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Abstract 
 

The purposes of this study are (1) to know about the preparation of Javanese 
Gamelan Music curriculum; (2) to describe the implementation of Javanese 
Gamelan Music learning; and (3) to know about the evaluation of Javanese 
Gamelan Music curriculum at SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. This research is 
basically a qualitative research with ethnography research design. Data analysis 
was started from data reduction, data display and drawing conclusion or 
verification. Data validity used credibility, transferability, confirmability, and 
dependability. The results of the research show that: (1) preparation of Education 
Unit Level Curriculum of Javanese Gamelan Music was a collaboration of several 
parties consisting of the principal, teachers, committee, and stakeholder of SDN 
Wonosidi II Tulakan Pacitan. (2) Implementation of Javanese Gamelan Music was 
started by a greeting from teacher, a motivation and apperception. The 
instructional methods used included: (a) expository method (explaining), (b) 
Question and Answer, (c) demonstration, and (d) direct practice. Instructional 
instrument used was a set of gamelan Slendro and Pelog. (3) Evaluation of 
Javanese Gamelan Curriculum was ever done at SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. 
This evaluation aimed at evaluating the extent to which learning programs have 
been realized. It was done in a micro evaluation. Evaluation model used was the 
CIPP evaluation model. 
 
Keywords: planning, implementation, evaluation, curriculum, Javanese Gamelan  

Music 
 

 

PENDAHULUAN 

               Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media 

penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan 

lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib diikuti oleh siswa daerah 

itu (Idi, 2007: 260).  Keberadaan kurikulum muatan lokal ini didasari dengan 



adanya Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah memberikan otonomi wilayah telah  pula ikut memberikan 

kesempatan kepada setiap daerah untuk memunculkan ciri khasnya dalam 

mengisi kurikulum. Tujuannya semata – mata untuk membuat kurikulum lebih 

kontekstual dan relevan dengan lingkungan peserta didik. Hal tersebut 

dilaksanakan melalui dua jalur: (1) pengisian jam muatan lokal dalam kurikulum 

Sekolah Dasar (SD) dengan porsi berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri, dan 

(2) memberikan bobot muatan lokal ke dalam Standar Isi (SI ) No. 22 Tahun 2006 

bahwa didalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) selain memuat 

beberapa mata pelajaran, juga terdapat mata pelajaran muatan lokal yang belum 

ditentukan jenis dan macamnya.    

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang berupa mata pelajaran 

untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi 

daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang 

materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang telah ada. 

Substansi program muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan (Depdiknas, 

2006: 6). 

Salah satu muatan lokal yang dapat diajarkan di Sekolah Dasar di daerah 

Jawa Timur adalah Seni Karawitan. Menurut Menko Kesra, HR. Agung 

laksono dalam “Festival Karawitan Jawa Tingkat SD, SMP dan SMA se-DKI Jakarta 

Tahun 2012”,  Seni karawitan telah mendapatkan kedudukan yang istimewa di 

dunia seni pertunjukan Indonesia. Seni karawitan sebagai media pendidikan 

dapat dilihat dari sudut pandang cara membunyikannya, di mana karawitan 

menjadi sajian seni musik yang enak didengar bila dimainkan secara bersama-

sama. Hal ini mencerminkan bahwa kebersamaan menjadi satu hal yang sangat 

penting untuk mencapai hasil musik yang berkualitas. Melalui karawitan, kita 

diajarkan pendidikan budi pekerti agar kita hidup dalam kebersamaan saling 

bergotong royong, tenggang rasa, tepo seliro, serta menghindari sifat egois dan 

individualis. Pendidikan seni karawitan Jawa lebih baik diberikan sedini mungkin 



kepada anak-anak didik kita sebagai modal pemahaman kebersamaan. Melalui 

bangku pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Karawitan Indonesia yang 

saat ini sudah ada di beberapa daerah di Indonesia menjadi contoh keseriusan 

pemerintah dalam menunjukkan upaya pelestarian budaya yang adiluhung ini. 

Karawitan merupakan seperangkat instrumen gamelan jawa, juga 

sebagai pernyataan musikal yang berasal dari kata rawit berarti rumit, tetapi 

rawit dalam bahasa jawa juga bararti halus, berliuk-liuk, cengkok dan enak di 

dengar. Didalam bahasa Jawa, karawitan khususnya dipakai untuk mengacu 

kepada musik gamelan, (dalam laras slendro dan pelog) yang garapan-

garapannya menggunakan sistem notasi angka, warna suara, ritme, pathet dan 

aturan garap dalam bentuk sajian instrumentalia, vokalnya di sebut waranggono 

(Sinden) yang indah didengar (Erwan, 2012). 

