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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta didik 

dalam bidang keagamaan, pengendalian diri, kepribadaian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Pendidikan menjadikan 

seseorang memiliki bekal dalam menjalani kehidupan. Aspek penting proses pendidikan 

adalah membangun karakter anak didik. Sistem pendidikan diharapkan mampu 

mengembangkan pribadi yang memiliki karakter terpuji, yang secara pribadi dan sosial 

dalam menghadapi masa mendatang. Menurut Nashir (2013: V), karakter adalah: 

 Standar atau norma dan sistem nilai yang terimplementasi dalam berbagai bentuk 

kualitas diri. Karakter diri dilandasi nilai-nilai luhur, yang pada akhirnya terwujud 

dalam perilaku. Oleh karena itu, pendidikan yang mengembangkan karakter 

adalah bentuk pendidikan yang bisa membantu mengembangkan sikap etika, 

moral, dan tanggung jawab. 

 

Pendidikan karakter harus berlangsung pada pendidikan formal, nonformal, serta 

informal. Pendidikan formal melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran. 

Kegiatan tersebut sebagai pengembangan diri siswa yang memiliki kemampuan, minat, 

dan bakat dibidang yang dipilihnya. Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan mampu 

membentuk karakter peserta didik sebagai individu yang utuh. Pendidikan nonformal 

berlangsung di masyarakat, peserta didik/individu belajar di lingkungan sekitarnya. 

Pendidikan informal didapatkan peserta didik dari lingkungan keluarga individu sendiri. 
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Hal itu merupakan usaha intensional dan proaktif dari sekolah, masyarakat, dan negara 

untuk mengisi pola pikir dasar anak didik yang meliputi menghargai diri sendiri, dan 

orang lain, sikap tanggung jawab, rasa empati, toleransi, disiplin, cinta tanah air dan 

sebagainya. 

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidik diharapkan 

mampu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. 

Karakter tersebut sebenarnya sudah ada dalam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Guru 

diharapkan mampu menggali lagi nilai-nilai kearifan lokal, sebagai bahan untuk 

membentuk karakter peserta didik. 

Pendidikan di era modern ini banyak dihadapkan pada banyaknya tantangan. 

Rendahnya kualitas pendidik, rendahnya prestasi siswa, dan mahalnya biaya menjadi 

tantangan tersendiri bagi pendidikan di Indonesia. Tantangan yang juga muncul adalah 

melunturnya karakter tanggung jawab dan bersahabat, karena generasi muda mulai 

meninggalkan nilai-nilai budaya dan lebih cenderung dengan kesibukannya sendiri 

untuk meraih kepentingan pribadi. Menurut Dewantara sebagaimana dikutip Sumarsam 

(2003:170), kebudayaan bangsa ialah kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai 

puncak-puncak di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satu wacana yang dominan 

dalam studi globalisasi adalah hipotesis tentang "homogenitas budaya". Prediksi ini 

didasarkan pada asumsi bahwa proses perubahan global yang didukung oleh 

pengetahuan baru dan media teknologi akan melahirkan budaya dunia yang lebih 

homogen. Kondisi ini berakibat hilangnya pengalaman dan pemahaman generasi muda 

terhadap akar budayanya. Perlu peran kearifan lokal yang secara kritis mengubah dan 
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membentuk budaya global menjadi bermakna dan sesuai dengan kehidupan sosial 

budaya setempat. Untuk dapat bertahan dalam terpaan globalisasi, maka pribadi atau 

bangsa membutuhkan suatu jati diri.  

Seni karawitan sebagai salah satu warisan budaya, ternyata memiliki kontribusi 

dalam menguatkan karakter pada generasi muda. Kesenian tersebut dapat sebagai media 

pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang cara membunyikannya. Karawitan 

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

mencerminkan bahwa kebersamaan menjadi satu hal yang sangat penting untuk 

mencapai hasil musik yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

Saya tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai Pembentukan Karakter Tanggung 

Jawab dan Bersahabat melalui Kegiatan Karawitan di SMA Negeri 3 Klaten.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pembentukan karakter Tanggung Jawab melalui kegiatan karawitan di 

SMA Negeri 3 Klaten? 

2. Bagaimanakah pembentukan karakter Bersahabat melalui kegiatan karawitan di SMA 

Negeri 3 Klaten?  

3. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter Tanggung Jawab 

dan Bersahabat melalui kegiatan karawitan di SMA Negeri 3 Klaten? 
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4. Bagaimanakah solusi dari kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter 

Tanggung Jawab dan Bersahabat melalui kegiatan karawitan di SMA Negeri 3 

Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

ini adalah berikut: 

1. Mendiskripsikan pembentukan karakter Tanggung Jawab melalui kegiatan karawitan 

di SMA Negeri 3 Klaten. 

2. Mendiskripsikan pembentukan karakter Bersahabat melalui kegiatan karawitan di 

SMA Negeri 3 Klaten 

3. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter Tanggung 

Jawab dan Bersahabat melalui kegiatan karawitan di SMA Negeri 3 Klaten. 

4. Mendiskripsikan solusi dari kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter 

Tanggung Jawab dan Bersahabat melalui kegiatan karawitan di SMA Negeri 3 

Klaten. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi sebagian pihak. 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi masukan kepada 

pendidik, peserta didik, orangtua, serta masyarakat luas terkait pemanfaatan seni 
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karawitan dalam pembentukan karakter Tanggung Jawab dan Bersahabat pada 

generasi muda. 

b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu 

terkait pemanfaatan kesenian karawitan dalam upaya menanamkan karakter pada 

generasi muda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


