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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI 

 

  Bab ini membahas beberapa subbab dan didalam subbab terdapat beberapa 

poin yang mendukung atau sebagai penjabaran dari subbab tersebut. Beberapa subbab 

tersebut diantaranya, konsep penelitian, penelitian yang relevan, kerangka konsep 

pemikiran. Konsep pemikiran di bab ini berisi tentang pengertian-pengertian atau 

teori-teori yang mendukung penelitian. Penelitian yang relevan berisi tentang 

penelitian-penelitian yang terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Subbab yang terakhir adalah kerangka konsep pemikiran yang dalam pembahasannya 

menggambarkan kerangka konsep pemikiran peneliti terkait dengan penelitian ini. 

Pembahasan dari beberapa subbab akan dijelaskan secara jelas pada uraian 

berikutnya. 

2.1  Konsep Penelitian  

2.1.1  Pengertian peran 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain 

sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.   

Sedangkan Menurut soerjono soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan, 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, (Fahrizal, 2011).  
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Secara umum bisa di artikan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan oleh orang lain  terhadap sesuatu sesuai dengan kedudukannya dalam 

suatu sistem. 

Peran sendiri memiliki sisi ideal yang dalam konteks ini dapat diterjemahkan 

sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, tentu diharapkan berfungsi dalam rangka 

mewujudkan kecerdasan, karakter, nilai dan norma maupun melestarikan kebudayaan 

yang ada. Peran sekolah sangat sentral dalam penanaman nilai seperti kebudayaan 

tradisional sehingga bisa menjadi solusi terhadap degradasi kondisi social budaya 

akibat arus globalisasi. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu di jalankan. Dalam sebuah sekolah misalnya 

kepala sekolah  sebagai pemangku jabatan tertinggi mempunyai peranan yang 

signifikan dalam mengelolah dan merumuskan segala kebaikan yang berkenaan 

dengan kepentingan sekolah baik sebagai lahan transformasi ilmu maupun pelestarian 

nilai, terutama nilai-nilai kebudayaan. 

a) Syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.  
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2. Peran mengandung suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi sruktur social 

masyarakat 

3. Peran mencakup suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. 

Konsep peran berdasarkan pengertian diatas, bisa dirumuskan bahwa peran 

merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yng memiliki status atau kedudukan tertentu. 

Berdasarkan hal-hal diatas dapat ditafsirkan bahwa apabila dihubungkan dengan 

sekolah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan 

merupakan tugas dan wewenang lembaga terkait terutama kepala sekolah sebagai 

pengambil kebijakan tertinggi.  

.  

2.1.2 Pengertian Melestarikan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melestarikan artinya 

menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan 

semula, mempertahankan kelangsungan. Sedangkan menurut Widjaja (1986) 

mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, 

terarah dan terpaduh guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya 

sesuatu yang tetap dan abadi. Merujuk pada devinisi diatas maka melestarikan 

merupakan upaya untuk tetap mempertahankan supaya tetap sebagaimana adanya. 

Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan 
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perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek 

stabilisasi manusia yang pada hakikatnya akan selalu dijaga dan di pertahankan. 

Pelestarian dan pengembangan nilai sosial budaya bisa dilakukan dengan : 

a) Konsep dasar 

Konsep dasar seperti yang dimaksud meliputi: 

 Pengakomodasian keanekaragaman local untuk memperkokoh kebudayaan 

nasional 

 Penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, soisal 

budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional 

 Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai social budaya 

 Penumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan 

 Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat 

 Media menumbuhkembangkan modal social 

 Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi 

nilai social budaya. 

 Adanya program dasar yang kegiatannya berkelanjutan dalam melakukan 

pembinaan kepada generasi muda melalui dukungan terhadap organisasi 

formal maupun non formal 

 

b) Srategi pelaksanaan 

Tetap mempertahankan nilai-nilai budaya atau adat istiadat dalam segi 

kemasyarakatan maupun sekolah seperti adanya ekstra kulikuler dalam bidang 
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keseinia yang harapannya mampu melestarikan kebudayaan tardisional, (Wati 

2014).  Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda atau 

nilai yang dilestraikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Apalagi 

dengan kebiasaan-kebiasaan itu di tanamkan disekolah sebagai pendidikan 

formal dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat. 

 

2.1.3   Pengertian Budaya 

  Kata kebudayaan dalam bahasa inggrisnya culture, berasal dari bahasa latin 

colera yang artinya mengola, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. 

