing kata Cinta 

budaya berarti sifat manusia untuk menyukai hasil pemikiran, adat 

istiadat atau akal budi yang sudah ada di kehidupan masyarakat. Dalam 

penelitian ini bermaksud untuk menumbuhkan Cinta budaya pada anak 

agar mencintai kebudayaan asli jawa yaitu karawitan jawa. 

2.1.3. Faktor-Faktor Pendukung Kegiatan 

Menurut Sangalang menyatakan bahwa Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik, 

yaitu faktor kecerdasan, faktor bakat, faktor minat dan perhatian, faktor 

motivasi, faktor cara belajar, faktor lingkungan keluarga serta faktor sekolah. 

(Nuryadi. 2015:684) 

Pencapaian prestasi belajar yang baik tidak hanya diperoleh dari tingkat 

kecerdasan siswa saja, tetapi juga didukung oleh lingkungan keluarga dan 

sekolah dimana guru dan alat belajar dijadikan sebagai sumber belajar bagi 
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kelancaran proses belajar mengajar. Berdasarkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, maka terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar diantaranya yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal, antara lain: 

1) Faktor intern terdiri dari faktor fisiologis (kesehatan jasmani dan rohani), 

dan faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan). 

2) Faktor ekstern yaitu faktor dari luar siswa antara lain: lingkungan belajar 

baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, guru dan cara mengajarnya, 

alat yang digunakan dalam belajar. (Nuryadi. 2015:684) 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya mengenai 

pendidikan seni dan pembelajaran karawitan untuk pendidikan karakter dan 

mengembangkan sikap kerjasama pada anak yang terurai sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh mudji sulistyowati pada tahun 2013, 

nomor 1, volume 2, yang berjudul “Peran Kegiatan Ekstrakurikuler 

Karawitan Untuk Mengembangkan Sikap Kebersamaan Siswa Di SMPN 1 

Tarik Sidoarjo”. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan tes skala sikap. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

Kegiatan ekstrakurikuler karawitan bgaimana untuk mengembangkan sikap 

kebersamaan siswa di SMP Negeri 1 Tarik Sidoarjo. Sikap kebersamaan 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan dan tidak mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan memiliki perbedaan. Sedangkan untuk mengukur 
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tingkat perbedaan sikap kebersamaan siswa dengan menggunakan tes skala 

sikap menunjukkan bahwa sikap kebersamaan siswa yang mengikuti 

karawitan lebih tinggi daripada siswa yang tidak mengikuti karawitan. 

Penelitian selanjutnya yang mendukung adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yang dilakukan oleh Oktavia Fitriani pada tahun 2014, nomor 2, 

volume IX, yang berjudul “The Implementation Of Character Education In 

“Seni Karawitan (Sekar)” Extracurricular Activities In SD Negeri Kauman”. 

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan implementasi pendidikan 

karakter dalam ekstrakurikuler seni karawitan di SD Negeri Kauman 

merupakan upaya menumbuhkan karakter bangsa. Implementasinya yaitu 

melalui sikap dan tingkah laku baik yang harus dilakukan oleh siswa ketika 

bermain gamelan dan menyanyikan tembang Jawa. Seni karawitan memiliki 

nilai-nilai di antaranya: kebersamaan (kerjasama), kepemimpinan, kesabaran, 

tanggung jawab, kesopanan, cinta budaya, keagamaan (religius), kehalusan, 

kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, konsentrasi, toleransi, kegembiraan, dan 

pendidikan yang dapat menumbuhkan jiwa berkarakter yang baik. 

Implementasi karakter dari seni karawitan, yaitu melalui sikap dan tingkah 

laku baik yang harus dilakukan oleh siswa ketika bermain gamelan dan 

menyanyikan tembang Jawa. 

Penelitian yang mendukung lainnya adalah penelitian kualitatif  yang 

dilakukan oleh Andra Lestari pada tahun 2014, volume 2, yang berjudul 

“Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan di SMPN 1 Srengat Blitar”. Dari 

penelitian ini menghasilkan kesimpulan Melalui ekstrakurikuler karawitan, 
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diharapkan siswa mampu mengembangkan sikap seperti pengembangan 

potensi dan kreativitas, menumbuhkan sikap kebersamaan, menumbuhkan 

rasa cinta budaya tradisional, memperkuat karakter disiplin, tanggung jawab, 

percaya diri dan meraih hasil belajar optimal serta prestasi yang 

membanggakan. 

Penelitian lainnya adalan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu 

Supanggah pada tahun 2004 yang berjudul “TRADITIONS: Gatra: A Basic 

Concept of Traditional Javanese Gending” penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa teori karawitan adalah teori baru, yang mulai tumbuh, 

akan dibangun dan berkembang di indonesia.Bahan nya, pengetahuan dan 

konsep pada kenyataannya adalah sangat rumit dan berlimpah, dan masih 

yang tersebar di seluruh penjuru tempat.Kondisi ini memberikan tantangan 

dan juga kesempatan memerlukan kesediaan untuk pendekatan, kami 

mengumpulkan, menyusun dan mengembangkan mereka ke tempat yang 

lebih tegas cluster teori.Dalam situasi seperti, kami percaya bahwa namun 

kecil hasil dicapai, tetapi akan tetap memiliki nilai besar dan signifikansi 

dalam pengembangan dari dunia karawitan teori. 

Dalam peneltian ini peneliti mendapat beberapa referensi untuk 

mendukung seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Fitriani yang 

berjudul The Implementation Of Character Education In “Seni Karawitan 

(Sekar)” Extracurricular Activities In Sd Negeri Kauman” memperoleh 

kesimpulan bahwa, implementasi pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler 

seni karawitan merupakan upaya menumbuhkan karakter bangsa. 
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Implementasinya yaitu melalui sikap dan tingkah laku baik yang harus 

dilakukan oleh siswa ketika bermain gamelan dan menyanyikan tembang 

Jawa. Seni karawitan memiliki nilai-nilai di antaranya: kebersamaan 

(kerjasama), kepemimpinan, kesabaran, tanggung jawab, kesopanan, cinta 

budaya, keagamaan (religius), kehalusan, kejujuran, kedisiplinan, 

keteladanan, konsentrasi, toleransi, kegembiraan, dan pendidikan yang dapat 

menumbuhkan jiwa berkarakter yang baik. Implementasi karakter dari seni 

karawitan, yaitu melalui sikap dan tingkah laku baik yang harus dilakukan 

oleh siswa ketika bermain gamelan dan menyanyikantembang Jawa.  

E. Paul Torrance dalam jurnalnya yang berjudul  “Can We Teach 

Children to Think Creatively?” menyatakan bahwa dengan pembelajaran seni 

music akan dapat meningkatkan cara berpikir yang kreatif pada anak-anak 

usia sekolah dasar. Sehingga dengan bantuan music anak dapat lebih bisa 

berpikir kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Septian Eko Yuliantoro dalam jurnlanya yang berjudul “Penanaman 

Nilai-Nilai Budi Pekerti Pada Anak Melalui Kesenian Tradisional” 

menyatakan bahwa kesenian kesenian tradisional mengandung nilai-nilai budi 

pekerti yang dipesankan oleh para leluhur. Kemudian melalui kesenian 

tradisional tersebut yang diajarkan untuk anak-anak dapat menanamkan nilai-

nilai budi pekerti pada anak. Jadi melalui kesenian tradisional dapat 

menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak. 
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2.3. KERANGAKA BERPIKIR 

Nilai cinta budaya pada anak-anak sekarang sangatlah kurang. Anak-anak 

lebih senang terhadap kebudayaan dari luar daripada budaya dari daerah sendiri. 

Hal ini sangat mengkhawatirkan karena budaya daerah lama-lama akan 

terlupakan. Untuk mengatasi hal itu perlu peran sekolah untuk mendidik anak 

tentang budaya-budaya daerah. Salah satunya adalah dengan kegiatan 

ekstrakurikuler yang membina karakter siswa agar memiliki rasa cinta budaya. 

SD Antonius 01 yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler karawitan 

jawa dalam upaya  membina karakter cinta budaya pada siswa. 

SD Antonius 01 semarang sebagian besar muridnya berasal dari etnis Cina, 

walaupun demikian mereka tetap mau mempelajari karawitan jawa yang 

merupakan budaya asli jawa. Dengan mengikuti kegiatan karawitan jawa 

diharapkan nilai cinta budaya dapat tertanam dalam diri siswa, sehingga budaya 

daerah dapat dilestarikan melalui anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. 
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Gambar 2.14 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. PENDEKATAN PENELITAN 

Penelitian ilmiah pada dasarnya menggabungkan berpikir rasional, sistematis, 

dan empiris. Artinya, penelitian yang dirumuskan di satu pihak dapat diterima 

dengan akal sehat, kemudian penelitian dilakukan secara sistematis, teratur, serta 

dapat dibuktikan melalui data dan fakta secara empiris. Penelitian dimulai 

apabila muncul suatu permasalahan (problem). Masalah yang dihadapi 

merupakan rangsangan kepada penelitian. Akal yang dirangsang oleh masalah, 

akan berpikir dan menganalisis suatu masalah (Iskandar 2008: 8). 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kualitatif, 

artinya permasalahan yang dibahas bertujuan untuk menggambarkan dan 

menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau status 

fenomena yang tidak berkenaan dengan angka-angka (Moleong, 1994: 103).  

Metode kualitatif dalam penelitian pembelajaran ekstrakurikuler seni 

karawitan Jawa sebagai proses pembentukan nilai Cinta budaya menggunakan 

pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang berorientasi untuk memahami, 

menggali, menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena atau 

gejala-gejala sosial yang alamiah (nature), digunakan sebagai sumber data, 

berdasarkan kenyataan lapangan (Iskandar 2008: 204). 
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Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). Dari beberapa kajian mengenai definisi 

pendekatan kualitatif tersebut, Moleong menyintesiskan bahwa penelitian 

kualitalif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan sebagainya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Bodgan dan Taylor dalam 

Moleong, 2007: 4) 

Dengan demikian, metode kualitatif pada penelitian mengenai pembelajaran 

ekstrakurikuler seni karawitan Jawa dan dampak yang dapat ditimbulkan setelah 

Tumbuhnya nilai Cinta budaya pada anak menjadi langkah pertama pengamatan. 

Kemudian nantinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

para informan. Dalam hal ini, peneliti berusaha menelusuri, memahami, 

menggambarkan, dan menjelaskan tentang pembelajaran ekstrakurikuler seni 

karawitan Jawa untuk meningkatkan  di SD Antonius 01 Semarang. Selain itu, 

peneliti juga akan mengkaji beberapa faktor-faktor yang menghambat 

pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa. 
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3.2. PROSEDUR PENELITIAN 

Langkah dalam melakukan penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan 

melalui metode deskriptif. 

2. Membatasi dan merumuskan masalah secara jelas. 

3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. 

4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. 

5. Menentukan kerangka berfikir. 

6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk menentukan 

populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data dan 

menganalisis data. 

7. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan 

teknik statistika yang relevan. 

8. Membuat laporan penelitian (Sukardi, 2012:158). 

3.3. LOKASI DAN SASARAN PENELITIAN 

3.3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa 

sebagai proses menanamkan nilai cinta budaya mengambil lokasi penelitian di 

SD Antonius 01 Semarang dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan ekstrakurikuler seni karawitan Jawa merupakan salah 

satu media penyampaian materi yang dapat digunakan sebagai proses 

menanamkan nilai cinta budaya, yang nantinya diharapkan dapat 
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membawa dampak positif bagi diri siswa, pihak sekolah, serta tehadap 

pembelajaran mata pelajaran lain. 

b. Ekstrakurikuler seni karawitan Jawa di SD Antonius 01 Semarang 

berpotensi untuk berkembang dan berprestasi. 

SD Antonius 01 Semarang adalah salah satu sekolah dasar di kota 

Semarang yang menyelenggarakan pembelajaran ekstrakurikuler seni 

karawitan Jawa. SD Antonius 01 Semarang termasuk sekolah yang sering 

meraih prestasi dibidang seni, yaitu seni karawitan Jawa. Ditunjang semangat 

siswa yang tinggi dalam mengikuti kegiatan tidak kalah dengan siswa dari 

sekolah yang berada di daerah perkotaan, dengan segala fasilitas yang lebih 

memadai. Selain itu, eksistensi ekstrakurikuler seni karawitan Jawa telah 

berlangsung selama bertahun-tahun, serta belum pernah dijadikan objek 

penelitian. 

3.3.2. Sasaran Penelitian 

Sasaran utama dalam penelitian pembelajaran ekstrakurikuler seni 

karawitan Jawa sebagai proses menanamkan nilai cinta budaya adalah: 

a. Proses pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Karawitan Jawa di SD 

Antonius 01 Semarang.. 

b. Proses pembentukan Nilai Cinta budaya pada siswa di SD Antonius 01 

Semarang dalam pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Karawitan Jawa 

c. Faktor penghambat dalam pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Karawitan 

Jawa di SD Antonius 01 Semarang. 
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3.4. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.4.1. Populasi 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi,tetapi oleh 

Spradley dinamakan Social Situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga 

elemen yaitu : tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. 

Dalam penelitian kulitatif tidak memnggunakan populasi, karena penelitian 

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil 

kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke 

tempat lain yang memiliki kesamaan situasi sosial (Sugiyono 2013:297). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas 5 dan kelas 6 yang 

berjumlah 93 anak SD Antonius 01 Semarang. 

3.4.2. Sampel 

Dalam penelitian kualitatif sampel bukan sebagai responden, tetapi 

sebagai narasumber atau informan (Sugiyono, 2013: 298). Informan 

merupakan subjek yang paling tahu tentang variable yang akan diteliti 

(Arikunto, 2013:23) 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan peneliti adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang memfokuskan 

pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang 

bersifat mendalam (Sukmadinata 2012:101). Dari keseluruhan Siswa kelas 5 

yang berjumlah 39 dan siswa kelas 6 yang berjumlah 54 di SD Antonius 01 
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Semarang diambil 21 siswa yang mengikuti Kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan jawa. 

