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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas beberapa subbab sebagai berikut, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan penegasan 

istilah. Dalam bab ini akan menjelaskan alasan mendasar mengapa perlunya 

pengambilan judul dalam penelitian, penjelasan beberapa subbab akan dijelaskan 

secara jelas pada uraian berikutnya. 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan menurut  Sulismadi dan Sofwan (2011:1) menjadi unsur penting 

dalam proses pembangunan suatu bangsa. Suatu bangsa di bangun atas pondasi-

pondasi kebudayaan masyarakatnya. Kalau suatu bangsa membangun tidak 

berdasarkan akar kebudayaannya, maka bisa dipastikan pembangunan tersebut akan 

mengalami penolakan dari masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan. 

Membangun berdasarkan basis kebudayaan akan mempermudah proses penerimaan 

dan perkembangan masyarakat. Termaksud pembangunan dalam bidang pendidikan. 

Membangun pendidikan berbasis kebudayaan tidak hanya mempelajari ilmu 

kebudayaan, tetapi yang paling penting adalah menerapkan nilai-nilai kebudayaan 

dalam setiap disiplin ilmu yang dipelajari. 

Realitas di masyarakat menggambarkan bahwa mulai terkikisnya nilai-nilai 

budaya terutama kebudayaan tradisional. Banyak masyarakat, mulai dari anak usia 

dini, remaja dan pemuda pemudi tidak mengenal budaya asli masyarakatnya, malah 

mereka lebih tertarik menggunakan budaya asing seperti tari modern (dance), seni 

modern maupun berperilaku seperti masyarakat barat. Membuminya budaya asing 



2 

 

di negeri pertiwi ini perlu kemudian di bentengin dengan penanaman nilai-nilai 

budaya tradisional baik melalui istansi pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. 

Dengan harapan bahwa budaya tradisional akan tetap dilestarikan dalam kehidupan 

masyarakat, bernegara dan bahkan menjadi filter agar budaya asing tidak 

membanjiri kondisi sosial budaya masyarakat. 

Menurut Adeney (2000:16) di dalam masyarakat ada situasi-situasi di mana 

nilai-nilai budaya yang satu tidak cocok dengan nilai-nilai dari suatu kebudayaan 

lain. Artinya bahwa ada benturan nilai serta peradaban yang secara sadar maupun 

tidak sadar itu terjadi dalam masyarakat pada umumnya, dimana hegemoni budaya 

yang satu terhadap budaya yang lain sangat dominan dan justru berpotensi 

menghilangkan salah satu budaya yang ada seperti kebudayaan asli masyarakat 

(budaya tradisional). 

Budaya tradisional merupakan warisan dari para leluhur bangsa yang 

bekenaan dengan kebiasaan, tingkah lagu, yang menggambarkan nilai-nilai 

masyarakat setempat. Dari generasi ke generasi selalu ada penanaman dan 

internalisisasi budaya tradisional, misalnya salah satu unsur kebudayaan di bidang 

kesenian seperti tari tradisional dan gamelang, yang senantiasa harus selalu dijaga 

dan di lestarikan dalam kehidupan bermasyarakat agar generasi berikutnya juga 

dapat merasakan serta menikmati keindahan budaya-budaya tradisional 

masyarakatnya, yang mulai sekarang terancam akibat arus globalisasi. 

Globalisasi sendiri merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban 

manusia yang bergerak terus dalam mayarakat global dan merupakan bagian dari 

proses manusia global itu sendiri. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi 



3 

 

komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh 

seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan 

permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan 

globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses 

ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

ia mampu mengubah dunia secara mendasar, Sulismadi dan  Sofwan (2011:35). 

Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi 

diantaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting 

dalam kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi 

transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Peristiwa ini mau tidak mau akan 

berpengaruh terhadap keberadaan kesenian dalam masyarakat.  Mubah (2011:5)  

mengatakan bahwa budaya lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam 

menghadapi globalisasi budaya asing. Ketidakberdayaan dalam menghadapinya 

sama saja dengan membiarkan pelenyapan atas sumber identitas lokal yang diawali 

dengan krisis identitas lokal. Memang globalisasi harus di sikapi dengan bijaksana 

sebagai hasil positif modernisasi yang mendorong masyarakat pada kemajuan. 

Namun para pelaku budaya lokal tidak boleh lengah dan terlena karena era 

keterbukaan dan kebebasan itu juga menimbulkan pengaruh negatif yang akan 

merusak generasi bangsa. 

Strategi yang perlu di kembangkan yaitu melestarikan kesenian tradisional 

dalam masyarakat yang merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional yang 

perlu dijaga keberlangsungannya. Dengan teknologi informasi yang semakin 

canggih seperti saat ini, kita disuguhi banyak alternative tawaran hiburan dan 
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informasi yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan 

dengan kesenian tradisional kita. Dengan televisi, masyarakat bisa menyaksikan 

berbagai tayangan hiburan yang bersifat mendunia yang berasal dari berbagai 

belahan dunia. Misalnya saja kesenian tari tradisional tiap-tiap daerah tampak sepi 

dan masyarakat pada umumnya lebih tertarik pada tari modern atau dance. Hal ini 

sangat disayangkan mengingat tari, gamelang merupakan salah satu bentuk kesenian 

tradisional Indonesia yang syarat dan kaya akan pesan-pesan moral, dan merupakan 

salah satu agen penanaman nilai-nilai moral yang baik. 

Ubbe (2011:7) menyatakan bahwa amanah konstitusi dalam pembukaan UUD 

1945 sudah ditegaskan, tujuan pembentukan negara Indonesia yaitu untuk melindungi 

segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Mengacu 

pada tujuan negara tersebut, maka tugas negara adalah melindungi dan 

mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, di antaranya dengan memberikan 

perlindungan kepada pengetahuan dan kebudayaan tradisional, milik bangsa 

Indonesia sejak dahulu kala.  Dalam konteks ini kebudayaan harus benar-benar 

terinternalisasikan dalam diri tiap-tiap individu, bukan hanya di indahkan dengan 

tulisan di muliakan dengan kata-kata tapi di khianati dalam tindakan. Melainkan pada 

hakikatnya orientasi pelestarian kebudayaan harus di luruskan melalui kebijakan-

kebijakan pemerintah, itu akan jauh lebih efektif. 

  Berdasarkan konteks yang demikian maka dalam menjaga dan melestarikan 

budaya tradisional bangsa  perlu sekiranya beberapa institusi ataupun lembaga 

berperan aktif dalam konteks ini seperti pemerintah, masyarakat maupun sekolah. 

Penelitian ini  akan di titik fokuskan pada peran sekolah dalam melestraikan budaya 
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seperti kesenian tradisional. Ini bisa di lihat pada salah satu sekolah  di Malang yang 

sudah mingimplementasikan maupun melestarikan budaya tradisional melalui 

ekstrakulikuler yang diberi nama pendidikan pengembangan seni tradisonal (PPST) 

di SMP N 18 Malang. Maka, yang perlu diperhatikan bagaimana kemudian peran 

sekolah dalam melestarikan kebudayaan tradisional seperti tari tradisional dan 

gamelang sehingga nilai-nilai cinta terhadap kebudayaan tersebut dapat tertanamkan 

dalam jiwa peserta didik. 

   Berangkat dari latar belakang sebagaimana terurai di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul ”Peran sekolah dalam melestarikan budaya melalui 

pendidikan pengembangan seni tradisional (PPST) di SMP N 18 Malang. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran sekolah dalam  melestarikan budaya melalui PPST di SMP 

N 18 Malang ? 

2. Bagaimana dampak pelestarian budaya dalam membangun kepedulian siswa 

terhadap budaya tradisional di SMP N 18 Malang? 