Karawitan Jawa atau yang dikenal dengan nama Gamelan Jawa tidak 

hanya berkembang di Indonesia. Dunia internasional juga telah mengenal 

kesenian ini, bahkan sejak dahulu. Kurnia (2008) dalam blognya berjudul 

“Momotaro, Pesona Teater Gamelan Jawa-Jepang” berpendapat bahwa 

GAMELAN sebagai produk kebudayaan Jawa, telah memikat seorang profesor 

dari Jepang bernama Shin Nakagawa. Ia mempelajari keunikan gamelan dari 

Jawa, tepatnya Yogyakarta, sekitar 30 tahun yang lalu. Setelah kembali ke 

Jepang, Shin Nakagawa mendirikan grup gamelan di Osaka dengan nama Marga 

Sari; sebuah nama yang khas Jawa, jauh dari idiom Jepang.  

Kenyataan yang berbeda antara minat dunia International yang begitu 

antusias untuk mempelajari kesenian Indonesia dengan minat penduduk asli 

Indonesia, yang sejatinya sebagai pemilik kesenian (khususnya seni karawitan 

jawa) inipun muncul. Di Indonesia, karawitan semakin hari justru makin dijauhi 

anak-anak, karena dianggap rumit, tua, dan kurang gaul. Oleh karena itu, untuk 

membuat seni karawitan jawa lebih akrab dengan siswa dan agar mereka mudah 

dalam mempelajari seni karawitan ini, maka perlu dilakukan pengelolaan dalam 

pembelajarannya.  



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

pengelolaan pembelajaran seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan. Judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah “Pengelolaan 

Kurikulum dan Pembelajaran Seni Karawitan Jawa di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan.” 

Beberapa penelitian yang sesuai dengan Pengelolaan Kurikulum dan 

Pembelajaran Seni Karawitan Jawa antara lain: Penelitian yang dilakukan Okongo 

(2009) dengan judul Promoting Child Development Through Music: A Comparison 

Of Preschool Teachers’ Perspectives In Kenya And United States. Penelitian  ini 

menguji persepsi guru tentang penggunaan musik sebagai media untuk 

meningkatkan perkembangan di segala domain anak usia dini (misalnya, kognitif, 

komunikasi, fisik / motorik, sosial-emosional dan swadaya). Hasil penelitian 

menunjukkan strategi yang digunakan untuk mengajar musik, peran musik dalam 

kurikulum anak usia dini, strategi pengajaran yang digunakan termasuk 

bernyanyi dan gerakan dan penggunaan alat-alat musik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Waldron (2009) dengan judul How Adult 

Learners Learn Celtic Traditional Music: An Exploratory Case Study. Penelitian ini 

didasarkan pada wawancara dan pengamatan sepuluh pelajar dewasa di 2005 

Goderich Celtic College (GCC), sebuah "kamp musim panas" Amerika Utara untuk 

orang dewasa yang ingin belajar musik tradisional Celtic (CTM). Ada campuran 

jenis kelamin yang sama, Rata-rata usia peserta adalah 45 tahun, dan masing-

masing telah belajar CTM selama  4 dan 15 tahun. Dengan satu pengecualian, 

semua telah belajar untuk memainkan alat musik di sekolah, namun telah 

berhenti setelah lulus. Mereka tertarik dengan CTM dan instrumen musik 

tradisional untuk berbagai alasan, dan belajar melalui media "lagu," daripada  

latihan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Longino (2008) dengan judul ”Evaluation 

of the Implementation of BSc IT Curriculum at Tumaini University” . Penelitian ini 

membahas tentang pengetahuan komputer Tanzania sangat penting untuk 



melengkapi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang sangat cepat, yang 

menuntut tingkat keahlian tinggi dan dapat diandalkan di bidang komputasi. 

Pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan di Universitas Tumaini dengan tujuan 

untuk merancang dan menerapkan kurikulum kontekstual yang dapat 

melengkapi kebutuhan tersebut mempermudah pembangunan dalam konteks 

Tanzania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 

mengikuti CATI ( Contextualize, Apply, Transfer, and Import  ) dengan model 

penekanan pada siswa untuk mengidentifikasi harapan masyarakat pada tahap 

awal dalam proses pembelajaran, dalam hal ini lulusan berpotensi akan 

memenuhi kebutuhan keahlian masyarakat tentang ICT. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hussain (2011) dengan judul “Evaluation 

of Curriculum Development Process”. Inti dari pencapaian tujuan kurikulum 

tergantung pada proses evaluasi selama pengembangan. Jika indikator proses 

melibatkan tingkat sumber produk secara komprehensif, akan valid untuk 

digunakan. 

