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ABSTRAK 

Amriti, Agustina. 2017. APRESIASI SISWA SMA NEGERI 1 KOTA TEGAL 
TERHADAP  KARAWITAN JAWA. Skripsi. Jurusan Sendratasik, Fakultas 

Bahasa dan  Seni, Universitas Negeri Semarang.Pembimbing I: Joko Wiyoso, 

S.Kar. M.Hum., Pembimbing II: Abdul Rachman, S.Pd., M.Pd.. 

 
Kata Kunci : Apresiasi, Karawitan Jawa, Siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal. 

 

 SMA Negeri 1 Kota Tegal, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas 

Negeri yang hingga sekarang masih menyantumkan materi karawitan Jawa pada 

salah satu mata pelajaran seni budaya dan juga di ekstrakurikuler merupakan 

paguyuban yang di namakan “Galir” atau Gala Laras Irama. Hal-hal yang 

menyebabkan peneliti tertarik meneliti apresiasi siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal 

adalah karena sekolah tersebut sebagai salah satu sekolah yang pembelajarannya 

mengarah ke musik tradisoinal, khususnya karawitan Jawa. Tujuan diadakannya 

pembelajaran karawitan Jawa di SMA Negeri 1 Kota Tegal yaitu yang pertama 

agar siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal dapat memahami dan menyukai budaya 

Jawa. Yang kedua, siswa diperkenalkan dengan musik tradisional milik sendiri 

agar siswa dapat mengapresiasi Karawitan Jawa dan  bangga dengan budaya 

sendiri. Manfaat penelitian : (1) secara teoritis yaitu menambah pengetahuan dan 

minat siswa terhadap karawitan. (2) secara praktis yaitu agar dapat mengenal, 

memahami, mengapresiasi, dan membawakan lagu-lagu karawitan.   

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif, dengan lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Kota Tegal. Adapun sasaran 

penelitiannya adalah apresiasi siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data dan 

kesimpulan.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal 

melalui tahap apresiasi yaitu dari mengamati, menghayati, menilai hingga 

penghargaan, menyatakan sikap apresiatif siswa yang menyukai musik karawitan 

Jawa bahkan terlibat langsung dalam sebuah pertunjukan atau pementasan 

karawitan Jawa lebih dominan pada tahap penghargaan. Sedangkan siswa yang 

tidak begitu menyukai karawitan mereka kurang bisa berapresiasi karena 

kurangnya minat untuk mendalami karawitan Jawa dan rasa ingin tahu mereka 

cukup rendah sehingga tingkat apresiasi mereka hanya pada taraf menghayati saat 

pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi banyak siswa seperti minat dan 

motivasi dari siswa itu sendiri. Kebanyakan siswa yang termotivasi dengan jenis 

musik lain (modern) sehingga tidak sedikit yang tidak tertarik musik tradisional 

khususnya karawitan Jawa ini.  

 Saran penulis yaitu intensitas kegiatan yang melibatkan karawitan 

sebaiknya ditambah. Mengingat masih banyaknya siswa yang belum bisa 

mengapresiasi karawitan dengan baik. Bagi siswa yang sering mengikuti kegiatan 

yang khususnya karawitan, sebaiknya mengajak siswa yang lain untuk ikut 

berpartisipasi. 
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ABSTRAK 

 

Amriti, Agustina. 2017. Students Appreciation of SMA Negeri 1 Tegal forJava 
 Karawitan. Essay. Sendratasik Major, Language and ArtFaculty,

 Semarang State University. Supervisor I: Joko Wiyoso, S.Kar.M.Hum., 

 Supervisor II: Abdul Rachman, S.Pd., M.Pd. . 

 

Keywords: Appreciation, Java Karawitan,Students of SMA Negeri 1 Tegal .  
  

 SMAN 1 Kota Tegal, is one of Senior High School that exist in Central 

Java, Indonesia that still give the material of Javanese Karawitan until now to one 

of material that is culture art and also extracurricular material which is a 

community called "Galir" or Gala Laras Irama. The things that cause researchers 

interested in the appreciation of students of SMAN 1 Tegal is because the school 

as one of the schools that learning to the music tradisoinal, particularly Javanese 

Karawitan . The existence of  the aim of learning Javanese gamelan in SMAN 1 

Tegal to make students of  SMAN 1 Tegal can understand and  love the Javanese 

culture. Second, the students with their own traditional music can appreciate and 

proud of Javanese Karawitan as their own culture and not inferior to foreigner 

who are more trusted in Javanese karawitan.  

 Approach that used in this research was descriptive qualitative one, with 

research located at SMA Negeri 1 Tegal. There were also have a goal of research 

that was students appreciation of SMA Negeri 1 Tegal. Data collection  

techniques usedthat were observation, interviews, and documentation. Data 

analysis was performed through reduction, data presentation and conclusion.  

 The results showed that students of SMA Negeri 1 Tegal state that 

appreciative students who love Java Karawitan even involved directly in staging 

performance or Java Karawitan show. While the students who are not players of 

Karawitan, they were less able to appreciate the lack of interest to explore Java 

Karawitan and curiosity of them have still low so that the level of appreciation 

were only at theobserved level during learning directed. Because of many factors 

affect students as interest and motivation of the students themselves. Students 

domination who are motivated by other types of music (modern) so much who are 

not interested in traditional music, particularly this Java Karawitan.  

 Based on results of the research, the author's suggestion is an activity 

involving karawitan better increased. In case, still many students who have not 

been able to appreciate karawitan well. For students who often follow the activity 

especially karawitan, it’s better persuade the other students to participate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 SMA Negeri 1 Kota Tegal, merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Atas Negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sama dengan 

SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMA 

Negeri 1 Kota Tegal ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai 

dari Kelas X sampai Kelas XII. SMA Negeri 1 Kota Tegal adalah SMA 

tertua di kota Tegal. Bisa dikatakan SMA Negeri 1 Kota Tegal sebagai 

pelopor berdirinya SMA di Kota Tegal.  

 Disiplin ilmu yang dipelajari di SMA Negeri 1 Kota Tegal  terbagi 

menjadi dua yaitu kosentrasi IPA dan IPS. Untuk mencapai kelulusan 

dituntut untuk dapat menempuh dan menyelesaikan semua mata pelajaran 

yang diajarkan dan beberapa syarat lain yang harus dipenuhi. Khususnya 

untuk kelas XI ada beberapa teori dan praktek. SMA Negeri 1 Kota Tegal 

merupakan sekolah yang hingga sekarang masih mencantuman materi 

karawitan aau musik tradisional sebagai materi yang di ajarkan kepada 

siswa, serta merupakan sekolah yang memliki prestasi tinggi terlebihnya 

pada karawitannya yang terkenal hingga ke luar kota, berbeda dengan 

sekolah lainnya yang ada di kota Tegal yang tidak memberi materi musik 

tradisional dan tidak memanfaatkan fasilitas yang telah ada.  Untuk mata 

pelajaran praktek seperti seni budaya yaitu dengan mempelajari gamelan 
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atau bermain karawitan Jawa. Dalam menempuh berbagai mata pelajaran 

yang ada, khususnya mata pelajaran seni budaya, siswa harus dapat 

mengapresiasikan atau memainkan jenis musik yang di ajarkan khususnya 

gamelan atau karawitan Jawa. Karawitan Jawa di SMA Negeri 1 Kota 

Tegal dahulu di ajarkan sebagai ekstra tetapi sekarang juga sudah 

dimasukan sebagai intra atau mata pelajaran sejak tahun 2013. Karawitan 

Jawa wajib di ajarkan untuk kelas XI peminatan IPA dan IPS, sedangkan 

untuk ekstra lebih ditujukan untuk kelas X, dankelas XI,sedangkan XII 

tetap bisa mengikuti. Karawitan Jawa di SMA Negeri1 Kota Tegal juga 

sering mengikuti pementasan di beberapa daerah seperti Solo, Semarang, 

Taman Mini, dsb.   

 Di samping belajar musik yang menjadi tuntutan dalam disiplin ilmu 

yang harus dipelajari, siswa juga terus mengasah ketrampilannya dalam 

bermain musik dan meningkatkan pengalaman bermain karawitan Jawa. 

Dengan seringnya siswa SMA Negeri 1 Tegal  melihat dan mengikuti 

pementasan musik khususnya gamelan di pertunjukan umum ini 

dimungkinkan dapat meningkatkan apresiasi siswa SMA Negeri 1 Tegal 

terhadap seni musik khususnya karawitan Jawa.  

Melihat beberapa kenyataan yang ada bahwa tidak semua siswa 

memiliki kesempatan berapresiasi dan informasi tentang musik khususnya 

karawitan Jawa yang sama, siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal telah 

terpenuhi dari pengalaman maupun seringnya melihat pementasan- 

pementasan karawitan Jawa di setiap kesempatan yang ada. Maka 
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dimungkinkan bahwa apresiasi siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal terhadap 

karawitan Jawa masih beragam.  