3.5. VARIABEL PENELITAN 

Variabel penelitian adalah Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 61). Variabel 

dalam penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa dan nilai 

cinta budaya.  

3.5.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari setiap variabel dalam penelitian ini, bertujuan 

untuk menghindari ketidakjelasaan arti dari variabel yang akan diteliti. 

Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah: 

3.5.1.1. Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa adalah kegiatan yang 

dilakukan diluar jam sekolah dan bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan anak dalam bermain alat musik tradisional serta menanamkan 

nilai cinta budaya pada anak. Dalam perannya untuk menanamkan nilai 

cinta budaya pada anak, guru diharapkan dapat memenuhi beberapa 

indikator diantaranya adalah pemahaaman guru terhadap peseta didik, 

perancangan pembelajaran, kemampuan mengembangkan potensi peserta 

didik,kemampuan memotivasi siswa dalam pembelajaran, dan kemampuan 

mengelola pembelajaran. 

3.5.1.2. Nilai Cinta Budaya 
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Cinta budaya termasuk pada nilai karakter cinta tanah air yaitu 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Bentuk nilai cinta 

budaya pada kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa yaitu rasa ingin tahu 

terhadap kebudayaan lokal, apresiasi terhadap kebudayaan, kedisiplinan 

dalam mengikuti kegiatan, Kewajiban warga lokal, dan kesadaran dan 

kemampan melestarikan budaya. 

3.6. SUMBER DATA 

3.6.1. Kepala Sekolah 

Sumber data kepala sekolah diambil dengan teknik wawancara dan 

dokumentasi lewat profil sekolah SD Antonius 01 Semarang 

3.6.2. Guru  

Sumber data Guru diambil dengan teknik Wawancara, dokumentasi profil 

guru dan catatan lapangan setelah penelitian di SD Antonius 01 Semarang 

3.6.3. Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Sumber data pelatih ekstrakurikuler karawitan jawa diambil dengan teknik 

Observasi, wawancara, dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler, dan catatan 

lapangan saat penelitian di SD Antonius 01 Semarang 

3.6.4. Siswa 

Sumber data siswa diambil dengan teknik observasi, wawancara melalui 

angket, dokumentasi saat kegiatan ekstrakurikuler, dan catatan lapangan saat 

penelitian di SD Antonius 01 Semarang. 
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3.7. TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

Pengambilan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-

bahan, keterangan atau informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dengan kata 

lain pengambilan data bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian, teknik yang telah dipilih untuk pengambilan data di lapangan 

adalah: 1) observasi; 2) wawancara; 3) dokumentasi; dan 4) angket. 

3.7.1. Teknik Observasi 

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk 

mendapatkan informasi dan data secara langsung dari lokasi penelitian. 

Pengertian observasi menurut Arikunto, adalah pengamatan yang meliputi 

pembuatan pemantauan terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat 

indera atau pengamatan langsung. (Arikunto, 1998: 146) 

Dalam penelitian tentang ”Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Karawitan 

Jawa untuk Menanamkan Nilai Cinta budaya pada anak”, teknik observasi 

yang digunakan jenisnya adalah observasi nonpartisipatif (nonparticipatory 

observation), dengan demikian peneliti tidak terlibat secara langsung atau tidak 

ikut serta selama kegiatan, peneliti hanya mengamati kegiatan (Sukmadinata 

2005: 220). 

Peneliti mengadakan pengamatan terhadap pembelajaran ekstrakurikuler 

seni karawitan Jawa, lokasi dan kondisi fisik sekolah, serta keadaan sarana dan 

prasarana. Dalam teknik ini yang terpenting adalah mengamati secara langsung 
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pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa untuk meningktkan nilai 

Cinta budaya. 

3.7.2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (interview) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong 2002: 135). Wawancara harus 

dilakukan dengan efektif, artinya dalam waktu yang singkat-singkatnya dapat 

diperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas, terarah, suasana harus 

tetap relaks agar data yang diperoleh data yang obyektif dan dapat dipercaya 

(Arikunto 1998: 129).  

Pertanyaan (questioner) disampaikan kepada informan, yaitu kepala 

sekolah guru/ pelatih ekstrakurikuler, siswa dan guru mata pelajaran lain, serta 

karyawan sekolah, sebagai alat untuk mengecek balik informasi dari berbagai 

pihak yang terkait. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data 

melalui percakapan dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan 

adalah bentuk wawancara terarah dan tidak terarah. Wawancara tidak terarah 

yang digunakan adalah bersifat bebas, santai, dan memberikan seluas-luasnya 

kepada informan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. 

Misalnya hal-hal yang tidak terduga, tetapi dapat melengkapi masalah yang 

akan dikaji oleh peneliti. Wawancara terarah yang dilakukan oleh peneliti 

dengan mempersiapkan materi wawancara yang ditunjukan kepada informan. 
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Melalui cara ini jawaban yang diberikan informan diharapkan terarah sesuai 

dengan harapan peneliti (Arikunto 1998: 129). 

Wawancara kepada kepala sekolah, dan guru SD Antonius 01 Semarang 

dilaksanakan pada hari kerja sesuai dengan menentukan jadwal pertemuan 

terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan keterikatan jam dinas, sehingga 

wawancara dilaksanakan pada waktu istirahat atau setelah kegiatan 

pembelajaran selesai. Materi wawancara meliputi keadaan sekolah (struktur, 

keadaan guru, karyawan, dan siswa, serta kondisi fisik sekolah), 

ekstrakurikuler seni karawitan Jawa untuk Menanamkan Nilai Cinta budaya 

pada anak (eksistensi, jadwal kegiatan, tujuan dan manfaat pembelajaran), 

sarana dan prasarana yang menunjang (baik pembelajaran secara umum, 

maupun pembelajaran ekstrakurikuler karawitan Jawa secara khusus), serta 

prestasi yang diperoleh sekolah, baik dalam hal akademis, maupun 

nonakademis melalui ekstrakurikuler seni karawitan Jawa. 

Wawancara kepada siswa dengan materi wawancara tentang pembelajaran 

ekstrakurikuler seni karawitan Jawa (meliputi pendapat siswa, materi yang 

diperoleh, cara penyampaian guru, menanamkan nilai cinta budaya, dan 

maanfaat yang didapat), Wawancara kepada guru/ pelatih ekstrakurikuler seni 

karawitan Jawa dengan materi wawancara yaitu meliputi materi pembelajaran, 

strategi/ metode yang diterapkan, media pembelajaran, evaluasi yang 

digunakan, serta hasil dan manfaat dari proses menanamkan nilai cinta budaya. 

Wawancara kepada kedua informan tersebut dilakukan saat jadwal kegiatan 

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, yaitu hari Sabtu. Jika 
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diselenggarakan acara tertentu, dan tim sekolah diminta untuk mengisi acara, 

pelatih menyelenggarakan kegiatan insidental selain jadwal kegiatan rutin 

tersebut. 

Pelatih insidental yaitu pelatih yang khusus didatangkan oleh pihak 

sekolah dalam rangka pembelajaran seni karawitan Jawa sebagai persiapan 

untuk mengikuti perlombaan/ pekan seni, dan dalam acara pementasan. Materi 

wawancara meliputi materi pembelajaran yang telah diberikan, strategi/ metode 

yang diterapkan, media pembelajaran, evaluasi yang digunakan, serta hasil dan 

manfaat dari proses menanamkan nilai cinta budaya, serta kesan yang didapat 

selama melatih seni karawitan Jawa di SD Antonius 01 Semarang. Tujuannya 

untuk mengetahui perbedaan antara pembelajaran rutin ekstrakurikuler seni 

karawitan Jawa dengan pembelajaran insidental dan untuk membandingkan 

hasil yang dicapai dari kedua pembelajaran tersebut untuk Menanamkan Nilai 

Cinta budaya pada anak. 

Wawancara kepada mantan kepala sekolah SD Antonius 01 Semarang 

dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: kepala sekolah adalah pihak 

yang mencetuskan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler seni karawitan 

Jawa di sekolah; sebagai pihak yang mengetahui latar belakang, seluk beluk 

dan eksistensi ekstrakurikuler seni karawitan Jawa; serta pihak yang 

mendampingi proses pembelajaran dan menentukan kebijakan terhadap 

ekstrakurikuler seni karawitan Jawa selama menjabat sebagai kepala sekolah di 

SD Antonius 01 Semarang. Materi wawancara meliputi sejarah dan tujuan 

diselenggarakannya pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa, 
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eksistensi dan perkembangan ekstrakurikuler seni karawitan Jawa, kendala 

yang dihadapi dalam pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa selama 

menjabat sebagai kepala sekolah, serta manfaat/ hasil yang telah dicapai. 

3.7.3. Teknik Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 231), yang dimaksud dengan dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari catatan, 

buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, rapat dan agenda yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 

memperoleh data atau mengumpulkan data yang tepat dan akurat dengan cara 

menelaah bahan dokumen tentang pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan 

Jawa untuk Menanamkan Nilai Cinta budaya, kemudian dipilih dan diseleksi 

hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas atau informasi yang 

mendukung dalam permasalahan yang hendak dikaji. Hasil dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau 

mendukung data primer hasil wawancara dan observasi. Bahan dokumentasi 

yang dijadikan sumber data sebagai pendukung penelitian ini adalah data-data 

mengenai struktur sekolah; jumlah guru, siswa dan karyawan; arsip sekolah 

berupa piagam penghargaan lomba seni dan gambar-gambar dokumentasi saat 

mengikuti perlombaan; serta profil SD Antonius 01 Semarang. 

Di samping itu peneliti juga menggunakan alat bantu kamera untuk 

mengambil gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran 

ekstrakurikuler seni karawitan Jawa di SD Antonius 01 Semarang, yang 

meliputi: 
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a. Gambar gedung SD Antonius 01 Semarang 

b. Gambar ruangan khusus ekstrakurikuler seni karawitan Jawa 

c. Gambar seperangkat alat musik gamelan 

d. Gambar piala-piala kejuaraan SD Antonius 01 Semarang 

e. Gambar siswa dan pelatih saat kegiatan ekstrakurikuler seni karawitan 

Jawa 

f. Gambar siswa saat mengikuti beberapa pementasan 

3.7.4. Catatan Lapangan 

Bogdan dan Biklen (dalam Moloeng 2010:209) menyatakan bahwa catatan 

lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, 

dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif. Temuan data dalam catatan lapangan berupa data 

konkret yang bisa mendukung penemuan pengetahuan atau teori. Catatan 

lapangan berguna untuk memperkuat kevalidan data. (Moloeng 2010:209). 

3.7.5. Teknik Angket 

Pengertian metode angket menurut Arikunto Angket adalah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi  dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Sedangkan menurut 

Sugiono Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. (Arikunto, 2006:151) 

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal 
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memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. (Sugiyono, 

2008:199) 

 

 

3.8. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.8.1. Analisis Data Observasi 

Menurut Arikunto (2007:268) analisis deskriptif kualitatif yaitu 

memberikan predikat (sangat baik, baik, cukup, kurang) sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. Peneliti terlebih dahulu menentukan kategori berupa skor 

maksimum dan minimum yang diperoleh yang akan dijadikan patokan 

penilaian selanjutnya. Langkah-langkah dalam mengelola data skor adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan skor terendah 

2. Menentukan skor tertinggi 

3. Mencari median 

4. Mencari rentang nilai menjadi 4 kategori sangat baik, baik, cukup, 

kurang. 

Untuk menentukan median dan rentang nilai menjadi empat kategori dapat 

menggunakan rumus: 

N = (T – R) + 1 

Keterangan 

N = banyak skor 

T = Skor tertinggi 
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R = Skor terendah 

 

 

Dalam penelitian ini terdapat 20 skor. Jadi N (banyak skor) dalam 

penelitian ini dapat dihitung: 

N = (20 – 0) + 1 = 21 

Jadi N = 21 

1. Menentukan kuartil pertama 

Karena jumlah N adalah 21 maka menggunakan rumus untuk data ganjil 

yaitu Q1= ¼ (n+1) 

Q1 = ¼ (21+1) 

    = ¼ (22) = 5,5 

Jadi kuartil pertama dalam penelitian ini adalah 5,5. 

2. Menentukan kuartil kedua 

Untuk menentukan kuartil kedua menggunakan rumus  

Q2= ½  (n+2) 

Q2= ½  (21+2) 

Q2= ½  (23) = 11,5 

Jadi Kuartil kedua dalam penelittian ini adalah 11,5. 

3. Menentukan kuartil ketiga 

Karena jumlah N adalah 21 maka menggunakan rumus untuk data ganjil 

yaitu Q1= ¾ (n+1) 

Q1= ¾ (21+1) 
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Q1= ¾ (22) = 16,5 

Jadi kuartil ketiga dalam penelitian ini adalah 16,5. 

 

Tabel 3.1 

Kriteria ketuntuasan data kualitatif 

 

Kriteria Ketuntasa Kriteria kualfikasi 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik Tuntas 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik Tuntas 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup Tidak tuntas 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang Tidak tuntan 

 

Milles dan Huberman dalam Rohidi (1992:16) menyatakan bahwa, untuk 

memperoleh data yang benar, data yang diperoleh dengan melalui teknik 

wawancara, observasi, atau dokumentasi kemudian direduksi, disajikan, 

selanjutnya disimpulkan dan diverifikasikan. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Gay (dalam Iskandar 2008: 221), bahwa:”Analysis of data can investigated by 

comparing respons on one data with responses on other data”. (Analisis data 

dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang 

lain). Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dianalisis secara 

deskriptif. Data tersebut kemudian direduksi (disederhanakan), diklasifikasi 

(dikelompokkan), diintepretasikan, dan dideskripsikan ke dalam bentuk Bahasa 

verbal untuk mencari verifikasi (penarikan kesimpulan). 

Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan melalui langkah- 

langkah, sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) display/ penyajian data, dan 3) 
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mengambil kesimpulan lalu diverifikasi (Iskandar 2008: 222). Tahapan analisis 

data yang dimaksud, secara singkat dipaparkan sebagai berikut: 

 

3.8.1.1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, 

analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data. Dengan 

demikian, kesimpulannya dapat deverifikasi untuk dijadikan temuan 

penelitian terhadap masalah yang diteliti. Seorang peneliti harus mampu 

merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (field 

note), harus ditafsirkan, atau diseleksi masing-masing data yang relevan 

dengan fokus masalah yang diteliti.  

Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilahan terhadap 

data yang hendak dikode untuk memilih data-data mengenai 

pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa untuk Menanamkan 

Nilai Cinta budaya pada anak agar hasil prestasi yang telah diraih; 

manfaat pembelajaran bagi diri siswa, sekolah, dan mata pelajaran lain; 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran ekstrakurikuler seni 

karawitan Jawa untuk mengkatkan nilai Cinta budaya pada anak agar 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian dan membuang data 

yang tidak diperlukan sehingga memperoleh data yang lebih fokus dan 

terorganisasi untuk ditarik kesimpulan. 

3.8.1.2. Penyajian 
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Penyajian data yang telah diperoleh melalui tahap obseravsi, 

wawancara, dan dokumentasi, dianalisis oleh peneliti untuk dalam bentuk 

teks naratif, akan tetapi itu saja tidak cukup. Hal itu harus ditambah 

dengan berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan agar informasi tersebut 

lebih mudah diraih dan peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan 

menentukan langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kemudian, 

data disusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh 

dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang 

telah terorganisasi kemudian disajikan secara naratif. Dalam menyajikan 

data dilakukan secara sistematis dan dalam kesatuan bentuk pokok 

masalah yang terperinci dengan didasarkan pada karakteristik sasaran 

penelitian yaitu pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa untuk 

Menanamkan Nilai Cinta budaya pada siswa yang diselenggarakan di SD 

Antonius 01 Semarang, dampak/ hasil dari pembelajaran, serta faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran. 

3.8.1.3. Pengambilan Kesimpulan 

Mengambil kesimpulan merupakan langkah yang terakhir, analisis 

lanjutan dari reduksi data, dan display data. Selanjutnya data diinterfensi 

dalam setiap bab atau bagian guna mendapatkan susunan dari kesimpulan 

akhir yang sistematis. 
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3.9. TEKNIK KEABSAHAN DATA 

3.9.1. Triangulasi Sumber 

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan adanya 

informasi. Pengecekan balik derajat dapat dilakukan dengan cara: 

a)  peneliti membandingkan data hasil pengamatan atau observasi di 

lapangan tentang pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa 

sebagai proses menanamkan nilai cinta budaya dan faktor yang 

mempengaruhi penanaman nilai cinta budaya dengan data yang dipeorleh 

dari wawancara dengan para informan 

b) peneliti membandingkan apa yang disampaikan oleh informan penelitian 

dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan cara menyaksikan secara 

langsung pembelajaran ekstrakurikuler seni karawitan Jawa sebagai proses 

menanamkan nilai cinta budaya di SD Antonius 01 Semarang 

c) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. 

3.9.2. Triangulasi Metode 

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. Setelah memperoleh data dari beberapa informan, peneliti melakukan 

pengecekan kembali dengan informan lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

dengan metode yang sama. Hal ini dilakukan peneliti karena informan lebih 

dari satu orang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1.1. Letak dan Sejarah Sekolah 

Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah swasta di kota Semarang 

yaitu SD Marsudirini Antonius 01 Semarang. Sekolah ini terletak di Jalan 

Pandean Lamper III/38 Semarang Selatan. SD Antonius 01 Semarang berada 

satu komplek dengan TK Santo Martinus dan juga berseblahan langsung 

dengan rumah warga. Hal ini membuat suasana kondusif untuk melakukan 

kegiatan belajar mengajar karena lokasi sekolah tidak berada di pinggir jalan 

raya yang ramai. 

Akses jalan untuk mencapai SD Antonius 01 cukup mudah karena gang 

sekolahan langsung menyambung ke jalan raya utama kota semarang yaitu 

jalan Semarang-Purwodadi. Hal ini memudahkan akses ke sekolah karena 

dilewati beberapa angkutan kota Semarang seperti, Bus Rapid Transit 

Semarang koridor 1 jurusan Mangkang-Penggaron, Bus Jurusan Mangkang-

Penggaron, angkutan umum berwarna oranye jurusan penggaron-mangkang, 

kemudian tinggal berjalan kira-kira 200 meter dari jalan Semarang-Purwodadi. 
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Gambar 4.1  Peta lokasi SD Antonius 01 Semarang 

 Sejarah SD Antonius 01 Semarang berdiri sejak 1 Juli 1938 di bawah 

naungan Yayasan Kanisius. Pada mulanya sekolah ini hanya khusus siswa 

perempuan. Sejak tanggal 1 Juli 1953 sekolah ini memperoleh status bersubsidi 

dari pemerintah. Namun sejak 14 September 1954 sekolah ini diserah 

terimakan kepada Yayasan Marsudirini. Mulai tahun 1970 sekolah ini 

menerima siswa laki – laki sampai sekarang. 

Gedung yang berdiri sejak 1938 ini baru mengalami rehab kecil dan 

tambahan beberapa ruangan untuk mencukupi kebutuhan zaman. Sekolah ini 

menempati lahan seluas 2270 m2. Tanah seluas ini cukup untuk menampung 

10 ruang kelas, kantor guru, perpustakaan, laboratorium Bahasa Inggris, 

Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Olah raga, kebun, aula, serta 

dapur, dan beberapa ruang sarana prasarana lain. Banyak kegiatan yang 

dilaksanakan baik yang berupa ekstrakurikuler, maupun yang masuk dalam jam 

pelajaran yang dapat membawa nama baik sekolah 
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4.1.2. Tujuan, Visi, dan Misi 

Sebagai salah satu instansi pendidikan yang cukup terpercaya, SD 

Antonius 01 memiliki Tujuan, visi dan misi yang digunakan sebagai landasan 

Sekolah dalam melakukan pencerdasan pada siswa-siswanya. 

1. Tujuan 

o Peserta didik  dapat meraih prestasi akademik dan non-akademik tingkat 

kota. 

o Peserta didik dapat menerapkan cara hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

o Peserta didik dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses 

pembelajaran dan kegiatan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

o Peserta didik menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan tehnologi 

sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi 

o Menjadi sekolah yang diminati masyarakat. 

2. Visi 

Terwujudmya Peserta Didik yang berprestasi, sehat jasmani dan rohani, 

beriman dan taqwa serta berkepribadian yang baik. 

3. Misi 

o Menjadikan Peserta Didik dapat berprestasi dalam bidang akademik. 

o Menjadikan Peserta Didik dapat berprestasi dalam bidang non-akademi 

o Menjadikan Peserta Didik membiasakan hidup sehat. 

o Menjadikan Peserta Didik berperilaku baik  (dirumah, disekolah, 

dimasyarakat) 
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o Menjadikan Peserta Didik ikut aktif dalam kegiatan keagamaan 

o Menjadikan Peserta Didik dapat melaksanakan perintah agama dan 

menjauhi larangannya. 

o Menanamkan dan mengembangkan dasar-dasar budi pekerti dan 

berkepribadian yang baik. 

4.1.3. Karawitan Jawa di SD Antonius 01 Semarang 

Karawitan jawa di SD Antonius 01 Semarang merupakan salah satu 

kegiatan ekstrakurikuler. Pertama kali diadakan pada tahun 1981 sejak 

pembelian gamelan yang digunakan untuk karawitan jawa. Gamelan-gamenlan 

tersebut dibeli dari bapak Marjuki yang sekaligus merupakan pelatih kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa sampai saat ini. 

Kegiatan ekstrkurikuler karawitan jawa di SD Antonius 01 diadakan setiap 

hari Selasa jam 13.00 sampai jam 14.00. Kegiatan dilatih oleh pak Marjuki 

sebagai pelatih utama dan bapak F.X. Suparji sebagai guru pendamping 

kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan jawa. 

Ekstrakurikuler karawitan jawa di ikuti 21 orang siswa yang terdiri dari 

anak kelas 5 dan kelas 6. Kegiatan ini diikuti dengan kesadaran siswa sendiri, 

tetapi jika ada kekurangan personil untuk tampil maka guru akan meminta 

bantuan ke beberapa siswa yang tidak mendaftar ke ekstrakurikuler karawitan 

jawa untuk mengisi bagian yang kosong. Walaupun sekedar mengisi 

kekosongan ada anak yang menjadi tertarikuntuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa. 
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4.2. HASIL PENELITIAN  

4.2.1.  Peran Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Dalam penelitian eksrakurikuler karawitan jawa, peneliti menggunakan 

berbagai teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan disertai 

catatan lapangan. Penelitian dilakukan tiga kali saat berjalannya kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa di SD Antonius 01 Semarang. 

Dalam mengobservasi pembelajaran ekstrakurikuler karawitan jawa, 

peneliti menggunakan beberapa indikator diantaranya adalah pemahaaman 

guru terhadap peseta didik, perancangan pembelajaran, kemampuan 

mengembangkan potensi peserta didik,kemampuan memotivasi siswa dalam 

pembelajaran, dan kemampuan mengelola pembelajaran. 

1. Pemahaman guru terhadap peserta didik 

Pada indikator pertama Pemahaman guru terhadap peserta didik mendapat 

skor 10 dengan persentase 83,33%  sehingga termasuk dalam kriteria sangat 

baik. Berikut table hasil observasi pada indikator pemahaman guru terhadap 

peserta didik. 

Tabel 4.1  

Hasil observasi pada indikator pemahaman guru terhadap peserta didik 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pemahaman guru 

terhadap peserta didik  
√ √ √ √ √ √ √ 

 
√ √ √ 10 83.33% 

Sangat 

Baik 

 

Pada indikator ini ada empat deskriptor yaitu 1) Guru Membantu siswa 

menyadari kekuatan dan kelemahan diri, 2) Guru Membantu siswa 
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menumbuhkan kepercayaan diri, 3) Guru bersifat terbuka terhadap pendapat 

siswa, dan 4) Guru sabar dalam mengajar siswa yang sulit belajar gamelan. 

Dalam pertemuan pertama dan ketiga hanya tiga deskriptor yang muncul. 

Pada pertemuan kedua dapat muncul semua deskriptor. Deskriptor yang 

sudah muncul adalah guru membantu siswa untuk menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa, guru bersifat terbuka pada siswa, dan guru sabar 

dalam mengajar siswa yang sulit belajar. Deskriptor yang tidak muncul pada  

pertemuan pertama dan ketiga adalah guru membantu siswa menyadari 

kekuatan dan kelemahan siswa. 

Pada deskriptor guru membantu siswa untuk menumbuhkan kepercayaan 

diri siswa, guru terlihat memberi semangat ketika siswa sedang memainkan 

lagu. Ketika sedang memainkan lagu guru biasanya berada didepan. Sambil 

memberi ketukan pada tiap titi laras guru juga memberi semangat pada siswa 

agar memainkan dengan lebih semangat dan menghayati lagu. 

 

Gambar 4.2 Guru memandu lagu dan memberi semangat pada siswa 

saat memainkan gamelan. 
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Selanjutnya deskriptor yang muncul adalah guru bersifat terbuka pada 

siswa. Dalam pembelajaran guru selalu menyempatkan untuk bertanya pada 

anak-anak yang masih kesulitan memainkan gamelan. Selain itu guru juga 

selalu memberi kesempatan anak untuk bertanya tentang gendhing-gendhing 

yang dimainkan. 

 

Gambar 4.3 Guru besifat terbuka pada anak yang bertanya 

Dalam pembelajaran guru terlihat sabar dalam mengajarkan gendhing-

gendhing yang dimainkan. Jika ada anak yang salah memainkan nada maka 

guru akan mendekati siswa tersebut dan mengajari siswa tersebut dengan 

sabar hingga bisa kembali. Guru kurang dalam membantu siswa dalam 

menyadari kekuatan dan kelemahan siswa dikarenakan waktu latihan yang 

terlalu cepat sehingga guru tidak sempat meneliti satu persatu siswanya. 

Walapun terdapat satu deskriptor yang tidak tampak dipertemuan pertama 

dan ketiga, pada indikator ini sudah mencapai kreteria sangat baik karena 

mendapat skor 10 persentase skor 83,33%. 

2. Perancangan pembelajaran 
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Pada indikator perancangan pembelajaran ini mendapatkan skor 12 dengan 

persentase 100% sehingga mendapat kriteria sangat baik. Berikut table hasil 

observasi pada indikator kedua ini. 

Tabel 4.2  

hasil observasi pada indikator perancangan pembelajaran. 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Perancangan 

pembelajaran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 100% 
Sangat 

Baik 
 

Pada indikator ini terdapat empat dekriptor yaitu 1) Guru mengajarkan teknik 

memukul dengan semangat, 2) Guru mengajarkan teknik memegang gamelan 

dengan semangat, 3) Guru mengajarkan cara menyanyikan gendhing dengan 

semangat, dan 4) Guru mengajarkan titi laras dengan sabar.  

Deskriptor pertama yaitu guru mengajarkan teknik memukul gamelan. Guru 

mengajarkan secara satu persatu bagaimana memukul masing-masing gamelan. 

 

Gambar 4.4 Guru mengajarkan teknik memukul gamelan 
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Deskriptor selanjutnya adalah mengajarkan teknik memegang gamelan. Guru 

mengajarkan jugasecara satu persatu dalam memegang gamelan dengan baik. 

Jika ada yang salah maka tidak segan guru akan segera memeringatkan. 

 

Gambar 4.5 Guru mengajarkan teknik memegang gamelan 

Deskriptor selanjutnya adalah guru mengajarkan menyanyikan gendhing. 

Guru mengajarkan menyanyikan gendhin dengan sabar dan baik pada anak-anak 

yang mendapat bagian menyanyikan gendhing. 

 

Gambar 4.6 guru mengajarkan gendhing 
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Deskriptor yang terakhir adalah mengajarkan titi laras. Titi laras adalah nada 

dalam gendhing atau lagu dalam karawitan. Guru mengajarkan titi laras dengan 

cara mengetuk papan tulis sesuai dengan nada yang akan dimainkan. Selain itu 

Guru juga mengajarkan dengan sabar tentang kapan nada untuk gong memukul, 

kapan kenong memukul nadanya sehingga gendhing yang dimainkan enak untuk 

didengarkan. 