Bulut (2007) dengan judul “Curriculum Reform in Turkey:  A Case of 

Primary School Mathematics Curriculum”.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kurikulum matematika sekolah dasar yang baru dikembangkan 

(kelas 1 sampai 8) dengan mempertimbangkan siswa kelas 5  dan pandangan 

guru kelas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa perubahan telah 

dilakukan dan tercermin dalam pelaksanaan kelas dan pendekatan yang berpusat 

pada siswa telah dimasukkan ke dalam pembelajaran. Di sisi lain, beberapa 

kesulitan muncul selama pelaksanaan karena kurangnya infrastruktur. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

menghasilkan deskripsi analitik tentang fenomena-fenomena secara murni 

bersifat informatif dan berguna bagi masyarakat peneliti, pembaca dan juga 

partisipan (Sukmadinata, 2007: 107). Desain penelitian ini adalah etnografi. 



Menurut Spradley (2007: 13), etnografi adalah suatu kebudayaan yang 

mempelajari kebudayaan lain. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data berupa hasil 

observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Nara sumber dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah, guru seni karawitan, dan siswa di lingkungan SDN 

Wonosidi II Tulakan Pacitan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam peneliti ini 

meliputi wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Di dalam 

melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles 

dan Huberman (2007: 16) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi (conclusion drawing/verivication), biasa dikenal dengan model analisis 

interaktif (interactive model of analysis). Untuk menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: 1) derajat 

kepercayaan (credibility); 2) keteralihan (transferability); 3) ketergantungan 

(dependability); 4) kepastian (confirmability).  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penyiapan Kurikulum Seni Karawitan Jawa Di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan 

 Hasil analisis data dalam  Penyiapan Kurikulum Seni Karawitan Jawa Di 

SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan menunjukkan bahwa perencanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan seni karawitan jawa merupakan kerjasama dari 

beberapa pihak yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Komite dan Stake Holder 

SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan. Program tahunan (Prota) dibuat sendiri oleh 

Guru Muatan Lokal Seni Karawitan Jawa yang menjelaskan jumlah alokasi waktu 

yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dalam satu tahun. Jumlah total alokasi waktu untuk mata pelajaran seni 

karawitan jawa kelas IV sebanyak 84 jam, kelas V juga 84 jam, dan kelas VI 

sebanyak 86 jam. Program semester (promes) muatan lokal seni karawitan jawa 



merupakan hasil penjabaran dari program tahunan. Dalam silabus seni terdapat 

8 aspek. Kedelapan aspek tersebut adalah SK dan KD, materi, kegiatan 

pembelajaran, indikator, alat penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Dalam RPP seni karawitan jawa terdapat 9 komponen yang disusun oleh guru. 

Setiap selesai penyusunan RPP, guru mulok seni karawitan jawa selalu meminta 

persetujuan kepala sekolah.  Penetapan KKM  sesuai dengan Panduan yang 

dikeluarkan oleh BSNP. Nilai KKM untuk kelas 4 adalah 65, sedangkan kelas 5 

sebesar 70, dan kelas 6 juga 70. 

 Hasil analisis ini dibandingkan dengan Penelitian yang dilakukan oleh 

Bulut (2007) dengan judul “Curriculum Reform in Turkey:  A Case of Primary 

School Mathematics Curriculum”.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kurikulum matematika sekolah dasar yang baru dikembangkan 

(kelas 1 sampai 8) dengan mempertimbangkan siswa kelas 5  dan pandangan 

guru kelas. Analisis kurikulum diwujudkan dalam tiga dimensi: (1) Pengelolaan 

kelas – lingkungan fisik dan emosional kelas, peran guru dan siswa, dan interaksi, 

(2) Instruksi - tujuan, perencanaan, implementasi, metode dan teknik, media 

pembelajaran, dan pengukuran dan evaluasi, dan (3) Kekuatan (dan / atau 

manfaat) dan kelemahan (dan / atau pembatasan). Metode studi kasus kualitatif 

dipergunakan dengan partisipasi tiga guru sekolah dasar dan empat puluh tiga 

siswa kelas kelima diundang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa 

perubahan telah dilakukan dan tercermin dalam pelaksanaan kelas dan 

pendekatan yang berpusat pada siswa telah dimasukkan ke dalam pembelajaran. 

Di sisi lain, beberapa kesulitan muncul selama pelaksanaan karena kurangnya 

infrastruktur. 