Berdasarkan kondisi tersebut, selayaknya bahwa untuk siswa SMA 

Negeri 1 Kota Tegal terutama para siswa yang menyukai karawitan Jawa 

dan para siswa yang tidak begitu menyukai atau bahkan tidak menyukai 

karawitan Jawa bisa berapresiasi baik menyangkut dalam hal 

pengamatannya (melihat), menghayati (mendengar dan melihat serta 

merasakan), menilai, serta penghargaannya terhadap karawitan Jawa.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ekaningtyas 

Herminingrum, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lagu model dalam 

pembelajaran apresiasi musik nusantara pada kelas VIIIA SMP Negeri 1 

Pangkah, Kabupaten Tegal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharap-kan. 

Berdasarkan keterangan diatas peneliti ingin mengkaji lebih jauh 

tentang bagaimanakah apresiasi siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal terhadap 

karawitan Jawa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang apresiasi siswaSMA Negeri 1 Kota Tegal terhadap 

karawitan Jawa yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.  

 

1.2 Batasan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penelitian ini 

dibatasi pada “Apresiasi Siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal terhadap 

Karawitan Jawa”. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah 

permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana apresiasi Siswa SMA 

Negeri 1 Kota Tegal terhadap Karawitan Jawa? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah Mendeskripsikan apresiasi siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal 

terhadap Karawitan Jawa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh beberapa 

 manfaat,yaitu: 

1.5.1 Secara Teoritis 

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang apresiasi siswa 

saat ini terhadap karawitan Jawa. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi  

 masyarakat umum, siswa dan lembaga musik yang berminat pada 

karawitan Jawa serta dapat memberikan masukan untuk 

perkembangan karawitan Jawa. 

1.5.2 Secara Praktis 

Bagi generasi muda, khususnya siswa  di SMA Negeri 1 

Kota Tegal yang merupakan generasi penerus kebudayaan bangsa 
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Indonesia agar dapat lebih mengenal, memahami, 

mengapresiasikan, dan membawakan lagu-lagu karawitan dengan 

bangga serta ikut melestarikan karawitan Jawa agar karawitan Jawa 

di Indonesia tidak punah dan tidak di klaim oleh bangsa lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka merupakan kajian peneliti yang akan 

mengungkapkan beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya, yang 

memiliki kaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui 

literatur ini di harapkan dapat membantu penulis untuk meneliti sisi lain 

yang belum pernah di teliti oleh penulis lain. Berikut adalah deskripsi 

berbagai tulisan tersebut.  

Kuriantoro pada tahun 2013 dengan judul “Apresiasi Mahasiswa Seni 

Musik FBS UNNES Terhadap Musik Dangdut dan Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhinya” Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Seni 

Musik menyatakan sikap apresiatif mahasiswa yang menyukai jenis Musik 

Dangdut bahkan terlibat langsung dalam sebuah pertunjukan atau 

pementasan musik. Sedangkan mahasiswa yang bukan Pemain Dangdut 

mereka kurang bisa berapresiasi kurangnya minat untuk mendalami Musik 

Dangdut dan rasa ingin tahu mereka cukup rendah sehingga tingkat apresiasi 

mereka hanya pada taraf penikmatan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Seni Musik antara lain 

pada faktor internal, faktor yang mendukung adalah minat dan motifasi dari 

mahasiswa, sedangkan faktor penghambatnya seseorang lebih termotifasi 

pada jenis musik lain sehingga tidak memperhatikan jenis musik ini. Pada 
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faktor eksternal, faktor yang mendukung mahasiswa dalam mengapresiasi 

Musik Dangdut adalah dorongan keluarga, teman sekolah, dan lingkungan 

sekitar yang selalu mendorong untuk selalu berapresiasi dalam bermusik, 

sedangkan faktor penghambatnya adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan 

ligkungan masyarakatnya tidak ada yang mendukung, hal ini dikarenakan 

mereka tidak tahu dan tidak peduli tentang Musik Dangdut. 

Herminingrum,. Pada tahun 2013 dengan judul “Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Apresiasi Musik Nusantara Melalui 

Penggunaan Lagu Model Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Pangkah, 

Kabupaten Tegal” Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui 2 siklus 

dengan 4 tahapan pada masing-masing siklusnya, yaitu: perencanaan (plan), 

pelaksanaan dan pengamatan (act & observe), dan refleksi (reflect). 

Tahapan-tahapan tersebut sesuai pada rancangan penelitian tindakan Model 

Kemmis & McTaggart. Kemudian pengambilan data dilakukan dengan 

teknik pengamatan/observasi, dokumentasi, tes, dan angket/kuesioner. 

Berdasarkan data jurnal dapat disimpulkan bahwa penggunaan lagu 

model dalam pembelajaran apresiasi musik nusantara pada kelas VIII A 

SMP Negeri 1 Pangkah, Kabupaten Tegal dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharap-kan. 

Aktivitas belajar siswa dengan kategori aktif-sangat aktif pada pra-siklus 

yang hanya 16,7%, kemudian meningkat menjadi 53% pada siklus I dan 

mencapai ketuntasan pada siklus II dengan prosentase 83,3%.Hasil belajar 

siswa pada pem-belajaran apresiasi musik nusantara dengan melalui 
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penggunaan lagu model juga mengalami peningkatan Pada saat prasiklus 

siswa yang men-capai nilai diatas KKM hanya 16,7%, kemudian meningkat 

menjadi 63,9% setelah diterapkannya penggunaan lagu 

Basuki pada tahun 2013 dengan judul “Pembelajaran Apresiasi Seni 

Musik Gamelan Jawa di Kelas X SMA Negeri 1 Malang” Metode dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Malang, yang 

merupakan salah satu sekolah di pusat kota Malang yang memiliki 

akreditasi sangat baik dengan sarana yang cukup lengkap. Pengumpulan 

data penelitian di-peroleh dengan cara melakukan teknik observasi, 

dokumentasi dan wawancara. 

Berdasarkan data hasil temuan peneliti dan pembahasan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Cara guru mengembangkan komponen-komponen pembelajaran 

apresiasi seni musik gamelan Jawa pada siswa kelas X-6, adalah 

melalui pemberian penje-lasan kepada siswa kelas X-6 sebagai 

berikut:  

a. Menetapkan tujuan pembelajaran 

b. Menetapkan materi pelajaran 

c. Menetapkan metode yang digunakan, dan 

d. Menetapkan media pembelajaran. 
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2. Cara guru melaksanakan proses pembelajaran apresiasi seni musik 

dengan menggunakan gamelan Jawa bagi siswa kelas X-6 di SMA 

Negeri 1 Malang, melakukan tiga tahap kegiatan, sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan, yaitu: 

b. Program tahunan, 

c. Program semester, 

d. Rencana pekan efektif, dan 

e. Rencana pelaksanaan pembelajaran. 

3. Melakukan pelaksanaan pembelajaran, yang terdiri: 

Kegiatan awal (pendahu-luan), kegiatan inti, dan kegiatan akhir 

(penutup). 

4. Melakukan penilaian hasil belajar, yang meliputi: 

a. Pemberian tugas harian, 

b. Ulangan tengah semester (UTS), dan 

c. Ulangan akhir semester (UAS). 

Berdasarkan hasil ketiga penelitian tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan Deni Kuriantoro adalah 

tentang apresiasi mahasiswa seni musik Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang terhadap musik dangdut menunjukan sikap 

apresiatif, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ekaningtyas 

Herminingrum, Prof. Dr. F. Totok Sumaryanto, M. Pd. Dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan lagu model dalam pembelajaran 

apresiasi musik nusantara pada kelas VIIIA SMP Negeri 1 Pangkah, 
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Kabupaten Tegal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharap-kan. Serta pada 

penelitian yang dilakukan oleh Irianto Djoko Basuki dapat disimpulkan 

bahwa membuat tujuan, perencanaan, materi, dan evaluasi pembelajaran 

atau tahapan pembelajaran musik gamelan. Pada semua konsep apresiasi 

yang di gunakan yaitu sama. Apresiasi yaitu sensitif untuk gejala estetis 

dan artistik dengan menikmati dan menilai karya seni, juga aktif akan 

kesadaran yang mengakibatkan kepekaan, emosi, indera, dan insting 

manusia dengan benda seni.  

Masalah dalam penelitian ini belum pernah ada yang meneliti 

tentang apresiasi di SMA Negeri 1 Kota Tegal yang bertema tentang 

karawitan Jawa, jadi penelitian ini masih layak untuk di teliti oleh 

peneliti. Karena pada ketiga tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan 

tidak ada yang mengenai apresiasi siswa terhadap karawitan Jawa di 

SMA Negeri 1 Kota Tegal.   