 

Gambar 4.7 guru mengajarkan titi laras pada siswa 

3. Kemampuan mengembangkan potensi peserta didik 

Pada indikator Kemampuan mengembangkan potensi peserta didik ini 

mendapatkan skor 10 dengan persentase 83,33% mendapat kriteria sangat baik. 

Berikut table hasil observasi pada indikator ketiga ini. 

Tabel 4.3  

hasil observasi pada indikator kemampuan mengembangkan potensi 

peserta didik 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kemampuan 

mengembangkan 

potensi peserta didik  
√ √ √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ 10 83.33% 

Sangat 

Baik 
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Pada indikator ini terdapat empat dekriptor yaitu 1) Guru senang menjawab 

pertanyaan dari siswa, 2) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mencoba 

setelah memberikan contoh, 3) Guru memberi kebebasan siswa untuk memilih 

gamelan yang ingin dimainkan, dan 4) Guru memberi semangat ketika siswa 

bermain alat musik. 

Deskriptor yang pertama yaitu guru menjawab pertanyaan siswa. Dalam 

pembelajaran guru selalu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa 

tentang maksud dari lirik gendhing ataupun juga tentang kapan memuluk bagian 

yang siswa akan mainkan dalam gendhing. Deskriptor selanjutnya adalah guru 

memberikesempatan siswa untuk mencoba memukul gamelan setelah diberi 

contoh. Seperti pada deskriptor di indikator sebelumnya tentang guru 

mengajarkan teknik memukul dan memegang gamelan, setelah guru 

mengajarkan tekniknya lalu siswa diberi kesempatan untuk mencoba memainkan 

gamelan. 

 

Gambar 4.8 guru memberi kesempatan siswa untuk mecoba 

memukul gamelan setelah diberi contoh. 

Deskriptor ketiga adalah guru memberi kesempatan siswa untuk memilih 

bagian gamelan mana yang siswa ingin mainkan. Pada awal pembelajaran siswa 
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diberi kebebasan untuk memilih gamelan mana yang akan ia mainkan. Baru 

kemudian guru akan mengajarkan satu persatu tiap gamelan yang dimainkan 

siswa. 

Deskriptor terakhir pada indikator ini adalah guru memberi semangat pada 

siswa saat memainkan gamelan. Pada tiap memainkan gendhing, guru selalu 

memberi semangat pada siswa agar siswa senang memainkan gamelannya. Hal 

ini sangat penting dilakukan karena ketika diberi semangat maka murid akan 

meainkan gendhing dengan baik dan merasa senang. 

Pada pertemuan pertama deskriptor yang tidak tampak adalah guru menjawab 

pertanyaaan siswa. Pada pertemuan pertama ini guru terlihat fokus untuk 

mengajarkan pada irama gendhing yang akan dimainkan dan siswa pun fokus 

terhadap apa yang diajarkan. Sehingga murid tidak sempat mengajukan 

pertanyaan.  

Pada pertemuan kedua deskriptor yang tidak nampak adalah guru memberi 

semangat ketika murid bermain alat musik. Hal ini terjadi karena guru fokus 

mendengarkan irama permainan musik anak sehingga lupa memberi semangat 

pada anak. Selain itu guru terlihat lupa memberikan semangat ketika anak 

bermain karena memikirkan hasil nilai ujian anak yang cukup membebani 

pikiran guru. 

Kemudian pada pertemuan ketiga guru dapat memunculkan keempat 

deskriptor sehingga bisa dibilang mengalami peningkatan dari pertemuan 

sebelumnya. 

4. Kemampuan memotivasi siswa dalam pembelajaran 
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Pada indikator ketiga ini mendapatkan skor 10 dengan persentase 83,33% 

sehingga mendapat kriteria sangat baik. Berikut table hasil observasi pada 

indikator keempat ini. 

Tabel 4.4  

hasil observasi pada indikator kemampuan memotivasi siswa 

dalam pembelajaran 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kemampuan 

memotivasi siswa 

dalam pembelajaran  
√ √ √ √ √ 

 
√ √ √ √ √ 10 83.33% 

Sangat 

Baik 

 

Pada indikator ini terdapat empat dekriptor yaitu 1) Guru memberi motivasi 

pada siswa yang sulit mengerti pembelajaran, 2) Guru mencontohkan teknik 

memukul dengan sabar, 3) Guru memberi contoh menyanyikan gendhing dengan 

semangat, dan 4) Guru memberi contoh memegang gamelan dengan sabar 

Deskriptor pertama adalah guru memberi motivasi pada siswa yang sulit 

mengerti pembelajaran. Dalam pembelajaran guru terlihat sangat sabar dalam 

melatih anak-anak. Walaupun ada anak yang sulit menyelaraskan nada 

gendhing, guru tetap sabar dan bersemangat untuk mengajarkan pada anak 

sampai bisa melakukannya dengan baik. 

Deskriptor selanjutnya adalah mencontohkan teknik memukul dengan sabar. 

Tidak semua murid diajarkan selalu langsung bisa memainkan dengan baik. Ada 

murid yang sekali diajarkan teknik memukul langsung bisa memainkan dengan 

baik. Tetapi ada juga yang bisa memainkan dengan baik setelah berulangkali 
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diajarkan. Hal ini menunjukan guru sangat sabar dalam mengajarkan teknik 

memukul gamelan. 

Deskriptor ketiga yaitu guru memberi contoh menyanyikan gendhing. Dalam 

mengajarkan gendhing pertama-tama guru memberi contoh menyanyikan 

gendhing, bagaimana naik turunnya nada saat menyanyikan gendhing. Setelah 

itu guru meminta siswa unutk mengikuti menyanyikan gendhing. Jika terdengar 

sudah cukup baik siswa menyanyikan gendhing barulah siswa menyanyikan 

gendhing tanpa dibantu oleh guru. 

Deskriptor yang terakhir adalah mencontohkan memegang gamelan dengan 

sabar. Guru dalam pembelajaran selalu memberi contoh dengan benar cara 

memegang gamelan. Terkadang ada beberapa siswa yang sedikit bercanda ketika 

diberi contoh dan ketika melakukannya sendiri siswa tersebut tidak dapat 

melakukannya dengan baik, walaupun begitu guru dengan sabar akan 

mengulangi contohnya agar siswa dapat melakukan dengan benar. 

Pada pertemuan ketiga semua deskriptor tersebut muncul sehingga dalam 

kemampuan memotivasi siswa dalam pembelajaran guru sudah bisa dikatakan 

sangat baik. 

5. Kemampuan mengelola pembelajaran  

Pada indikator kemampuan mengelola pembelajaran ini mendapatkan skor 9 

dengan persentase 75% sehingga mendapat kriteria baik. Berikut table hasil 

observasi pada indikator kelima ini. 

Tabel 4.5 

hasil observasi pada indikator kemampuan mengelola pembelajaran 

 

Indikator Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total persentase Kriteria 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Skor 

Kemampuan 

mengelola 

pembelajaran 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

9 75.00% Baik 

 

Pada indikator ini terdapat empat dekriptor yaitu 1) Guru menggunakan 

Bahasa yang komunikatif dalam penyampaian materi, 2) Guru bersemangat 

dalam memimpin jalannya lagu, 3) Guru dengan sabar memberi motivasi 

terhadap murid yang bosan, dan 4) Guru menggunakan media pembelajaran 

yang menarik siswa. 

Deskriptor yang pertama adala guru menggunakan bahasa yang komunikatif 

dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ekstrakurikuler karawitan jawa guru 

tidak selalu menggunakan bahasa jawa dalam menjelaskan karena jika 

menggunakan bahasa jawa beberapa siswa ada yang tidak mengerti. Jadi dalam 

pembelajaran guru menggunakan bahasa Indonesia dan sedikit dicampuri 

dengan bahasa jawa. Hal ini dilakukan agar lebih komunikatif dengan siswa, jadi 

siswa pun mudah memahami bahasa yang digunakan oleh guru. Tidak jarang 

juga guru mengajar dengan bercanda agar pembelajaran tidak membosankan 

seperti mengejek secara halus pada siswa yang kurang memperhatikan. 

Deskriptor selanjutnya adalah guru memimpin jalannya lagu dengan 

semangat. Ketika memainkan gendhing guru akan selalu memandu anak-anak 

dengan mengetuk tiap nada yang dimainkan sehingga ritme lagunya pun berjalan 

dengan baikdan menjadi enak didengarkan. 

Deskriptor ketiga adalah guru memotivasi siswa yang merasa bosan saat 

pembelajaran. Saat ada siswa yang terlihat bosan maka guru akan memberi 
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semangat pada siswa yang bosan tersebut atau guru memberi waktu istirahat 

untuk siswa yang bosan.  

Deskriptor yang keempat adalah guru menggunakan media yang menarik 

perhatian siswa. Pada saat kegiatan karawitan jawa guru hanya menggunakan 

papan tulis sebagai media mengajar dan hanya menggunakan metode ceramah. 

Satu deskriptor yang tidak muncul pada setiap pertemuan adalah penggunaan 

media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Guru dalam menjelaskan 

materi hanya menggunakan metode ceramah dan hanya mengunakan papan tulis 

sebagai media untuk menuliskan gendhing dan titi larasnya. 

 

Grafik 4.1 Pencapaian Skor Indikator Pembelajaran Ekstrakurikuler 

Karawitan jawa 

Selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga menggunakan catatan 

lapangan dalam menilai pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan jawa. Pada 

indikator observasi yang pertama deskriptor yang sering tidak Nampak adalah 
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membantu siswa menyadari kekuatan and kelemahan diri. Pada saat 

pembelajaran siswa hanya diajarkan tentang kelebihan pada bidang tertentu, 

misalnya yang pintar menyanyi ditempatkan ke bagian penyanyi gendhing, 

sedangkan yang kurang berbakat ditempatkan ke bagian yang belum ada 

personilnya dan kemudian baru guru mulai mengajari cara memainkan 

gamelannya. 

Kemudian pada indikator kelima, deskriptor yang sering tidak Nampak 

adalah deskriptor tentang menggunakan media pembelajaran yang menarik. 

Didalam pembelajaran guru cenderung menggunakan metode ceramah dan 

menulis dipapan tulis. Hal ini dikarenakan pelatih yang cukup berumur, 

sehingga dalam menggunakan media-media yang menarik agak kesulitan. 

Sehingga guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. 

4.2.2. Bentuk Cinta Budaya Anak dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Karawitan Jawa 

Untuk menilai bentuk cinta budaya anak dalam kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan jawa peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan catatan 

lapangan. Dalam teknik observasi menggunakan lima indikator diantaranya, 1) 

rasa ingin tahu terhadap kebudayaan lokal, 2) apresiasi terhadap kebudayaan, 

3) kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan, 4) Kewajiban warga lokal, 5) 

kesadaran dan kemampan melestarikan budaya. 

1. Rasa ingin tahu terhadap kebudayaan lokal 

Berdasarkan hasil observasi, pada indikator rasa ingin tahu terhadap 

kebudayaan lokal mendapatkan skor 12 dengan persentase 100% sehingga 
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termasuk dalam kriteria sangat baik. Berikut table hasil observasi pada 

indikator rasa ingin tahu terhadap kebudayaan lokal. 

Tabel 4.6  

hasil observasi pada indikator rasa ingin tahu terhadap kebudayaan lokal 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Rasa ingin tahu 

terhadap 

kebudayaan lokal 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 100.00% 
Sangat 

Baik 

 

Terdapat empat dekriptor dalam indikator ini yaitu 1) Siswa Antusias dalam 

mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan jawa, 2) Siswa mempelajari 

kebudayaan lokal dengan semangat, 3) Siswa senang bahwa karawitan jawa 

adalah kesenian tradisional, dan 4) Siswa senang memainkan alat musik 

tradisional. 

Deskriptor pertama adalah siswa antusias dalam mengikuti kegiatan. Pada 

setiap pertemuan deskriptor ini selalu muncul. Dalam kegiatan siswa selalu 

terlihat bersemangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan. 

 

Gambar 4.9 Siswa mengikuti kegiatan dengan antusias 



79 
 

 
 

Selain itu tampaknya deskriptor ini didukung dengan pernyataan 

Ekstrakurikuler Karawitan tidak membosankan yang ada didalam anget yang 

telah di berikan pada siswa.  

 

Diagram 4.1 Hasil jawaban angket pada peryantaan 

Ekstrakurikuler Karawitan tidak membosankan  

Dari pernyataan yang diajukan tersebut, terdapat dua jawaban yang muncul 

yaitu sangat setuju dan tidak setuju. Yang menjawab tidak setuju ada satu anak 

sehingga persentase jawaban tidak setuju adalah 5%. Kemudian yang 

menjawab sangat setuju ada 20 anak sehingga persentase jawaban sangat setuju 

adalah 95%. Dari hasil angket tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

mengikuti kegiatan dengan antusias dan tidak merasa bosan. 

Deskriptor kedua adalah siswa mempelajari kebudayaan lokal dengan 

semangat. Dalam mengikuti kegiatan ini siswa terlihat selalu bersemangat 

walaupun terkadang siswa terlihat lelah dan agak bosan. Tetapi rasa semangat 

siswa lebih sering ditunjukan daripada rasa bosan mereka. 

Deskriptor ketiga adalah siswa senang bahwa karawitan jawa adalah 

kesenian tradisional. Dalam mengikuti kegiatan siswa terlihat senang terhadap 

5% 0% 0% 

95% 

EKSTRAKURIKULER KARAWITAN TIDAK 
MEMBOSANKAN 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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karawitan jawa. Hal ini juga didukung dalam pernyataan Saya mengetahui 

bahwa karawitan jawa adalah kesenian tradisional. 

