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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab I pendahuluan akan dipaparkan tentang masalah yang ditemukan 

sesuai dengan observasi awal. Bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang 

masalah tentang nilai-nilai kebangsaan pada ekstrakulikuler karawitan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini masalah yang ditimbulkan dan banyak 

menyedot perhatian adalah tentang kebudayaan terutama pada nilai nilai 

kebangsaan yang mulai luntur. Budaya merupakan suatu identitas pada daerah 

tersebut terlebih menjadikan budaya sebagai karakter bangsa. Bangsa ini 

dikenal memiliki karakter budaya yang sopan santun, ramah tamah dan 

menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Derasnya arus 

globalisasi juga berpengaruh pada sektor pendidikan khususnya peserta didik 

yang nilai nilai kebangsaanna mulai luntur. 

Pendidikan dinilai wadah yang cocok guna menumbuhkan nilai nilai 

kebangsaan peserta didik serta membangun kembali karakter bangsa. Upaya 

pendidikan dalam menumbuhkan kembali nilai nilai kebangsaan bisa dilakukan 

dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler karawitan mengingat 

budaya seni karawitan memiliki banyak nilai nilai kebangsaan yang terkandung 

didalamnya. Seni karawitan berarti kesenian yang menunjukkan sifat sifat 
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kehalusan, kelembutan, kelungiatan, kengremitaan dalam garap penyajian 

pagelarannya (Rejomulyo, 2010:6).  

Orang yang biasa berkecimpung dalam dunia karawitan, rasa 

setiakawan tumbuh, tegur sapa halus, tingkah laku sopan. Semua itu karena 

jiwa seseorang menjadi sehalus gendhing-gendhing (Trimanto,1984). Adanya 

keserasian antara nilai nilai yang terkandung dalam budaya karawitan dengan 

karakter bangsa ini, kegiatan ektrakulikuler karawitan adalah upaya yang 

sangat pas dalam menumbihkan nilai nilai kebangsaan peserta didik. Kegiatan 

ekstrakulikuler karawitan harusnya diterapkan pada peserta didik sejak dini 

mungkin yaitu pada saat jenjang pendidikan di sekolah dasar (SD). 

Pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) banyak sekolah-sekolah 

yang belum mampu menerapkan kegiatan ekstrakulikuler karawitan. Sekolah 

tidak mampu memfasilitasi peserta didiknya dalam menerapkan ekstrakulikuler 

karawitan ditinjau dari keterbatasan tempat dan waktu pelaksanaannya, 

menyediakan alat-alat karawitan, mendatangkan pelatih atau guru karawitan. 

Terlepas dari permasalaham di atas,sekolah yang mampu menerapkan kegiatan 

ekstrakulikuler karawitan adalah di SDN Sumbersari 1 Malang. SDN 

Sumbersari 1 Malang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan ekstrakulikuler 

karawitan yang dibutuhkan baik waktu dan tempat, kelengkapan alat-alat 

karawitan dan guru karawitannya sendiri. 

Hasil observasi yang dilakukan di SDN Sumbersari 1 Malang, 

karakteristik sebagian besar peserta didik disekolah terbilang cukup sopan 

santun, bertanggung jawab, religius dan memiliki rasa cinta tanah air. Terbukti 

dalam pembelajaran berlangsung banyak siswa yang mampu menunjukkan rasa 



3 
 

sopan santunnya dengan cara peserta didik senantiasa menyimak dan 

mendengarkan materi pada saat pembelajaran berlangsung. Tidak banyak dari 

peserta didik yang sibuk sendiri atau ramai, walaupun terkadang mereka ramai 

dikelas namun tidak mengurangi nilai kesopan santunnya, mereka ramai namun 

hanya sebentar atau ramai ketika diberikan tugas yang harus diselesaikan 

dalam bentuk diskusi.  