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Budaya dan Kebudayaan  

Budaya merupakan sesuatu yang hidup, berkembang, dan 

bergerak menuju titik tertentu. Setiap budaya itu memiliki kebebasan 

individu dan kelompok pendukungnya masing-masing. Budaya adalah 

lekat (inherent) pada bidang-bidang lain yang terstruktur rapi. 

Keterkaitan antar unsur kehidupan itulah yang membentuk sebuah 
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budaya. Dengan demikian budaya bukan sekedar tumpukan acak 

fenomena, atau bukan sekedar kebiasaan yang lazim, melainkan tertata 

rapi dan penuh makna (Endraswara 2003: 1). 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk 

sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, 

bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya yang 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga 

banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. 

Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang 

berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan- perbedaannya, 

membuktikan bahwa budaya itu  dipelajari. Dengan demikian budaya 

dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup 

yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Budaya juga 

merupakan cipta, rasa dan karsa suatu masyarakat.  

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dapat di bagi menjadi 

tujuh unsur yang salah satunya adalah kesenian (Koentjaraningrat, 

1990: 204). Menurut Endraswara, kata kebudayaan berasal dari 

terjemahan kata kultur yang dalam bahasa Latin yaitu cultura yang 

berarti memelihara, mengolah, dan mengerjakan. Dengan demikian, 
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cakupan kebudayaan menjadi sangat luas,  seperti seluas hidup 

manusia. Hidup manusia akan memelihara, mengolah, dan mengerjakan 

berbagai hal-hal yang menghasilkan tindak budaya. Karena itu, konsep 

kebudayaan menjadi sangat beragam. Hal ini seperti pernyataan 

Kroeber dan Kluckhohn (Alisjahbana, 1986: 207-208), definisi 

kebudayaan dapat digolongkan menjadi 7 hal, yaitu : 

  Pertama,  Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup 

manusia yang kompleks, meliputi hukum, seni, moral, adat- 

istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Kedua, menekankan sejarah 

kebudayaan yang memandang kebudayaan sebagai warisan 

tradisi. Ketiga, Menekankan kebudayaan yang bersifat normatif, 

yaitu kebudayaan dianggap sebagai cara dan aturan hidup 

manusia, seperti cita-cita, nilai, dan tingkah laku. Keempat, 
Pendekatan kebudayaan dari aspek psikologis, kebudayaan 

sebagai langkah penyesuaian diri manusia kepada lingkungan 

sekitarnya.  

Kelima, Kebudayaan dipandang sebagai struktur, yang 

membicarakan pola-pola dan organisasi kebudayaan serta 

fungsinya. Keenam, Kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau 

kecerdasan. Kebudayaan adalah sesuatu yang membedakan 

manusia dengan hewan, misalkan manusia pintar menggunakan 

simbol dalam komusikasi sedangkan hewan tidak. Ketujuh, 

definisi kebudayaan yang tidak lengkap dan kurang bersistem. 

Pembatasan diatas sebenarnya hanya ingin menyatakan bahwa 

kebudayaan itu sangat lebar cakupannya. Kebudayaan adalah 

sesuatu yang tidak terbatas pada hal-hal yang kasat mata tentang 

manusia, melainkan juga menyangkut hal-hal yang abstrak 

(Endraswara, 2003: 4-5).  

 

Kebudayaan merupakan keseluruhan istem gagasan, tindakan 

dan hasil karya manusia dalam rangka keidupan bermasyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti, 

hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya 

sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak 
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perlu di biasakan dengan belajar, seperti tindakan naluri, refleks, 

beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan yang lainnya. 

Bahkan tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang 

terbawa oleh mahkluk manusia dalam gennya bersamanya (seperti 

makan, minum, atau berjalan) yang merupakan tindakan 

berkebudayaan. 

  

2.2.2 Seni Musik 

Seni merupakan proses dari cipta, rasa, dan karsa. Seni tidak ada 

apabila manusia tidak dianugerahi daya cipta yang dipengaruhi oleh 

rasa. Seni adalah sains yang bersifat ilmu dan filsafat , bahkan kini 

sangat dekat dengan  teknologi (Martopo, 2015: 115).Seni yang 

diciptakan oleh manusia timbul dari daya kreasi seniman dalam 

menuangkan daya intuisi pengalaman batinnya. Sehubungan dengan 

pengertian seni di atas Bastomi Suwaji dalam bukunya Wawasan Seni 

(1992: 10).  

Sesungguhnya seni dapat menghasilkan sesuatu yang 

menyenangkan, karena ia dapat membuat indra kita segar, tenang, dan 

membuat kita lebih nyaman. Hasil seni atau cipta seni mampu 

mengentaskan kita dari lembah kedudukan, kerisauan, kecemasan dan 

aneka ragam lagi ketidak enakan yang mampu bersemayam dihati dan 

perasaan. Lebih dari itu cipta seni dapat mampu memanusiakan 
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manusia, mengembalikan sikap manusia dari no human menjadi sikap 

human, (Suharianto, 1982: 18).  

Seni adalah sains yang bersifat ilmu dan filsafat, bahkan kini 

sangat dekat dengan  teknologi (Martopo, 2015: 115). Seni merupakan 

sinonim dari ilmu, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dan 

kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang 

diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Seni sangat 

sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. Seni juga merupakan 

ungkapan perasaan pencipta yang menghasilkan keindahan sehingga 

dapat menggerakan perasaan indah orang yang melihat atau 

mendengarnya, dengan segala manifestasi batin dan pengalaman estetis 

dengan menggunakan media bidang, garis, warna, tekstur, volume, dan 

gelap terang sehingga menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan.   

Kesenian merupakan hasil unsur kebudayaan yang sudah 

sangat menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Kesenian juga 

merupakan wujud penjelmaan estetik yang ada pada diri seseorang.Kata 

“seni” adalah sebuah kata yang semua orang di pastikan mengenalnya, 

walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Kata seni berasal 

dari kata ”sani” yang kurang lebih artinya ”jiwa yang luhur atau 

ketulusan jiwa” Seni merupakan hasil kreasi manusia yang dapat 

menimbulkan rasa suka dan duka pada diri seseorang. 

Seni atau kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan 

yang universal. Seni merupakan keahlian manusia dalam karyanya yang 
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bermutu, dilihat dari segi kehalusan atau keindahan. Setiap bangsa, 

suku bangsa dan bahkan setiap diri manusia pasti memiliki jiwa seni, 

(Sujarno, 2003: 1).   

Seni sebagai aktifitas batin pencipta seni, serta pengalaman 

estetis yang dinyatakan dalam bentuk agung, dan mempunyai daya 

untuk orang menjadi takjub, terharu, serta terpesona. Pencipta seni 

tumbuh dari intuisi, imajinasi, serta kreasi bersama-sama pegalaman 

estetik yang diperoleh, baik pegalaman dari dirinya sendiri maupun dari 

luar. Pencipta seni dinyatakan dan diungkapkan menjadi bentuk 

simbolis yang agung sehingga dapat dapat diamati oleh pihak lain, 

(Bastomi, 1992: 21-22). Sesungguhnya seni sebagai ungkapan rasa 

keindahan, juga merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

universal. Seni tidak hanya menjadi milik orang kaya atau orang serba 

berkecukupan, melainkan juga kebutuhan orang miskin atau orang yang 

hidup dalam serba kesulitan, (Budi Santoso, 1994: 1).     

Miller (2001) mendefinisikan bahwa musik hanya sebagai 

‘bunyi-bunyian’ yang sering di sebut atau di katakan “indah”. Atau bisa 

diartikan juga bahwa alunan musik merupakan suatu ungkapan 

keindahan. Musik sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di 

negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan 

pulau sehingga kebudayaan di Indonesia beragam demikian pula pada 

jenis musiknya. Musik selain sebagai sarana pendukung kebutuhan 

keseharian dari suatu masyarakat tertentu, sekaligus juga sebagai sarana 
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ungkapan kejiwaan yang estetis. Kehadirannya hampir sulit dipisahkan 

dengan berbagai seni yang lain, seperti wayang, tari, teater. Oleh sebab 

itu dalam hubungannya dengan manusia, musik menciptakan jalinan 

integratif dan rasional yang menjadi inti dari proses sosialisasi manusia 

itu sendiri. 