Arti kata culture, pengertiannya berkembang menjadi segala daya dan upaya serta 

tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam (Yunan, 1996:13). 

  Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia 

dengan belajar. Ini mengandung pengertian bahwa kebudayaan itu merupakan hasil 

belajar dan dapat dipelajari kembali. Tindakan manusia karena refleks, naluriah atau 

karena proses fisiologi bukan termaksud kebudayaan sebab tindakan tersebut 

dilakukan tidak melalui proses belajar dan dilakukan dengan tidak disadari. Akan 

tetapi, tindakan refleks dan naluriah ini dapat diubah oleh manusia menjadi tindakan 

budaya, misalnya makan, minum, dan berjalan. Makan, minum dan berjalan pada 

awalnya merupakan tindakan refleks tetapi kemudian manusia mengaturnya, kapan 

waktu makan dan minum yang pantas, dan bagaimana cara makan dan minum yang 

sopan. 
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   Secara etimologis kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu, 

buddayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang artinya budi atau akal. 

Jadi kebudayaan berarti hasil budi dan akal manusia. Ada juga yang berpendapat 

kebudayaan itu berasal dari kata budi dan daya yang artinya segala hasil cipta, karsa, 

dan rasa manusia yang meliputi material dan nonmaterial (Yunan, 1996:14).Kita 

sering dengar orang menyamakan istilah kebudayaan dengan kesenian atau dengan 

peradaban. Pendapat seperti itu jelas salah karena yang dimaksud dengan kesenian 

seperti seni tari, seni musik, seni lukis, adalah sala satu unsur atau bagian dari 

kebudayaan 

Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Dengan 

demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan 

manusia baik material maupun non-material. Kebudayaan material antara lain hasil 

cipta, karsa, yang berwujud benda, barang alat pengolahan alam, seperti gedung, 

pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan non-material 

melupakan hasil cipta, karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, ilmu 

pengetahuan dan sebagainya (Ponamon, 2014). 

 Koentjaraningrat berpandangan bahwa kebudayaan itu mempunyai paling 

sedikit tiga wujud, yaitu: 

a) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 

b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. 

c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Yunan, 1996:17 ) 
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  Selain wujud kebudayaan juga mempunyai isi (subtansi) utama, di antaranya  

pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos. Menurut 

kluckho ada 5 masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya 

manusia dunia. Kelima masalah dasar yang bersifat universal itu ialah : 

1) Hakikat hidup manusia 

 Ada kebudayaan yang menganggap hidup itu buruk dan menyedihkan. Oleh 

karena itu, hidup itu harus dihindari dan dipadamkan, misalnya pada kepercayaan 

budha. Ada yang menganggap hidup itu baik. 

2) Hakikat karya manusia 

 Ada kebudayaan menganggap karya itu untuk nafkah hidup. Kebudayaan 

lainnya menganggap karya itu untuk kedudukan dan kehormatan, sedangkan 

kebudayaan lainnya lagi menganggap karya itu untuk meghasilkan karya lagi. 

3) Hakikat waktu manusia 

 Ada kebudayaan yang mementingkan masa lampau, ada kebudayaan yang 

mementingkan masa sekarang, dan ada kebudayaan yang mementingkan masa 

depan. 

4) Hakikat alam manusia 

 Ada kebudayaan yang menganggap alam sebagai sesuatu yang ganas sehingga 

manusia hanya bisa pasrah mengalah. Ada kebudayaan yang menganggap manusia 

harus dapat hidup selaras dengan alam. 

5) Hakikat hubungan antara manusia 

 Ada manusia yang menganggap bahwa hubungan horizontal dan 

ketergantungan antara sesamanya sangat penting. Ada yang mementingkan 
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hubungan vertikal sehingga ia tunduk dan patuh kepada atasan. Ada yang 

mementingkan sikap indivudualisme atas kekuatan sendiri lebih penting.  

