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SARI 

 
Santoso, Kukuh, Prasetya. 2019. Fungsi Pendidikan Dalam Kegiatan 

Ekstrakurikuler Calung Banyumasan Bagi Siswa SMP Negeri 1 Rembang 
Purbalingga. Skripsi, Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : 
Drs. Suharto, S.Pd., M.Hum. 

 
Kata Kunci: Fungsi; Pendidikan; Ekstrakurikuler; Calung Banyumasan; SMP 

Negeri 1 Rembang; Purbalingga 

SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga adalah sekolah favorit atau pilihan utama 

para orangtua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Sebagai sekolah 

Favorit SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga mau mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler Calung Banyumasan di tengah era globalisasi  dan modernisasi. 

Sementara globalisasi menyebabkan kurangnya minat generasi muda terhadap 

budaya lokal. Hubungan antara Sekolah favorit yang mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler berbasis budaya lokal, masalah minat terhadap budaya lokal sampai 

dengan masalah klaim budaya tersebut menimbulkan rasa ingin tahu peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana fungsi pendidikan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler Calung Banyumasan bagi siswa di SMP Negeri 1 

Rembang. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan bagaimanakah fungsi pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Calung Banyumasan bagi siswa di SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi 

Penelitian di SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga yang berada di desa Losari, 

Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data antara lain: 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik keabsahan data. Analisis data 

dalam penelitian ini diskriptif kualitatif, yaitu analisis dalam bentuk pernyataan dan 

analisis yang diungkapkan secara diskriptif.  
Hasil penelitian berdasarka teori-teori termasuk di dalamnya teori H. Read 

mengenai pendidikan seni menunjukkan bahwa fungsi pendidikan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Calung Banyumasan Bagi siswa di SMP Negeri 1 Rembang 

Purbalingga, meliputi (1) Fungsi pelestarian, sebagai sarana melestarikan Calung 

Banyumasan dan kebudayaan-kebudayaan, serta nilai moral masyarakat Banyumas 

lewat ppendidikan. (2) Fungsi penanaman moral, sebagai media menanamkan moral 

yang baik kepada siswa termasuk karakter orang banyumasan yang jujur. (3) Fungsi 

pengembangan bakat dan kemampuan, Sebagai tempat mengembangkan minat dan 

bakat siswa dalam kegiatan Calung Banyumasan. (4) Fungsi pendidikan, sebagai 

media pendidikan seni agar terciptanya kebermaknaan hidup sebagai bagian dari 

masyarakat. 
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Saran yang dapat diberikan peneliti untuk untuk SMP Negeri 1 Rembang, yaitu 

untuk menambah Instrumen Calung banyumasan serta membuat ruang latihan 

khusus.  



 

x 

 

DAFTAR ISI 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................. Error! Bookmark not defined. 

PENGESAHAN KELULUSAN ................................ Error! Bookmark not defined. 

PERNYATAAN KEASLIAN .................................... Error! Bookmark not defined. 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................................. v 

PRAKATA .................................................................................................................. vi 

SARI .......................................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................ x 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xv 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... xviii 

BAB I ........................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah........................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................. 9 

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................ 10 

1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................................. 10 

1.4.1 Manfaat Teoretis .......................................................................................... 10 



 

xi 

 

1.4.2 Manfaat Praktis ........................................................................................... 10 

1.5 Sistematika Skripsi .............................................................................................. 11 

BAB II ........................................................................................................................ 13 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .................................................... 13 

2.1 Kajian Pustaka .................................................................................................... 13 

2.2 Landasan Teori .................................................................................................... 16 

2.2.1 Budaya ......................................................................................................... 16 

2.2.2 Pendidikan ................................................................................................... 18 

2.2.2.1 Definisi Pendidikan .......................................................................... 18 

2.2.2.2 Jalur dan Jenjang Pendidikan Nasional ............................................ 21 

2.2.2.3 Jenis Pendidikan Nasional ................................................................ 22 

2.2.2.4 Pendidikan Seni Budaya Di Sekolah ................................................ 23 

2.2.2.5 Pembelajaran Seni Musik di Sekolah ............................................... 26 

2.2.3 Ekstrakurikuler ............................................................................................ 31 

2.2.4 Musik ............................................................................................................ 34 

2.2.4.1 Definisi Musik .................................................................................. 34 

2.2.4.2 Unsur Musik ..................................................................................... 35 

2.2.4.3 Musik tradisi ..................................................................................... 41 



 

xii 

 

2.2.4.4 Fungsi  Seni Dalam Pendidikan ....................................................... 42 

2.2.5 Calung .......................................................................................................... 46 

2.3 Kerangka Berpikir ............................................................................................... 50 

BAB III ...................................................................................................................... 56 

METODE PENELITIAN ........................................................................................... 56 

3.1 Pendekatan Penelitian ......................................................................................... 56 

3.2 Latar dan Sasaran Penelitian ............................................................................... 58 

3.2.1 Lokasi Penelitian ......................................................................................... 58 

3.2.2 Sasaran Penelitian ....................................................................................... 58 

3.3 Teknik pengumpulan data ................................................................................... 59 

3.3.1 Observasi ..................................................................................................... 59 

3.3.2 Wawancara .................................................................................................. 60 

3.3.3 Teknik pengumpulan data dengan dokumen ................................................ 62 

3.3.4 Triangulasi ................................................................................................... 62 

3.4 Teknik Analisis Data ........................................................................................... 63 

BAB IV ...................................................................................................................... 67 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................................... 67 

4.1 Gambaran Objek Penelitian ................................................................................ 67 



 

xiii 

 

4.1.1 Lokasi Penellitian ........................................................................................ 67 

4.1.2 Denah Sekolah ............................................................................................. 70 

4.1.3 Visi dan Misi Sekolah................................................................................... 73 

4.1.4 Struktur Orgaisasi Sekolah .......................................................................... 73 

4.1.5 Guru, Karyawan, dan Siswa ........................................................................ 76 

4.1.5.1 Guru dan Karyawan .......................................................................... 76 

4.1.5.2 Siswa ................................................................................................ 77 

4.1.6 Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler .............................................................. 77 

4.1.6.1 Intrakurikuler .................................................................................... 77 

4.1.6.2 Ekstrakurikuler ................................................................................. 78 

4.2 Ekstrakurikuler Calung Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga ..... 78 

4.2.1 Latar Belakang Ekstrakurikuler Calung Banyumasan SMP Negeri 1 

Rembang Purbalingga ................................................................................. 79 

4.2.2 Pembimbing dan Siswa Peserta Ekstrakurikuler Calung Banyumasan ...... 80 

4.2.3 Instrumen dan Materi Ajar Calung Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang 84 

4.2.3.1 Instrumen Calung Banyumasan ........................................................ 84 

4.2.3.2 Materi Ajar Calung Banyumasan ..................................................... 94 

4.2.4 Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Calung Baanyumasan .................... 96 



 

xiv 

 

4.2.5 Fungsi Ekstrakurikuler Calung Banyumasan Bagi Siswa SMP Negeri 1 

Rembang ...................................................................................................... 99 

4.2.5.1 Fungsi Pelestarian ........................................................................... 105 

4.2.5.2 Fungsi Penanaman Moral ............................................................... 109 

4.2.5.3 Fungsi Pengembangan Bakat dan Kemampuan ............................. 112 

4.2.5.4 Fungsi Pendidikan Seni .................................................................. 114 

BAB V ...................................................................................................................... 119 

PENUTUP ................................................................................................................ 119 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 97 

LAMPIRAN ............................................................................................................. 104 

 



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1 Keranga Berpikir  (Sumber: Kukuh Prasetya Santoso) ......................... 51 
 

Gambar 3. 1 Skema Interaktif analisis data kualitatif ................................................ 66 
 

Gambar 4. 1 Denah Sekolah SMP Negeri 1 Rembang .............................................. 71 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Sekolah .................................................................. 75 

Gambar 4. 3 Instrumen Calung Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang .................... 87 

Gambar 4. 4 Foto Kondisi Gambang Barung (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP 

Negeri 1 Rembang Purbalingga ) ............................................................................... 88 

Gambar 4. 5 Foto Kondisi Gambang Penerus (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP 

Negeri 1 Rembang Purbalingga ) ............................................................................... 89 

Gambar 4. 6 Foto Kondisi Kethuk kenong (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP 

Negeri 1 Rembang Purbalingga ) ............................................................................... 90 

Gambar 4. 7 Foto Kondisi Dendem (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP Negeri 1 

Rembang Purbalingga ) .............................................................................................. 91 

Gambar 4. 8 Foto Kondidi Gong (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP Negeri 1 

Rembang Purbalingga) ............................................................................................... 92 

Gambar 4. 9 Foto Kondisi Kendhang (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP Negeri 1 

Rembang Purbalingga) ............................................................................................... 93 

Gambar 4. 10 Foto Keadaan Saron (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP Negeri 1 

Rembang Purbalingga) ............................................................................................... 94 



 

xvi 

 

Gambar 4. 11 Foto Kondisi Demung (Dok: Kukuh Prasetya Santoso-SMP Negeri 1 

Rembang Purbalingga) ............................................................................................... 94 

Gambar 4. 12 Materi ajar Calung Banyumasan milik siswa SMP Negeri 1 Rembang 

(Dok: Guru Pembimbing Calung banyumasan-SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga)

 .................................................................................................................................... 95 

Gambar 4. 13 Proses Belajar Calung Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang (Dok: 

Kukuh Prasetya Santoso-SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga) .............................. 98 

 

 



 

xvii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4. 1 Tabel Daftar Nama Desa di kecamatan Rembang .................................... 68 

Tabel 4. 2 Data Guru dan Pegawai SMP Negeri 1 Rembang. ................................... 76 

Tabel 4. 3 Data Siswa SMP Negeri 1 Rembang ........................................................ 77 

Tabel 4. 4 Data Peserta Ekstrakurikuler Calung Banyumasan Per Tahun ................. 82 

Tabel 4. 5 Data Instrumen Calung Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang ............... 85 



 

xviii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. 1 SK Dosen Pembimbing .................................................................... 105 

Lampiran 1. 2 Surat Izin Penelitian (SMP Negeri 1 Rembang) ............................... 106 

Lampiran 1. 3 Surat Izin Penelitian (Dinas Pendidikan).......................................... 107 

Lampiran 1. 4 Surat Izin Penelitian (BAPELITBANGDA) .................................... 108 

Lampiran 1. 5 Surat Rekomendasi Penelitian (KESBANGPOL) ............................ 109 

Lampiran 1. 6 Surat Izin Penelitian (KESBANGPOL) ........................................... 110 

Lampiran 1. 7 Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan ............................................ 111 

Lampiran 1. 8 Surat Pernyataan Objek Penelitian ................................................... 112 

Lampiran 1. 9 Instrumen Penelitian ......................................................................... 113 

Lampiran 1. 10 Transkrip Wawancara ..................................................................... 125 

Lampiran 1. 11 Struktur Organisasi Tahun  2016-2018 .......................................... 133 

Lampiran 1. 12 Denah SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga ................................. 134 

Lampiran 1. 13 Data Warga SMP Negeri 1 Rembang Tahun pelajaran 2018/2019 135 

Lampiran 1. 14 Data Guru Mata Pelajaran Tahun pelajaran 2018/2019 ................. 136 

Lampiran 1. 15 Data Siswa SMP Negeri 1 Rembang tahun pelajaran 2018/2019 .. 137 

Lampiran 1. 16 SMP Negeri 1 Rembang ................................................................. 138 

Lampiran 1. 17 Instrumen dan Ruang Latihan Calung Banyumasan SMP Negeri 1 

Rembang .................................................................................................................. 139 

Lampiran 1. 18 Bahan Ajar Calung Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang ........... 144 

Lampiran 1. 19 Proses Latihan Calung Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang ...... 145 



 

xix 

 

Lampiran 1. 20 Daftar Hadir Siswa Peserta Ekstrakurikuler Calung Banyumasan 

SMP Negeri 1 Rembang .......................................................................................... 146 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, setiap orang mampu merasakan bahwa pendidikan sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Pendidikan dibutuhkan untuk menunjang seseorang 

menjadi manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan merupakan sarana bagi 

setiap orang untuk mengembangkan potensi diri agar mampu menjadi manusia yang 

memiliki nilai intelektualitas, humanitas, dan religiusitas sebagai tiga nilai 

kompetensi dasar. Oleh karena itu, pendidikan merupakan agen perubahan yang 

mampu merubah diri sendiri dan orang lain. Pendidikan juga dapat berperan sebagai 

konsep yang  memberikan apresiasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai 

keragaman budaya sebagai realitas sosial yang melekat erat dalam kehidupan 

manusia sehari-hari  (Suardi, 2012, h. 1). Sejalan dengan pernyataan tersebut 

“Dictionary of Education” menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses seseorang 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di 

dalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial yakni orang dihadapkan pada 

pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari 

sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan 

kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal” (Munib et al, 2010, h. 