Kata atau istilah musik dikenal dari bahasa Yunani musike 

(Harjana, 1983: 6-7). Musike berasal dari perkataan muse yaitu 

sembilan dewa-dewi Yunani dibawah pimpinan dewa Apollo yang 

melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Di dalam mihtologi Yunani 

kuno, musika mempuyai arti keindahan yang terjadi berasal dari 

kemurahan hati para dewa Yunani yang diwujudkan sebagai bakat 

musik. Musik bukanlah sekedar hadiah atau bakat dari para dewa, 

musik juga terjadi oleh karena akal budi manusia dalam bentuk teori 

atau ide yang konseptual. Musik bukan hanya melipui emosi atau rasa 

akan tetapi juga menimbulkan rasio atau akal budi.sebenarnya banyak 

pendapat yang mendefinisikan tentang musik.  

Beberapa pendapat yang dikutip dari Maryoto (1980: 10) 

adalah sebagai berikut: (1) Musik adalah gerakan dan dalam 

totalitasnya musik merupakan sifat-sifat ritmis, melodis dan harmonis 

(R.G. Escher), (2) Musik adalah curahan kekuatan tenaga batin dan 

kekuatan tenaga penggambaran yang berasal dari gerak rasa dalam 

suatu rentetan suara yang berirama, (3) Para ahli ilmu jiwa berpendapat 

bahwa musik adalah bahasa atau curahan jiwa. 
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Sedangkan menurut Soeharto (1992: 85) musik adalah 

pengungkapan gagasan melalui bunyi, yang unsur dasarnya berupa 

melodi, irama, dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa bentuk 

gagasan, sifat, dan warna bunyi. Namun dalam penyajiannya, sering 

berpadu dengan unsur-unsur lain, seperti bahasa, gerak ataupun warna. 

Tatanan melodi dalam musik dapat membentuk wujud-wujud dengan 

memperhatikan watak melodi. Melodi adalah susunan rangkaian nada 

yang terdengar berurutan serta berirama yang mengungkapkan suatu 

gagasan, (Jamalus, 1988: 16). Nada-nada tersebut dapat berasal dari alat 

musik atau alunan suara manusia. 

Miller (2001) mendefinisikan bahwa musik hanya sebagai 

‘bunyi-bunyian’ yang sering di sebut atau di katakan “indah”. Atau bisa 

diartikan juga bahwa alunan musik merupakan suatu ungkapan 

keindahan. Musik sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di 

negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan 

pulau sehingga kebudayaan di Indonesia beragam demikian pula pada 

jenis musiknya. Musik selain sebagai sarana pendukung kebutuhan 

keseharian dari suatu masyarakat tertentu, sekaligus juga sebagai sarana 

ungkapan kejiwaan yang estetis. Kehadirannya hampir sulit dipisahkan 

dengan berbagai seni yang lain, seperti wayang, tari, teater. Oleh sebab 

itu dalam hubungannya dengan manusia, musik menciptakan jalinan 

integratif dan rasional yang menjadi inti dari proses sosialisasi manusia 

itu sendiri. 
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Dunia seni musik terutama pada karya seni yang berupa 

sebuah lagu atau karya seni yang merupakan sebuah komposisi musik 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

 

1. Irama 

Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau kelompok bunyi 

dengan bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan pada 

aksen pada not. Irama dapat pula diartikan sebagai ritme, susunan 

panjang pendeknya nada dan tergantung pada nilai titik nada. Jamalus 

(1988: 8) mengartikan irama sebagai rangkaian gerak yang menjadi 

unsur-unsur dasar dalam musik. Irama dalam musik terbentuk dari 

sekelompok bunyi dengan bermacam-macam ruang waktu dan panjang. 

Irama tersusun atas dasar ketukan atau ritme yang berialan secara 

teratur, ketukan tersebut terdiri dari ketukan kuat dan lemah. 

2. Melodi  

Melodi adalah rangkaian nada atau bunyi yang terdengar 

berurutan serta berirama yang dapat mengungkapkan suatu gagasan, 

Jamalus (1988: 16). 

3. Harmoni 

Harmoni adalah keselarasan atau keserasian dari bagian lagu. 

Rochaeni (1989: 34), mengartikan harmoni sebagai gabungan beberapa 

nada yang serempak berbunyi atau arpegio (beurutan) walau tinggi 
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rendah nada tersebut tidak sama tetapi selaras kedengarannya dan 

mempunyai kesatuan yang bulat. 

4. Bentuk atau Struktur lagu 

Bentuk atau struktur lagu adalah susunan serta hubungan antara 

unsur-unsur musik dalam lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu 

yang bermakna. 

5. Ekspresi 

Ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

tempo, dinamika dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang 

diwujudkan oleh seniman, musisi, penyanyi, yang disampaikan kepada 

pendengarnya. Dengan begitu unsur ekspresi mempakan unsur perasaan 

yang terkandung dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik dan 

melalui kalimat musik inilah pencipta lagu atau penyanyi 

mengungkapkan rasa yang dikandung dalam suatu lagu. 

 

Paparan di atas dapat diambil suatu batasan bahwa seni musik 

merupakan ungkapan suatu keindahan sebagai hasil pengolahan kreatif 

dan imajinasi yang mampu menghasilkan karya bunyi dalam bentuk 

lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu, irama, melodi, harmoni, 

bentuk lagu dan ekspresif, serta ritme kedalam nada-nada tertentu yang 

dituangkan lewat alat musik maupun suara manusia. 
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1.5.3 Apresiasi 

Apresiasi merupakan sebuah bagian dari kegiatan berkesenian, maka 

setiap manusia dapat berapresiasi dan masing-masing individu tidaklah 

sama dalam berapresiasi. Apresiasi merupakan suatu pegamatan, 

penghayatan, penilaian, kemudian sampai dengan taraf penghargaan. 

Menurut Bastomi (1996: 62) proses apresiasi pada manusia sebagai 

berikut: 1). Kegiatan mengamati, 2). Kegiatan menghayati, 3). Kegiatan 

mengevaluasi, dan 4). Kegiatan berapresiasi. Apresiasi mengandung arti 

yang sangat luas dalam segala bidang. Setiap insan manusia dapat 

berapresiasi, dan apresiasi masing-asing individu berilainan menurut selera 

masing-masing. Kata apresiasi mempunyai arti penafsiran atau 

penghargaan. Penghargaan itu bisa antara seniman dengan masyarakat. 

Sikap apresiatif berarti menimbulkan rasa kebanggaan serta penghargaan 

pada kelompok masyarakat pendukung kesenian itu. Tumbuhnya rasa 

penghargaan dan kebanggaan itu sejalan dengan petumbuhan seni itu 

sendiri. Kepekaan terhadap seni banyak diidentikkan oleh banyaknya 

pengalaman estetik yang telah dimilikinya.  

Kekayaan tentang pengalaman estetik memudahkan orang 

berapresiasi dengan benar. Kesadaran tentang seni merupakan pangkal 

tolak untuk berapesiasi seni. Kemampuan berapreiasi pada seni bagi 

seseorang akan medorong tumbuhnya usaha untuk berharga bagi manusia. 

Kenikmatan oleh seni disebabkan oleh getaran perasaan seseorang dalam 

menghayati seni itu sendiri. Seni adalah kreasi seseorang, karena seni 
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hanya dapat diungkapkan oleh seseorang dan seni adalah pribadi 

seseorang, karena seni adalah perasaan batin seseorang. Orang telah 

merasakan suatu hasil seni berarti telah mampu menghayati seni, maka ia 

telah menerima seni dan menghargai seni (Bastomi, 1988: 32). 

 

1.5.4 Apresiasi Musik 

Apresiasi secara singkat diartikan sebagai penghayatan dan 

penghargaan terhadap nilai yang terkandung di dalam karya seni, jadi 

unsur-unsur seni harus lebih dahulu dipahami oleh seseorang agar dia bisa 

memberikan apresiasinya terhadap karya seni. Hal ini akan membedakan 

antara satu orang dengan orang yang lain, meskipun nilai yang terkandung 

dalam sebuah karya seni itu sama, (Bastomi, 1989: 78). 

Apresiasi menurut Bastomi (1989: 910) diartikan sebagai 

penghayatan dan penghargaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dikatakan bahwa apresiasi adalah penilaian baik, penghargaan, misalnya 

terhadap karya seni. Menurut Wadiyo (1991: 75) kegiatan berapresiasi 

terhadap karya seni dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 

penikmatan, penghargaan, pemahaman, dan penghayatan. Dalam proses 

apresiasi, tahapan ini bukan urutan yang mutlak, namun tahapan satu 

dengan yang lain saling berkaitan. Jadi, seseorang melakukan pengamatan 

terhadap karya seni, ada kemungkinan orang langsung dapat memberikan 

penghargaan atau penghayatan terhadap karya seni yang diamati. Kegiatan 

apresiasi pada manusia tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi melalui 
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suatu proses yang panjang. Proses apresiasi pada manusia adalah sebagai 

berikut: 

a) Kegiatan mengamati: Apresiator hanyut dalam proses reaksi terhadap 

rangsangan yang datang dari obyek rangsang tersebut dan 

menghasilkan pengindraan, observasi, dan analisa obyek. 

b) Kegiatan menghayati: Setelah mengamati apresiator akan menyatu 

dengan jiwa yang terpancar dari suatu karya seni. Secara operasional 

apresiator mampu menerima nilai-nilai estetika obyek, karena 

terpesona sering terjadi tidak mampu memberikan kritik terhadap 

obyek tersebut. 

c) Kegiatan mengevaluasi: Penilaian suatu karya seni dilakukan oleh 

kritikus yang dinilai adalah bobot nilai, estetika sebuah obyek dan 

penilaian diberikan dalam bentuk kritik. 