  Berdasarkan paparan diatas, sesungguhnya inti dari konsep kebudayaan yang 

di maksud adalah  bahwa hakikat kebudayaan lebih dilihat sebagai proses trasendensi 

dari eksitensi diri manusia yang terus menerus berusaha melampauinya. Hakikat 

kebudayaan adalah proses kreatif diri manusia yang aktual dalam menjawab 

tantangan yang dihadapinya, sehingga ia dapat melampaui dunia tubuhnya, 

melepaskan diri dari dorongan-dorongan darah daging tubuhnya, sehingga manusia 

mampu melakukan perubahan dan penciptaan sesuatu yang lebih baru lagi. Karena 

itu, secara etik kebudayaan tidak bebas nilai, dan kebudayaan pun mengalami proses 

jatuh bangun, yang menjadi simbol dari jatuh bangunnya ke manusia itu sendiri 

(Asy’arie, 2002:20).  Pendapat W.J.S. Poerwadarminta bahwa budaya adalah hasil 

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

kebudayaan (Awaludin, 1986:2). Bersadarkan pendapat beberapa tokoh di atas bisa di 

simpulkan bahwa budaya merupakan hasil karya yang merupakan khasanah 

kehidupan manusia. 

 

2.1.4   Pelestarian Budaya Tradisional 

Sebagai bangsa dengan jejak perjalanan sejarah yang panjang sehingga kaya 

dengan keanekaragaman budaya Tradisional seharusnya mati-matian melestarikan 

warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu 

menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk 

waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya 
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memelihara warisan budaya Tradisional untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya 

pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu 

dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan. Jadi bukan pelestarian 

yang hanya mode sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang 

kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak 

didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. 

Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat 

menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam 

buku tebal disertasi para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para 

intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian 

harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh 

masyarakat luas (Hadiwinoto, 2002: 30). 

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk 

melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. 

A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu: 

(1) Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran  

(2) Perencanaan secara kolektif 

(3) Pembangkitan kreatifitas kebudyaaan. 

Singkat kata pelestarian akan dapat diimplementasikan jika berbasis pada 

kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Karenanya sangat diperlukan 

penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. 

Untuk itu perlu ditumbuhkembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak 

berpartisipasi melaksanakan pelestarian, antara lain: 
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1. Motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya 

yang diwarisinya dari generasi sebelumnya 

2. Motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus 

bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa 

melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang 

dapat dilihat, dikenang dan dihayati 

3. Motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan 

budaya 

4. Motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya local akan meningkat bila 

terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan 

kesejahteraan pengampunya  

5. Motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari 

jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat 

menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat. 

Berdasrkan  penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelestarian budaya lokal 

juga mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan 

kebudayaan, sejarah dan identitas dan juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat 

untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama diantara anggota 

komunitas, Agus (2014). 

 

2.1.5   Pengertian Seni Tradisional 

   Yunan (1996:55) mengatakan bahwa kesenian merupakan kodrat manusia 

untuk mengespresikan segala hasrat akan keindahan. Ekspresi keindahan terwujud 
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dalam dalam suatu karya seni yang dapat memberikan rasa kagum bagi manusia yang 

menikmatinya. Bentuk-bentuk keindahan yang dikagumi manusia sangat beraneka 

ragam yang timbul dari kemampuan imajinasi dan kreativitas manusia, serta dapat 

memberikan kepuasan batin yang sedalam-dalamnya. Dalam hubungannya dengan 

kesenian, manusia tidak hanya berbicara dengan pikirannya melainkan ia langsung 

berkomunikasi dengan perasaannya. Jadi, rasa seni itu bukan hanya milik seniman 

saja karena seni yang sebenarnya menggema pula dalam perasaan orang lain. Dilihat 

dari sudut cara kesenian sebagai ekspresi hasrat manusia akan keindahan, maka ada 

dua lapangan besar, yaitu : 

1. Seni yang dapat dinikmati dengan indra mata. 

2. Seni yang dapat dinikmati indera pndengaran. 

  Dari dua lapangan besar di atas maka dapat disebutkan bentuk-bentuk 

kesenian sebagai hasrat manusia akan keindahan : 

a. Seni rupa 

 Seni rupa yaitu seni yang dapat dinikmati manusia dengan menggunakan 

indera mata. Yang termaksud seni rupa ialah seni patung, seni gambar, dan seni 

rias. 

b. Seni suara 

 Seni suara yaitu seni yang dapat dinikmatin manusia dengan menggunakan 

indera pendengaran. Yang termaksud seni suara diantaranya seni vokal, seni 

instrumental, dan seni sastra 

c. Seni sastra 
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 Seni sastra sebenarnya termaksud dalam seni suara sebab hanya dapat 

dinikmatin manusia dengan pendengaran. Bedanya dengan seni vokal, dan seni 

instrumen adalah seni sastra dinikmatin manusia karena keindahan kata-kata atau 

bahasa yang digunakan. Seni sastra terbagi dua, yaitu puisi dan prosa. 

d. Seni pertunjukan 

 Seni pertunjukan ialah seni yang dapat dinikmatin manusia dengan 

menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Seni pertunjukan melibatkan 

seluruh unsur-unsur seni, seperti seni suara, seni sastra, seni rias, seni dekoratif, 

dan sebagainya. 