30).  
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Pendidikan adalah aspek yang sangat penting bagi Indonesia. Wahyudin 

(2007, h. 2.8) mengatakan “pendidikan pada dasarnya merupakan usaha kultural 

dengan maksud mempertinggi kualitas hidup dan kehidupan manusia baik secara 

individual, kelompok masyarakat maupun sebagai suatu bangsa”.  Sehingga banyak 

dasar-dasar tentang pendidikan ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-

undang sebagai dasar yang kuat. Indonesia menginginkan setiap warga negaranya 

menjadi masyarakat yang terdidik tanpa memperhatikan status sosial, suku bangsa, 

dan sebagainya dari tiap-tiap warga negara maka ditetapkanlah UUD 1945 Pasal 31 

ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” (Hasbullah, 

2011). 

Pendidikan erat kaitanya dengan budaya masyarakat. Munib (2010, h. 53) 

mengatakan bahwa jika dilihat dari sudut masyarakat secara keseluruhan, fungsi 

pendidikan adalah untuk memelihara kebudayaan. Maka sistem pendidikan di 

Indonesia disesuaikan dengan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Kita dapat 

menjumpai sekolah-sekolah di Indonesia mengajarkan pelajaran-pelajaran berbasis 

budaya ataupun kebudayaan lokal, seperti pelajaran seni budaya di sekolah 

menengah yang di dalamnya terdapat moral dan nilai-nilai yang diajarkan lewat 

budaya warisan nenek moyang terdahulu yang berupa seni musik, seni tari, dan seni 

rupa. Ketiga seni tersebut dikemas dalam satu mata pelajaran, yaitu seni budaya. 

Budaya adalah penentu yang mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara 

menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-
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simbol. Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil yang 

menyediakan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota-

anggotanya. Sub budaya meliputi kebangsaan, agama, ras dan daerah geografis 

(Anoraga dalam Koesoemaningsih, 2013, h. 4). Definisi mengenai budaya sangatlah 

luas jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, budaya tidak terbatas pada karya seni 

orang terdahulu saja. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar 

istilah budaya atau kebudayaan dinyatakan untuk beberapa maksud seperti tentang 

kesenian, adat-istiadat atau juga barang-barang dan bangunan-bangunan kuno 

(Digdoyo, 2015, h. 51). Persepsi masyarakat tersebut yang menjadikan pendidikan 

budaya atau kebudayaan di sekolah menengah sering diajarkan lewat bidang 

kesenian seperti budaya tari daerah, budaya seni musik daerah, dan budaya seni rupa 

peninggalan nenek moyang. Dengan pengajaran tersebut diharapkan siswa mampu 

mendapatkan nilai-nilai luhur dan mampu mengenal jati diri bangsa Indonesia lewat 

kearifan budaya lokal. 

Pendidikan mengenai kebudayaan diajarkan melalui sekolah dan di luar 

sekolah. Pendidikan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai belajar, dimana proses 

belajar dilakukan oleh manusia setiap hari bahkan tanpa ia sadari. Kegiatan harian 

yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali akan diwarnai oleh kegiatan 

belajar dalam bentuk pengalaman ataupun dari pengajaran orang-orang dewasa di 

sekitar kita (RC & Anni, 2012, h. 65). Sedangkan pendidikan di dalam sekolah kita 

dapatkan dari serangkaian kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 
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Intrakurikuler adalah kegiatan utama sekolah yang dilakukan di dalam kelas. 

Sementara itu  ekstrakurikurel adalah kegiatan di luar jam belajar kurikulum standar 

yang telah ditetapkan. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk mengembangkan 

kepribadian, bakat, dan kemampuan peserta didik dalam berbagai bidang yang 

diminatinya di luar bidang akademik (Lestari & Sukanti, 2016, h. 84). 

Ekstrakurikuler secara umum dibagi menjadi beberapa bidang seperti bidang 

kesenian, olahraga, sains, agama, dan sebagainya. Ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan siswa di bidang non akademik. Program 

ekstrakurikuler bidang budaya lokal juga diajarkan di sekolah-sekolah tertentu. 

Beberapa sekolah mengadakan ekstrakurikuler seni pertunjukan khas Indonesia 

seperti seni karawitan, Calung, tari-tarian dan sebagainya. Dengan adanya 

ekstrakurikuler tentang budaya sebagai bentuk keperdulian terhadap budaya sendiri 

di tengah era globalisasi yang merajalela.  

Globalisasi merupakan fenomena khusus yang bergerak terus menerus dalam 

masyarakat global dan merupakan bagian dari proses kehidupan manusia. Kemudian 

globalisasi  ditunjang oleh teknologi informasi dan teknologi komunikasi sehingga 

proses akselerasi globalisasi semakin cepat. Globalisasi yang terjadi menyentuh 

seluruh aspek penting dalam kehidupan termasuk bidang kebudayaan. Adanya 

globalisasi menciptakan berbagai tantangan, dampak dan permasalahan baru yang 

harus dijawab, dipecahkan dan dicarikan solusinya. Dampak dari Globalisasi sendiri 

terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan 
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budaya bangsa Indonesia . Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata 

menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-

nilai pelestarian budaya (Suneki, 2012, h. 317). 

Dampak negatif Globalisasi benar-benar mempengaruhi kebudayaan 

Indonesia yang penuh akan nilai-nilai.  Suneki (2012, h. 317) mengatakan bahwa 

pesatnya laju teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah menjadi sarana 

difusi budaya, sekaligus sebagai alternatif pilihan hiburan yang lebih beragam bagi 

masyarakat yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak tertarik lagi menikmati 

berbagai seni pertunjukan tradisional yang sebelumnya akrab dengan kehidupan 

mereka. Sampai dengan istilah budaya tradisional sudah ketinggalan. Misalnya saja 

kesenian tradisional wayang orang kini sudah sepi. Hal ini sangat disayangkan 

mengingat wayang merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional salah satu agen 

penanaman nilai-nilai moral yang baik. Contoh lainnya adalah kesenian Ludruk, 

ketoprak sekarang ini tengah mengalami “mati suri”. Wayang orang dan ludruk 

merupakan contoh kecil dari mulai terdepaknya kesenian tradisional akibat 

globalisasi. Bisa jadi fenomena demikian tidak hanya dialami oleh kesenian Jawa 

tradisional, melainkan juga dalam berbagai ekspresi kesenian tradisional di berbagai 

tempat di Indonesia. Sekalipun demikian bukan berarti semua kesenian tradisional 

mati begitu saja dengan merebaknya globalisasi. Di sisi lain, ada beberapa seni 

pertunjukan yang tetap eksis tetapi telah mengalami perubahan fungsi. Oleh karena 

itu, untuk menghadapi arus globalisasi tentunya perlu kontribusi aktif dari 

pemerintah dan masyarakat agar masyarakat tidak kehilangan budaya-budayanya 
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sendiri, atau bahkan  sampai terjadi klaim budaya oleh negara lain sepeti yang pernah 

terjadi beberapa kali dalam kurun waktu 11 tahun dari tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2018.  

 Klaim budaya Indonesia oleh negara lain sudah terjadi beberapa kali. 

Terhitung sejak 2007 budaya Indonesia telah di klaim sebanyak tujuh kali oleh 

negara Malaysia. Klaim budaya pertama pada 2007 yaitu kesenian reog Ponorogo, 

2008 lagu dengan judul rasa sayange yang berasal dari Maluku, berikutnya tari 

pendet yang berasal dari Bali pada 2009, selanjutnya kerajinan batik pada 2009 

diakui sebagai warisan budaya Malaysia, pada 2010 kemudian alat musik angklung 

diakui otoritas Malaysia sebagai alat musik yang berasal dari kebudayaan negaranya, 

dan yang terakhir adalah tarian tortor dan alat musik gondang sambilan dari 

Mandailing (Tempo News, 2012). Fenomena tersebut menjadi peringatan keras bagi 

masyarakat Indonesia. Dimana Indonesia sebagai bangsa majemuk yang besar karena 

keberadaan budayanya yang begitu  beragam namun masyarakatnya cenderung 

bersikap acuh tak acuh terhadap budayanya sendiri. Indonesia harus bisa mengambil 

pelajaran bahwa betapa pentingnya melestarikan budaya nenek moyang, karena 

budaya merupakan suatu pedoman atau pegangan yang digunakan sebagai alat untuk 

beradaptasi dalam menghadapi lingkungan alam, sosial dan budaya  agar 

kehidupannya tetap berlangsung dengan baik (Digdoyo, 2015, h. 52).  

Dewasa ini, pelestarian budaya mulai gencar diorasikan oleh pemerintah 

(Suneki, 2012, h. 317). Budaya-budaya dan kesenian daerah lokal mulai 

dimunculkan kembali sebagai ikon atau simbol kearifan lokal suatu daerah. Setiap 
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daerah mulai memunculkan kebudayaan-kebudayaan khas yang berasal dari 

daerahnya seperti musik, tarian-tarian, kerajinan, tradisi dan lain-lain. Daerah-daerah 

kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang sudah memiliki ikon 

budayanya masing-masing. Tidak terkeculi kota-kota kecil seperti di eks karesidenan  

Banyumas juga memiliki budayanya sendiri seperti tarian Lengger, kesenian Calung 

Banyumasan, dan lain-lain. 

Banyumas adalah karsidenan yang terletak di barat daya provinsi Jawa 

Tengah. Karsidenan Banyumas terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Cilacap, Banyumas, 

Purbalingga, Banjarnegara. Dilihat dari sudut pandang historis, sosiologis, etnologis, 

kultural, dan formal masyarakat Banyumas disebutkan masuk dalam wilayah 

Barlingmascakeb yang mencakup kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, 

Cilacap, Kebumen. Dilihat dari kacamata budaya, Banyumas memiliki beberapa ciri 

khas  kesenian asli wilayah Banyumas seperti Sintren, Lengger, Begalan dan Calung 

Banyumasan (Herusatoto, 2008). 

Calung Banyumasan adalah salah satu kesenian khas yang berasal dari 

karsidenan banyumas. Calung merupakan seperangkat alat musik yang terbuat dari 

bilah bambu. Calung berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu cagak 

pring wulung (pucuk bambu wulung) dan Calung yang berarti dicacah melung-

melung (dipukul berbunyi nyaring). Perangkat musik Calung terdiri dari dendhem, 

kenong, bonang barung, bonang penerus, gambang, gong, dan kendhang (Fitriani, 

2015, h. 13). Muchsin (2012) mengatakan “Musik Calung adalah musik tradisional 

yang berasal dari Banyumas, memiliki karakteristik yang unik baik dari alat 
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musiknya, pola permainannya, maupun lagu-lagunya. Musik Calung berkembang di 

daerah sekitar Karisidenan Banyumas”. 