 Dibandingkan dengan penelitian terdahulu penelitian tentang 

Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran Seni Karawitan Jawa di SDN Wonosidi 

II Tulakan Pacitan lebih membahas tentang perencanaan kurikulum seni 

karawitan jawa. Dalam perencanaan kurikulum meliputi tentang perencanaan 

jenis kurikulum yang digunakan, siapa yang terlibat dalam perencanaan 



kurikulum dan aspek apasaja yang direncanakan. Jenis kurikulum yang digunakan 

dalam muatan lokal Seni Karawitan Jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Perencanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan seni karawitan jawa merupakan kerjasama dari 

beberapa pihak yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Komite dan Stake Holder 

SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pacitan dan berpedoman pada standar isi dan standar 

kompetensi lulusan. Perencanaan kurikulum ini sesuai dengan definisi kurikulum 

yang disampaikan oleh Sutarno (2004: 109) dimana perencanaan diartikan 

sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku 

itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. 

 Tujuan dari perencanaan kurikulum seni karawitan  adalah untuk 

memperkenalkan seni budaya daerah kepada siswa agar warisan leluhur yang 

sangat berarti tetap lestari hingga generasi berikutnya, mendidik siswa terhadap 

rasa keindahan, kesetiakawanan, sopan santun, disiplin dan bertanggungjawab, 

dan memperkenalkan cara memainkan dan ketrampilan dalan bermain gamelan 

dengan irama laras slendro dan pelog untuk bekal dalam kehidupannya. 

 Aspek-aspek yang direncanakan dalam kurikulum seni karawitan jawa  

meliputi program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan KKM. Program 

tahuna dibuat sendiri oleh Guru Muatan Lokal Seni Karawitan Jawa yang 

menjelaskan jumlah alokasi waktu yang digunakan untuk mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dalam satu tahun. Jumlah total alokasi waktu 

untuk mata pelajaran seni karawitan jawa kelas IV sebanyak 84 jam, kelas V juga 

84 jam, dan kelas VI, sebanyak 86 jam karena meterinya lebih banyak. 

                 Program semester  muatan lokal seni karawitan jawa merupakan hasil 

penjabaran dari program tahunan. Promes berisi tentang standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi, jumlah alokasi waktu serta bulan. 

Sementara dalam silabus seni terdapat 8 aspek. Kedelapan aspek tersebut adalah 



SK dan KD, materi karawitan jawa, kegiatan pembelajaran, indikator, alat 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

                RPP Seni Karawitan Jawa SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan dipersiapkan 

sendiri oleh guru mulok Seni Karawitan Jawa.  Penyusunan ini berpedoman pada 

Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Dalam RPP seni 

karawitan jawa terdapat 9 komponen yang disusun oleh guru. Setiap selesai 

penyusunan RPP, guru mulok seni karawitan jawa selalu meminta persetujuan 

kepala sekolah. 

                Penetapan KKM seni karawitan jawa sesuai dengan Panduan Penetapan  

yang dikeluarkan oleh BSNP yang mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-

rata peserta didik, kompleksitas kompetensi dasar, serta kemampuan sumber 

daya pendukung meliputi warga sekolah, serta sarana dan prasarana yang 

mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan dokumetasi yang diperoleh 

peneliti, terlihat bahwa dalam table ketuntasan belajar besarnya nilai KKM untuk 

kelas 4 adalah 65, sedangkan kelas 5 sebesar 70, dan kelas 6 juga 70. 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Seni Karawitan Jawa Di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan 

Hasil analisis data dalam Pelaksanaan Pembelajaran Seni Karawitan Jawa  

diketahui bahwa Pelaksanaan pembelajaran seni karawitan jawa diawali dengan 

kegitan pendahuluan berupa pengucapan salam oleh guru, pemberian motivasi, 

dan pemberian apersepsi. Diawal kegiatan pembelajaran, guru juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Metode pembelajaran yang digunakan 

guru seni karawitan jawa seperti: 1) metode ekpositori (menerangkan), 2) Tanya 

jawab, 3) demonstrasi, dan 4) metode praktek langsung. Media pembelajaran 

seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan berupa seperangkat 

gamelan laras Slendro dan Laras Pelog. 



Hasil analisis data tersebut dibandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Waldron (2009) dengan judul How Adult Learners Learn Celtic 

Traditional Music: An Exploratory Case Study. Penelitian ini didasarkan pada 

wawancara dan pengamatan sepuluh pelajar dewasa di 2005 Goderich Celtic 

College (GCC), sebuah "kamp musim panas" Amerika Utara untuk orang dewasa 

yang ingin belajar musik tradisional Celtic (CTM). Ada campuran jenis kelamin 

yang sama, Rata-rata usia peserta adalah 45 tahun, dan masing-masing telah 

belajar CTM selama  4 dan 15 tahun. Dengan satu pengecualian, semua telah 

belajar untuk memainkan alat musik di sekolah, namun telah berhenti setelah 

lulus. Mereka tertarik dengan CTM dan instrumen musik tradisional untuk 

berbagai alasan, dan belajar melalui media "lagu," daripada  latihan. 

 Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian tentang 

Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran Seni Karawitan Jawa  lebih membahas 

tentang Pelaksanaan pembelajaran seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II 

Tulakan Pacitan. Pelaksanaan pembelajaran  diawali dengan kegitan 

pendahuluan berupa pengucapan salam oleh guru, pemberian motivasi, dan 

pemberian apersepsi dengan meminta siswa untuk menyanyikan lagu jawa 

seperti Cublak-cublak Suweng, Suwe Ora Jamu, Soleram, dan lagu-lagu 

tradisional lain yang membuat siswa bertambah semangat dalam mengikuti 

pembelajaran seni karawitan. 

 Kegiatan pembelajaran diawali oleh oleh guru dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Tujuan pembelajaran seni karawitan jawa antara lain: (a) untuk 

memberikan bekal ketrampilan (life skill) kepada siswa yang bermanfaat bagi 

kehidupannya di masa yang akan datang; (b) menanamkan kepada siswa tentang 

karakter kedisiplinan, kerjasama, ketekunan, sopan santun, ketelitian, dan 

menghargai hasil karya orang lain; (c) untuk menanamkan rasa bangga dan 

mencintai budaya daerah sebagai sumber dari budaya bangsa.  



 Materi seni karawitan jawa yang diberikan dalam pembelajaran di SDN 

Wonosidi II dibedakan mulai dari kelas IV sampai kelas VI. Untuk kelas IV masih 

berupa pengenalan gamelan, laras gamelan, serta gendhing irama lancaran, 

sedangkan kelas V lebih ditingkatkan pada cara memainkan gendhing irama 

Ladrang, dan kelas VI pada keterampilan untuk memainkan gamelan baik irama 

Lancaran maupun irama Ladrang dengan laras Slendro maupun laras Pelog. 

  Metode pembelajaran yang digunakan guru seni karawitan jawa di SDN 

Wonosidi II seperti: 1) metode ekpositori , 2) Tanya jawab, 3) demonstrasi, dan 4) 

metode praktek langsung. Metode ekpositori dengan cara memberikan 

penjelasan tentang materi karawitan kepada siswa, metode tanya jawab dengan 

memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita 

pelajari, dan menggunakan metode demonstrasi, jika kami sedang melakukan 

praktek memainkan berbagai gendhing karawitan. 

                Ada satu guru dari luar sekolah yang dimintai bantuan untuk 

memberikan tambahan pembelajaran seni karawitan jawa  Tindakan ini diambil 

dengan tujuan untuk membantu kesulitan guru karawitan dalam memainkan alat 

music yang kurang saya kuasai dan agar siswa memperoleh pengalaman baru 

yang tidak mereka peroleh dari sekolah. 

 Sumber materi belajar yang digunakan dalam pembelajaran seni 

karawitan jawa di SDN Wonosidi II diambilkan dari buku-buku gendhing dan 

kumpulan gendhing dari berbagai sumber dan referensi dari pakar Gendhing 

Karawitan Jawa. Sumber materi tersebut juga berasal dari Notasi Gendhing 

Lancaran ” Manyar Sewu ”, Notasi Gendhing Lancaran ” Singo Nebah ”, Notasi 

Gendhing Lancaran ” Ricik-ricik ”, Notasi Gendhing Lancaran ” Majemuk”, Notasi 

Gendhing Ladrang ” Eling-Eling ”, Notasi Gendhing Ladrang ” Moncer ”, Notasi 

Gendhing Ladrang ” Asmaradana ”, Notasi Gendhing Ladrang ” Slamet ”, dan 

Notasi Gendhing Ladrang ” Pangkur”. 

Alat pembelajaran seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan berupa seperangkat gamelan laras Slendro dan Laras Pelog. Seperangkat 



gamelan tersebut terdiri atas 18 alat music yaitu: 1) gambang, 2) suling, 3) rebab, 

4) siter atau celempung, 5) bonang barung, 6) bonang, 7) penerus, 8) slenthem, 

9) demung, 10) saron, 11) peking, 12) gender barung, 13) gender, 14) penerus, 

15) gambang, 16) kempul/ gong, 17) kenong, dan 18) kendang. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang disampaikan oleh Yoki (2012), seperangkat gamelan 

terdiri dari beberapa macam instrumen antara lain: Kendhang, Demung, Saron, 

Peking,  Gong, Bonang, Slenthem, Kethuk dan Kenong, Gender, Gambang, Rebab, 

Siter, dan Suling.  