Beberapa bentuk seni yang biasa dipertujukkan di antaranya:  

1) Seni tari atau seni gerak. Indonesia kaya akan bentuk seni tari karena seluruh 

suku bangsa mempunyai bentuk-bentuk seni tari yang indah. 

2) Seni drama atau sandiwara 

3) Seni teater modern 

4) Seni pertunjukan film, dan sebagainya. 

 

  Hakikat seni tidak terlepas dari nilai estetika, apalagi keseniata khas 

masyarakat Indonesia. Kesenian tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber 

dan berakar dari masyarakat lingkungan serta telah dirasakan sebagai miliknya 

sendiri. Keseniaan tradisional pada umumnya diterima sebagai warisan yang 

dilimpahkan dari generasi tua kepada generasi muda. Salah satu bentuk kesenian 

tradisional yang patut dipertahankan adalah tari-tarian ( abdullah dan wening 

udasmoro, 2009:29 ). Edi Sedyawati mendefinisikan tari sebagai suatu bentuk upaya 
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untuk mewujudkan keindahan melalui susunan gerak dan irama yang dibentuk dalam 

suatu komposisi gerak yang diwujudkan dalam bentuk beraturan yang dengan sengaja 

diciptakan untuk mencapai kesan tertentu Abdullah (dalam Sedyawati, 1981:29). 

Kesenian secara umum harus paling tidak dapat menghasilkan suatu produk kesenian 

mengandung unsur kreativitas dan keindahan, sehingga produk tersebut mempunyai 

nilai khas dan daya tarik yang kuat. 

  Menurut Abdullah (dalam Dedikbud, 1981: 35) Tari Tradisional terbagi 

menjadi tiga yaitu tari klasik, tari kerakyatan, dan tari primitif. Masing-masing 

mempunyai nilai dan fungsi keindahan yang berbeda-beda. Dalam tari klasik, semua 

aturan itu besifat mengikat dan harus di penuhi untuk dapat dikatakan sempurna. 

Berbeda halnya dengan tari primitif atau tari kerakyatan yang tidak mempunyai 

aturan yang baku sehingga segala unsur dapat diresapi secara bebas tergantung dari 

pendapat masing-masing individu untuk dapat mengatakan baik atau buruknya suatu 

kesenian. 

  Setiap karya seni, apapun jenisnya mengandung tiga aspek mendasar yaitu 

wujud (appearance), bobot (content), dan penampilan (presentation). 

Kesenian pada hakikatnya berfungsi memberikan hiburan. Dalam hiburan itu sendiri 

sering kali terkandung maksud untuk menyampaikan pesan tertentu kepada 

khalayaknya. Pesan-pesan yang disampaikan ini dapat terwujud ajaran tentang 

kehidupan, kritik terhadap masyarakat maupun proses, Abdullah dan Undasmoro 

(2009:36-38). 

 

2.1.6  PPST 
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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. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik 

di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan 

memperluas diri. Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan 

pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai. 

a) Tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

Mengenai tujuan kegiatan dalam ekstrakurikuler dijelaskan oleh 

departemen pendidikan dan kebudayaan (1995:2) sebagai berikut : 

1. Siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan 

mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan 

minat serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya seperti beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani dan jasmani, berkepribadian yang 

mandiri, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

2. Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan 

pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan 

dan keadaan lingkungan. 
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Berdasarkan  penjelasan diatas pada hakekatnya tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler yang ingin dicapai adalah untuk kepentingan siswa. Dengan 

kata lain, kegiatan ekstrakulikuler memilki nilai-nilai pendidikan bagi siswa 

dalam upaya pembinaan manusia seutuhnya. 

 

b) Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan di sekolah dijelaskan oleh 

departeman pendidikan dan kebudayaan (1995:3) sebagai berikut : 

1. Pendidkan kepramukaan 

2. Pasukan pengibar bendera 

3. Pasukan keamanan sekolah (PKS) 

4. Gema pencinta alam 

5. Koperasi sekolah 

6. Usaha kesehatan sekolah (UKS) 

7. Olahraga 

8. Kesenian  

Berdasarkan jenis ekstrakulikuler, PPST itu sendiri masuk dalam 

kesenian dimana penanaman nilai-nilai seni tradisonal seperti tari dan 

gamelang menjadi prioritas bagi SMPN 18 Malang dalam melestarikan 

budaya yang pada khusunya kebudayaan tradisional, (Mudjihartono, 2016). 