SMP Negeri 1 Rembang yang berada di Desa Losari, Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah merupakan SMP favorit atau sekolah 

pilihan utama bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya yang telah lulus dari 

jenjagsekolah dasar di Kecamatan Rembang. SMP Negeri 1 Rembang juga 

merupakan salah satu sekolah di kecamatan tersebut yang sudah cukup lama 

mengadakan ekstrakurikuler Calung. Hal tersebut brdasarkan kebijakan pemerintah 

agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mulai melestarikan budaya setempat dengan 

cara mengadakan ekstrakurikuler budaya ataupun kegiatan intrakurikuler berbasis 

budaya daerah. 

  Penelitian Calung Banyumasan sudah banyak dilaksanakan dalam berbagai 

hal salah satunya pengkajian dalam bidang pendidikan yaitu pembelajaran 

ekstrakurikuler, yang lebih difokuskan pada proses pembelajaran kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun kejuruan seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Heryanostra (2014) yang membahas tentang 

pembelajaran ekstrakurikuler Calung di SMP 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga.   

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis menarik 

satu benang merah dimana ada keterkaitan antara pendidikan dan fungsinya, budaya, 

fenomena pengaruh globalisasi, fenomena klaim budaya yang terjadi di Indonesia, 

peran pemerintah, budaya Banyumasan, Calung, sekolah dan ekstrakurikuler. 

Keterkaitan faktor-faktor tersebut  menginspirasi penulis untuk meneliti tentang 
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pendidikan mengenai budaya di salah satu sekolah di Indonesia. Penulis memilih 

meneliti tentang fungsi pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler Calung 

Banyumasan dimana Penulis memilih SMP negeri 1 Rembang sebagai objek 

penelitian karena ada hal yang menarik untuk di teliti, yaitu sekolah tersebut 

merupakan sekolah favorit bagi masyarakat lingkup Kecamatan Rembang, selain itu 

SMP Negeri 1 Rembang merupakan sekolah yang cukup lama mengadakan 

ekstrakurikuler Calung Banyumasan dimana Calung merupakan budaya lokal daerah 

Purbalingga yang secara geografis masuk ke dalam wilayah eks karesidenan 

Banyumas. Penulis ingin mengetahui lebih dalam fungsi pendidikan dalam kegiatan 

kegiatan ekstrakurikuler Calung Banyumasan tersebut di tengah fenomena difusi 

budaya, atau bahkan memungkinkan pelaksanaan kegiatan tersebut berkaitan dengan 

fenomena klaim budaya dimana langkah tersebut merupakan salah satu langkah 

antisipasi terjadinya klaim budaya. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan 

di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FUNGSI 

PENDIDIKAN DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER CALUNG 

BANYUMASAN BAGI SISWA DI SMP NEGERI 1 REMBANG 

PURBALINGGA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah : 
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1) Bagaimana fungsi pendididikan dalam kegiatan ekstrakurikuler Calung 

Banyumasan bagi siswa di SMPN 1 Rembang Purbalingga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fungsi ekstrakurikuler Calung bagi 

siswa di SMPN 1 Rembang Purbalingga . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi Universitas 

Negeri Semarang, khususnya mahasiswa program studi seni musik untuk lebih 

mengetahui tentang fungsi ekstrakurikuler Calung bagi siswa sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang 

Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik. Khuusunya bagi mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Seni Musik. 
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b. Bagi Instansi SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga, hasil penelitian diharapkan 

dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih antusias dalam berkarya dalam 

bidang kesenian Calung. 

c. Bagi Sekolah lain di wilayah eks-karesidenan Banyumas, hasil penelitian 

diharapkan mampu memotivasi sekolah lain agar mengadakan ekstrakurikuler 

Calung dengan sungguh-sungguh dimana Calung Banyumasan merupakan 

bagian dari budaya lokal Banyumasan.  

1.5 Sistematika Skripsi   

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang akan 

mempermudah para pembaca untuk memahami garis besar skripsi ini. Sistematika 

skripsi  juga merupakan kerangka awal penyusunan penelitian, sehingga penulis 

dapat menyusun skripsi sesuai dengan kerangka yang telah dipersiapkan.   

Untuk mempermudah pemahaman mengenai jalan pikiran secara 

keseluruhan, penyusunan skripsi ini terbai dalam tiga bagian, yaitu:  

1. Bagian awal skripsi berisi tentang : 

Judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak. 

2. Bagian isi terdiri dari : 

Bab 1 : Pendahuluan  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 : Kajian Pustaka dan Landasan Teori  

Berisi uraian tentang konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan teori  

Bab 3 : Metode Penelitian  

Berisi pendekatan penelitian, sasaran penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian  

Pada bab ini memuat data-data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dan 

dibahas secara deskriptif kualitatif. 

Bab 5 : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk landasan 

teori serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti pelengkap dari 

hasil penelitian.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian tentang Calung telah diteliti oleh banyak orang. Ada beberapa 

referensi penelitian terdahulu yang menginspiras penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai Calung. Beberapa referensi diambil sebagai acuan utama. Sementara 

beberapa referensi digunakan untuk memperkuat acuan utama.  

Penelitian tentang Calung sudah dilakukan beberapa orang sebelumnya. Salah 

satu orang yang telah melakukan penelitian mengenai Calung adalah Yeni Fitriani. 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Seni Calung Wisanggeni Terhadap 

Perkembangan Sektor Wisata Di Kabupaten Purbalingga”. Dalam penelitiannya, 

Fitriani (2015)  mendeskripsikan fungsi Calung sebagai aset budaya dan sebagai 

media promosi pariwisata di kabupaten Purbalingga. Selain itu, peneliti Calung 

selain Yeni Fitriani (2015) adalah Ibnu Amar Muchsin (2012) dengan skripsinya 

yang berjudul “Musik Calung Kelompok Perwira Laras Desa Wanogara Wetan: 

Kajian Musikologis Tentang Pola Permainanya”. Dalam skripsinya Muchsin (2012) 

mendeskripsikan tentang pola permainan, kedudukan masing-masing instrumen 

Calung, dan fungsi masing-masing instrumen Calung. Menurutnya penelitian 

difungsikan untuk membantu guru untuk mengajarkan Calung di sekolah. 

Selanjutnya, peneliti lain yang meneliti tentang Calung adalah Anggun Anggun 

Yulistio (2013). Yulistio (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Calung Sebagai 
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Media Ekspresi Pengamen Jalanan ‟Jawara Musik‟ Di Kabupaten Tegal” mengulas 

dan mendeskripsikan fungsi Calung sebagai media ekspresi Pengamen. 

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas mempunyai persamaan dan 

perbedaan masing-masing. Persamaan yang mendasar adalah penelitian-penelitian 

tersebut mendeskripsikan Calung sebagai salah satu budaya wilayah eks-karesidenan 

Banyumas. Selain itu penelitian-penelitian tersebut menjelaskan fungsi Calung dalam 

ruang lingkup masyarakat walapun dengan sudut pandang yang berbeda. Sementara 

itu, perbedaan mendasar dari beberapa penelitian di atas ialah, penelitian tersebut 

memiliki ranah masing-masing dari segi objek dan aspek penelitian, yaitu fungsi 

Calung sebagai penunjang perkembangan pariwisata dengan Calung Wisanggeni 

sebagai objek penelitian yang diteliti oleh Fitriani (2015). Sementara itu, Muchsin 

(2012) meneliti dari aspek pola permainan, kedudukan masing-masing instrumen 

Calung, dan fungsi masing-masing instrumen Calung dengan objek penelitianya 

adalah grup Calung Perwira Laras desa Wanogara Wetan di mana hasil penelitian 

tersebut difungsikan untuk membantu guru untuk mengajarkan musik Calung di 

sekolah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yulistio (2013) mengambil 

fungsi Calung sebagai media ekspresi dengan pengamen sebagai objek penelitianya. 

Penelitian Calung Banyumasan sudah banyak dilaksanakan dalam berbagai 

hal salah satunya pengkajian dalam bidang pendidikan yaitu pembelajaran 

ekstrakurikuler, yang lebih difokuskan pada proses pembelajaran kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun kejuruan seperti 
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penelitian yang dilakukan oleh Heryanostra (2014) yang membahas tentang 

pembelajaran ekstrakurikuler Calung di SMP 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga.   

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, meskipun dalam 

konsep penelitian mengarahkan pada Fungsi Calung Banyumasan. Terdapat beberapa 

aspek yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu 

perbedaan antara objek penelitian dimana penelitian sebelumnya mengambil grup 

Calung di masyarakat sebagai objek penelitian, sementara penulis mengambil Siswa 

SMP sebagai objek penelitian. Perbedaan yang kedua adalah dari segi ruang lingkup 

di mana penelitian terdahulu yang sudah disebutkan mengambil ruang lingkup 

Calung di masyarakat, sementara penulis mengambil ruang lingkup di dalam dunia 

pendidikan. Penulis meneliti fungsi pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

Calung Banyumasan yang berada di salah satu sekolah negeri yang berada di 

kabupaten Purbalingga, yaitu SMPN 1 Rembang Purbalingga. Berbeda dengan 

penelitian Heryanostra (2014) penelitian ini tidak membahas tentang proses 

pembelajaran secara mendalam namun hanya meneliti tentang fungsi pendidikan 

yang didapatkan siswa setelah mengikuti kegiata ekstrakurikuler calung 

Banyumasan. 

Ekstakurikuler merupakan salah satu program Sekolah yang memiliki banyak 

fungsi. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Lestari & Sukanti (2016) dengan judul 

“Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler Ekstrakurikuler, Dan 

Hidden curriculum (di SD Budi Mulia Dua Pandeansari Yogyakarta)” menjelaskan 

beberapa fungsi ekstrakurikuler. Lestari dan Sukanti (2016, h. 84) mengatakan 
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bahwa kegiatan ekstrakurikuler befungsi sebagai pendidikan karakter di sekolah dan 

berfungsi untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan siswa di 

berbagai bidang di luar bidang akademik.  

 Dari berbagai penelitian tentang Calung dapat dilakukan pemetakan fokus. 

Fokus masalah yang diteliti oleh penulis adalah fungsi pendidikan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Calung Banyumasan di lingkungan sekolah. Sementara penelitian 

yang terdahulu cenderung fokus kepada keberadaan musik Calung di masyarakat 

sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2015), dan  Yulistio (2013). 

Penelitian tentang fungsi ekstrakurikuler telah diteliti oleh Prawidya lestari dan 

Lestari & Sukanti (2016). Sementara Heryanostra (2014) membahas tentang 

pembelajaran ekstrakurikuler Calung di SMP 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga.  

Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar dan motivasi penulis untuk meneliti 

tentang fungsi pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler Calung Banyumasan bagi 

siswa di SMP Negeri 1 Rembang Purbalingga. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Budaya 

Definisi mengenai budaya sudah banyak diungkapkan oleh para ahli sejak 

dahulu. Seorang ahli bernama Kroeber Sebagaimana dikutip oleh Tuloli dkk (2003, 

h. 2) mengatakan batasan budaya yang cukup lengkap bahwa budaya adalah 

keseluruhan kompleks yang terdiri atas pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, 

adat kebiasaan dan kapabilitas lain, serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seorang 
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manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat. Batasan lain mengenai budaya juga 

di kemukakan oleh bebrapa ahli lain dari masa ke masa. Herkovitz sebagaimana 

dikutip oleh Tuloli dkk (2003, h. 2) mengatakan “budaya adalah bagian buatan 

manusia yang berasal dari lingkungan manusia”.  