 System penilaian pembelajaran seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II 

Tulakan Pacitan dilakukan dalam bentuk penilaian otentik untuk menilai kegiatan 

praktek siswa, dan penilaian secara lisan untuk menilai pemahaman teori siswa. 

Sedangkan waktu penilaian dilakukan setiap tiga kali atau empat kali praktek. 

 

Evaluasi Kurikulum Seni Karawitan Jawa Di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan 

 Hasil analisis data dari Evaluasi Kurikulum Seni Karawitan Jawa Di SDN 

Wonosidi II Tulakan Pacitan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi kurikulum seni 

karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan yang bertujuan untuk 

mengevaluasi tentang sejauh mana program-program pembelajaran telah 

terealisasikan dan evaluasi sudah pernah dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa kurikulum seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan sudah 

baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hasil evaluasi dijadikan sebagai 

pedoman untuk panduan dalam pengembangan kurikulum tahun berikutnya. 

Evaluasi kurikulum seni karawitan jawa dilakukan secara mikro dengan 

menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Hasil 

evaluasi kurikulum seni karawitan menunjukkan bahwa tujuan dan kompetensi 

yang tercantum dalam kurikulum seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Pengalaman belajar yang 

direncanakan sudah sesuai dengan minat siswa serta jumlah alokasi waktu yang 

disediakan dalam kurikulum. Strategi dan metode pembelajaran yang tercantum 



dalam kurikulum seni karawitan SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan dapat 

mendorong aktivitas dan minat siswa untuk belajar. Evaluasi kurikulum sudah 

sesuai dengan keadaan siswa. Evaluasi terhadap setiap program yang diajarkan 

guru di kelas sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum. 

               Hasil analisis di atas dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Longino (2008) berjudul ”Evaluation of the Implementation of BSc IT Curriculum 

at Tumaini University”. Penelitian ini membahas tentang pengetahuan komputer 

Tanzania sangat penting untuk melengkapi pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi yang sangat cepat, yang menuntut tingkat keahlian tinggi dan dapat 

diandalkan di bidang komputasi. Pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan di 

Universitas Tumaini dengan tujuan untuk merancang dan menerapkan kurikulum 

kontekstual yang dapat melengkapi kebutuhan tersebut mempermudah 

pembangunan dalam konteks Tanzania. Sebuah kurikulum kontekstual 

mengambil keuntungan dari enam prinsip yaitu kontekstualisasi kurikulum, 

proyek, praktis, orientasi interdisipliner, pengakuan internasional dan penelitian 

terus menerus untuk formatif dan pengembangan program. Implementasi 

kurikulum mengikuti CATI (Contextualize, Apply, Transfer, and Import  ) dengan 

model penekanan pada siswa untuk mengidentifikasi harapan masyarakat pada 

tahap awal dalam proses pembelajaran, dalam hal ini lulusan berpotensi akan 

memenuhi kebutuhan keahlian masyarakat tentang ICT. 

               Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas 

tentang evaluasi kurikulum seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan yang bertujuan untuk mengevaluasi tentang sejauh mana program-

program pembelajaran telah terealisasikan. Evaluasi kurikulum seni karawitan 

jawa dilakukan secara mikro, yaitu dilakukan oleh guru mata pelajaran seni 

karawitan jawa bersama dengan kepala sekolah yang dilaksanakan setiap satu 

tahun sekali pada akhir tahun pelajaran.  

 Model evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi kurikulum seni 

karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakaitann Pacitan adalah model evaluasi 



CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Alasan pemilihan model evaluasi 

kurikulum ini adalah karena model ini bersifat mendasar, menyeluruh, dan 

terpadu. 

 Ruang lingkup evaluasi kurikulum meliputi evaluasi terhadap tujuan dan 

kompetensi, evaluasi terhadap pengalaman belajar yang direncanakan, evaluasi 

terhadap strategi belajar mengajar, evaluasi terhadap program keahlian serta 

evaluasi terhadap implementasi kurikulum.  