 

Pengertian apresiasi seni dimaksud sebagai penghayatan pada seni, 

oleh karena aktifitas apresiasi. Berapresiasi adalah aktifitas kejiwaan, yaitu 

suatu bentuk sikap batin. Menurut Aristoteles tentang “Khataris” yaitu 

suatu proses pemumian rasa yang dinyatakan bahwa setelah berolah seni 

dan berapresiasi maka manusia merasa semacam mendapat kepuasan, 

terbebas dari kekangan jiwa yang sering tidak disadari. Namun kreativitas 

untuk berolah seni adalah aktifitas jiwa manusia yang cukup tinggi dan 

kompleks.  
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Apresiasi musik dapat didefinisikan sebagai dicapainya kemampuan 

untuk mendengarkan musik dengan penuh pengertian. Meskipun Orang 

memiliki kemampuan yang berbeda dalam daya tangkap musikal mereka, 

tak seorangpun lahir dengan kemampuan ini; ia hanya dapat di capai. 

Usaha secara sadar merupakan keharusan yang di tuntut sepanjang waktu 

dalam latihan mendengarkan musik secara penuh pengertian. Oleh karena 

itu kita akan menyadari, dengan cara yang bagaimana agar dapat mencapai 

kemampuan untuk mendengarkan secara penuh pengertian.  

Menyukai dan menghargai adalah istilah-istilah yang berhubungan, 

tetapi keduanya tidak berarti sama. Sangatlah mungkin untuk menyukai 

musik yaitu, untuk menerima kesenangan darinya tanpa memahaminya 

atau sungguh-sungguh mengapresiasikannya. Juga sangatlah mungkin 

untuk memahami secara teknis sebuah komposisi musik tanpa menyukai 

sepenuhnya. Meski demikian, ingatlah bahwa untuk mencapai rasa senang 

yang sebesar-besarnya dari musik, maka harus memiliki beberapa 

pengertian mengenai itu, dan tanpa peduli seindah apapun suatu 

pengalaman pergelaran musik menyenangkan, beberapa tambahan 

pengertian yang di dapat serta kepada musik tersebut akan mendorong 

puncak penikmatan, Miller (2001: 3-4)  

Kekayaan tentang pengalaman estetik memudahkan orang 

berapresiasi dengan benar. Kesadaran tentang seni merupakan pangkal 

tolak untuk berapesiasi seni. Kemampuan berapreiasi pada seni bagi 

seseorang akan medorong tumbuhnya usaha untuk berharga bagi manusia. 
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Kenikmatan oleh seni disebabkan oleh getaran perasaan seseorang dalam 

menghayati seni itu sendiri. Seni adalah kreasi seseorang, karena seni 

hanya dapat diungkapkan oleh seseorang dan seni adalah pribadi 

seseorang, karena seni adalah perasaan batin seseorang. Orang telah 

merasakan suatu hasil seni berarti telah mampu menghayati seni, maka ia 

telah menerima seni dan menghargai seni 

(Bastomi, 1988: 32). 

Dengan demikian, apresiasi merupakan sebuah bagian dari kegiatan 

berkesenian, maka setiap manusia dapat berapresiasi dan masing-masing 

individu tidaklah sama dalam mengapresiasi. Demikian pula dengan siswa 

SMA Negeri 1 Kota Tegal dalam mengapresiasi Karawitan Jawa yang 

jarang diminati oleh para remaja dewasa, tentunya apresiasi siswa SMA 

Negeri 1 Kota Tegal terhadap karawitan Jawa beragam. Apresiasi terhadap 

karawitan Jawa adalah kegiatan mengamati, menghayati, menilai, sampai 

dengan penghargaan terhadap karawitan jawa. 

 

1.5.5 Karawitan Jawa 

 Sebagaimana umumnya di setujui, pengaruh kebudayaan Hindu 

pada awal era Masehi merangsang perkembangan kebudayaan Jawa . 

Mungkin kebangkitan kerajaan- kerajaan masa dini di Indonesia setelah 

abad ke-5 (contohnya, Sriwijaya, Mataram, Majapahit, dan lainnya) yang 

tidak akan dapat terjadi tanpa adanya revolusi intelek dan teknologi yang 

dikenalkan oleh kebudayaan Hindu. Kerajaan Hindu atau Hindu-Budha itu 
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menjadi pusat kekuasaan, mendorong perkembangan tidak hanya 

kehidupan sosial, politik, dan agama saja, tetapi khususnya kesusastraan 

dan kesenian. Sistem tulisan dan puisi India dan epik Hindu diadaptasi dan 

dilokalisir oleh orang Jawa. Bermacam- macam seni tontonan (contohnya 

drama tari, berbagai pertunjukan wayang, tari, dan dreamatari topeng) 

hidup dalam periode ini. Khususnya epik India yang sudah di Jawakan 

menjadi sumbeer berbagai bentuk seni tontonan yang berkembang di Jawa 

nantinya, Sumarsam (2003: 17) 

Karawitan berasal dari bahasa Jawa rawit berarti rumit, berbelit – 

belit, tetapi rawit juga berarti halus, indah-indah. Sedangkan kata ngrawit 

berarti suatu karya seni yang memiliki sifat-sifat yang halus, rumit, dan 

indah. Kata karawitan Jawa khususnya dipakai untuk mengacu kepada 

musik gamelan, musik Indonesia yang bersistem nada nondiatonis ( dalam 

laras slendro dan pelog ) yang garapan-garapannya menggunakan sistem 

notasi, warna suara, ritme, memiliki fungsi, pathet dan aturan garap yang 

tampak nyata dalam sajian gending, baik itu yang berbentuk sajian 

instrumentalia, vokalia dan campuran yang indah didengar. mengandung 

nilai-nilai histories dan filsofis bagi bangsa Indonesia, maupun asesoris 

lainnya.Definisi seni karawitan sendiri adalah musik Indonesia yang 

berlaras non diatonis (dalam laras slendro dan pelog) yang garapan-

garapannya sudah menggunakan sistim notasi, warna suara, ritme, 

memiliki fungsi, sifat pathet, dan aturan garap dalam bentuk 
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instrumentalia, vokalis dan campuran, enak didengar untuk dirinya 

maupun orang lain (Suhastjarja,1984).  

Seni karawitan Jawa merupakan sarana media untuk 

mengekspresikan pengalaman jiwa/estetik yang dituangkan melalui 

medium suara yang terdiri atas suara manusia dan alat musik. Hal ini dapat 

di mengerti bahwa seni karawitan di fungsikan sebagai media ekspresi 

jiwa manusia yang dituangkan melalui nada-nada yang terdapat dalam 

gamelan. Pada masa ratusan tahun yang lalu pembelajaran seni karawitan 

menggunakan metode oral. Maksudnya, dalam memberikan pembelajaran 

seorang guru kepada siswa hanya melalui dikte atau imla. Guru 

bersenandung, lalu siswa menirukan atau mendemostrasikan dan 

menafsirkan senandung tersebut dengan menggunakan instrumen. Hal itu 

dilakukan karena pada saat itu belum dikenal notasi yang dapat digunakan  

sebagai sarana pembelajaran. Setelah melalui beberapa dekade 

perkembangan, pada era sekarang ini telah dikenal notasi karawitan 

dengan nama notasi kepatihan yang dirancang oleh Raden Tumenggung 

Wreksadiningrat pada tahun 1883 (Herawati, 1990: 1).   

 

Seni Karawitan Jawa merupakan salah satu karya seni asli masyarakat 

Indonesia. Keberadaannya sangat popular pada zaman dahulu sehingga 

kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Jawa dapat mengakar ke dalam 

setiap jiwa masyarakatnya pada masa itu. Perkembangan suatu karya seni 

selalu menjadi daya tarik tersendiri, bagaimana kesenian tersebut dapat 
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bertahan dalam perputaran zaman yang semakin modern. Begitu juga seni 

karawitan Jawa yang merupakan seni klasik yang dapat dianggap juga 

sebagai musik klasiknya orang barat.  