Digdoyo (2015, h. 54) menarik kesimpulan dari berbagai definisi budaya dari 

para ahli, yaitu sebagai berikut : 

a. Budaya terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat 

raya yang berada di balik prilaku manusia, dan tercermin dalam perilaku. 

b. Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang 

berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di 

dalam masyarakat. 

c. Budaya dipelajari oleh manusia melalui sarana bahasa dan simbol bukan 

diwariskan secara biologis. 

d. Unsur-unsur budaya berfungsi sebagai suatu keseluruhan yang terpadu. 

Era globalisasi mempengaruhi budaya lokal. Globalisasi ditandai dengan 

adanya kegiatan membangun rasa saling ketergantungan di antara negara-negara, 

yang menyebabkan standardisasi sosial dan budaya sehingga lebih parah lagi 

globalisasi mengakibatkan homogenisasi dan peleburan budaya sendiri demi budaya 

yang dianggap universal (Hoeven & Hitters, 2019). Selain itu, derasnya arus 

globalisasi yang ditandai dengan derasnya informasi dan telekomunikasi ternyata 

menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-
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nilai pelestarian budaya (Suneki, 2012, h. 317). Suneki (2012, h. 317-318) 

mengatakan bahwa pesatnya laju teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah 

menjadi sarana difusi budaya, sekaligus sebagai alternatif pilihan hiburan yang lebih 

beragam bagi masyarakat yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak tertarik lagi 

menikmati berbagai seni pertunjukan tradisional yang sebelumnya akrab dengan 

kehidupan mereka.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya 

adalah keseluruhan kompleks buatan manusia yang berasal dari lingkungan sekitar 

yang terdiri atas pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan dan 

kapabilitas lain, serta kebiasaan-kebiasaan. Budaya merupakan milik semua 

masyarakat yang dapat dipelajari dari masyarakat melalui bahasa dann simbol yang 

didalamnya memiliki nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang prilaku 

manusia. 

2.2.2 Pendidikan  

2.2.2.1 Definisi Pendidikan 

Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Republik Indonesia, 2003) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan 
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dengan hal tersebut, Sudardja sebagaimana dikutip oleh Raharjo (2010, h. 231) 

menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik 

agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakatnya, mampu meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas hidupnya sendiri, serta berkontribusi secara bermakna 

dalam mengembangkan dan meningkatkan secara bermakna dalam mengembangkan 

dan maningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsanya.  

Salim (2007, h. 11) menarik kesimpulan mengenai esensi pendidikan, yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Pendidikan merupakan upaya mengembangkan kemampuan pribadi dan 

prilaku; 

(2) Pendidikan merupakan proses sosial untuk yang ditujukan bagi penguasaan 

keterampilan sosial dan perkembangan diri melalui wahana yang terseleksi dan 

terkontrol, semisal sekolah; dan, 

(3) Pendidikan merupakan disiplin ilmu yang memusatkan pada proses perubahan 

pribadi atau paling tepat pembentukan watak manusia. 

 Suardi (n.d., h. 2-9) mengatakan “Secara sederhana pendidikan dapat diartikan 

sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa  dalam mengembangkan 

kompetensi manusia menjadi manusia yang lebih manusiawi.  Pendidikan karakter 

mendapatkan perhatian besar dalam dunia pendidikan dan para ahli pendidikan”. 

Mengenai karakter yang diberikan dalam kegiatan pendidikan suardi menjelaskan 

sebagaimana penjelasan dari KEMENDIKBUD. Suardi (n.d., h. 2-9) mengatakan 
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“49 kualitas karakter yang dikembangkan dari Character First dan disepakati 

sebagai karakter minimal yang akan dikembangkan dalam pembelajaran di 

Indonesia. Adapun 49 karakter tersebut adalah sebagai berikut Lertness 

(kewaspadaan), Attentiveness (perhatian), Availability (kesediaan), Benevolence 

(kebajikan), Boldness (keberanian), Cautiousness (kehatihatian), Compassion 

(kepedulian), Contentment (kesiapan hati), Creativity (kreativitas), Deference (rasa 

hormat), Dependability (dapat diandalkan), Diligence (kerajinan), Discernment 

(kecerdasan), Discretion (kebijaksanaan), Endurance (ketabahan), Enthusiasm 

(antusias), Faith (keyakinan), Flexibility (kelenturan), Forgiveness (pemberi maaf), 

Decisiveness (bersifat yakin), Generosity (dermawan), Gentleness (lemah lembut), 

Gratefulness (pandai berterima kasih), Humility (rendah hati), Initiative (inisiatif), 

Joyfulness (riang), Justice (adil), Loyalty (setia), Meekness (lembut hati), Obedience 

(patuh), Orderliness (kerapian), Patience (kesabaran), Persuasiveness (kepercayaan), 

Responsibility (tanggung jawab), Determination (berketetapan hati), Punctuality 

(tepat waktu), Resourcefulness (cerdik), Security (pelindung), Self-control (control 

diri), Sensitivity (kepekaan), Sincerity (ketulusan hati), Thoroughness (ketelitian), 

Thriftiness (sikap berhemat), Tolerance (toleran), Thruthfulness (kejujuran), Honor 

(menghormati orang lain), Virtue (sifat bajik), Wisdom (kearifan) dan Hospitality 

(ramah tamah)”. 

 Berdasarkan pemaparan beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pendidikan adalah proses usaha sadar manusia untuk belajar dan mendapatkan 
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pembelajaran agar mampu hidup dengan baik dalam masyarakatnya, mampu 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidupnya sendiri, berkontribusi 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

2.2.2.2   Jalur dan Jenjang Pendidikan Nasional 

Jalur pendidikan merupakan suatu wadah yang akan dilalui oleh peserta didik 

untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan sesai dengan tujuan 

pendidikan (Wahyudin et al, 200, h. 2.8-2.13). Wahyudin dkk (2007, h. 2.8-2.13) 

dalam bukunya sebagaimana Pasal 13 UU RI No. 10 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional mengatakan bahwa jalur pendidikan diselenggarakan melalui 

tiga jalur, yaitu: 

1) Pendidikan formal, merupakan pendidikan yang terstruktur, terkoordinir dan 

berjenjang atau bertahap sesuai tahapan pendidikan yang disesuaikan degan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan 

kemampuan yang akan dikembangkan. Pendidikan formal Indonesia terdiri 

dari  atas tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. 

2) Pendidikan non formal, merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal 

yang prosesnya dapat dilakukan tanpa terstruktur dan berjenjang ataupun dapat 

dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dimana pendidikan ini bersifat 
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sebagai pengganti, tambahan, dan sebagai pelengkap pendidikan formal. 

Contoh dari pendidikan non formal, yaitu pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja pendidikan anak usia dini, pendidikn kecakapa hidup, dan lain-

lain. 

3) Pendidikan informal, merupakan jalur pendidikan mandiri oleh keluarga secara 

khusus dan masyarakat secara umum. Karena sejatinya pendidikan merupakan 

proses sepanjang hidup. 

2.2.2.3 Jenis Pendidikan Nasional 

Jenis pendidikan merupakan kelompok atau ruang lingkup pendidikan yang 

didasarkan pada kekhususan tujuan dari satuan sistem pendidikan (Wahyudin, et al., 

2007). Menurut Wahyudin dkk (2007) menjelaskan jenis pendidikan sebagaimana 

beliau mengutip dalam Pasal 15 UU RI No. 20 tahun 2003 bahwa jenis-jenis 

pendidikan terbagi menjadi enam, yaitu: 

1) Pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan 

untuk memperluas pengetahuan demi melanjutkan ke jenjang berikutnya yang 

lebih tinggi. Sementara pendidikan kejuruan masuk sebagai pendidikan umum 

namun pelaksanaanya ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik untuk 

memasuki dunia kerja dalam bidang tertentu. 

2) Pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan 

pascasarjana yang difokuskan pada disiplin ilmu tertentu. 
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3) Pendidikan profesi, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 

difokuskan untuk mempersiapkan diri memiliki pekerjaan sesuai keahlian 

khususnya. 

4) Pendidikan vokasi,merupakan pendidikan tinggi yang maksimal setara sarjana 

sarjana dimana peserta didiknya disiapkan untuk meemiliki pekerjaan dengan 

keahlian terapan tertentu. 

5) Pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi 

yang mempersiapkan eserta didik memperoleh pengajaran tentang agama  

ataupun menjadi ahli ilmu agama. 

6) Pendidikan khusus, merupakan pendidikan  yang ditujukan bagi peserta didik 

yag berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata. 

2.2.2.4 Pendidikan Seni Budaya Di Sekolah 

Pendidikan seni adalah bagian dari rumpun pendidikan nilai (Jazuli, 2008, h. 

25). pembelajaran seni pada hakikatnya adalah pembelajaran rasa indah, indah pada 

waktu mengobjektivikasi, indah dalam berimajinasi, dan indah dalam 

mengungkapkannya dalam pada seni, dampak ikutan, pendidikan estetika 

mempunyai peran sebagai pendidikan karakter terutama toleransi 

sosialnyaPendidikan nilai dari sudut pandang kebangsaan merupakan pembentukan 

dan pengembangan watak bangsa yang bergantung pada fungsi dan tujuan  

pendidikan nasional bagi warga Indonesia. Pendidikan seni sebagai mata pelajaran di 

sekolah yang memiliki bidang garap rasa dianggap sangat membantu untuk 
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menanamkan sikap-sikap atau karakter seperti rasa tenggang rasa, disiplin, keindahan 

(kehalusan), rasa patriotisme, dan lain-lain (Suharto, 2012, h. 88). Menurut 

Dvoretckaia dkk (2015) pendidikan seni merupakan salah satu pendidikan etika yang 

mengajarkan mengenai simbol moral dalam Seni yang bisa menjadi pembelajaran 

bagi masyarakat agar mampu mengembangkan kepekaan moral mereka untuk 

pengambilan keputusan etis yang benar. 

Suharto (2012) mengatakan bahwa pendidikan seni di sekolah merupakan 

pendidikan yang memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh mata 

pelajaran lain yang akhirnya menyebabkan perbedan dengan mata pelajaran lain dari 

segi pembelajaranya. Menurut Read (1958) Pendidikan seni dimaksudkan untuk 

mencapai suatu kebermaknaan dengan melewati pendekatan “belajar dengan seni”, 

“belajar melalui seni”, dan “belajar tentang seni”. Belajar dengan seni berarti dalam 

setiap proses belajar kita dapat melibatkan seni, belajar melalui seni berarti seni 

merupakan sarana untuk mempelajari hal-hal diluar seni itu sendiri namun masih 

berkaitan, sementara belajar tentang seni bearti mempelajari segala sesuatu yang ada 

di dalam seni tersebut dengan memperhatikan tujuan belajar seni. Pendekatan-

pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengalaman yang bersifat 

estetik melalui kegiatan berkreasi, berekspresi, dan berapresiasi demi mencapai suatu 

kebermaknaan hidup.  

 Kebermaknaan hidup adalah seluruh keyakinan serta cita-cita yang paling 

mulia yang dimiliki seseorang. Makna berarti sebagai sesuatu yang dirasa penting, 
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benar, berharga dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang dan 

layak dijadikan sebagai tujuan (Bastaman, 2007, h. 37). Sejalan dengan itu 

Zainurrofiq dan M. Hadjam (2001, h. 61) mengatakan bahwa kebermaknaan hidup 

merupalan penghayatan manusia terhadap hal-hal yang dianggap penting, berharga, 

dan diyakini memiliki kebenaran dan memberikan nilai khusus serta dapat dijadikan 

tujuan hidupnya, ditinjau dari sudut pandang siri sendiri.  

Menurut Suharto (2012) pendidikan seni di sekolah memiliki tujuan yang 

sama dengan tujuan pencapaian pendidikan secara umum. Siswa yang telah 

mengikuti pendidikan seni sampai dengan taraf apresiasi dan kreasi yang tinggi dapat 

menjadikan siswa tersebut menjadi pribadi yang suka menghargai orang lain, kreatif, 

berperasaan halus,toleran, berani tampil di khalayak ramai,percaya diri, dan cerdas. 

