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               BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang besar yang diakui kemerdekaannya 

oleh negara-negara lain di dunia sejak 17 Agustus 1945. Sudah kurang lebih 72 

tahun lamanya bangsa indonesia menjalanai kehidupan  merdeka dan  bebas dari 

penjajah. dalam perjalanannya yang berlika-liku ternyata terdapat beberapa 

keunikan. Keunikan tersebut tidak hanya berasal dari keberagaman suku serta 

kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, tetapi juga bisa dilihat dari 

perkembangan situasi serta kondisi yang dialami dari dulu sampai saat ini. Tidak 

hanya itu saja, indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam konteks 

sosial dan budaya. Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan negara yang 

mempunyai keunikan tersendiri.  Dilihat dari sumber daya alamnya Indonesia 

merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alamnya yang melimpah disegala 

aspek baik dari segi darat maupun laut. 

Kondisi keunikan tersebut menjadikan sebuah ciri khas bangsa Indonesia 

ini dibandingkan dengan negara lain. Seharusnya dengan keberagaman yang 

dimiliki baik dari segi sosial budaya, kondisi alam dengan kekayaan yang 

melimpah bangsa Indonesia dapat merasakan kehidupan yang makmur dan 

sejahtera. Pada kenyataannya, kondisi sekarang justru berbanding terbalik jika 

dibandingkan dengan logika kekayaan sosial, budaya serta alam yang dimiliki. 

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh bangsa ini menjadikan rakyat  

menderita. Gencarnya tindakan korupsi, penyalahgunaan jabatan,krisis moral 

serta tauladan menjadi sebuah fakta yang tidak terelakkan lagi. Kondisi seperti 

seakan akan menjadi sebuah berita biasa yang bisa dilihat di media cetak maupun 

elektronik sehari-hari. Melihat kondisi yang seperti ini menjadikan sebuah 

keprihatinan dan pemikiran apa yang akan terjadi pada generasi penerus bangsa 

ini jika setiap hari melihat manusia dengan perilaku yang rakus,tamak dan jauh 

dari kata terpuji. 
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Kondisi realita seperti ini akhirnya membangunkan niat beberapa 

kalangan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dirasakan sudah terbawa arus globalisasi. Banyak yang menyebutkan bahwa 

untuk menghidupkan kembali nilai-nilai pendidikan karakter dapat dimulai dari 

dunia pendidikan yang mempunyai alur dan tujuan yang jelas. Sejalan dengan 

pendapat Rohinah (2012:27) bahwa “ Pendidikan berperan bukan hanya 

merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi sebagai 

pembudayaan (enkulturasi) yang tentu saja hal terpenting adalah pembentukan 

karakter dan watak”. Dilihat  dari pendapat tersebut sebenarnya pendidikan 

moral atau karkater generasi muda bangsa inilah yang menjadi sorotan atau 

perhatian utama dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter sangatlah penting 

bagi generasi muda saat ini sebab merekalah yang memegang tongkat estafet 

perjuangan bangsa. Meraka diharapkan mampu memberikan contoh serta 

tauladan yang baik dalam bersikap dan cerdas dalam menata moral dan tingkah 

lakunya.  

Rohinah (2012:32) mengatakan bahwa “ pendidikan merupakan proses 

sistematis unuk meningkatkan martabat secara holistik yang kemungkinan ketiga 

dimensi kemanusiaan paling elementer dapat berkembang secara optimal”. 

Melihat pendapat diatas dapat diketahui bahwa peran pendidikan seyogyanya 

dapat menjadi alternatif wahana dalam mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh setiap individu. Kondisi tersebut menjadikan lembaga pendidikan memiliki 

tanggungjawab dan kewajiban untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan 

serta pengembangan potensi diri peserta didik. Dalam pelaksanaan 

pendidikan,setiap sekolah sebenarnya mempunyai kewenagan dan  wadah untuk 

mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 

 Pembinaan dan pengembangan potensi diri yang dimiliki oleh peserta 

didik merupakan ruang lingkup kesiswaan di sekolah. Hal ini diberikan kepada 

siswa agar mempunyai bekal serta pengalaman  untuk masa yang akan datang. 