Karawitan berasal dari bahasa Jawa rawit yang berarti rumit, 

berbelit-belit, tetapi rawit juga berarti halus, cantik, berliku-liku 

dan enak. Kata Karawitan Jawa khususnya dipakai untuk 

mengacu kepada musik gamelan, musik Indonesia yang 

bersistem nada non diatonis (dalam laras slendro dan pelog) yang 

garapan-garapannya menggunakan sistem notasi, warna suara, 

ritme, memiliki fungsi, pathet dan aturan garap dalam bentuk 

sajian instrumentalia, vokalia dan campuran yang indah 

didengar, (Widayat, 2006: 1).  

 

 Keberadaan karawitan Jawa sekarang terancam berkurang 

eksistensinya terutama oleh generasi muda akibat pengaruh globalisasi. 

Globalisasi ini juga berdampak pada perkembangan dunia musik yang ada 

di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan musisi-musisi 

baru baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mereka membawa 

genre-genre dan suasana baru dalam bermusik. Munculnya musik-musik 

modern saat ini sangat mempengaruhi selera bermusik masyarakat 

sekarang, terutama generasi muda yang cenderung lebih mengenal dan 

menyukai musik-musik modern karena masih kurangnya pendidikan 

musik tradisional. Apabila generasi muda saat ini tidak diperkenalkan 

dengan karawitan Jawa tidak menutup kemungkinan karawitan Jawa 

tersebut akan punah. 

Pengertian dari karawitan itu sendiri secara khusus dapat diartikan 

sebagai seni musik tradisional yang terdapat di seluruh wilayah etnik 

Indonesia. Penyebaran seni karawitan terdapat di pulau Jawa, Sumatra, 
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Madura dan Bali. Perangkat karawitan dikenal dengan sebutan gamelan, 

sebagai contoh gamelan antara lain; Pelog/Slendro, gamelan Cirebon, 

gamelan Degung dan gamelan Cianjuran (untuk bentuk sajian 

ensemble/kelompok). Prakteknya, karawitan biasa digunakan untuk 

mengiringi tarian dan nyanyian, tetapi tidak jarang ada pertunjukan yang 

hanya menampilkan pementasan musik karawitan saja, tidak disertai 

nyanyian atau tarian, Widhyatama (2012: 61).  

Pengetahuan dan Teori Karawitan merupakan hasil kesimpulan dari 

rumusan unsur-unsur karawitan, sehingga untuk meyakini benar atau 

tidaknya teori karawitan, pembuktiannya melalui bukti-bukti mengenai 

perumusannya.Rumusan unsur-unsur karawitan merupakan “gambaran” 

dari hakekat kehidupan laras gamelan yang sesungguhnya. Dimana rumus-

rumus tersebut mencerminkan berbagai peristiwa tatkala ragam jenis laras 

gamelan mengarungi kehidupannya di alam bathin, didalam mencari 

kebenaran sejati. 

Fungsi seni karawitan Jawa dalam masyarakat dapat dijelaskan 

melalui terminologi sosial yang eksklusif: musik digunakan dalam tarian 

dan permainan; media pendidikan; terapi; mengorganisir kerja dan perang; 

dalam upacara dan ritual; penanda kelahiran, perkawinan dan kematian; 

merayakan panen dan penobatan; meneguhkan kepercayaan dan kegiatan 

tradisi. Orang dapat menikmati seni karawitan secara individual, tetapi 

belum tentu bermaksud untuk membuat perasaan mereka lebih nyaman. 

Pendekatan penting dalam mempelajari dunia musik secara esensial adalah 



29 
 

 
  

taksonomik atau klasifatori sebagai langkah pertama memahami musik dan 

budaya. Dalam pendekatan ini, suara musikal secara budaya digolongkan 

dalam: alat yang dipergunakan, bentuk musik, skala dan sistem penalaan 

yang digunakan, konteks sosial dimana musik tersebut hadir, dan 

sebagainya. Dengan menggunakan beberapa informasi tersebut, maka 

dimungkinkan untuk menemukan peta musik yang komparatif untuk 

mengelompokkan berbagai budaya dengan musik yang memiliki 

kesamaan, Hartono (2010: 2). 

Gamelan dapat dibagi dalam dua golongan yaitu yang pertama 

adalah “Gamelan Tuntunan” (gamelan keilmuan), dan yang ke dua 

“Gamelan Tontonan” (gamelan yang hanya dinikmati keindahannya saja). 

Perkembangan dan pengembangan perangkat gamelan menjadi semakin 

meningkat dan beragam baik kualitas maupun kuantitasnya. Seperti 

instrumen dan permainan musik dari luar dunia gamelan (terompet, drum 

set, keyboard, dan lain-lain).  

Bagi masyarakat Jawa, perangkat gamelan dalam seni karawitan 

mempunyai fungsi estetikayang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral 

dan spiritual. Sebagai bangsa yang memiliki kultur budaya jawa, kita harus 

bangga memiliki alat kesenian tradisional gamelan. Keagungan gamelan 

sudah jelas ada. Duniapun mengakui bahwa gamelan adalah alat musik 

tradisional timur yang dapat mengimbangi alat musik barat yang serba 

besar. Di dalam suasana bagaimanapun suara gamelan mendapat tempat di 

hati masyarakat. Gamelan dapat digunakan untuk mendidik rasa keindahan 
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seseorang. Orang yang biasa berkecimpung dalam dunia karawitan, rasa 

kesetiakawanan tumbuh, tegur sapa halus, tingkah laku sopan. Semua itu 

karena jiwa seseorang menjadi sehalus gendhing-gendhing (Trimanto, 

1984). 

Menurut Sumarsam (2003: 282) dari fakta sejarah dan lisan, dapat 

disimpulkan bahwa lagu vocal mendasari asal-usul gendhing- gendhing, 

terutama dalam bentuk-bentuk gendhing yang berukuran pendek 

(gendhing alit). Gendhing-gending ini jatuh dalam kategori jenis gendhing 

gerongan, yaitu gendhing yang di ilhami lagu macapat dan gendhing 

panembrama. Contoh pangkur dari tembang macapat dengan nama yang 

sama (katawang) menampilkan proses transformasi yang lebih rumit, tidak 

seperti proses penciptaan gendhing dengan dasar macapat yang telah 

dibicarakann di atas (yaitu, ketawang, Mas Kumambang dan Ketawang 

Pucung). Beberapa versi lagu macapat Pangkur dapat di ketemukan dalam 

laras slendro dan pelog. Salah satu macapat Pangkur slendro bernama 

Pangkur Paripurna. 

Gendhing dan/atau lagu (tembang, tembangan, sekar) merupakan 

dua wujud komposisi karawitan yang paling dikenal oleh masyarakat 

karawitan. Di dalam masyarakat karawitan bila kita mendengar kata lagu 

dapat dipastikan atau lebih dari 90 persen, yang di maksutkan adalah lagu 

vokal tembang atau sekar. Untuk tabuhan ricikan yang lain, walaupun 

mereka juga berlagu atau mengandung unsur (permainan) lagu, namun 

para pengrawit jarang sekali menyebutnya dengan lagu. Seperti contoh 
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pengrawit lebih sering menyebutnya dengan Rababan Gambirsaweit dari 

pada menyebut lagu permainan rebab gendhing Gambirsawit. Demikian 

juga untuk ricikan gender, jarang pengrawit menyebut lagu gender, 

melainkan menyebutkan dengan tabuhan gender siteran, gambangan, 

bonangan, sulingan, dan sebagainya, Supanggah (2007: 6-7).    

Karawitan secara umum menurut Soedarsono (1992: 14) adalah 

kesenian yang meliputi segala cabang seni yang mengandung unsur-unsur 

keindahan, halus serta rumit atau ngrawit. Pengertian karawitan secara 

khusus adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui media 

suara baik vokal maupun instrumental yang berlaraskan slendro atau 

pelog. Menurut Martopangrawit (1975) karawitan adalah seni suara yang 

menggunakan laras slendro dan pelog, sedangkan pengrawit adalah orang 

yang pekerjaannya menabuh gamelan. 

Menurut Darmoko (1996) dalam bukunya di ketengahkan tujuh 

komposisi gendhing, yaitu komposisi: lancaran, ketawang, ladrang, 

gendhing, ayak-ayak, srepeg, dan sampak. Semua jenis komposisi 

gendhing ini mempunyai bentuk dan cara memainnkan instrumen yang 

berbeda-beda. Komposisi gendhing lancaran hingga gendhing tersusun 

sesuai dengan rutan derajat kesederhanaan dan kesulitan memainkannya. 

Komposisi yang paling sederhana ialah lancaran, kemudian disusul oleh 

ketawang, ladrang dan kemudian gendhing, sedangkan untuk ayak-ayak, 

srepeg dan sampak, merupakan komposisi yang unik dan khas, biasanya 
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dipergunakan sebagai iringan tambahan pada pertunjukan teater 

tradisional, seperti: tari dan wayang kulit.  