Sikap-sikap yang tersebut yang dibangun melalui pendidikan seni sangat relevan 

dengan tujuan pendidikan nasional secara umum. Suatu pendidikan yang sempurna 

akan dicapai melalui jenis pendidikan yang melibatkan kerja otak kiri dan kerja otak 

kanan. Pendidikan yang melibatka otak kiri meliputi logika, berpikir analistik, 

sisitematik,dan lain-lain. Sementara pendidikan yang melibatkan otak kanan meliputi 

fantasi, inovasi, holistis, kreasi, dan lain-lain dimana hal-hal itu didapatkan melalui 

pendidikan seni. 

Shuqin (2012, h. 2252-2256) mengatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan 

seni adalah untuk membantu siswa memperoleh kemampuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis, membangun sistem pengajaran, penelitian, dan praktik 
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Trinitarian yang komprehensif dalam ekonomi yang dipandu oleh industri budaya 

dan kreatif di masa depan, dan menjadikan pendidikan seni sebagai sarana vital bagi 

budidaya bakat budaya dan kreativitas. Sementara menurut Ridwan (2016, h. 22-27), 

pembelajaran seni budaya di sekolah sebagaimana yang tersirat di dalam kurikulum 

bukan serta merta untuk menjadikan peserta didik menjadi seniman, akan tetapi 

peserta didik diberi keleluasaan untuk mengembangkan kemampuannya dengan 

media dan fasilitas yang ada di sekitarnya. 

2.2.2.5 Pembelajaran Seni Musik di Sekolah 

Pembelajaran seni pada dasarnya adalah pembelajaran mengenai rasa indah 

atau keindahan, indah pada waktu mengobjektivikasi, indah dalam berimajinasi, dan 

indah dalam mengungkapkannya dalam pada seni, dampak ikutan, pendidikan 

estetika mempunyai peran sebagai pendidikan karakter terutama toleransi sosialnya 

(Sunarto, 2017, h. 109-115). Menurut Novi dkk (2017), pendidikan seni musik 

merupakan pendidikan yang memberikan kemampuan mengeskpresikan diri dengan 

tujuan pengembangan kepribadian diri dan dengan adanya musik siswa dengan 

mudah dapat mengungkapkan perasaaan melalui musik. Pembelajaran seni musik di 

sekolah memiliki komponen dasar, yaitu guru,siswa, tujuan yang ingin dicapai, 

materi yang disampaikan, metode penyajian, dan sarana penunjang proses belajar. 

Faktor faktor tersebut yang akan menunjang keberhasilan pendidikan seni Musik di 

sekolah (Jamalus, 1981, h. 28). 
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Pembelajaran musik perlu memperhatikan unsur-unsur, yaitu potensi dasar 

siswa, metode, aktivitas, dan alur yang tepat sesuai dengan prinsip pembelajaran 

berbasis siswa dengan. Pembelajaran menekankan pada prinsip : sesuai potensi 

siswa, memperhatikan budaya daerah setempat, memulai dari yang paling sederhana, 

menggunakan lagu yang sesuai, instrumen musik yang sesuai, praktek ansamble, dan 

menampilkan hasil kreasi (Ghozali, 2012, h. 651). Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan baik sesuai kompetensi seorang pengajar.  

Pengajar yang memiliki kompetensi dan kreatifitas dapat mempengaruhi 

keberhasilan proses pendidikan. Guru memegang peranan penting yang nantinya 

menentukan keberhasilan siswa berkaitan dengan proses belajar mengajar. Maka dari 

itu guru diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi guru yang ada, terutama 

kompetensi pedagogik, profesional dan sosial (Putranti, 2018, h. 38) . Wicaksono 

(2009, h. 125-131) mengatakan bahwa kreativitas dalam pembelajaran musik sangat 

diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan, serta pemahaman dan penguasaan 

musik yang optimal karena musik itu sendiri memiliki banyak dimensi kreatif. 

Sebagai contoh, dalam musik terdapat analogi melalui persepsi, visual, auditori, 

antisipasi, pemikiran induktif-deduktif, memori, konsentrasi, dan logika.  

 Yuni (2016, h. 55-77) mengatakan bahwa setidaknya ada tiga aspek yang 

harus ditempuh oleh seorang guru dalam meningkatkan profesionalisasi melalui 

sertifikasi dalam jabatan, yaitu aspek personality guru (kemampuan, potensi 

akademik), aspek perkembangan anak yang perlu diperhatikan oleh seorang guru 
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dalam melakukan proses pembelajaran yang berfokus pada anak, dan aspek desain 

pembelajaran, serta pengakuan seorang guru dalam memenuhi segala kompetensi-

kompetensi yang harus dilaksasanakan agar tercipta guru-guru yang memenuhi 

persyaratan dalam menuju guru yang profesional. Sejalan dengan pernyataan tersebut 

Saputra dkk (2014, h. 59) megatakan bahwa perkembangan dan peningkatan 

kemampuan siswa dapat dicapai berdasarkan beberapa aspek, yaitu bekal ilmu/ 

keterampilan guru, kepercayaan penuh kepada siswa untuk mengembangkan 

potensinya, dan kesesuaian materi dengan kemampuan dasarnya. Sehingga faktor 

guru dinilai sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran seni musik.  

Dalam proses pengajaran seni musik disekolah tentunya guru harus memiliki 

metode pengajaran yang jelas. Ketepatan pemilihan metode pembelajaran merupakan 

hal penting karena akan berdampak terhadap efektifitas pencapaian kompetensi 

pembelajaran yang ditetapkan. Misalnya, dalam pembelajaran seni musik perlu 

adanya  gabungan dari berbagai metode, apalagi jika pembelajaran yang dilakukan 

menekankan pada  pemberian pengalaman musik kepada siswa (Utomo & Sinaga, 

2009).   Jamalus (1981, h. 28-39) mengatakan bahwa ada beberapa metode 

pengajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran seni musik di sekolah yang 

berfungsi sebagai dorongan belajar siswa serta sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan, metode tersebut meliputi : 
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1) Metode ceramah, yaitu metode pengajaran musik dimana guru berperan aktif 

dalam menyampaikan materi. Sementara siswa pasif mendengarkan materi dari 

guru. 

2) Metode  tanya jawab, yaitu metode yang melibatkan siswa ikut berfikir dan 

berperan aktif dibandingka dengan metode ceramah. 

3) Metode Demonstrasi, yaitu penjelasan materi mengenai konsep dijelaskan 

melalui demonstrasi atau guru memberikan contoh yang dapat didengar dan 

dilihat dengan jelas oleh siswa sehingga siswa dapat melakukan hal yang 

serupa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh guru. 

4) Metode latihan (drill), yaitu metode penanaman keterampilan kepada siswa 

dengan cara latihan yang berulang-ulang sampai siswa menguasainya, bahkan 

sampai dapat melakukanya secara otomatis.  

5) Metode bermain peran, yaitu metode dimana siswa terlibat dan melakukan 

semacam sandiwara mengenai materi pembelajaran.  

6) Metode eksperimen, yaitu dimana siswa melakukan eksperimen-eksperimen 

mengenai materi sehingga siswa secara aktif menemukan permasalahan dan 

mengetahui pemcahanya, mendapatkan pengetahuan, dan mendapatkan 

kesimpulan. 

Menurut Jamalus (1981, h. 28-39) metode pengajaran khusus seni musik, 

yaitu dengan menggabungkan bebeapa metode-metode tersebut disesuaikan dengan 

situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Topoğlu (2013, h. 2252-
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2256) salah satu tujuan paling penting dalam konteks pendidikan musik adalah 

membesarkan individu yang memiliki keterampilan berpikir kritis dan yang dapat 

menggunakan keterampilan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis berarti 

memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, 

menghitung kemungkinan, dan membuat keputusan dengan cara yang bijaksana 

sebagai bagian dari proses kognitif. 

Respati (2015, h. 114) mengatakan “pendidikan seni musik bukan sekedar 

menanamkan keterampilanketerampilan bermusik, tetapi juga menumbuhkan sikap-

sikap dan karakter-karakter positif dalam kehidupan sehari-hari anak”. Proyek 

pendidikan melalui musik ditargetkan untuk menemukan cara untuk mendorong 

peserta didik membangun sikap berbasis nilai positif dan memperkuat harmoni dari 

akumulasi pengalaman. Misalnya tugas mendengarkan musik bertujuan untuk 

membuat pengetahuan musik yang dapat diperoleh oleh peserta didik berdasarkan 

musik sekitar yang dekat dan akrab dengan mereka, sedangkan diskusi tentang tema, 

lagu dan suasana hati ditargetkan untuk membantu peserta didik untuk memahami 

asal artistik musik, untuk membayangkan hubungan antara musik dan umum nilai-

nilai kemanusiaan yang menghubungkannya dengan pengalaman pribadi mereka 

(Rauduvaite & Lasauskiene, 2015, h. 2252-2256). 

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan seni musik 

disekolah merupakan salah satu rangkaian pendidikan secara umum yang memiliki 

tujuan yang sangat relevan dengan tujuan pendidikan secara umum. Keberhasilan 
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pendidikan seni musik dipengaruhi oleh faktor guru,siswa, tujuan yang ingin dicapai, 

materi yang disampaikan, sarana penunjang proses belajar dan metode penyajian. 

Metode penyajian/pengajaran dapat dilakukan dengan cara ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi, latihan, bermain peran, dan eksperimen. Pendidikan seni musik tidak 

serta-merta untuk menanamkan keterampilan bermusik namun juga untuk 

menanamkan sifat-sifat baik dan karakter positif kepada peserta didik. 

2.2.3 Ekstrakurikuler  

2.2.3.1 Definisi Ekstrakurikuler 

Menurut Wiyani sebagaimana dikutip oleh Yanti dkk ( 2016, h. 965) 

menyatakan bahwa ekstrakurikuler merupakan kagiatan pendidikan di luar jam 

pelajaran yang ditujukkan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh peserta didik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Bakat adalah  kemampuan atau 

potensi dasar atau bawaan keahlian tertentu yang dimiliki setiap orang sejak lahir 

atau yang bersifat keturunan/bawaan dari orang tua (Angelicha, 2017). 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Putra (2012, h. 16) mengatakan 

“kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program sekolah 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan siswa agar memiliki 

pengetahuan dasar penunjang agar memperkaya dan memperluas wawasan 
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pengetahuan dan kemampuan siswa”. Sejalan dengan pernyataan tersebut Saputra 

dkk (2014, h. 56) mengatakan “kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan 

yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dirinya  

sesuai dengan minat dan bakat masing-masing”. 

Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekstrakurikuler sangat banyak. Seperti 

pernyataan dari Syarif dkk (2017, h. 109-115) yang mengatakan bahwa 

ekstrakurikuler dapat memupuk nilai-nilai karakter baik bagi siswa seperti disiplin, 

kekeluargaan, bersahabat, peduli sosial, kerjasama, kerjakeras, mandiri, tanggung 

jawab, rasa ingin tahu, kreatif, nasionalisme atau mencintai kebudayaan sendiri. 

Selain itu kegiatan ekstrakurikuler kesenian tradisional juga memiliki peranan 

sebagai wahana  yang strategis dan efektif untuk membangun sikap nasionalisme 

pada siswa (Septiana, 2016, h. 107). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

ekstrakurikuler adalah kegiatan terkonsep dari sekolah yang dilaksanakan di luar jam 

pelajaran dengan maksud menambah dan mengembangkan potensi, bakat, dan minat 

peserta didik di bidang akademik maupun non akademik, serta memberikan 

pengalaman dan penanaman nilai karakter yang baik. 