 

Diagram 4.2 Hasil angket pernyataan saya mengetahui bahwa karawitan 

jawa adalah kesenian tradisional 

Dari pernyataan tersebut terdapat tiga jawaban yang muncul. Yaitu ragu-

ragu, setuju dan sangat setuju. Yang menjawab ragu-ragu ada satu anak 

sehingga persentasi jawaban ragu-ragu adalah 5%. Kemudian yang menjawab 

setuju ada 2 sehingga persentase jawaban setuju adalah 9%. Untuk jawaban 

sangat setuju ada 18 siswa yang memilih sehingga persentase untuk jawaban 

sangat setuju adalah 86%. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

siswa mengerti bahwa karawitan jawa merupakan kebudayaan lokal. 

Deskriptor keempat adalah Siswa senang memainkan alat musik tradisional. 

Dalam mengikuti kegiatan, siswa terlihat senang untuk memainkan gamelan. 

Hal ini juga dukung dengan jawaban siswa terhadap pernyataan Saya lebih 

senang memainkan gamelan dari pada alat musik modern. 

Tidak Setuju 
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Diagram 4.3 Hasil jawaban angket pada pernyataan saya lebih 

senang memainkan gamelan dari pada alat musik modern 

Dari pernyataan tersebut mengasilkan tiga jawaban yang keluar. Ada satu 

orang siswa yang menjawab ragu-ragu sehingga persentase jawaban ragu-ragu 

adalah 5%. Kemudian yang menjawab setuju ada 9 anak sehingga persentase 

jawaban setuju adalah 43%. Lalu yang menjawab dengan sangat setuju ada 11 

anak sehingga persentase jawaban sangat setuju adalah 52%. Dengan begitu 

dapat disimpulkan anak-anak suka dalam bermain gamelan. 

2. Apresiasi terhadap kebudayaan 

Pada indikator Apresiasi terhadap kebudayaan ini mendapatkan skor 9 

dengan persentase 75% sehingga termasuk dalam kriteria baik. Berikut table 

hasil observasi pada indikator ini. 

Table 4.7  

Hasil observasi pada indikator apresiasi terhadap kebudayaan. 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Apresiasi 

terhadap 

kebudayaan 

√ √ 
 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
 

√ 9 75.00% Baik 

Tidak Setuju 
0% 

Ragu-ragu 
5% 

Setuju 
43% Sangat Setuju 
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DARI PADA ALAT MUSIK MODERN 
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Terdapat empat dekriptor dalam indikator ini yaitu 1) Siswa serius ketika 

pemberian materi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan jawa, 2) Siswa 

senang terhadap kesenian karawitan jawa, 3) Siswa terlibat dalam merawat 

alat-alat untuk Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan jawa, dan 4) Siswa senang 

dengan pertunjukan karawitan jawa. 

Pada indikator kedua, siswa mendapatkan kriteria sangat baik. Pada 

pertemuan pertama hanya tiga deskriptor yang tampak. Kemudian pada 

pertemuan kedua semua deskriptor muncul dan pada pertemuan ketiga kembali 

lagi hanya tiga deskriptor yang muncul. 

Deskriptor pertama adalah Siswa serius ketika pemberian materi dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan jawa. Ketika dijelaskan oleh guru siswa 

terlihat serius. 

 

Gambar 4.10 siswa serius memperhatikan penjelasan guru. 
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Deskriptor kedua adalah Siswa senang terhadap kesenian karawitan jawa. 

Dalam mengikuti kegiatan karawitan jawa siswa terlihat senang dan tidak 

sungkan dalam mempelajari kesenian karawitan jawa. 

Deskriptor ketiga adalah Siswa terlibat dalam merawat alat-alat untuk 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa. Sebelum memulai kegiatan siswa ikut 

merapikan gamelan dan menyiapkan teks lagu yang akan digunakan. 

 

Gambar 4.11 Gamelan dan teks yang sudah disiapkan siswa 

Deskriptor keempat adalah Siswa senang dengan pertunjukan karawitan 

jawa. Kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa di SD Antonius 01 ini tidak 

jarang juga tampil diluar sekolah. Terakhir kali tampil diluar sekolah adalah 

tampil saat ulang tahun Kota Semarang di Taman Budaya Raden Saleh 

bersama dengan SD lain yang juga menampilkan karawitan. Dalam acara 

tersebut siswa terlihat menikmati penampilan karawitan jawa dari SD lainnya.  

3. Kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan 
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Pada indikator Kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan ini mendapatkan 

skor 10 dengan persentase 83,33% sehingga termasuk dalam kriteria baik. 

Berikut table hasil observasi pada indikator ini. 

Tabel 4.8  

Hasil observasi pada indikator kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kedisiplinan 

dalam mengikuti 

kegiatan 

√ √ √ √ √ √   √    √ √ √ 10 83.33% 
Sangat 

Baik 

 

Terdapat empat dekriptor dalam indikator ini yaitu 1) Siswa datang tepat 

waktu saat kegiatan, 2) Siswa fokus pada pelatih saat pemberian contoh, 3) 

Siswa tenang saat dijelaskan oleh pelatih, dan 4) Siswa rajin dalam mengikuti 

kegiatan. 

Deskriptor yang pertama adalah Siswa datang tepat waktu saat kegiatan. 

Dalam mengikuti kegiatan siswa lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan. 

Dalam pertemuan pertama dan kedua siswa dapat datang tepat waktu. Pada 

pertemuan ketiga siswa banyak yang datang terlambat karena perpindahan jam 

kegiatan yang dilakukan pada sore hari. 

Deskriptor yang kedua adalah Siswa fokus pada pelatih saat pemberian 

contoh. Saat diberikan contoh memainkan gamelan siswa terlihat fokus 

memperhatikan gurunya. 
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Gambar 4.12 Siswa fokus saat penjelasan guru. 

Deskriptor yang ketiga adalah Siswa tenang saat dijelaskan oleh pelatih. 

Saat penjelasan cara bermain gamelan siswa cukup tenang dalam 

memperhatikan guru. Walaupun tidak jarang ada beberapa yang tidak serius 

itupun langsung ditegur oleh guru. 

 

Gambar 4.13 guru menegur murid yang tidak memperhatikan. 

Deskriptor keempat adalah Siswa rajin dalam mengikuti kegiatan. Dalam 

mengikuti kegiatan karawitan jawa jarang ada siswa yang membolos terkecuali 

ada kepentingan yang lain. 

4. Kewajiban warga lokal 
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Pada indikator Kewajiban warga lokal ini mendapatkan skor 10 dengan 

persentase 83,33% sehingga termasuk dalam kriteria baik. Berikut table hasil 

observasi pada indikator ini.  

Tabel 4.9  

Hasil observasi pada indikator kewajiban warga lokal 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kewajiban warga 

lokal 
√ √ √ √ √ √   √    √ √ √ 10 83.33% 

Sangat 

Baik 

 

Terdapat empat dekriptor dalam indikator ini yaitu 1) Siswa merawat alat-

alat Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan jawa dengan baik, 2) Siswa ikut 

menata alat karawitan dengan semangat, 3) Siswa dengan tanggungjawab 

mengembalikan alat karawitan setelah kegiatan, dan 4) Siswa belajar secara 

mandiri ketika sudah diberikan contoh. 

Deskriptor yang pertama adalah Siswa merawat alat-alat Kegiatan 

Ekstrakurikuler Karawitan jawa dengan baik. Dalam kegiatan ekstrakurkuler 

karawitan jawa siswa juga terlibat dalam merawat dan menjaga alat-alat yang 

digunakan dalam kegiatan. Hal ini dilakukan agar alat-alat bisa dipakai dengan 

awet dan baik. 

Deskriptor yang ketiga adalah Siswa ikut menata alat karawitan dengan 

semangat. Dalam beberapa kegitan juga terlihat siswa ikut menata alat-alat 

kegiatan seperti gamelan dan teks-teks gendhing yang akan dinyanyikan. 
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Gambar 4.14 siswa selesai menata gamlean untuk kegiatan. 

Deskriptor ketiga adalah Siswa dengan tanggungjawab mengembalikan alat 

karawitan setelah kegiatan. Setelah selesai kegiatan siswa biasanya 

mengembalikan alat-alat kegiatan pada tempat penyimpanannya. Kemudian 

untuk teks gendhing dikumpulkan menjadi satu dalam map tempat kumpulan 

teks gendhing. 

Deskriptor yang keempat adalah Siswa belajar secara mandiri ketika sudah 

diberikan contoh. Ketika pelatih belum datang ada beberapa siswa yang secara 

mandiri latihan gamelan tanpa didampingi oleh pelatih. Hal ini menunjukan 

bahwa anak memiliki kesadaran sendiri untuk bermain gamelan. 

5. Kesadaran dan kemampuan melestarikan budaya. 

Pada Kesadaran dan kemampuan melestarikan budaya ini mendapatkan skor 

12 dengan persentase 100% sehingga termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Berikut table hasil observasi pada indikator ini.  

 

 

Tabel 4.10  
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Hasil observasi pada indikator kesadaran dan kemampuan 

melestarikan budaya 

 

Indikator 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Total 

Skor 
persentase Kriteria 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kesadaran dan 

kemampuan 

melestarikan budaya 

√ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  12 100.00% 
Sangat 

Baik 

 

Terdapat empat dekriptor dalam indikator ini yaitu 1) Siswa lebih senang 

memainkan gamelan, 2) Siswa senang melestarikan kebudayaan lokal, 3) 

Siswa mengikuti kegiatan karawitan dengan kesadaran diri sendiri, dan 4) 

Siswa percaya diri ketika bermain gamelan. 

Deskriptor yang pertama adalah Siswa lebih senang memainkan gamelan. 

Dalam mengikuti kegiatan ini siswa terlihat senang dalam bermain gamelan. 

Hal ini juga dukung dengan jawaban siswa terhadap pernyataan Saya lebih 

senang memainkan gamelan dari pada alat musik modern. 

 

Diagram 4.4 hasil jawaban angket pada pernyataan saya lebih 

senang memainkan gamelan dari pada alat musik modern 

Dari pernyataan tersebut mengasilkan tiga jawaban yang keluar. Ada satu 

orang siswa yang menjawab ragu-ragu sehingga persentase jawaban ragu-ragu 

Tidak Setuju 
0% 

Ragu-ragu 
5% 

Setuju 
43% Sangat Setuju 

52% 

SAYA LEBIH SENANG MEMAINKAN GAMELAN 
DARI PADA ALAT MUSIK MODERN 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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adalah 5%. Kemudian yang menjawab setuju ada 9 anak sehingga persentase 

jawaban setuju adalah 43%. Lalu yang menjawab dengan sangat setuju ada 11 

anak sehingga persentase jawaban sangat setuju adalah 52%. Dengan begitu 

dapat disimpulkan anak-anak suka dalam bermain gamelan. 

Deskriptor yang kedua adalah Siswa senang melestarikan kebudayaan lokal. 

Karawitan jawa merupakan kebudayaan lokal. Dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa ini para siswa juga termasuk dalam 

melestarikan budaya lokal. Selain itu siswa juga didukung dengan jawaban atas 

pernyataan Saya mempelajari kebudayaan lokal dalam rangka ikut serta 

melestarikan. 

 

Diagram 4.5 Hasil jawaban angket pada pernyataan Saya 

mempelajari kebudayaan lokal dalam rangka ikut serta melestarikan 

Terdapat dua jawaban dari pernyataan tersebut yaitu seetuju dan sangat 

setuju. Yang menjawab setuju ada 3 anak sehingga persentase jawaban setuju 

adalah 14%. Kemudian yang menjawab sangat setuju ada 18 anak sehingga 

persentase jawaban sangat setuju adalah 86%. Dapat disimpulkan bahwa anak-

anak mempelajari gamelan untuk melestarikan kebudayaan. 

Tidak Setuju 
0% 

Ragu-ragu 
0% 

Setuju 
14% 

Sangat Setuju 
86% 

SAYA MEMPELAJARI KEBUDAYAAN LOKAL DALAM 
RANGKA IKUT SERTA MELESTARIKAN 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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Deskriptor yang ketiga adalah Siswa mengikuti kegiatan karawitan dengan 

kesadaran diri sendiri. Dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan 

jawa, siswa cukup memiliki kesadaran dari diri mereka sendiri. Jadi mereka 

mengikut kegiatan tanpa paksaan dari guru. Hal ini juga didukung dengan 

jawaban dari pernyataan Mengikuti kegiatan karawitan dengan kesadaran diri. 

 

Diagram 4.6 hasil jawaban angket pada pernyataan mengikuti 

kegiatan karawitan dengan kesadaran diri 

Terdapat dua jawaban yang muncul dari pernyataan yang diberikan pada 

siswa melalui angket. Untuk jawaban setuju ada 7 anak sehingga persentase 

jawaban setuju adalah 28% dan untuk jawaban sangat setuju ada 14 anak 

sehingga jawaban sangat setuju memiliki persentase 72%. Dari jawaban angket 

tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak mengikuti kegiatan karawitan 

jawa dengan kesadaran diri mereka sendiri. 

Deskriptor yang keempat adalah Siswa percaya diri ketika bermain 

gamelan. Dalam memainkan gamelan saat kegiatan terlihat bahwa siswa sangat 

percaya diri. Walaupun terkadang salah saat memainkan gaelan tetapi mereka 

sangat percaya diri saat bermain. 

Tidak Setuju 
0% 

Ragu-ragu 
0% 

Setuju 
28% Sangat Setuju 

72% 

MENGIKUTI KEGIATAN KARAWITAN DENGAN 
KESADARAN DIRI 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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4.2.3. Faktor-Faktor Pendukung Kegiatan Ekstrakarawitan Jawa 

Faktor-faktor pendukung suatu kegiatan dapat berasal dari dalam diri dan 

dari lingkungan sekitar. Pada ekstrakurikuler karawitan jawa ini faktor-faktor 

pendukungnya berasal dari dalam diri siswa, sekolah dan orangtua mereka. 

Dalam meneliti faktor-faktor pendukung, peneliti mengajukan angket pertanyaan 

tentang dukungan orang-orang disekitar mereka seperti guru-guru, teman dan 

orang tua mereka. 