Bentuk-bentuk gending di Jawa Tengah juga ditentukan oleh: (1) 

banyaknya balungan di dalam setiap gongan; (2) struktur gending yang 

ditentukan oleh letak tabuhan ricikan struktural; (3) struktur kalimat lagu 

dalam setiap  gongan (Martopangrawit, 1975). Bentuk-bentuk gending 

tersebut antara lain Ayak-ayak, Srepeg, Kemuda ,Sampak, Gamgsaran, 

Lancaran, Ketawang, Ladarang dan Merong. Berikut beberapa contoh 

bentuk gending tersebut; 

1. Lancaran 

 Lancaran dalam satu gongan ditentukan terdiri dari empat gatra 

atau enam belas (16) sabetan, ricikan  yang tidak dimainkan adalah 

kempyang. Gong yang digunakan adalah gong suwukan kecuali gong buka 

dan gong suwuk menggunakan gong gedhe. Lancaran memiliki irama 

pokok irama lancar. Berikut struktur dasar lancaran. 

 

 

2. Ketawang 

Ketawang  dalam satu gongan ditentukan terdiri dari empat gatra 

atau enam belas sabetan, semua ricikan  dimainkan. Gong yang digunakan 

adalah gong gedhe, ketawang memiliki irama pokok irama dadi. Berikut 

struktur dasar ketawang. 
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3. Ketawang 

Ladrang dalam satu gongan ditentukan terdiri dari delapan gatra 

atau tiga puluh dua sabetan. Semua ricikan dimainkan, ricikan  gong yang 

digunakan adalah gong gedhe. Ladrang memiliki irama pokok irama dadi. 

Berikut struktur dasar ladrang. 

 

  

 

1. Irama  

Irama dalam unsur karawitan berkenaan dengan waktu dan isi. 

Irama yang berkenaan dengan waktua dalah waktu yang diperlukan atau 

dibutuhkan untuk menyajikan sabetan atau pukulan  nada dalam balungan 

(notasi) gending satu menuju sabetan balungan berikutnya. Para pengrawit 

dalam praktik sehari-hari dengan jelas sekali menggunakan istilah irama, 

untuk kedua-duanya; konsep yang meyangkut ruang sekaligus juga waktu. 
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Para teoritis, akademisi atau orang-orang di lembaga pendidikan formal 

memang pernah memperkenalkan dua istilah yang berbeda, untuk 

menjelaskan atau membedakan irama dalam konteks volume (isi atau 

ruang) dengan tetap menggunakan istilah irama. Sedangkan untuk irama 

yang berkaitan dengan unsur waktu atau kecepatan di perkenalkanlah 

istilah laya. Namun istilah laya tidak begitu mendapat sambutan yang 

hangat dari para praktisi karawitan, mereka tetap saja memilih 

menggunakan istilah irama untuk keduanya (Supanggah, 2002: 124). 

Perbedaan waktu atau banyak sedikitnya waktu yang dibutuhkan 

sangat berpengaruh terhadap cepat maupun lambatnya sajian gendhing. 

Dalam musik diatonis lazim disebut dengan istilah tempo, kalangan 

pemikir karawitan pernah menawarkan istilah laya untuk menyebut irama 

yang terkait dengan waktu atau tempo ini. Namun dalam praktik karawitan 

sehari-hari lebih akrap dengan istilah irama. Terkait dengan irama atau 

laya juga tempo, dikenal ada tiga macam tingkatan permainan irama ini 

yakni, (1) seseg, cepet dan kenceng untuk sajian tempo cepat; (2) sedeng 

untuk sajian tempo sedang; (3) tamban, alon atau kendo untuk sajian 

tempo lambat. Untuk memberi nama-nama permainan irama tersebut, 

pernah juga ditawarkan istilah druta laya untuk tempo cepat, madya laya 

untuk tempo sedang dan wilambita laya untuk tempo lambat.  Selanjutnya 

irama yang berkenaan dengan isi, Isi yang dimaksud adalah banyaknya 

satuan sabetan atau pukulan ricikan garap atau saron penerus dalam 

mengisi perjalanan sabetan nada dalam balungan gending satu menuju 
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sabetan nada-na  berikutnya. Berdasar jumlah satuan sabetan ini, irama 

yang berkenaan dengan isi dibedakan menjadi beberapa tingkat irama 

yaitu. 

1. Irama Lancar 

Irama Lancar jumlah isian ricikan garap  1sabetan  atau sama 

dengan jumlah sabetan ricikan balungan, irama ini sering disebut juga 

irama setengah dengan lambang 1/1. 

2. Irama Tanggung 

Irama tanggung  jumlah isian ricikan garap  2 sabetan , irama ini 

sering disebut juga irama siji dengan lambang 1/2. 

3. Irama Dadi atau Dados 

Irama dadi jumlah isian ricikan garap 4 sabetan, irama ini 

seringdisebut juga irama loro dengn lambang 1/4. 

4. Irama Wiled 

Irama wiled jumlah isian ricikan garap 8 sabetan, irama ini sering 

disebut irama tiga atau telu dengan lambang 1/8. 

5. Irama Wiled Rangkep 

Irama wiled rangkep jumlah isisan ricikan garap 16 sabetan, irama 

ini sering juga disebut irama sekawan atau papat dengan lambang 1/16 

(Supanggah, 2002: 126). 
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2. Laras 

Laras adalah istilah yang lazim digunakan untuk menyebut tangga 

nada dalam dunia gamelan Jawa, laras disebut juga tangga nada. 

Pengertiannya adalah rangkaian atau urut-urutan  nana-nada dalam satu 

gembyang (oktaf) dengan susunan interval serta jumlah nada tertentu. 

Terdapat dua laras pokok yakni laras slendro dan laras pelog.  

Laras sléndro adalah  sistem urutan nada-nada yang terdiri dari 

lima nada dalam satu oktaf (Jawa gembyang) dengan pola jarak yang 

hampir  sama rata.  Berikut interval antar nada dalam laras slendro dalam 

cents. 

 

    1             2          3                  5              6                 

1 

   240              240         240              240          

240 

 

Selanjutnya Laras pelog adalah sistem urutan nada - nada yang 

terdiri dari delapan nada dalam satu oktaf (gembyang) dengan 

menggunakan satu pola jarak nada yang berbeda, yaitu lima jarak dekat 

(150 cents) dan dua jauh (225 cents). Berikut interval  antar nada dalam  

laras pelog dalam cents. 
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1    2      3  4              5        6          7     

1 

    150          150             225            150         150           150           

225 

 

Interval yang tertera di antara nada-nada tersebut di atas tidaklah 

mutlak ukurannya, hal ini dibuat sekedar untuk memberi ilustrasi bahawa 

dalam laras slendro intervalnya setara sedang di dalam laras pelog 

intervalnya berbeda. Jadi ukuran jarak nada tersebut di atas lebih bersifat 

ancer-ancer atau kurang lebih seperti itu. Karena apabila kita mengadakan 

observasi langsung di lapangan dengan mengukur interval nada baik laras 

slendro maupun pelog, pasti ditemukan pergeseran-pergeseran jarak nada. 

Begitu juga ketika dua buah ricikan yang berbeda dalam satu perangkat 

gamelan yang sama dilakukan pengukuran pasti ditemukan juga ketidak 

ajegan jarak antar nadanya. Perbedaan jarak antar nada tersebut bukan 

berarti sampai pada taraf fals atau blero, ketidak ajegan tersebut  masih 

dalam toleransi yang dapat diterima secara musikal. 

Kata karawitan dapat diartikan sebagai salah satu keahlian, 

keterampilan, kemampuan, atau seni memainkan, menggarap, atau 

mengolah suatu gendhing yaitu lagu tradisional dalam seni karawitan jawa 

yang dimainkan menggunakan alat musik gamelan (Palgunadi: 7). 

Menurut Sukahardja (2004: 479) bahwa “Gamelan merupakan bentuk 

orkestra tradisional karena pada dasarnya di dunia ini ada dua model 
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orkestra atau ensemble besar yaitu dari musik barat dan dari musik 

gamelan Indonesia”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis mengambil 

kesimpulan bahwa karawitan merupakan seni yang diungkapkan melalui 

media suara baik vokal maupun instrumental yang menggunakan laras 

slendro maupun laras pelog. 

 

Karawitan mempunyai unsur-unsur yang membentuk sebuah lagu. 

Unsur-unsur tersebut sebagai berikut (Soedarsono, 1992: 18-19): 

(1) Laras adalah susunan nada yang di dalam satu oktaf intervalnya 

sudah tertentu. 

(2) Pathet adalah wilayah atau susunan nada di dalam laras, dan nada- 

nada tersebut mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri-sendiri. 