2.2.3.2 Tujuan Ekstrakurikuler  

Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan tentu sebanding dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Lestari dan Sukanti (2016, h. 84) mengatakan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya 

di berbagai bidang di luar bidang akademik. Peraturan Menteri Pendidikan Dan 
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Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler ayat (2) yaitu: Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, 

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sejalan dengan pernyataan tersebut Sejalan 

dengan pernyataan tersebut Saputra (2014, h. 56) mengatakan “kegiatan 

ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa 

dalam mengembangkan potensi dirinya  sesuai dengan minat dan bakat masing-

masing”. 

Dalam perspektif kepribadian siswa, ekstrakurikuler sebagai bagian dari  

pendidikan, dijelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan untuk memberikan 

pengetahuan dan pendidikan afektif yang meliputi seni, humaniora, juga 

pengembangan karakter dan moral. Pendidikan afektif sendiri mencakup berbagai 

aktivitas pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan perasaan dan emosi siswa 

(Priyatna, 2016, h. 1318). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

diadakanya kegiatan ekstrakurikuler, yaitu untuk mengembangkan kepribadian, 

bakat, dan kemampuan, kerjasama, dan kemandirian peserta didik  di berbagai 

bidang di luar bidang akademik. 
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2.2.4   Musik 

2.2.4.1 Definisi Musik 

Musik berasal dari kata muse yaitu salah satu dewa dalam mitologi yunani 

kuno bagi cabang seni dan ilmu, dewa seni dan ilmu pengetahuan. Selain itu, musik 

merupakan cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam 

pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia (Banoe, 2003, h. 288). 

Berhubungan dengan hal itu Suhastjarja sebagaiman dikutip oleh Soedarsono (1992, 

h. 13) megatakan “Musik ialah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu 

konsep pemikiran yang bulat, dalam wujud nada-nada atau bunyi lainya yang 

mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai suatu bentuk dalam ruang waktu 

yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga 

dapat dimengerti dan dinikmatinya”.  

Pandangan lain disampaikan oleh (Djohan, 2009, h. 36) bahwa musik 

merupakan kumpulan suara dan diam yang terorganisir. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa didalam sebuah komposisi musik tidak hanya berisi bunyi, namun biasanya 

terdapat tanda diam didalamnya dimana tanda diam tersebut menunjukkan bahwa 

seorang pemain harus berhenti sejenak dalam memainkan musik ataupun 

instrumennya. 

 Definisi musik secara lebih dalam dijelaskan oleh jamalus. Dalam bukunya 

(Jamalus, 1988, h. 1) mengatakan “Musik merupakan bentuk suatu hasil karya seni 

bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama melodi, harmoni, 
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bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan”. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Purwowidodo sebagaimana dikutip oleh Harti (2015, h. 14) yang 

menyatakan bahwa seni musik terbangun dari unsur-unsur pendukungnya. Musik 

terdiri dari unsur-unsur melodi, ritme, dan harmoni, musik adalah keseluruhan dari 

fenomena akustik yang terdiri dari 3 unsur,yaitu unsur yang bersifat material, 

spiritual, dan bersifat moral. Pembagian unsur-unsur musik tersebut dapat dibagi lagi 

menjadi beberapa hal, yaitu : unsur material meliputi ekspresi, dinamik, aksen, warna 

suara, unsur musik yang bersifat spiritual adalah syair, irama, dan melodi, sedangkan 

unsur moral dari musik adalah harmoni. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa seni musik 

adalah suatu hasil karya ekspresi pikiran, gagasan dan perasaan manusia yang 

dimanifestasikan dalam bentuk karya bunyi dan diam yang berupa lagu atau 

komposisi musik dimana proses penciptaannya melalui unsur-unsur musik yaitu, 

irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu dan ekspresi. 

2.2.4.2 Unsur Musik 

  Banoe (2003, h. 288) dalam bukunya menyatakan bahwa “musik yang baik 

adalah memiliki unsur-unsur melodi, ritme, dan harmoni”. Unsur-unsur musik 

dijelaskan lebih detail sebagai berikut : 

2.2.4.2.1 Ritme / Irama 

  Irama berhubungan dengan panjang pendeknya not dan berat ringannya 

tekanan atau aksen pada not. Namun demikian, oleh teraturnya gerak maka irama 
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tetap dapat dirasakan meskipun melodi diam. Dan keteraturan gerak ini 

menyebabkan lagu lebih indah didengar dan dirasakan (Jamalus, 1988, h. 56). 

Sejalan dengan pernyataan tersbut Prier (2009, h. 76) mengatakan bahwa  Ritme / 

Irama adalah unsur pokok yang menghidupkan penyajian musik berhubungan dengan 

panjang pendek nada dan tekanan pada melodi, sebagai unsur musik pokok yang 

pertama (Prier, 2009, h. 76). 

Menurut pendapat (Widodo & Sunu, 1997, h. 21) irama adalah pertentangan 

bunyi antara bagian yang berat dan ringan, yang berulang secara teratur serta penentu 

panjang pendeknya nada. 

Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa irama adalah rangkaian gerak 

berurutan dalam sebuah musik yang membentuk pola irama yang menyebabkan 

karya bunyi atau lagu bisa dinikmati dan enak didengar. 

2.2.4.2.2 Melodi 

Menurut faham para musisi abad 18 - 19 yang masih diikuti sampai sekarang, 

melodi adalah suatu urutan nada yang utuh dan membawa makna. Adapun syaratnya 

ialah: berciri khas, berbentuk jelas, memuat suatu ungkapan dan dapat dinyanyikan 

(Prier, 2009, h. 113).  

Soeharto (1986, h. 27) menyatakan melodi adalah rangkaian sejumlah nada 

yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan, ada tiga kemungkinan gerak dari 

bentuk melodi, yaitu gerak naik, turun, dan tetap pada ketinggian semula. Bentuk 
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pergerakan tersebut dapat dengan cara melangkah, yakni apabila pergerakan nada itu 

berurutan baik naik maupun turun sebagaimana tingkatan nadanya dalam tangga 

nada. Pergerakan nada juga dapat dengan cara melompat yaitu apabila gerak nada 

satu ke nada yang lain tidak berurutan menurut tingkatan nadanya dalam tangga 

nada. 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa melodi adalah 

rangkain dari beberapa nada yang tersusun beraturan dan memiliki irama sehingga 

membentuk suatu musik yang indah. 

2.2.4.2.3 Harmoni 

Istilah ini mengalami perkembangan bermacam-macam. Dalam filsafat 

Yunani klasik (abad 4 SM), harmoni dipakai dalam arti “indah secara estetis”, tidak 

hanya dalam bidang musik dan seni rupa, tetapai juga dalam ilmu pasti, ilmu bintang 

dan filsafat (Prier, 2009, h. 60). 

Muttaqin (2008, h. 105) mengatakan bahwa harmoni mrupakan kombinasi 

nada-ada yang terbentuk menjadi akord. Sejalan dengan pernyataan tersebut 

Kristianto (2007, h. 43) menjelaskan bahwa harmoni merpakan keselarasan berbagai 

bunyi di dalam sebuah musik. Pendapat-pendapat tersebut didukung oleh pernyataan 

dari  (Kadijat, 1989, h. 32) yang mengemukakan bahwa harmonis berarti selaras, 

sepadan, bunyi serentak menurut harmoni, yaitu pengetahuan tentang hubungan 

nada-nada dalam akord. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Zami. Zami (2013, h. 19) mengatakan 

“Harmoni adalah gabungan beberapa nada yang terbentuk menjadi sebuah akord 

yang berhubungan dengan berbagai instrumen  secara lebih dalam”. 

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harmoni adalah 

gabungan dari beberapa nada yang jika dimainkan serentak menggunakan instrumen 

dapat menjadi nada-nada yang selaras, sepadan dan mempunyai nilai estetis 

sehinggaenak didengar. 

2.2.4.2.4 Tempo  

Tempo musik berkaitan erat dengan panjangnya hitungan dasar dalam musik 

dan biasanya terkait dengan not ¼ dan dengan not ½ dalam musik alla breve (Prier, 

2009, h. 214). Sedangkan menurut Djohan (2009, h. 51) “Tempo adalah rata-rata 

satuan waktu pada saat sebuah musik dimainkan yang menggambarkan kecepatan 

musik. 

Kusumawati (2009, h. 7) mengemukakan pendapat tenang tempo, yaitu 

polaritme on beat yang terbagi menjadi bermacam-macam, yaitu :  

1.  Tempo sangat cepat (Allegro Molto) untuk menggamarkan atau 

mengilustrasikan keadaan yang berlangsung sangat cepat dan kontinyu 

misalnya kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi seperti pesawat, 

kereta api, motor dan sebagainya. Tempo sangat cepat ini metrumnya 

berkisar antara : 132-148 (1/4an per menit). Sifat / karakter : Tegang. 
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Sedangkan untuk ilustrasi yang bersifat kartunis bias bersifat jenaka / 

komedi. 

 2.  Tempo cepat (Allegro) untuk menggambarkan atau mengilustrasikan 

keadaan yang berlangsung cepat dan kontinyu missal : orang berlari 

(bergegas, terburu-buru dan diburu) tempo cepat ini metrumnya antara : 

100-120 (1/4an per menit).Sifat / karakter : Agak tegang, bersemangat. 

 3.  Tempo sedang / medium (Moderato) untuk menggambarkan atau 

mengilustrasikan keadaan yang berlangsung wajar dengan kecepatan sedang 

dan kontinyu, misalnya orang yang sedang berjalan kaki, kendaraan yang 

melaju dengan kecepatan sedang seprti becak, andong, sepeda dan 

sebagainya. Tempo moderato ini metrumnya berkisar antara 80–96 (1/4an 

per menit). Sifat / karakter : Santai bersahaja, riang. 

 4.  Tempo lambat / lamban (Andante) untuk menggambarkan atau 

mengilustrasikan keadaan yang berlangsung lambat dan lamban serta 

kontinyu, misalnya kendaraan tradisional yang didorong seperti gerobag 

sapi, perahu layar, angsa yang sedang berenang, rakit dan sebagainya. 

Tempo andante metrumnya berkisar antara : 60 – 78 (1/4an per menit). Sifat 

/ karakter : Lamban dan slowly. 

 5.  Tempo sangat lambat (Adagio) untuk menggambarkan keadaan yang 

berlangsung sangat lambat dan kontinyu, misalnya jalannya awan di langit, 

adegan malas yang berlangsung, gambar slow motion dan sebagainya. 
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Tempo adagio ini metrumnya berkisar antara : 42 – 54 (1/4an per menit). 

Sifat / karakter : Malas, lazy, tak bersemangat. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesipulan bahwa tempo adalah 

panjang pendeknya suat nada yang diukur melalui kurun waktu tertentu yang konstan 

untuk menentukan cepat atau lambatnya suatu nada atau lagu  dimainkan dimana 

cepat lambatnya permainan tersebut mempengaruhi emosi yang terkandung di dalam 

lagu. 

2.2.4.2.5 Dinamika  

Prier (2009, h. 33) menyatakan bahwa dinamika adalah “Istilah untuk 

membedakan keras lembutnya dalam pembawaan karya musik”. Sedangkan menurut 

Djohan (2009, h. 51) “dinamika adalah aspek musik yang terkait dengan tingkat 

kekerasan bunyi, atau gradasi kekerasan dan kelembutan suara musik. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesipulan bahwa dinamika 

adalah keras atau lembutnya bunyi yang akan menentukan pembawaan karya musik.  

2.2.4.2.6 Tangga nada  

Urutan nada melalui satu oktaf yang mengikuti pola tertentu (Tonsystem). 

Dapat juga dikatakan: sebuah tangganada menyajikan suatu kutipan spesifik dari 

persediaan nada yang (Ton-material). Terdapat tangganada heptatonis (7 nada) dan 

tangganada pentatonis (5 nada). 
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2.2.4.3 Musik tradisi 

Musik tradisional adalah musik turun-temurun dari orang terdahulu sebagai 

sarana hiburan dan identitas yang sesuai dengan gaya, tradisi, bahasa daerah, dimana 

seni tradisi itu lahir. Musik tradisi masih terus berkembang dan dilestarikan dari dulu 

sampai sekarang sebagai manifestasi budaya masyarakat dimana musik itu lahir 

(Rulita, 2016).  