                Hasil evaluasi kurikulum seni karawitan menunjukkan bahwa tujuan dan 

kompetensi yang tercantum dalam kurikulum seni karawitan jawa di SDN 

Wonosidi II sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tujuan dan kompetensi ini 

juga mudah dipahami guru, dan sudah sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hussain (2011) 

dengan judul “Evaluation of Curriculum Development Process”. Inti dari 

pencapaian tujuan kurikulum tergantung pada proses evaluasi selama 

pengembangan.Jika indikator proses melibatkan tingkat sumber produk secara 

komprehensif, akan valid untuk digunakan. Pilihan Konten mengenai 

pertimbangan obyektif dan berhubungan dengan organisasi konten agak kritis 

selama proses pengembangan kurikulum. Karena sering tidak adanya evaluasi 

dari kurikulum yang diimplementasikan, maka tidak ada umpan balik yang 

diterima untuk merevisi kurikulum. Penelitian ini membahas masalah proses 

pengembangan kurikulum. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

proses yang ada dan proses yang diinginkan untuk pengembangan kurikulum. 

Beberapa tren baru menunjukkan perbedaan tanda seperti Memorandum of 

Understanding, Pernyataan Keinginan, studi wisata dan tingkat kognitif peserta 

didik. 

 Pengalaman belajar yang direncanakan dalam kurikulum seni karawitan 

jawa sudah sesuai dengan minat siswa serta jumlah alokasi waktu yang 

disediakan dalam kurikulum. Jumlah total alokasi waktu untuk mata pelajaran 



seni karawitan jawa kelas IV sebanyak 84 jam, kelas V juga 84 jam, dan kelas VI 

karena materinya lebih banyak, alokasi waktunya  sebanyak 86 jam. 

 Strategi dan metode pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum 

seni karawitan SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan dapat mendorong aktivitas dan 

minat siswa untuk belajar. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil prestasi siswa 

dalam mulok seni karawitan jawa yang cukup membanggakan. Siswa SDN 

Wonosidi II Tulakan Pacitan berhasil menjadi juara 1 Festival Karawitan Anak 

tingkat Kecamatan Tulakan dan Meraih  5 Besar Penyaji Terbaik non rangking 

dalam Pekan Seni Kabupaten Pacitan. Bahkan siswa SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan juga diminta untuk melayani kebutuhan masyarakat (tanggapan) pada 

waktu punya hajat misalnya: pentas karawitan pada waktu pesta pernikahan 

atau Khitanan. Saat ini ada 15 siswa yang mampu mengiringi Pagelaran Wayang 

Kulit dan sudah tampil 4 kali pagelaran wayang kulit. 

 Evaluasi kurikulum seni karawitan jawa SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan 

terhadap program penilaian yang ada dalam cukup baik. Penilaian sudah sesuai 

dengan keadaan siswa. Guru mudah memahami petunjuk teknik penilaian yang 

ada. Teknik penilaian yang terdiri dari penilaian tertulis dan praktek juga relevan 

dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran mulok 

seni karawitan jawa. 

 Evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang dilaksanakan oleh guru 

seni karawitan SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan dinilai cukup baik. Setiap 

program yang diajarkan guru di kelas sudah sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam kurikulum. Program pengajaran yang ditetapkan untuk kelas IV dibagi 

menjadi 2 Standar Kompetensi dan 3 Kompetensi Dasar yang meliputi: SK: 

Memainkan gendhing karawitan dengan irama lancaran menggunakan gamelan 

laras slendro, dan Memainkan gendhing karawitan dengan irama lancaran 

menggunakan gamelan laras Pelog. KD: Menjelaskan makna gending dengan 

Irama lancaran, Memainkan berbagai jenis gendhing–gendhing karawitan dengan 

irama lancaran, dan Memainkan berbagai jenis gendhing –gendhing karawitan 



dengan irama lancaran. Untuk kelas V terdiri dari SK: 1) Memainkan gendhing 

karawitan dengan Irama Ladrang menggunakan gamelan laras slendro, dan                                                        

2) Memainkan gendhing karawitan dengan Irama Ladrang menggunakan 

gamelan laras Pelog. KD: 1) Menjelaskan makna Gendhing, ladrang dan  contoh-

contohnya, 2) Memainkan berbagai jenis gendhing–gendhing karawitan dengan 

irama ladrangan, dan 3) Memainkan berbagai jenis gendhing–gendhing 

karawitan dengan irama ladrangan. Sedangkan untuk kelas VI meliputi SK: 1) 

Memainkan gendhing karawitan dengan Irama Ladrang, dan 2) Memainkan 

gendhing karawitan dengan irama lancaran menggunakan gamelan laras Pelog, 

3) Ketrampilan dalam bermain gamelan, 4) Penguasaan Tekhnik dalam seni 

Karawitan, 5) Penanaman mental dalam bermain seni karawitan jawa, dan 6) 