Nilai yang tercermin kembali adalah rasa tanggung jawab, ketika 

peserta didik diberikan sebuah tugas oleh guru bukan rasa malas yang 

ditunjukkan pada peserta didik namun sebuah semangat dalam tugas yang 

diberikan. Peserta didik senantiasa aktif dalam tugas yang guru berikan baik 

tugas individu ataupun tugas kelompok. Hal ini menunjukkan peserta didik 

sadar akan tanggung jawab mereka yang sudah diberikan oleh guru dan harus 

diselesaikan. Nilai religius peserta didik di SDN Sumbersari 1 Malang juga 

sangat kuat, ditinjau dari ketika terdengar suara adzan dzuhur peserta didik 

bergegas segera ke musholla sekolah untuk sholat, selain itu partisipasi peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan sholat dhuha sangat banyak, mereka aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan sholat dhuha. 

Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 

karawitan tidaklah sedikit, banyak peserta didik yang antusias akan kegiatan 

ekstrakulikuler karawitan, ini adalah cerminan bagaimana peserta didik yang 

mengikuti ekstrakulikuler karawitan memiliki rasa cinta tanah air. Peserta didik 

secara tidak langsung mampu berpartisipasi dalam melestarikan budaya 

bangsa. Mengingat budaya adalah identitas atau karakter sebuah bangsa. Oleh 

karena itu peserta didik dihimbau untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
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ektrakulikuler karawitan. Selain itu budaya karawitan adalah budaya asli 

bangsa ini khususnya masyarakat pulau jawa, jadi sebagai generasi penerus 

bangsa budaya karawitan ini harus kita lestarikan sejak dini mungkin. 

Nilai nilai yang terkandung dalam ekstrakulikuler karawitan juga 

sangat berkaitan dengan penanaman nilai nilai kebangsaan siswa, jadi sni 

karawitan harus kita lestarikan sejak dini mungkin. Bertolak dari permasalahan 

yang ada dalam nilai nilai kebangsan diatas, maka peneliti ingin mengangkat 

judul skripsi tentang “Analisis Nilai Nilai Kebangsaan Pada Ekstrakulikuler 

Karawitan Di SDN Sumbersari 1 Malang”.Hal tersebut dilakukan guna 

mengetahui bagaimana penerapan serta implementasi kegiatan ekstrakulikuler 

karawitandan nilai nilai yang tercermin dalam kegiatan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Nilai nilai kebangsaan apa sajakah yang ada di kegiatan 

ekstrakulikuler karawitan SDN Sumbersari 1 Malang ? 

2. Bagaimanakah dampak kegiatan ekstrakulikuler karawitan 

tersebut dalam perilaku siswa di SDN Sumbersari 1 Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai kebangsaan apa saja yang ada didalam 

ekstrakulikuler karawitan di SDN Sumbersari 1 Malang. Selain itu tujuan dari 

penelitian yang ingin dicapai adalah bagaimana dampak kegiatan tersebut pada 

perilaku siswa di SDN Sumbersari 1 Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

Manfaat teoritis akan Memberikan informasi ilmiah tentang pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatan ekstrakulikuler karawitan dan 

memberikan gambaran umum nilai nilai kebangsaan yang tercermin dalam 

kegiatan ekstrakulikuler karawitan. 

Manfaat praktis akan memberikan solusi terhadap sekolah dalam 

menanamkan nilai nilai kebangsaan melalui kegiatan ekstrakulikuler karawitan, 

Menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya yang berkaitan dengan 

kegiatan ekstrakulikuler karawitan terhadap nilai nilai kebangsaan. 

1.5 Batasan Masalah 

Permasalah yang diteliti terbatas hanya pada analisis nilai nilai 

kebangsaan pada ekstrakulikuler karawitan di SDN Sumbersari 1 Malang. 

Ditinjau dari nilai-nilai kebangsaan yang ada dan berkaitan dengan 

ekstrakulikuler karawitan serta bagaimana dampak nilai-nilai kebangsaan 

tersebut dalam perilaku siswa. 

 

 