1. Faktor dari dalam diri sendiri 

 

Diagram 4.7 Hasil jawaban angket pada pernyataan mengikuti 

kegiatan dengan kesadaran diri sendiri 

Peneliti mengajukan pernyataan mengikuti kegiatan karawitan dengan 

kesadaran diri sendiri. Kemudian terdapat 33 % jawaban setuju  dan 67 % 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tidak satu pun siswa yang menjawab 

ragu-ragu dan tidak setuju. Jumlah anak yang menjawab setuju ada 7 anak dan 

jumlah anak yang menjawab sangat setuju ada 13 anak. 

0% 0% 

33% 

67% 

MENGIKUTI KEGIATAN DENGAN KESADARAN DIRI 

SENDIRI 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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Data diatas menggambarkan bahwa semua siswa mengikuti kegiatan dengan 

kesadaran sendiri. Jadi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan 

jawa ini terdapat faktor pendukung dalam diri sendiri. Hal ini juga ditunjukan 

saat kegiatan ekstrakurikuler walaupun guru belum datang siswa dapat 

memainkan lagu yang mereka sudah hafal. 

 

Gambar 4.15 siswa bermain mandiri tanpa dampingan guru 

Selain itu hasil wawancara dengan guru pun juga mendapatkan hal yang 

sama yaitu siswa mengikuti kegiatan dengan kesadaran sendiri. 

“Pada awalnya ditawarkan keanak untuk mengikuti, awal-awal dipaksa, 

kemudian setelah terbiasa jadi kesadaraan anak timbul untuk mengikuti 

kegiatan.” 

 

Walaupun pada awal-awal kegiatan ada beberapa yang dipaksa tetapi 

setelah mengikuti kegiatan terus menerus siswa menjadi memiliki kesadaran 

untuk mengikuti kegiatan dengan sendirinya. 

 

2. Faktor dari sekolah 
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Diagram 4.8 Hasil jawaban angket pada pernyataan guru mendukung 

mengikuti kegiatan karawitan jawa 

Pada pernyataan guru-guru mendukung mengikuti kegiatan karawitan jawa, 

ada tujuh siswa dengan persentase 33% yang menjawab setuju dan empat belas 

siswa dengan persentase 67% menjawab sangat setuju. Dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa semua siswa merasa mendapat dukungan dari lingkungan 

sekolah. 

Selain dari data tersebut, dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SD 

Antonius 01 Semarang menyatakan bahwa sekolah sangat mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa. 

“Bentuk dukungan nya dengan mengijinkan mereka untuk tampil diluar 

sekolah dan mengikuti lomba-lomba.” 

 

Dengan diikutkannya siswa-siswa dalam lomba-lomba karawitan dan juga 

tampil diluar sekolah, maka sekolah sangat mendukung dengan kegiatan 

karawitan ini. 

0% 0% 

33% 

67% 

GURU MENDUKUNG MENGIKUTI KEGIATAN KARAWITAN 
JAWA 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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Selain dukungan dari sekolah mereka juga mendapatkan dukungan dari 

teman-teman mereka. 

 

Diagram 4.9 Hasil jawaban angket pada pernyataan teman 

mendukung mengikuti kegiatan karawitan jawa 

Pada pernyataan teman mendukung mengikuti kegiatan karawitan jawa, 

14% siswa menjawab ragu-ragu, 38 % siswa menjawab setuju, dan 48 % siswa 

menjawab sangat setuju. Tidak satupun siswa yang menjawab tidak setuju. 

Jumlah anak yang menjawab dengan ragu-ragu ada 3 anak, yang menjawab 

setuju ada 8 anak, dan yang menjawab sangat setuju ada 10 anak. Dari data 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belum semua anak mendapatkan 

dukungan dari teman-temannya. 

 

3. Faktor dari keluarga 

0% 
14% 

38% 

48% 

TEMAN MENDUKUNG MENGIKUTI KEGIATAN KARAWITAN 
JAWA 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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Diagram 4.10 Hasil jawaban angket pada pernyataan keluarga 

mendukung mengikuti kegiatan karawitan jawa 

Pada pernyataan keluarga mendukung mengikuti kegiatan karawitan jawa 

hanya muncul dua jawaban yaitu, setuju dan sangat setuju. 40% siswa 

menjawab setuju dan 60% siswa menjawab sangat setuju. Jumlah anak yang 

menjawab setuju ada 8 anak dan yang menjawab sangat setuju ada 12 anak. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semua anak yang mengikuti 

kegiatan karawitan mendapat dukungan dari keluarganya. 

Selain dari guru kegiatan, kepala sekolah pun juga memberi pernyataan 

bahwa orang tua siswa juga merespon secara positif kegiatan yang diikuti 

anak-anaknya. 

“Orangtua sangat mendukung dan orangtua memberi respon positif.”  

 

Dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa orangtua sangat 

mendukung dengan kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa 

 

 

4.3. PEMBAHASAN 

0% 0% 

40% 

60% 

KELUARGA MENDUKUNG MENGIKUTI 
KEGIATAN KARAWITAN JAWA 

Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
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4.3.1. Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Kegiatan ekstrakurikuler lebih dititikberatkan pada pembinaan dan 

pengembangan kepribadian siswa secara utuh, tidak hanya mencakup 

pengembangan pengetahuan keterampilan saja, akan tetapi juga sikap, perilaku 

dan pola pikir yang utuh dan termasuk memadukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta keimanan dan ketakwaan. Kegiatan hubungan antara berbagai 

mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat serta melingkupi upaya pembinaan 

manusia seutuhnya (Depdiknas 1992: 20).  

Menurut pedoman Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan 

bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah Meningkatkan pengetahuan 

siswa dalam aspek kognitif dan afektif, Mengembangkan bakat dan minat 

siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia Indonesia 

seutuhnya Mengetahui, mengenal, serta membedakan hubungan antara satu 

mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. (Depdikbud 1990: 11). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan (2008: 4), pembinaan 

kesiswaan memiliki tujuan sebagai mana dijelaskan berikut ini.  

5) Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi 

bakat, minat, dan kreativitas. 

6) Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari 

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. 
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7) Mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai 

bakat dan minat. 

8) Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak 

mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka 

mewujudkan masyarakat mandiri (civil society). 

Kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa di SD Antonius 01 Semarang 

diadakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi siswa dalam bermain 

alat musik tradisional. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk memberi 

pelajaran pada anak untuk belajar tentang budaya asli daerahnya. Dengan 

mempelajari budaya daerahnya siswa diharapkan dapan memiliki nilai cinta 

budaya pada dirinya. 

4.3.2. Bentuk Cinta Budaya Anak dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Karawitan Jawa 

Ada 18 nilai karakter yang harus dimiliki anak-anak sekarang. Nilai-

nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diidentifikasi dari agama, Pancasila, budaya, dan pendidikan nasional. 

(Depdiknas, 2010:9) 18 karakter tersebut antara lain Religius, Jujur, Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat 

kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat / komunikatif, 

Cinta damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli social, dan 

Tanggungjawab. 

Bentuk nilai cinta budaya pada diri siswa yang terlihat saat kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa antara lain siswa memiliki rasa ingin tahu 
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terhadap budaya lokal, siswa memiliki apresiasi terhadap kebudayaan lokal, 

siswa disiplinan dalam mengikuti kegiatan, siswa mengetahui memiliki 

kewajiban kewajiban warga lokal untuk melestarikan budaya, siswa memiliki 

kesadaran dan kemampan melestarikan budaya. 

4.3.3. Faktor-Faktor Pendukung Kegiatan Ekstrakarawitan Jawa 

Menurut Sangalang menyatakan bahwa Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik, 

yaitu faktor kecerdasan, faktor bakat, faktor minat dan perhatian, faktor 

motivasi, faktor cara belajar, faktor lingkungan keluarga serta faktor sekolah. 

(Nuryadi. 2015:684) 

Pencapaian prestasi belajar yang baik tidak hanya diperoleh dari tingkat 

kecerdasan siswa saja, tetapi juga didukung oleh lingkungan keluarga dan 

sekolah dimana guru dan alat belajar dijadikan sebagai sumber belajar bagi 

kelancaran proses belajar mengajar. Berdasarkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, maka terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar diantaranya yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal, antara lain: 

3) Faktor intern terdiri dari faktor fisiologis (kesehatan jasmani dan rohani), 

dan faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan). 

4) Faktor ekstern yaitu faktor dari luar siswa antara lain: lingkungan belajar 

baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, guru dan cara mengajarnya, 

alat yang digunakan dalam belajar. (Nuryadi. 2015:684) 
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Faktor Pendukung dalam kegiatan karawitan jawa di SD Antonius 01 

Semarang berasal dari dua faktor utama yaitu, faktor dalam diri siswa dan 

faktor dari luar siswa. Faktor dalam diri siswa meliputi semangat, minat dan 

kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan. Kemudian faktor dari luar siswa dapat 

berasal dari dua lingkungan disekitar siswa yaitu lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga. Pertama dukungan dari sekolah yang berasal dari guru, 

sarana dan prasarana sekolah dan dukungan dari teman. Kemudian dukungan 

dari luar siswa yang kedua adalah dari lingkungan keluarga. 

4.4.  Implikasi Hasil 

Penelitian Ini mendeskripsikan peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan Jawa 

dalam menanamkan nilai cinta budaya pada anak di SD Antonius 01 Semarang 

4.4.1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini membawa implikasi teoritis atas berbagai teori maupun 

hasil penelitian terdahulu yang mendasarinya. Hasil penelitian ini menunjukan 

adanya peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa dalam menanamkan nilai 

cinta budaya pada anak di SD Antonius 01. 

Nilai cinta budaya termasuk dalam salah satu 18 karakter anak bangsa 

yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi 

terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. (Depdiknas, 2010:9). Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat 

memperkuat teori yang telah ada. Sehingga dapat menjadi rujukan atas 

referensi bagi yang memiliki kebijakan. (Kepala sekolah dan dinas terkait) 
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4.4.2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu peneliti menjadi lebih 

mengetahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa tidak hanya 

mengandung unsur keindahan tetapi juga dapat menanamkan nilai cinta budaya 

pada siswa. Peneliti juga bisa menerapkan hasil penelitian ini untuk melestarikan 

budaya karawitan jawa. 

4.4.3. Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari penelitian ini yaitu sekolah lain juga dapat 

menerapkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa seperti yang 

ada di SD Antonius 01 semarang. Dengan mengadakan ekstrakurikuler 

karawitan jawa diharapakan nilai cinta budaya dapat tertanamkan pada diri anak-

anak. 
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BAB V 

  PENUTUP 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam 

bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran ekstrakurikuler Karawitan jawa sangat berperan dalam 

menanamkan nilai cinta budaya pada siswa. Hal ini ditunjukan oleh 

guru yang berhasil memenuhi beberapa indikator antara lain 

Pemahaman guru terhadap peserta didik, Perancangan pembelajaran, 

Kemampuan mengembangkan potensi peserta didik, Kemampuan 

memotivasi siswa dalam pembelajaran, dan kemampuan mengelola 

pembelajaran..  

2. Bentuk nilai cinta budaya pada diri siswa yang terlihat saat kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa antara lain siswa memiliki rasa ingin 

tahu terhadap budaya lokal, siswa memiliki apresiasi terhadap 

kebudayaan lokal, siswa disiplinan dalam mengikuti kegiatan, siswa 

mengetahui memiliki kewajiban kewajiban warga lokal untuk 

melestarikan budaya, siswa memiliki kesadaran dan kemampan 

melestarikan budaya. 

3. Faktor pendukung dalam kegiatan karawitan jawa berasal dari 

kesadaran diri siswa untuk mengikuti kegiatan karawitan jawa, 

dukungan dari keluarganya dalam mengikuti kegiatan, dukungan dari 
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lingkungan sekolahnya seperti dari guru, teman-temannya dan kepala 

sekolah. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan yang dibuat peneliti terhadap pelaksanaan 

penelitian deskriptif mengenai peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa 

dalam menanamkan nilai cinta budaya pada siswa di SD Antonius 01 

Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Guru Ekstrakurikuler 

Dalam kegiatan karawitan jawa guru dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa yang belum ikut kegiatan agar terlibat untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa. 

5.2.2. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya mempertahankan dan meningkatkan kegiatan 

karawitan jawa agar melalu kegiatan karawitan jawa menjadi wadah bagi 

siswa untuk mempelajari kebudayaan lokal sehingga dapat melestarikan 

kebudayaan lokal. 

5.2.3. Bagi Siswa 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa merupakan 

kesempatan bagi siswa juga untuk mengembangkan potensi mereka 

dalam bermain alat musik tradisional dan menyanyikan gendhing-

gendhing jawa. 
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Lampiran 1 

Kisi-kisi Instrumen Pengambilan data 

 

Judul : Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Jawa untuk Meningkatkan Nilai 

Cinta Budaya pada Anak Di SD Antonius 01 Semarang 

Variabel Indikator Instrumen yang 

digunakan 

Sumber data 

Pembelajaran 

ekstrakurikuler  

Karawitan 

jawa 

1. Pemahaman guru 

terhadap peserta didik 

2. Perancangan 

pembelajaran 

3. Kemampuan 

mengembangkan 

potensi peserta didik 

4. Kemampuan dalam 

memotivasi siswa saat 

pembelajaran 

5. Kemampuan 

mengelola 

pembelajaran 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentas

i 

 Catatan 

lapangan 

 Pelatih 

Ekstrakurikuler 

Karawitan jawa 

 Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Karawitan jawa 

 Siswa 
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Bentuk Cinta 

Budaya Pada 

anak 

1. Rasa Ingin tahu 

terhadap kebudayaan 

lokal 

2. Apresiasi terhadap 

kebudayaan 

3. Kedisiplinan dalam 

mengikuti kegiatan 

4. Kewajiban warga 

Lokal 

5. Kesadaran dan 

kemampuan 

melestarikan budaya 

 Obserasi 

 Wawanara 

 Angket 

 Dokumentasi 

 Catatan 

Lapangan 

 Siswa 

 Pelatih 

Ekstrakurikuler 

Karawitan jawa 

 Guru  

 Kepala  sekolah 

 Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Karawitan jawa 

Faktor-faktor 

pendukung 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

1. Faktor intern 

a. Fisik 

b. psikologis 

2. Faktor ekstern 

a. Keluarga 

b. Sekolah 

c. Masyarakat 

 Angket 

 Catatan 

lapangan 

 Wawancara 

 Dokumentas

i  

 Sekolah 

 Kepala sekolah 

 Guru 

 Kondisi 

lingkungan 

siswa 
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Lampiran 2 

LEMBAR OBSERVASI 

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

Observer  :  

Lokasi Observasi : 

Tanggal Observasi : 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom cek yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

2.  Kriteria penilaian 

a. Nilai 0= Jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

e. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

3.Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan!  