Pemantapan Penguasaan Panggung. KD: 1) Menjelaskan makna Gendhing 

ladrang dan Contoh-contohnya, 2) Memainkan berbagai jenis gendhing –

gendhing karawitan dengan irama lancaran, 3) Memainkan berbagai unsur 

gamelan dengan notasi berjalan, cengkok dan irama imbal, 4) Menguasai teknik 

menabuh unsur gamelan denga cara yang benar, 5) Menanamkan sikap dan 

mental pada waktu bermain seni Karawitan Jawa, dan 6) Mempunyai sikap 

percaya diri dalam bermain gamelan jawa.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan seni karawitan jawa 

merupakan kerjasama dari beberapa pihak yang terdiri dari Kepala Sekolah, 

Guru, Komite dan Stake Holder SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan dikoordinasi dan 

disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan berpedoman pada 

standar isi dan standar kompetensi lulusan. Program tahunan (Prota) dibuat 

sendiri oleh Guru Muatan Lokal Seni Karawitan Jawa yang menjelaskan jumlah 

alokasi waktu yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dalam satu tahun. Jumlah total alokasi waktu untuk mata 

pelajaran seni karawitan jawa kelas IV sebanyak 84 jam, kelas V juga 84 jam, dan 



kelas VI, karena materinya lebih banyak, kami mengalokasikan waktu sebanyak 

86 jam. Program semester (promes) muatan lokal seni karawitan jawa 

merupakan hasil penjabaran dari program tahunan. Dalam silabus seni terdapat 

8 aspek. Kedelapan aspek tersebut adalah SK dan KD, materi karawitan jawa, 

kegiatan pembelajaran, indikator, alat penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar. Dalam RPP seni karawitan jawa terdapat 9 komponen yang disusun oleh 

guru. Setiap selesai penyusunan RPP, guru mulok seni karawitan jawa selalu 

meminta persetujuan kepala sekolah.  Penetapan KKM seni karawitan jawa 

sesuai dengan Panduan Penetapan KKM yang dikeluarkan oleh BSNP. Nilai KKM 

untuk kelas 4 adalah 65, sedangkan kelas 5 sebesar 70, dan kelas 6 juga 70. 

 Pelaksanaan pembelajaran seni karawitan jawa diawali dengan kegitan 

pendahuluan berupa pengucapan salam oleh guru, pemberian motivasi, dan 

pemberian apersepsi. Diawal kegiatan pembelajaran, guru juga menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Metode pembelajaran yang digunakan guru seni karawitan jawa di 

SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan seperti: 1) metode ekpositori (menerangkan), 2) 

Tanya jawab, 3) demonstrasi, dan 4) metode praktek langsung. Media 

pembelajaran seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan berupa 

seperangkat gamelan laras Slendro dan Laras Pelog.  

 Evaluasi kurikulum seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan yang bertujuan untuk mengevaluasi tentang sejauh mana program-

program pembelajaran telah terealisasikan. Evaluasi kurikulum seni karawitan 

jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan sudah pernah dilakukan. Hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa kurikulum seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan 

Pacitan sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hasil evaluasi kurikulum 

dijadikan sebagai pedoman untuk panduan dalam pengembangan kurikulum 

tahun berikutnya. Evaluasi kurikulum seni karawitan jawa dilakukan secara 

mikro. Model evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi kurikulum seni 

karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan adalah model evaluasi CIPP 



yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Hasil evaluasi kurikulum seni karawitan 

menunjukkan bahwa tujuan dan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum 

seni karawitan jawa di SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan sudah sesuai dengan visi 

dan misi sekolah. Pengalaman belajar yang direncanakan sudah sesuai dengan 

minat siswa serta jumlah alokasi waktu yang disediakan dalam kurikulum. 

Strategi dan metode pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum seni 

karawitan SDN Wonosidi II Tulakan Pacitan dapat mendorong aktivitas dan minat 

siswa untuk belajar. Evaluasi kurikulum sudah sesuai dengan keadaan siswa. 

Evaluasi terhadap setiap program yang diajarkan guru di kelas sudah sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam kurikulum. 

 Setelah menyimpulkan hasil penelitian, maka saran-saran yang bisa 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1) Bagi kepala sekolah, dengan adanya 

hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan bahan masukan dalam 

pengambilan kebijakan terkait dengan kurikulum seni karawitan jawa. 2) Bagi 

guru, adanya kurikulum seni karawitan jawa hendaknya dapat dimanfaatkan 

dengan optimal sebagai panduan sehingga kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan. 3) Bagi peneliti yang akan datang, dapat menjdikan hasil penelitian 

ini sebagai referensi dan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan fokus 

dan lokasi yang berbeda.  
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