 

Menurut Rejomulyo (2010: 16) “laras adalah susunan nada dengan 

aturan-aturan tertentu jumlahnya dan tinggi rendahnya dalam satu 

gembyangan (oktaf) sehingga enak didengar”. Pathet adalah suatu sistem 

yang mengatur dan membatasi lingkup tinggi rendahnya suatu tingkatan 

nada dalam lagu (ambitus) (Rejomulyo, 2010: 32). 

Laras Gamelan telah ditentukan ada dua macam, yaitu laras slendro 

dan laras pelog. Di dalam laras slendro terdapat tiga macam pathet, ialah 

pathet enem, pathet sanga, dan pathet manyura Pada gamelan yang 

berlaras pelog juga mempunyai tiga macam pathet, ialah pathet enem, 
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pathet lima, dan pathet barang. Maksud dan tujuan mathet disini agar 

memperoleh hasil tabuhan yang nyaring dengan cara menghentikan 

suaragaung bilah yang baru saja ditabuh bersamaan dengan perpindahan 

tabuhan bilah berikutnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa terdapat dua unsur penting di dalam karawitan yaitu laras dan 

pathet. Laras merupakan susunan nada dengan aturan-aturan tertentu 

jumlahnya dan mempunyai tinggi rendah nada yang berbeda dalam satu 

gembyangan oktaf, sedangkan pathet adalah wilayah atau susunan nada di 

dalam laras serta mengatur tinggi rendahnya nada dalam suatu lagu 

(ambitus). 

Jenis-jenis instrumen gamelan (Soedarsono, 1992: 19-33) menurut 

bentuknya, instrumen gamelan bisa dibedakan menjadi dua macam, ialah 

bilahan (wilahan) dan pencon. Yang termasuk dalam kelompok bilahan 

anatar lain keluarga Saron dan keluarga Gender, sedangkan instrumen 

yang masuk kelompok pencon antara lain keluarga Bonang, Kenong, 

Kempul, dan Gong. 

Ricikan Gamelan secara umum menurut (Rejomulyo, 2010: 8) 

antara lain: Kendhang ( ageng, batangan, ketipung), Bonang Panembung, 

Bonang Barung, Bonang Penerus, Gender Panembung/Slenthem, Gender 

Barung, Gender penerus, Saron Demung, Saron Ricik, Saron Peking, 

Kempyang, Kethuk, Kenong, Kempul, Gong Suwukan, Gong Besar, 

Rebab, Gambang, Suling, Clempung/Siter, Kemanak. 



40 
 

 
  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jenis instrumen dalam alat 

musik gamelan secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu bilahan 

(wilahan) dan pencon. 

Kemahiran memainkan ricikan gamelan atau seni karawitan 

biasanya bisa dicapai melalui beberapa cara atau pola yang berbeda 

(Palgunadi, 2002: 34-36) misalnya: 

1) Meguru adalah belajar tentang sebuah kawruh (pengetahuan) tertentu 

yang dilakukan dengan cara berguru (biasanya secara tidak formal) 

kepada seseorang yang dipandang mempunyai kawruh (pengetahuan) 

yang luas. 

2) Nyantrik adalah belajar tentang sejumlah kawruh (pengetahuan) 

tertentu yang dilakukan dengan cara belajar pada seseorang atau orang 

yang dianggap mempunyai kawruh (pengetahuan) tertentu, dengan 

tujuan memperluas dan memperdalam kawruh (pengetahuan) dan 

wawasan yang sebelumnya telah dimiliki. 

3) Magang adalah belajar tentang suatu kawruh (pengetahuan) tertentu 

yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari, dan 

mengamati apa yang dilakukan oleh seseorang yang sudah lebih mahir 

dalam suatu hal tertentu, kemudian secara bertahap dan perlahan-lahan 

disesuaikan dengan tingkat kemahiran yang sudah dikuasai. 

4) Ajar dhewe adalah belajar secara mandiri (Inggris: self study) yang 

dilaksanakan untuk menguasai suatu kawruh (pengetahuan) tertentu 

tanpa bantuan pelatih, guru, atau orang lain. 
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5) Latian bareng adalah belajar dan berlatih yang dilakukan secara 

bersama-sama atau secara berkelompok (Inggris: study group), yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk menguasai suatu kawruh 

(pengetahuan) tertentu. 

6) Sekolah adalah belajar tentang sejumlah kawruh (pengetahuan) 

tertentu yang dilakukan secara formal, yakni di suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah. 
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a. Kerangka Berfikir 

 

 

Karawitan Jawa 

 

 

Apresiasi         Siswa  

      SMA Negeri 1 Kota Tegal  

 

 

1. Mengamati      

2. Menghayati    Siswa Intrakulikuler   

3. Menilai, dan    Siswa Ekstrakulikuler  

4. Penghargaan  

 

 

 

 

 Apresiasi Siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal  
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Berdasarkan bagan diatas mengenai karawitan Jawa, peneliti akan 

mendeskripsikan apresiasi siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal dalam 

mengapresiasi kesenian karawitan Jawa dari tahap mengamati, menghayati, 

menilai, hingga taraf penghargaan dari siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal 

dalam kesenian karawitan Jawa yang ada di SMA Negeri 1 Kota Tegal 

maupun pertunjukan di luar sekolah.  

Karawitan Jawa merupakan materi dan praktik ekstrakurikuler 

karawitan Jawa yang ada di SMA Negeri 1 Kota Tegal. Dalam menempuh 

berbagai materi, siswa harus dapat mengapresiasikan atau memainkan jenis 

alat musik yang diajarkan khususnya gamelan atau Karawitan Jawa. 

Meskipun begitu, tidak semua siswa menyukai atau menggemari musik 

karawitan Jawa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

apresiasi siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal terhadap karawitan Jawa yang ada 

di SMA Negeri Kota Tegal maupun diluar SMA Negeri 1 Kota Tegal.  

Melalui karawitan Jawa, siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal baik dari 

intra dan ekstrakurikuler dapat mengapresiasikan melalui empat tahap proses 

yaitu dari Kegiatan 1. Mengamati yang berarti siswa dapat menganalisa apa 

yang telah di lakukan dan di lihat yaitu tentang musik karawitan Jawa, 2. 

Menghayati yang berarti siswa dapat merasakan atau mampu menerima nilai-

nilai estetika obyek. Karena terpesona sering terjadi tidak mampu 

memberikan kritik terhadap obyek tersebut, 3. Mengevaluasi atau menilai 

suatu karya seni yaitu siswa dapat menilai suatu kara seni Karawitan Jawa 

dalam bentuk estetika atau bentuk kritikan, dan 4.  Hingga tahap 
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penghargaan, dimana siswa dapat memberi penghargaan atau penilaian baik 

terhadap karya seni Karawitan Jawa.   

Melalui tahap-tahap mengapresiasi tersebut maka siswa dapat 

mangapresiasikan penuh, meski apresiasi siswa berbeda-beda dan tidak 

semua siswa dapat berapresiasi dari empat tahap tersebut. Peneliti tetap 

mencari data dari siswa dan guru untuk mendapatkan data agar mendapatkan 

Apresiasi Siswa SMA Negeri 1 Kota Tegal terhadap Karawitan Jawa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian pada siswa SMA Negeri 1 Kota 

Tegal terhadap karawitan Jawa dapat disimpulkan bahwa siswa SMA 

Negeri 1 Kota Tegal melalui tahap apresiasi yaitu dari mengamati, 

menghayati, menilai hingga penghargaan, menyatakan sikap apresiatif 

siswa yang menyukai musik karawitan Jawa bahkan terlibat langsung 

dalam sebuah pertunjukan atau pementasan karawitan Jawa lebih 

dominan pada tahap penghargaan. Sedangkan siswa yang tidak begitu 

menyukai karawitan mereka kurang bisa berapresiasi karena kurangnya 

minat untuk mendalami karawitan Jawa dan rasa ingin tahu mereka 

cukup rendah sehingga tingkat apresiasi mereka hanya pada taraf 

menghayati saat pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi 

banyak siswa seperti minat dan motivasi dari siswa itu sendiri. 

Kebanyakan siswa yang termotivasi dengan jenis musik lain (modern) 

sehingga tidak sedikit yang tidak tertarik musik tradisional khususnya 

karawitan Jawa ini.  

 

1.2. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian, saran penulis yaitu intensitas kegiatan 

yang melibatkan karawitan sebaiknya ditambah. Mengingat masih 



107 
 

 
  

banyaknya siswa yang belum bisa mengapresiasi karawitan dengan 

baik.  

2. Bagi siswa yang sering mengikuti kegiatan yang khususnya 

karawitan, sebaiknya mengajak siswa yang lain untuk ikut 

berpartisipasi agar dapat melestarikan kebudayaan Indonesia salah 

satunya yaitu karawitan. 
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