3. Bagaimana solusi yang ditawarkan sekolah dalam mengatasi dampak-dampak 

pelestarian budaya terhadap siswa dalam melestarikan budaya tradisional di 

SMP N 18 Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan peran sekolah dalam  melestarikan budaya melalui 

PPST di SMP N 18 Malang. 

2. Untuk menganalisis dampak Pelestarian budaya dalam membangun 

kepedulian siswa terhadap budaya tradisional di SMP N 18 Malang. 

3. Untuk menganalisis solusi yang ditawarkan sekolah dalam mengatasi 

dampak-dampak pelestarian budaya terhadap siswa dalam melestarikan 

budaya tradisional di SMP N 18 Malang. 

1.4 Batasan Masalah 

  Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang 

melebar dalam penelitian ini,  maka diperlukan adanya pembatasan masalah. 

Batasan masalah pada penelitian ini akan memfokuskan  peran sekolah dalam 

melestraikan budaya melalui PPST, budaya yang dimaksud yaitu kebudayaan 

tradisional khususnya di unsur kesenian seperti tari tradisional dan gamelang, 

serta dampak dari pelestarian budaya terhadap siswa yang mengikuti kegiatan 

PPST. 

 

1.5     Manfaat Penelitian 

1.5.1  Secara Teoritis 

a)  Penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai bahan masukan pada 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam ruang 
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lingkup, waktu dan tempat yang berbeda. 

b) Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pihak 

yang berkepentingan yang nantinya juga diharapkan agar penelitian ini 

dapat di sempurnakan pada waktu yang akan datang. 

 

1.5.2 Secara Praktis 

a) Bagi peneliti yaitu penelitian ini diharapkan selain dapat menambah 

wawasan penegetahuan, diharapkan juga dapat membantu mengembangkan 

tehnik-tehnik yang dapat mendorong semua pihak untuk senantiasa 

melestariakn budaya tradisional.  

b) Bagi sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

bagi sekolah dalam menjalankan perannya, kemudian dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengahadapi dampak-dampak yang ada.  

c) Bagi instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan yaitu penelitian ini bisa 

di jadikan acuan ataupun referensi dalam memaksimalkan peran sekolah 

untuk melestraikan budaya tradisional terutama melalui ekstrakulikuler. 

 

1.6        Penegasan Istilah 

1.6.1  Melestarikan  

Melestarikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 

arti yaitu menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap 

seperti keadaan semula, mempertahankan kelangsungan. Sedangkan menurut 

A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang 
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dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpaduh guna mewujudkan 

tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi. 

Merujuk pada definisi di atas maka melestarikan merupakan upaya untuk 

tetap mempertahankan supaya tetap sebagaimana adanya. 

   1.6.2  Budaya  

 Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Manusia 

beretika akan menghasilkan budaya yang beretika. Budaya pada dasarnya 

memenuhi nilai-nilai etik atau tidak bergantung dari paham atau ideology  

yang diyakini oleh masyarakat, Sulismadi dan Sofyan (2011:5). Sedangkan 

menurut pendapat W.J.S. Poerwadarminta budaya adalah hasil kegiatan 

(usaha) batin (akal) untuk menciptakan sesuatu yang termaksud hasil 

kebudayaan (Awaludin, 1986:2). Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di 

atas bisa di simpulkan bahwa budaya merupakan hasil karya yang merupakan 

khasanah kehidupan manusia. 

1.6.3 Pendidikan pengembangan seni tradisional (PPST) 

PPST merupakan program sekolah melalui ekstrakulikuler dalam 

melestarikan kebudayaan tradisional seperti seni tradisional contohnya tari-

tarian dan gamelang di SMP Negeri 18 Malang. Ekstrakurikuler yang 

dimaksud merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan 

dengan program sekolah yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang 

memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut. Melalui bimbingan dan pelatihan 

guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif terhadap 

kegiatan yang diikuti oleh para siswa. 