Pendidikan berkarakter bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan di sekolah.  
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Dalam hal ini sekolah harus mempunyai cara atau strategi yang baik guna 

mencapai hasil yang baik pula. Banyak cara yang dilakukan sekolah untuk 

mewujudkan pendidikan karakter ini baik melalui pendidikan yang brsifat 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.  

Ekstrakurikuler Yanti (2016: 964) adalah kegiatan pendidikan diluar jam 

pelajaran yang ditunjukkan 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. Ekstrakurikuler  tentunya 

mencakup banyak kegiatan  yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan bakat dan 

minat yang mereka miliki. Ekstrakurikuler juga dapat dijadikan sebagai perantara 

untuk menumbuhkan sikap disiplin dan mengutamakan sebuah kekompakan 

dalam bekerjasama. Terlebih lagi kita hidup di tanah jawa yang sangat 

menjunjung tinggi nilai budaya leluhur.  Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang 

dapat menyalurkan sikap disiplin dan kerjasama yakni seni karawitan. 

Untuk menjaga kelestarian dan mempertahankan budaya lokal seni 

karawitan, maka dipilihlah kegiatan ekstrakurikuler yang keberadaanya penting 

untuk diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Dengan tujuan agar seni 

karawitan mampu bertahan dan tetap eksis di era globalisasi sekarang ini melalui 

penerapan ekstrakurikuler disekolah. SDN Gemolong 01 merupakan salah satu 

Sekolah yang sangat peduli  tentang tradisi serta budaya yang ada di Kabupaten 

Sragen. Sekolah ini merupakan sekolah yang  berstatus sekolah negeri yang 

mampu menjadikan karawitan menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikulernya. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan yang dilakukan secara rutin 

dapat melatih dan membiasakan siswa bersikap saling menghargai, mendukung 

dan bekerjasama dan kompak sesuai dengan irama gamelan yang dibawakan. 

Karwawitan juga dapat memberikan nilai positif  bagi siswa. Banyak hal positif 

yang bisa didapat melalui kegiatan ekstrakurikuler  karawitan ini yakni siswa  

diajak untuk mempelajari budaya bangsanya sehingga akan muncul rasa cinta 
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budaya pada diri anak. selain itu, dalam seni karawitan yang dimainkan secara 

berkelompok juga akan menumbuhkan sikap disiplin serta kerjasama antar tiap 

anggota sehingga menghasilkan lantunan musik yang harmonis. Manfaat dari 

kegiatan ini selain sebagai pengenalan budaya lokal kepada peserta didik juga 

secara langsung kita dapat  berpartisipasi langsung dalam melestarikan budaya 

nenek moyang kita. 

Seni karawitan merupakan sebuah sajian kesenian yang membutuhkan 

sebuah keselarasan nada pada setiap alat yang dimainkannya agar menjadi suatu 

satuan kesenian yang utuh yang dapat dinikmati rasa serta iramanya. Tentunya 

untuk menghasilkan sebuah sajian yang enak untuk didengar tersebut  

membutuhkan sebuah kerjasama tim, kekompakan antar pemain serta sikap 

disiplin dalam memainkan serta mematuhi setiap aturan  terhadap alat yang 

dimainkan. Melatih peserta didik untuk bersikap disiplin termasuk mematuhi 

aturan yang ada merupakan hal penting yang harus dilakukan sejak dini.  