N

o 

Indikator Deskriptor Cek 

(√) 

Total 

Skor 

1 Pemahaman guru 

terhadap peserta 

didik 

a. Guru Membantu siswa menyadari kekuatan dan 

kelemahan diri 

  

b. Guru Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan 

diri 

 

c. Guru bersifat terbuka terhadap pendapat siswa  

d. Guru sabar dalam mengajar siswa yang sulit belajar 

gamelan 

 

2 Perancangan 

pembelajaran 

a. Guru mengajarkan teknik memukul dengan 

semangat 

  

b. Guru mengajarkan teknik memegang gamelan 

dengan semangat 

 

c. Guru mengajarkan cara menyanyikan gendhing 

dengan semangat 

 

d. Guru mengajarkan titi laras dengan sabar  

3 Kemampuan 

mengembangkan 

potensi peserta 

didik 

a. Guru senang menjawab pertanyaan dari siswa   

b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk mencoba 

setelah memberikan contoh 

 

c. Guru memberi kebebasan siswa untuk memilih 

gamelan yang ingin dimainkan 

 

d. Guru memberi semangat ketika siswa bermain alat 

music 

 

4 Kemampuan a. Guru memberi motivasi pada siswa yang sulit 

mengerti pembelajaran 
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memotivasi siswa 

dalam 

pembelajara 

b. Guru mencontohkan teknik memukul dengan sabar 

c. Guru memberi contoh menyanyikan gendhing 

dengan semangat 

d. Guru memberi contoh memegang gamelan dengan 

sabar 

5 kemampuan 

mengelola 

pembelajaran 

a. Guru menggunakan Bahasa yang komunikatif dalam 

penyampaian materi 

  

b. Guru bersemangat dalam memimpin jalannya lagu 

c. Guru dengan sabar memberi motivasi terhadap murid 

yang bosan 

d. Guru menggunakan media pembelajaran yang 

menarik siswa 

Skor   

Kriteria   

Keterangan : 

Skor maksimal 4 x 5 = 20 poin 

Semarang, ……………………… 

Obserever  

 

 

 

(………………………………) 

 

Tabel Kriteria Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 
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HASIL PENGAMATAN  

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

Pertemuan pertama 

31 Mei 2016 

 

No Indikator 
deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Pemahaman guru terhadap 

peserta didik   
√ √ √ 3 

2 Perancangan pembelajaran √ √ √ √ 4 

3 
Kemampuan Mengembangkan 

Potensi Peserta didik   
√ √ √ 3 

4 
Kemampuan Memotivasi siswa 

dalam pembelajaran   
√ √ √ 3 

5 
Kemampuan mengelola 

pembelajaran 
√ √ √   3 

jumlah 17 

Persentase tiap pertemuan 85% 

Kriteria Sangat Baik 

 

Tabel Kriteria Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 
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HASIL PENGAMATAN  

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

Pertemuan kedua 

7 juni 2016 

 

No Indikator 
deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Pemahaman guru terhadap 

peserta didik 
√ √ √ √ 4 

2 Perancangan pembelajaran √ √ √ √ 4 

3 
Kemampuan Mengembangkan 

Potensi Peserta didik 
√ √ √   3 

4 
Kemampuan Memotivasi siswa 

dalam pembelajaran 
√ √   √ 3 

5 
Kemampuan mengelola 

pembelajaran 
√ √ √   3 

jumlah 17 

Persentase tiap pertemuan 83.33% 

Kriteria Sangat Baik 

 

Tabel Kriteria Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 
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HASIL PENGAMATAN  

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

Pertemuan ketiga 

14 Juni 2016 

 

No Indikator 
deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Pemahaman guru terhadap 

peserta didik   
√ √ √ 3 

2 Perancangan pembelajaran √ √ √ √ 4 

3 
Kemampuan Mengembangkan 

Potensi Peserta didik 
√ √ √ √ 4 

4 
Kemampuan Memotivasi siswa 

dalam pembelajaran 
√ √ √ √ 4 

5 
Kemampuan mengelola 

pembelajaran 
√ √ √   3 

jumlah 18 

Persentase tiap pertemuan 90% 

Kriteria Sangat Baik 

 

Tabel Kriteria Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan Jawa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI 

BENTUK CINTA BUDAYA ANAK DALAM EKSTRAKURIKULER 

KARAWITAN JAWA 

Observer  :  

Lokasi Observasi : 

Tanggal Observasi : 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check (√) pada kolom cek yang sesuai dengan indikator 

pengamatan! 

2.  Kriteria penilaian 

a. Nilai 0= Jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

e. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

3.Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan!  

No Indikator Deskriptor Cek 

(√) 

Total 

Skor 

1 Rasa ingin 

tahu 

terhadap 

kebudayaan 

lokal 

a. Siswa Antusias dalam mengikuti 

Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan jawa 

  

b. Siswa mempelajari kebudayaan lokal 

dengan semangat 

 

c. Siswa senang bahwa karawitan jawa 

adalah kesenian tradisional 

 

d. Siswa senang memainkan alat music 

tradisional 

 

2 Apresiasi 

terhadap 

kebudayaan 

a. Siswa serius ketika pemberian materi 

dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Karawitan jawa 

  

b. Siswa senang terhadap kesenian 

karawitan jawa 

 

c. Siswa terlibat dalam merawat alat-alat 

untuk Kegiatan Ekstrakurikuler 

Karawitan jawa 
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d. Siswa senang dengan pertunjukan 

karawitan jawa 

 

 

3 Kedisiplinan 

dalam 

mengikuti 

kegiatan 

a. Siswa datang tepat waktu saat kegiatan   

b. Siswa fokus pada pelatih saat pemberian 

contoh 

 

c. Siswa tenang saat dijelaskan oleh pelatih  

d. Siswa rajin dalam mengikuti kegiatan  

4 Kewajiban 

warga lokal 

a. Siswa merawat alat-alat Kegiatan 

Ekstrakurikuler Karawitan jawa dengan 

baik 

  

b. Siswa ikut menata alat karawitan dengan 

semangat  

 

c. Siswa dengan tanggungjawab 

mengembalikan alat karawitan setelah 

kegiatan 

 

d. Siswa belajar secara mandiri ketika 

sudah diberikan contoh 

 

5 Kesadaran 

dan 

kemampuan 

melestarikan 

budaya 

a. Siswa lebih senang memainkan gamelan   

b. Siswa senang melestarikan kebudayaan 

lokal 

 

c. Siswa mengikuti kegiatan karawitan 

dengan kesadaran diri sendiri 

 

d. Siswa percaya diri ketika bermain 

gamelan 

 

Skor   

Kriteria   

Keterangan : 

Skor maksimal 4 x 5 = 20 poin 

Semarang, ……………………… 

Obserever  

 

 

 

(………………………………) 
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Lampiran 4 

 

HASIL PENGAMATAN 

BENTUK CINTA BUDAYA ANAK DALAM EKSTRAKURIKULER 

KARAWITAN JAWA 

Pertemuan Pertama 

31 Mei 2016 

 

No Indikator 
deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Rasa ingin tahu terhadap 

kebudayaan lokal √ 
√ √ √ 4 

2 Apresiasi terhadap kebudayaan √ √ 
 

√ 3 

3 
Kedisiplinan dalam mengikuti 

kegiatan 
√ √ √ √ 4 

4 Kewajiban warga lokal   √ √ √ 3 

5 
Kesadaran dan kemampuan 

melestarikan budaya 
√ √ √ √  4 

Jumlah 18 

Persentase tiap pertemuan 90% 

Kriteria Sangat Baik 

 

Tabel Kriteria Bentuk Cinta Budaya Anak Dalam Ekstrakurikuler 

Karawitan Jawa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 
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HASIL PENGAMATAN 

BENTUK CINTA BUDAYA ANAK DALAM EKSTRAKURIKULER 

KARAWITAN JAWA 

Pertemuan kedua 

7 juni 2016 

 

No Indikator 
deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Rasa ingin tahu terhadap 

kebudayaan lokal 
√ √ √ √ 4 

2 Apresiasi terhadap kebudayaan √ √ 
 

√ 3 

3 
Kedisiplinan dalam mengikuti 

kegiatan 
√ √ 

 
√  3 

4 Kewajiban warga lokal 
 

√  √ √ 3 

5 
Kesadaran dan kemampuan 

melestarikan budaya 
√ √ √ √  4 

jumlah 17 

Persentase tiap pertemuan 85% 

Kriteria Sangat Baik 

 

Tabel Kriteria Bentuk Cinta Budaya Anak Dalam Ekstrakurikuler 

Karawitan Jawa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 
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HASIL PENGAMATAN 

BENTUK CINTA BUDAYA ANAK DALAM EKSTRAKURIKULER 

KARAWITAN JAWA 

Pertemuan ketiga 

14 Juni 2016 

 

No Indikator 
deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 
Rasa ingin tahu terhadap 

kebudayaan lokal 
√ √ √ √ 4 

2 Apresiasi terhadap kebudayaan √ √ 
 

√ 3 

3 
Kedisiplinan dalam mengikuti 

kegiatan  
√ √ √ 3 

4 Kewajiban warga lokal √ √ √ √ 4 

5 
Kesadaran dan kemampuan 

melestarikan budaya 
√ √ √ √  4 

jumlah 18 

Persentase tiap pertemuan 90% 

Kriteria Sangat Baik 

 

Tabel Kriteria Bentuk Cinta Budaya Anak Dalam Ekstrakurikuler 

Karawitan Jawa 

Kriteria Ketuntasan Kategori 

16,5 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

11,5 ≤ skor < 16,5 Baik 

5,5 ≤ skor < 11,5 Cukup 

0 ≤ skor < 5,5 Kurang 
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CATATAN LAPANGAN 

PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

UNTUK MENINGKATKAN NILAI CINTA BUDAYA PADA ANAK 

Tanggal penelitian : 

Observer  : 

Lokasi Penelitian : 

Petunjuk : Catatlah secara singkat Hal-hal yang berkaitan tentang peran 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

Semarang, ……………………… 

Peneliti  

 

 

 

(………………………………) 
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CATATAN LAPANGAN  

Pertemuan Pertama 

 

Tanggal penelitian : 31 Mei 2016 

Lokasi Penelitian : SD Antonius 01 Semarang 

 Pelatih ektrakurikuler karawitan jawa di SD Antonius 01 Semarang 

seharusnya ada dua orang pelatih yaitu bapak Suparji dan bapak Marjuki. Karena 

bapak marjuki berhalangan hadir maka kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa 

kali ini hanya dipimpin leh bapak suparji. Tujuan kegiatan kali ini untuk latihan 

tampil dalam pentas seni akhir tahun pelaharan 2015/2016. Kegiatan dilakukan di 

beranda aula yang juga merupakan tempat penyimpanan gamelan 

 Peserta yang mengikuti kegiatan kali ini hanya kelas 5 karena anak-anak 

kelas 6 sedang libur usai ujian nasional. Latihan dimulai pukul 13.00, tiga puluh 

menit setelah jam pelajaran selesai. Walaupun kegiatan belum mulai sudah ada 

anak yang datang untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa. 

Beberapa anak mulai bermain dengan gendhing-gendhing yang sudah pernah dia 

pelajari. Kemudian beberapa anak pun menyusul datang dalam kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa. 

 Tepat pukul 13.00 pak Parji pun datang dan kegiatan pun segera dimulai. 

Kegiatan dimulai dengan salam dan doa. Kemudian pelatih menuliskan lagu yang 

akan digunakaan untuk tampil pada pentas seni. Pada pembelajaran kali ini agak 

kurang kondusif karena hanya dilatih oleh satu pelatih. Jadi perhatian untuk tiap 

pemain gamelan agak kurang. Kegiatan berlangsung selama satu jam sampai 

dengan pukul 14.00. 

Semarang, 31 Mei 2016 

Peneliti  

 

 

 

(Alexander Dwi Nanda Indra K.) 
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CATATAN LAPANGAN  

Pertemuan Pertama 

 

Tanggal penelitian : 7 Juni 2016 

Lokasi Penelitian : SD Antonius 01 Semarang 

 

 Pada kegiatan tanggal 7 juni 2016 ini kegiatan dipimpin oleh dua pelatih. 

Semua pelatih dapat hadir dalam kegiatan. Latihan dimulai pada jam yang sama 

seperti latihan sebelumnya. Latihan diadakan diaula yang sama tetapi berbeda 

tempat, yang kemarin berada di beranda aula sekarang latihan diadakan di depan 

panggung aula. Hal ini dikarenakan alat-alat baru selesai dipindah dari tempat 

penyimpanan dan dibersihkan. 

 Pada kegiatan hari ini ada beberapa guru yang ikut latihan. Dapat dilihat 

walaupun guru yang bukan melatih kegiatan mau mengikuti untuk memberi 

semangat pada siswa yang ikut kegiatan. Pada latihan kali ini dibagi untuk yang 

kelas lima bagian penabuh gamelan dan untuk kelas enam bagian penyanyi 

gendhing. Kegiatan berjalan selama satu jam seperti biasanya. 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 7 Juni 2016 

Peneliti  

 

 

 

(Alexander Dwi Nanda Indra K.) 
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CATATAN LAPANGAN  

Pertemuan Pertama 

 

Tanggal penelitian : 14 Juni 2016 

Lokasi Penelitian : SD Antonius 01 Semarang 

 

 Pada latihan hari ini semua pelatih dapat hadir untuk memimpin kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan jawa. Kegiatan kali ini dilakukan didalam kelas lima 

karena alat-alat sudah dipindahkan untuk persiapaan pentas seni. Latihan kali ini 

juga digunakan untuk gladi bersih kegiatan pentas seni yang akan dilakukan 

keseokan hari. Latihan dimulai agak mundur arena ada beberapa anak yang datang 

terlambat. Hal ini dikarenakan jam latihan pada pukul 15.00, banyak siswa yang 

telat berangkat dan juga ada yang terjebak macet saat mau berangkat latihan. 