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku adat istiadat, 

budaya pada masing-masing daerah. Putri (2012) mengatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara besar yang memiliki ragam budaya yang diantaranya adalah 

musik daerah, dimana alat dan jenis bunyi yang dihasilkannya perlu dikenal dan 

dilestarikan oleh setiap warga negara. Usaha melestarikan dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan di luar sekolah melalui masyarakat 

secara luas. Suharto (2018, h. 45) mengatakan “sekolah adalah sarana konservasi 

budaya yang sangat tepat Musik tradisi pada zaman sekarang pada hakikatnya 

berfungsi untuk mengembangkan diri dan menambah keterampilan, serta mencetak 

karakter masyarakat Indonesia yang melek akan budaya daerahnya sehingga 

karakter-karakter atau ciri khas orang di daerah tersebut tidak akan hilang atau 

tergerus arus globalisasi”.  

Suneki (2012, 317) mengatakan bahwa pesatnya laju teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi yang diakibatkan oleh proses globalisasi telah menjadi sarana 
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difusi budaya. Masyarakatnya Indonesia cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap 

budayanya sendiri. Indonesia harus bisa mengambil pelajaran bahwa melestarikan 

budaya nenek moyang adalah hal yang sangat penting, karena budaya merupakan 

suatu pedoman atau pegangan yang digunakan sebagai alat untuk beradaptasi dalam 

menghadapi lingkungan alam, sosial dan budaya  agar kehidupannya tetap 

berlangsung dengan baik (Digdoyo, 2015, h. 52).  

2.2.4.4 Fungsi  Seni Dalam Pendidikan 

Musik di sekolah merupakan salah satu rangkaian pendidikan seni budaya di 

sekolah yang terdiri dari beberapa bidang yaitu seni Musik, Seni Tari, seni teater dan 

lain-lain. Musik mengambil bagianya sebagai rangkaian pendidikan seni yang 

fungsinya mengacu pada tujuan pendidikan nasional secara umum. Fungsi (Bandan 

Pengembangan dan Pembinaan bahasa, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi 

yang diakses pada 14 Desember 2018) adalah kegunaan/manfaat dari suatu hal. 

Fungsi musik di sekolah tidak lepas dari tujuan diselenggarakanya pendidikan seni 

budaya yang tujuanya sangat relevan dengan tujuan pendidikan Nasional secara 

umum. Pendidikan musik sebagai bagian dari pendidikan seni budaya di sekolah 

memiliki tujuan khusus yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum 

(Suharto, 2012).  

Pemerintah Republik Indonesia (2003) melalui Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi
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serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Sementara dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

mengandung tujuan pendidikan menurut tingkat satuan pendidikan yang mengacu 

pada tujua pendidikan umum, yaitu  

 Tujuan pendidikan dasar untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

 Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilanuntuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut.  

 Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

Suharto (2012) mengatakan bahwa Siswa yang sudah mencapai taraf 

apresiasi dan kreasi (tujuan pendidikan seni budaya) dapat menjadi anak yang suka 

menghargai orang lain, kreatif, berperasan halus, toleran, berani tampil dimuka 

umum, percaya diri, bahkan cerdas. Karakter/sifat tersebut merupakan bagian dari 
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tujuan pendidikan umum. Keberhasilan pendidikan umum dicapai melalui jenis 

pendidikan yang melibatkan otak kiri (logika, berpikir analistik, sistematik, dan lain-

lain) dan melibatkan otak kanan (intuisi, fantasi, inovasi, sintesa , kreasi dan lain-

lain) yang banyak didapat melalui kegiatan seni seperti irama, nada, warna. Karakter 

baik seperti  sifat bekerjasama, suka membantu, toleran dan suka menghargai, 

menyukai keharmonisan, memiliki rasa musikal, berperasan halus, percaya diri dan 

disiplin dapat diperoleh dari kegiatan paduan suara dimana paduan suara secara tidak 

langsung melatih siswa untuk memiliki nilai-nilai karakter baik tersebut. Najib dan 

Achadiyah (2012, h. 108) mengatakan bahwa salah satu karakter yang perlu 

diajarkan kepada siswa adalah pendidikan karakter disiplin, kedisiplinan yang 

ditanamkan kepada siswa mempunyai peranan didalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa, hal ini dikarenakan pendidikan karakter disiplin yang ditanamkan 

tersebut membuat siswa memiliki karakter disiplin yang tinggi sehingga dengan 

karakter disiplin yang tinggi tersebut membuat prestasi belajar siswa menjadi baik . 

Ambarwangi (2013, h. 84) mengatakan “Indonesia yang memiliki kekayaan 

seni budaya yang kaya termasuk seni musiknya bisa dimanfaatkan untuk media 

pembelajaran musik di sekolah”. Ambarwangi (2014, h. 41-44) mengatakan bahwa 

pendidikan seni di sekolah dapat diselenggarakan menggunakan seni budaya lokal. 

Budaya lokal pada dasarnya memiliki fungsi-fongsi seperti untuk kebutuhan estetika 

pribadi, kebutuhan sosial sebagai sarana berinteraksi, kebutuhan sosial, serta 

kebutuhan spiritual, dan fungsi budaya. Fungsi-fungsi tersebut berjalan di 
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masyarakat sebagai sebuah harmoni dalam masyarakat yang memungkinkan untuk 

diterapkan di dalam dunia pendidikan. Nilai harmoni yang diterapkan di dunia 

pendidikan dapat menciptakan efek yang positif bagi siswa sesuai dengan tujuan 

pendidikan secara umum dengan catatan seni budaya lokal tersebut disesuaikan  

dengan kebutuhan pendidikan. Penyesuaian seni budaya lokal dengan kebutuhan 

pendidikan memungkinkan mereduksi atau mengurangi hal yang dinilai kurang etis 

apabila diterapkan di dalam dunia pendidikan. 

Dari beberapa uraian di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi seni dalam 

pendidikan sangat relevan dengan dunia pendidikan/disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan seni di sekolah secara khusus, dan sesuai dengan tujuan pendidikan 

Nasional secara umum. Maka, dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan seni 

musik di sekolah, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab, toleran, menghargai orang lain, berperasan halus, menyukai 

hidup harmonis dan tenang, berani tampil, percaya diri, cerdas, berpengetahuan, 

berkepribadian baik, berakhlak mulia, serta agar memiliki keterampilan untuk hidup 

mandiri. 
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2.2.5  Calung  

Calung adalah seperangkat alat musik yang terbuat dari ruas-ruas bambu. 

Bambu yang digunakan biasanya merupakan bambu wulung. Ruas-ruas bambu 

tersebut diletakan pada sebuah rancakan dengan posisi tidur, menggantung pada 

rancakan bagian atas menggunakan tali sebagai perantaranya. Rancakan terbuat dari 

bahan kayu yang dibuat dengan tinggi kurang lebih 20 cm dari lantai. Ruas bambu 

merupakan potongan bambu yang dibelah dengan menyisakan ba gian pangkalnya 

yang dibiarkan utuh. Panjang pendeknya ruas-ruas bambu akan berpengaruh pada 

tinggi rendahnya nada yang dihasilkan atau dengan kata lain setiap bambu yang 

memiliki nada berbeda akan memiliki panjang bilang bambu yang berbeda pula 

(Yulistio, 2013, h. 35).  

Priyanto (2010, h. 112) mengatakan bahwa Calung adalah perangkat alat 

musik yang terbuat dari bambu wulung yang mirip dengan angklung dari Jawa barat.. 

Dalam penyajiannya gamelan Calung biasanya diiringi penyanyi wanita yang lazim 

disebut sinden. Penyajian aransemen musikal berupa gending-gendhing Banyumasan 

yang terdiri dari lagu Ricik-ricik, Eling-eling, Gunungsari, Sekar gadung, 

Unthuluwuk, Renggongmanis, Kulu-kulu, Bendrong Kulon, Godril, Senggot, 

Warudoyong, Ebeg-ebegan Kembang Glepang, dan Randa Nunut. Calung dipercaya 

masyarakat berasal dari akronim berdasarkan kata carang pring wulung (pucuk 

bambu wulung) atau dicacah melung-melung (dipukul bersuara nyaring). Perangkat 

musik ini berlaras slendro dengan nadanada 1 (ji), 2 (ro), 3 (lu), 5 (ma), dan 6 (nem) 
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dan laras pelog yang bernada 1 (ji), 2 (ro), 3 (lu), 4(pat), 5 (ma), 6 (nem) dan 7 (pi) 

sama dengan laras gamelan Jawa. Jumlah pengrawit adalah enam orang dan vokal 

dua orang terdiri dari sinden putri serta vokal putra.  

Instrumen tradisional Calung Banyumasan pada awalnya merupakan 

instrumen musik yang menggunakan laras slendro. Calung Banyumasan tradisional 

terdiri dari lima jenis instrumen, yaitu gambang barung atau gambang pengarep, 

gambang penerus, dendem, kethuk kenong, gong bambu, dan seperangkat kendang. 

Instrumen tersebut biasa digunakan untuk mengiringi tarian Banyumasan seperti 

lengger. Namun dengan berjalanya waktu pada akhirnya instrumen Calung 

banyumasan mengalami perubahan (Utomo, 2016). Lengger Calung Banyumas 

merupakan tarian khas Banyumasan yang berbeda degan jenis tarian lain dimana 

perbedaan tersebut meliputi struktur koreografi, bentuk penyajian, dan alat musik 

iringan dan lagu-lagu yang dinyanyikannya. Kesenian lengger biasanya diiringi oleh 

gamelan atau karawitan yang yang terbuat dari bambu yang disebut Calung, serta 

lagu dan syair tembang menggunakan dialek khas Banyumasan . 

 Utomo (2016) menjelaskan bahwa Perubahan organologi instrumen musik 

tradisional Calung meliputi aspek jenis alat, bentuk alat, dan laras. Perkembangan 

tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap berikutnya, dan tahap saat 

ini. Pada tahap awal instrumen Calung Banyumasan memiliki rancakan terbuat dari 

bambu dengan bentuk melengkung dengan laras yang digunakan adalah  laras 

slendro. Pada tahap awal ini Instrumen Calung terdiri dari Bonang barung/pengarep, 
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Bonang penerus, Kethuk kenong, Dendhem, Gong bumbung, Kendang. Tahap 

berikutnya instrumen Calung Banyumasan menggunakan laras slendro dimana 

rancakan mulai mengadaptasi model rancakan gamelan jawa dengan bahan rancakan 

yag digunakan terbuat dari bahan kayu. Pada tahap berikutnya ini Instrumen Calung 

Banyumasan terdidi dari Bonang barung/pengarep, Bonang penerus, Kethuk kenong, 

Dendhem. Kemudian tahap saat ini mulai menggunakan laras slendro dan laras  

pelog dimana rancakan terbuat dari bahan kayu dibuat menyerupai rancakan gamelan 

jawa dengan bentuk bertingkat (Calung slorok), sementara gong terbuat dari besi 

seperti gong gamelan jawa. Pada tahap saat ini instrumen calng Banyumasan terdiri 

dari Bonang barung/pengarep, Bonang penerus, Kethuk kenong, Dendhem. Gong 

besi, Kendang. 

Calung Banyumasan saat ini sering kali disebut Gamelan Calung. 

Pernyataan tersebut disebabkan karena Calung memiliki kesamaan dengan perangkat 

gamelan Jawa, yaitu ada gambang barung, gambang penerus, dhendhem, kenong, 

gong bumbung, dan kendang. Namun yang membedakan adalah Gamelan versi 

Calung terbuat dari bilah-bilah bambu yang disayat-sayat sedemikian rupa hingga 

menghasilkan bunyi yang mirip suara gamelan sungguhan (Ahdiyat, 2018).  