Berdasarkan observasi yang  telah dilakukan oleh peneliti  pada kelas atas 

utamanya kelas IV dan V SDN Gemolong 01 tentang tingkat kedisiplinan masih  

rendah. Hal ini terlihat ketika jam masuk sekolah banyak anak yang masih 

terlambat,siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, siswa 

yang salah memakai pakaian seragam, ketika guru sedang menerangkan masih 

banyak siswa yang bercanda dengan temannya serta jam masuk setelah istirahat 

yang molor. Hal tersebut  terjadi tidak hanya terjadi pada saat proses 

pembelajaran saja, namun juga  pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Masih 

banyak siswa yang menganggap bahwa ketika jam pelajaran telah usai dan 

dilanjutkan dengan banyaknya  kegiatan ekstrakurikuler mereka merasa bebas 

dan acuh terhadap peraturan. Padahal kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan 

kegiatan sekolah yang mempunyai aturan, termasuk ekstrakurikuler karawitan.   

Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya melaksanakan sikap 

disiplin.  
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Sebagai makhluk sosial, kita memang membutuhkan uluran bantuan dari 

orang lain. Dalam bekerjasama membutuhkan adanya sikap saling menghargai, 

saling menghormati serta sikap toleransi yang besar di dalamnya. Pemahaman 

nilai disiplin dan kerjasama harus dilakukan sejak dini dan perlu adanya sebuah 

kerjasama yang baik dengan berbagai pihak atau bisa melalui perantara media, 

salah satunya melalui media seni yaitu karawitan. Karawitan merupakan salah 

satu seni yang mepunyai banyak aturan dan norma dalam memainkannya. Irama, 

kelarasan suara, serta perpaduan antar alat yang rumit mampu menjadikan 

sebuah irama yang khas. Dengan adanya ekstrakurikuler karawita bertujuan  agar 

sikap dispilin dan kerjasama  benar-benar tertanam dalam jiwa siswa. Dengan 

memiliki  sikap disiplin yang tinggi maka diharapkan  siswa juga memiliki sikap 

saling bekerjasama yang tinggi pula.  Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pembentukan karakter disiplin serta kerjasama 

melalui kegiatan ekstrakurikuler  karawitan di kelas atas SDN Gemolong 1. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler seni 

karawitan di kelas atas SD Negeri Gemolong 1? 

2. Bagaimana pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler 

seni karawitan di kelas atas SD Negeri Gemolong 1? 

3. Bagaimana pembentukan karakter kerjasama melalui kegiatan 

ekstrakurikuler seni karawitan  di kelas atas SD Negeri Gemolong 1? 

4. Apa sajakah hambatan dan solusi kegiatan ekstrakurikuler seni karawitan 

jawa dalam pembentukan karakter  disiplin dan kerjasama di kelas atas SD 

Negeri Gemolong 1? 

C. Tujuan  

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler seni 

karawitan di kelas atas SD Negeri Gemolong 1. 

2. Mendeskripsikan pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler seni karawitan di kelas atas SD Negeri Gemolong 1. 
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3. Mendeskripsikan pembentukan karakter kerjasama melalui kegiatan 

ekstrakurikuler seni karawitan di kelas atas SD Negeri Gemolong 1.  

4. Mendeskripsikan hambatan dan solusi  kegiatan ekstrakurikuler seni 

karawitan dalam pembentukan karakter  disiplin dan kerjasama di kelas atas 

SD Negeri Gemolong 1. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneltian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

Memberi masukan kepada kepala sekolah bahwa ekstrakurikuler karawitan 

tidak hanya bisa digunakan dalam kesenian saja,namun juga dapat digunakan 

sebagai salah satu media dalam mengembangkan karakter disiplin dan 

kerjasama. 

2. Bagi Guru 

Menambah wawasan bahwa ternyata seni karawitan tidak hanya sebagai 

hiburan semata namun dapat dijadikan alternatif dalam menanamkan karakter 

pada siswa khususnya karakter disiplin dan kerjasama  

3. Bagi peneliti 

Dengan penelitian dapat menambah pengetahuan bahwa banyak alternatif 

untuk menanamkan karakter pada peserta didik salah satunya dengan adanya 

ekstrakurikuler karawitan.  