 Latihan dimulai pertama untuk pelatihan penyanyi gendhing yang 

dimantapkan suaranya agar besok dapat tampil dengan baik. Setelah penyanyi 

gendhing sudah hafal baru bermain diiringi dengan tabuhan gamelan. Latihan kali 

ini berjalan cukup lama karena untuk mematangkan penampilan keesokan 

harinya. 

 

 

 

 

 

Semarang, 14 Juni 2016 

Peneliti  

 

 

 

(Alexander Dwi Nanda Indra K.) 
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Lampiran 5 

LEMBAR ANGKET 

PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

UNTUK MENINGKATKAN NILAI CINTA BUDAYA PADA ANAK 

Nama Siswa  : 

Kelas   : 

Petunjuk: 

Centanglah (√) pada kolom SS jika Sangat setuju dengan descriptor, S jika setuju 

dengan descriptor, R jika ragu dengan descriptor, dan TS jika tidak setuju dengan 

deskriptor 

No Deskriptor SS 

(4) 

S 

(3) 

R 

(2) 

TS 

(1) 

1 Ekstrakurikuler Karawitan tidak membosankan karena 

sudah ketinggalan zaman 

    

2 Saya mempelajari kebudayaan local dalam rangka ikut 

serta melestarikan 

    

3 Saya mengetahui bahwa karawitan jawa adalah 

kesenian tradisional 

    

4 Pertunjukan Karawitan adalan pertunjukan yang 

membosankan 

    

5 Kurangnya nilai cinta budaya disebabkan karena 

kurang partisipasi masyarakat 

    

6 Generasi muda tidak perlu terlibat dalam kegiatan 

pelestarian budaya 

    

7 Keluarga mendukung ketika saya mengikuti kegiatan 

karawitan jawa 

    

8 Guru-guru mendukung ketika saya mengikuti kegiatan 

karawitan jawa 

    

9 Teman-teman mendukung saya mengikuti kegiatan     
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ekstrakurikuler karawitan jawa 

10 Kebudayaan luar lebih menarik daripada budaya lokal     

11 Saya perlu mempelajari kesenian karawitan jawa      

12 Saya bertanggung jawab terhadap kelestarian budaya 

local 

    

13 Saya lebih senang memainkan gamelan dari pada alat 

music modern 

    

14 Generasi muda berperan penting dalam melestarikan 

kebudayaan local 

    

15 Mengikuti kegiatan karawitan dengan kesadaran diri     

Skor     

Kriteria     
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HASIL REKAP ANGKET  

PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA UNTUK MENINGKATKAN NILAI CINTA BUDAYA 

PADA ANAK  

no nama 
Poin Tiap Nomor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Clara Mahadika Evans Tabalena 1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 

2 Devi 1 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 1 4 4 

3 Ave Aulia Setyawati 1 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 

4 Julian Timoti Widiatama 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 

5 Etheldreda Jessica K. 1 4 3 3 1 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 

6 Jessica Ayu Permata Sari 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 

7 Maria Aprivita C.P. 1 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 

8 Albertus Satriya Yuditya 1 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4   2 3 4 

9 Katarina Devina 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 

10 Putri Intania 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

11 Sylvester Satria Adi Nugroho 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 
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12 Yohanes Natanael Satrio Tyasko 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

13 Nabila Ulay Prabadani 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

14 Rofhino Evananda Dharma Saputra 1 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 1 4 4 

15 Claudia Ananda Putri Christian 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 

16 Gabriel Kayla Heilani 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 

17 Immanuel Bryan Nugroho 1 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 

18 Daniel Christiadi Nugroho 1 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 

19 Daniel Archi Robin Paulus 1 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 

20 Fransiskus Caesarian Aji Pramana 1 4   4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 4 4 

21 Claudi Altesaglory Kusmukti Irwanto 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1   4 

 

Keterangan 

1 = TS = Tidak setuju 

2 = R = ragu-ragu 

3 = S = Setuju 

4 = SS = Setuju 
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LEMBAR WAWANCARA GURU EKSTRAKURIKULER 

PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

UNTUK MENINGKATKAN NILAI CINTA BUDAYA PADA ANAK 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Usia  : 

Pertanyaan Jawaban 

1. Sejak kapan anda melatih Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

 

2. Bagaimana suka duka menjadi pelatih 

Kegiatan Ekstrakurikuler karawitan 

jawa? 

 

3. Apa saja materi yang anda berikan 

ketika Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa? 

 

4. Menurut anda apakah Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa penting 

dilaksanakan? 

 

5. Bagaimana pandangan anda tentang 

nilai cinta budaya pada anak saan ini? 

 

6. Apakah perlu penanaman nilai cinta 

budaya pada anak? Apakah Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa juga 

termasuk? 

 

7. Apa saja faktor pendukung Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

 

8. Apakah siswa mengikuti Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa dengan 
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antusias? 

 

Semarang, ……………………… 

Interviewer 

 

 

 

(………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA GURU EKSTRAKURIKULER 
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PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

UNTUK MENINGKATKAN NILAI CINTA BUDAYA PADA ANAK 

Nama  : Bapak Mardjuki 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat  : 

Usia  : 

Pertanyaan Jawaban 

1. Sejak kapan anda melatih Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

Mulai dari tahun 1981 sampai sekarang 

2. Bagaimana suka duka menjadi pelatih 

Kegiatan Ekstrakurikuler karawitan 

jawa? 

Sukanya menjadi pelatih ekstrakurikuler 

karawitan jawa itu bias momong anak-

anak jadi bias awet muda. Selain itu 

juga saya senang melihat anak-anak 

belajar main karawitan. 

Dukanya menjadi pelatih ya bayarannya 

sedikit, jadinya saya juga ngajar 

karawitan dibeberapa sekolah buat 

tambahan penghasilan. 

3. Apa saja materi yang anda berikan 

ketika Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa? 

Materi-materi yang diajarkan dari yang 

paling mudah adalah lagu-lagu dolanan 

seperti kupu-kupu, dayoh teko, dan lain-

lain. Kemudian lancaran seperti kebo 

gilo, nonton wayang, padhang bulan. 

Materi selanjutnya ketawang seperti ibu 

pertiwi, ketawang sanghyang. Yang 

terakhir materi yang paling sulit adalah 

ladran, contoh tembangnya santimulyo, 

kagok Madura. 

4. Menurut anda apakah Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa penting 

Penting sekali karena karawitan jawa itu 

budaya kita sendiri. Selain itu juga 
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dilaksanakan? untuk melestarikan budaya kita juga. 

5. Bagaimana pandangan anda tentang 

nilai cinta budaya pada anak saan ini? 

Anak-anak sekarang itu agak kurang 

cinta budayanya, banyak anak-anak 

yang kurang suka dengan budayanya 

sendiri. 

6. Apakah perlu penanaman nilai cinta 

budaya pada anak? Apakah Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa juga 

termasuk? 

Perlu sekali, nah salah satunya adalah 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan jawa 

ini. 

7. Apa saja faktor pendukung Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

Faktornya dari siswa sendiri dan 

lingkungan. Kalau dari siswa sendiri 

factor pendukungnya ya semangat siswa 

sendiri saat mengikuti kegiatan. 

Kemudian dukungan dari orangtua dan 

guru-guru disekolah 

8. Apakah siswa mengikuti Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa dengan 

antusias? 

Ya murid-murid sangat antusias dalam 

mengikuti kegiatan. 

 

   Semarang, 14 juni 2016 

Interviewer 

 

 

 

( Mardjuki ) 
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HASIL WAWANCARA GURU EKSTRAKURIKULER 

PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

UNTUK MENINGKATKAN NILAI CINTA BUDAYA PADA ANAK 

Nama  : F.X. Suparji 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat  : 

Usia  : 

Pertanyaan Jawaban 

1. Sejak kapan anda melatih Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

Sejak tahun 1983 

2. Bagaimana suka duka menjadi pelatih 

Kegiatan Ekstrakurikuler karawitan 

jawa? 

Sukanya anak-anak masih ada yang 

menguri-uri budaya 

Dukanya untuk mengjarkan pertama 

kali anak-anak kota tidak begitu suka 

3. Apa saja materi yang anda berikan 

ketika Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa? 

Yang diajarkan lancaran, ladran, dan 

ketawang 

4. Menurut anda apakah Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa penting 

dilaksanakan? 

Penting sekali, kalau tiidak salah saya 

dengar instruksi gubernur ditiap sekolah 

diusaahakan untuk ada gamelannya. 

Selain itu anak-anak yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan lebih 

banyak tau tentang sopan santun. 

5. Bagaimana pandangan anda tentang 

nilai cinta budaya pada anak saan ini? 

Sudah mulai luntur, contohnya saja 

anak-anak yang tidak ikut tampil itu 

kurang menyukai karawitan 

6. Apakah perlu penanaman nilai cinta 

budaya pada anak? Apakah Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa juga 

termasuk? 

Perlu sekali, karena untuk melestarikan 

kebudayaan kita sendiri salahsatu nya 

ya ekstrakurikuler karawitan ini. 
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7. Apa saja faktor pendukung Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

Factor pendukungnya dari sekolah dan 

orang tua murid. Sekolah mendukung 

dengan memberi nasihat dan 

mengikutkan mereka ke lomba-lomba 

tiap tahunnya. Kalau dari orang tua 

sangat mendukung sekali karena setiap 

ada kegiatan diluar sekolah orang tua 

ikut menemani dan mendukung anak-

anaknya. 

8. Apakah siswa mengikuti Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa dengan 

antusias? 

Pada awalnya ditawarkan keanak untuk 

mengikuti, awal-awal dipaksa, 

kemudian setelah terbiasa jadi 

kesadaraan anak timbul untuk 

mengikuti kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 

 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 
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Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Usia  : 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah anda juga ikut mengawasi 

jalannya Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa? 

 

2. Bagimana keadaan siswa ketika 

mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa? 

 

3. Bagaimanakah bentu dukungan 

sekolah terhadap Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

 

4. Menurut anda bagimaakah nilai cinta 

budaya pada anak saat ini? 

 

5. Dengan adanya Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa apakah 

dapat membantu penanaman nilai cinta 

budaya pada anak? 

 

6. Bagaimana respon orangtua murid 

ketika anaknya tampil untuk mewakil 

sekolah? 

 

7. Apakah Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa sudah menghasilkan 

prestasi? 

 

 

Semarang, ……………………… 

Interviewer 

 

 

 

(………………………………) 

 

 

 

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 
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PERAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

UNTUK MENINGKATKAN NILAI CINTA BUDAYA PADA ANAK 

Nama  : Sr. M. Sylviana, S.Pd. 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat  :  

Usia  : 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah anda juga ikut mengawasi 

jalannya Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa? 

Ya, saya sering ikut mengawasi 

kegiatan karena saya juga 

mengajar ekstrakurikuler 

kulintang yang latihannya di 

aula bersama dengan ekstra 

karawitan 

2. Bagimana keadaan siswa ketika 

mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa? 

Mereka terlihat senang, 

menikmati tembangnya dan 

bersemangat dalam bermain 

3. Bagaimanakah bentu dukungan 

sekolah terhadap Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa? 

Bentuk dukungan nya dengan 

mengijinkan mereka untuk 

tampil diluar sekolah dan 

mengikuti lomba-lomba 

 

4. Menurut anda bagimaakah nilai cinta 

budaya pada anak saat ini? 

Kalau disekolah kami anak-anak 

melestarikan budaya karena 

sekolah mendukung dengan 

menyediakan berbagai 

ekstrakurikuler karawitan dan 

kulintang. 

5. Dengan adanya Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa apakah 

dapat membantu penanaman nilai cinta 

budaya pada anak? 

Sangat membantu sekali dalam 

melestarikan budaya 



135 
 

 

6. Bagaimana respon orangtua murid 

ketika anaknya tampil untuk mewakil 

sekolah? 

Orangtua sangat mendukung dan 

orangtua memberi respon positif 

7. Apakah Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa sudah menghasilkan 

prestasi? 

Pernah juara di event-event 

semarang, dan juga sering 

mewakili rayon semarang 

selatan. 

 

 

 

Lampiran 9 
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LEMBAR DOKUMENTASI 

No Aspek yang diamati Hasil pengamatan 

1 Data peserta Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa 

 

2 Tempat Kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan jawa 

 

3 Keadaan alat-alat penunjang Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa 

 

4 Data atau foto ketika tampil diluar 

sekolah 

 

5 Foto saat latian rutin Kegiatan 

Ekstrakurikuler karawitan jawa 
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DATA PESERTA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN 

JAWA 

 

no Nama 

kelas 

1 Clara Mahadika Evans Tabalena V 

2 Devi V 

3 Ave Aulia Setyawati V 

4 Julian Timoti Widiatama V 

5 Etheldreda Jessica K. V 

6 Jessica Ayu Permata Sari V 

7 Maria Aprivita C.P. V 

8 Albertus Satriya Yuditya V 

9 Katarina Devina V 

10 Putri Intania V 

11 Sylvester Satria Adi Nugroho V 

12 Yohanes Natanael Satrio Tyasko VI 

13 Nabila Ulay Prabadani VI 

14 Rofhino Evananda Dharma Saputra VI 

15 Claudia Ananda Putri Christian VI 

16 Gabriel Kayla Heilani VI 

17 Immanuel Bryan Nugroho VI 

18 Daniel Christiadi Nugroho VI 

19 Daniel Archi Robin Paulus VI 

20 Fransiskus Caesarian Aji Pramana VI 

21 Claudi Altesaglory Kusmukti Irwanto VI 
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TEMPAT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN JAWA 

 

 

 

Tempat Latihan dan Penyimpanan Gamelan 

 

 

 

Beranda Aula 
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KEGIATAN KARAWITAN JAWA 
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ANGKET SISWA 
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