Ahdiyat (2018) mengatakan bahwa Alat musik Calung Banyumasan yang 

pada mulanya berlaras salendro, tumbuh dan berkembang di lingkungan budaya 

Banyumasan. Istilah ini merujuk pada kesatuan budaya, bahasa dan juga karakter 

masyarakat di seluruh wilayah eks Karesiden Banyumas, Jawa Tengah dan daerah 
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sekitar. Budaya tersebut lambat laun menjadi karakter masyarakat Brebes, Tegal, 

Pemalang, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Di 

lingkungan tersebut Calung Banyumasan mulai menemukan tempatnya. Oleh karena 

itu, banyak aspek kehidupan masyarakat berkaitan dengan alat musik tradisional 

Calung baik dalam aspekspiritual ataupun seremoniala.  

Mengikuti perjalanan panjang budaya Banyumas, alat musik Calung 

berkembang dan mampu dikolaborasikan dengan beragam Perkembangan tersebut 

mengikuti falsafah budaya banyumas dimana Calung merupakan wadah untuk 

menumpahkan perasaan, pikiran, sikap, kritik, sindiran, falsafah hidup, impian, 

harapan, cita-cita dan sebangsanya. Seni Calung menjadi semacam pentas untuk 

melukiskan segala nilai-nilai ideal tentang kehidupan masyarakat banyumas pada 

khususnya. Calung berperan sebagai media untuk menggambarkan warna-warni 

realitas kehidupan. Pertunjukan seni Calung dimaknai sebagai sebuah potret dan 

gagasan kehidupan masyarakat yang dimainkan oleh sekelompok masyarakat 

berbudaya kulonan/daerah barat yang blaka suta, terbuka, polos, humoris, dan 

berbahasa ngapak (Ahdiyat, 2018). Sejalan denganpernyataan tersebut  Suharto 

(2018) mengatakan bahwa Calung Banyumasan mengandung konten lokal seperti 

lirik lagu, gaya bermain, sikap cablaka, sistem nilai dalam pertunjukan atau dalam 

proses kegiatan dan interaksi apa pun selama pertunjukan Calung  yang perlu 

dilestarikan.  

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa calng Banyumasan 

adalah  identitas musik masyarakat banyumas yang instrumeya menyerupai gamelan 
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jawa namun terbuat dari bambu wulung. Calung banyumasan merupakan wadah 

untuk menumpahkan perasaan, pikiran, sikap, kritik, sindiran, falsafah hidup, impian, 

harapan, cita-cita, serta sebagai gagasan kehidupan masyarakat yang dimainkan oleh 

sekelompok masyarakat berbudaya kulonan/daerah barat yang blaka suta, terbuka, 

polos, humoris, dan berbahasa ngapak .Selain itu Pertunjukan seni Calung dimaknai 

sebagai sebuah potret dan gagasan kehidupan yang memiliki konten lokal 

banyumasan 

2.3 Kerangka Berpikir 
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Gambar 2. 1 Keranga Berpikir  (Sumber: Kukuh Prasetya Santoso) 

 

Budaya dan pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan. 

Dari kacamata budaya menurut Herkovitz sebagaimana dikutip oleh Tuloli dkk 

(2003, h. 2) mengatakan “budaya adalah bagian buatan manusia yang berasal dari 

lingkungan manusia”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebudayaan 

diciptakan oleh manusia di suatu daerah dimana kebudayaan itu akan mengalami 

perkembangan. Perkembangan budaya dapat dibawa masuk ke dalam lingkungan 

sekolah yang notabene  termasuk di dalam lingkungan pendidikan. Sementara dalam 

perspektif pendidikan Indonesia, pendidikan haruslah berakar pada kebudayaan 

nasional Indonesia. Dalam perkembanganya masyarakat Indonesia tidak harus  

menolak kebudayaan dari luar secara penuh melainkan masyarakat harus selektif 

terhadap budaya asing yang masuk agar sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan 

nasional Indonesia dalam rangka mengembangkan, memajukan, memperkaya 

kebudayaan nasional melalui pendidikan (Wahyudin et al., 2007, h. 2.8). Dari 

pernyataann beberapa ahli di atas penulis menangkap hubungan antara budaya 

dengan pendidiikan. 

  Budaya yang akan dikaji peneliti merupakan budaya masyarakat yang 

dikembangkan dan dilestarikan di dalam lingkungan pendidikan, dimana sekolah 

berperan dalam melestarikan keberlangsungan budaya yang ada di masyarakat 

sekitar agar tetap hidup dan tidak pupus dimakan zaman. Sementara pendidikan yang 

menjadi fokus penulis adalah pendidikan yang berbasis budaya masyarakat sekitar. 
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Penjelasan tersebut menyatakan keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan 

dimana keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 

Pendidikan mengenai budaya diajarkan di sekolah-sekolah di nusantara. 

pendidikan Indonesia mengajarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang 

diajarkan melalui tiga cara,yaitu pendidikan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler.  

Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar jam struktur program yang 

pada umumnya merupakan kegiatan pilihan (Suryosubroto, 1997). Ekstrakurikuler 

secara garis besar biasanya meliputi berbagai bidang, seperti bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, agama, olahraga, dan seni. Ekstrakurikuler seni pada 

umumnya meliputi seni rupa, seni tari, dan seni musik. Ekstrakurikuler musik terbagi 

menjadi dua, yaitu musik modern dan musik tradisional. musuk tradisional adalah 

musik yang berasal dari daerah dan menggunakan peralatan musik tradisional yang 

mengutamakan keaslian suara (akuistik) alat musik yang terbuat dari benda-benda 

alam sederhana.Musik tradisional diantaranya adalah gamelan, angklung, Calung, 

kolintang dll (Setyawan, 2018, h. 10-21). Dari penjelasan tersebut penulis terfokus 

pada masalah pendidikan ekstrakurikuler musik sebagai bagian dari bidang 

ekstrakurikuler seni yang yang berpangkal pada budaya tradisional. Sementara itu, 

secara spesifik penulis meneliti ekstrakurikuler musik Calung banyumasan sebagai 

salah satu kebudayaan yang ada di nusantara.  

   Budaya dapat dikaji dari banyak perspektif. Namun yang menjadi fokus 

penulis adalah budaya menurut perspektif musik di dunia pendidikan. Musik adalah 
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bunyi yang diterima individu  dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya 

dan selera seseorang (Aminudin, 2009, h. 5). Berdasarkan pernyataan tersebut musik 

merupakan sesuatu yang dilahirkan dari sejarah, lokasi, budaya dan selera orang-

orang yang mendiami suatu daerah. Hal tersebut merupakan salah satu yang 

mendasari munculnya istilah musik daerah atau musik yang lahir dan berkembang di 

suatu daerah.  

Musik daerah berkembang secara luas di masyarakat. Dalam 

perkembanganya musik daerah masuk ke dalam  lingkungan pendidikan. Sesuai 

dengan sistem Pendidikan di Indonesia, musik daerah diajarkan di sekolah-sekolah 

melalui tiga cara, yaitu pendidikan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 

Musik sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler diajarkan demi memupuk rasa 

memiliki budaya sendiri agar tidak sampai terjadi lagi klaim budaya seperti yang 

telah terjadi sebelumnya. Peneliti mengambil Calung banyumasan sebagai salah satu 

kebudayaan yang ada di nusantara dan salah satu kebudayaan lokal masyarakat 

banyumas. 

Calung adalah seperangkat alat musik yang terbuat dari ruas-ruas bambu 

yang biasanya menggunakan bambu wulung (Yulistio, 2013, h. 35). Menurut Fitriani 

(2015, h. 13) mengungkapkan bahwa Calung adalah dua kata yang digabung menjadi 

satu yaitu cagak pring wulung (pucuk bambu wulung) atau dicacah melung-melung 

(dipukul bersuara nyaring). Perangkat musik Calung terdiri atas gambang barung, 

gambang penerus, dhendhem, kenong, gong dan kendhang. Calung Banyumasan 
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adalah Kesenian masyarakat Banyumas yang menjadi roh dari masyarakat banyumas 

itu sendiri. 

Pada dasarnya uraian-uraian di atas memiliki dua latarbelakang, yaitu 

kebudayaan dan pendidikan yang saling berkaitan antara keduanya. Budaya 

menghasilkan produk musik yang berkembang di masyarakat dan juga berkembang 

di sekolah sementara pendidikan di sekolah menghasilkan produk ekstrakurikuler. 

Kemudian karena keterkaitanya terjadilah penggabungan dua produk tersebut, yaitu 

ekstrakurikuler tentang musik sesuai dengan kebudayaan sekitar sekolah sebagai 

instansi pelaksana pendidikan. Selanjutnya, ekstrakurikuler musik disesuaikan 

dengan budaya musik yang ada di sekitar sekolah. SMPN 1 Rembang Purbalingga 

sebagai objek penelitian penulis merupakan sekolah yang masuk dalam wilayah 

karsidenan banyumas. Maka SMPN 1 Rembang Purbalingga mengambil Calung 

banyumasan sebagai ekstrakurikuler musik. Penulis tertarik meneliti tentang 

ekstrakurikuler Calung yang ada di SMPN 1 Rembang Purbalingga dengan meneliti 

fungsi pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler Calung Banyumasan bagi siswa di 

SMPN 1 Rembang Purbalingga.   

Dari uraian-uraian di atas penulis menarik benang merah secara garis besar, 

yaitu  bahwa penulis mengemukakan pemikiran penulis tentang Perkembangan 

budaya yang berkaitan dengan pendidikan dalam perspektif musik dan pendidikan 

atau musik didunia pendidikan yang kemudian melahirkan kegiatan ekstrakurikuler 

musik yang berbasis budaya daerah, yaitu ekstrakurikuler Calung yang salah satunya 

diterapkan oleh SMPN 1 Rembang Purbalingga sebagai objek penelitian dengan 
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menyoroti masalah fungsi pendidikan ekstrakurikuler Calung Banyumasan bagi 

siswa sebagai masalah pokok yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diambil 

kesimpulan bahwa Calung Banyumasan memiliki fungsi yang sangat relevan dengan 

tujuan pendidikan Nasional secara umum. Fungsi tersebut terdiri dari fungsi sebagai 

pelestarian budaya; fungsi sebagai sarana untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa; Fungsi sebagai media 

penanaman moral kepada generasi muda; dan Fungsi pendidikan seni. Fungsi 

tersebut sangat memungkinkan didapatkan oleh siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Calung Banyumasan Metode pengajaran ekstrakurikuler Calung 

Banyumasan SMP Negeri 1 Rembang meliputi metode cerama, metode demonstrasi, 

metode latihan (drill). Metode pengajaran di SMP Negeri 1 Rembang dapat 

dimodifikasi penggunaanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bagi: 

5.2.1 SMP Negeri 1 Rembang 

Untuk SMP Negeri 1 Rembang diharapkan untuk menambah Instrumen 

Calung banyumasan sebanding dengan minat peserta didik yang cukup tinggi kepada 

kesenian Calung Banyumasan. Selain itu sekolah belum memiliki Ruangan Khusus 
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untuk berlatih. ekstrakurikuler Calung banyumasan akan lebih memiliki tempat di 

hati siswa apabila sekolah memiliki ruangan khusus yang nyaman untuk proses 

kegiatan latihan ekstrakurikuler Calung banyumasan. Tentunya hal ini akan 

menunjang berkembangnya minat, bakat, dan kemampuan siswa di bidang kesenian. 

Selain itu hal tersebut juga akan menunjang pengalaman dan prestasi siswa dalam 

Calung Banyumasan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan seni 

budaya di sekolah. 

5.2.2 Peneliti 

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk 

mengembangkan penelitian-penelitian baru tentang kesenian Calung Banyumasan. 
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