 

  2.2 Penelitian yang Relevan 



24 

 

  Penelitian terdahulu di dalam bidang budaya tradisional telah di lakukan oleh 

Sulistio (2016) yang berjudul “penanaman nilai-nilai nasionalisme remaja melalui 

pelestarian budaya lokal di sanggar swastika desa ngroto kecamatan pujon kabupaten 

Malang”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sanggar swastika telah 

melakukan penanaman nilai-nilai nasionalisme remaja melalui pelestarian budaya 

lokal. Dengan menanamkan rasa cinta terhadap budaya tradisional. 

  Hasil penelitian lain yang dilakukan Roqib (2016) yang berjudul “peran seni 

budaya bantengan dalam melestarikan nilai gotong royong di desa mulyo agung 

kecamatan dau kabupaten Malang”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran 

kelompok seni budaya bentengan dalam melestarikan nilai gotong royong melalui 

beberapa cara yakni memberi bantuan seperti jasa parkir, meminjamkan piring, kloso, 

gelas ataupun yang lain di saat ada warga yang hajatan atau ketika ada kegiatan di 

musholah atau masjid, serta memberikan hiburan pertunjukan bantengan saat acara 

bersih desa dan peringatan hari kemerdekaan. 

  Berkaitan dengan penelitian tentang peran sekolah dalam melestraikan budaya 

melalui pendidikan pengembangan seni tradisional (PPST), jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya maka menurut peneliti, penelitian ini memiliki ranah yang 

berbeda terutama di wilayah obyek dan sasarannya. Penelitian ini lebih dititik 

fokuskan pada peran sekolah dan dampak terhadap peserta didik dalam melestarikan 

budaya tradisional serta menumbukan rasa cinta terhadap seni taradisional yang pada 

hakikatnya harus senantiasa dijaga bersama. Karena memang bangsa yang besar 

adalah bangsa yang berbudaya luhur yang senantiasa peduli terhadap kelestarian 

budayanya sebagai warisan terindah  dari para nenek moyang bangsa ini. 
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  Sementara itu, penelitian terdahulu adalah pelestarian budaya tradisional 

melalui seni bantengan dan  penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam melestarikan 

budaya lokal pada hakikatnya lebih di fokuskan terhadap masyarakat dan remaja 

secara umum dan juga kelemahannya kurang sistematis dan terstruktur walaupun 

pada orientasinya memiliki kesamaan yaitu bagaimana kemudian melestrarikan 

budaya tradisional dalam masyarakat, bangsa dan negara. 

 

2.3 Kerangka Konsep Penelitian    
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

Sumber Data :  Oleh Peneliti  

 

  Kerangka konseptual penelitian seperti pada bagan diatas merupakan suatu 

kerangka pemikiran secara umum pelestarian budaya tradisional. Sebagaimana yang 

telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya bahwa pelestarian budaya tradisional tidak 

cukup hanya dengan mengandalkan lembaga non formal tetapi perlu adanya suasana 

lembaga formal agar dalam melestarikan budaya tardisional dapat berjalan sesuai 

dengan yang diaharapkan. Untuk itu dalam penelitian ini menganggap sangat perlu 

meneliti sejauh mana perjalanan lembaga formal dalam melestarikan badaya 

tradisional khsusnya pada PPST sebagai ekstrakulikuler sekolah. 

  Lembaga formal yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang dapat 

dikatakan terikat secara keseluruhan dengan pemerintah, misalkan sekolah, instansi-

instansi kebudayaan dan pariwisata, bahkan tempat-tempat lain yang dianggap 

mampu untuk melestarikan budaya tradisional. Dalam penelitian ini memfokuskan 

penelitian pada salah satu lembaga formal yang telah disebutkan yakni peran dari 

sebuah sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah SMPN 18 Malang yang berada di 

kota Malang. Dalam penelitian ini focus utamanya adalah meneliti peran sekolah 

dalam melestarikan budaya melalui PPST, kemudian mencari tahu dampak dari 

pelaksanaan PPST terhadap kepedulian siswa dalam melestarikan kebudayaan 

tardisional. 

 


