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ABSTRAK
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Seiring berkembangnya zaman, kesenian tradisional khususnya karawitan
mulai ditinggalkan dan perlahan menghilang dari minat siswa. Salah satu lembaga
yang telah menerapkan kesenian karawitan adalah SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo. Karawitan merupakan kesenian tradisional yang perlu dijaga
kelestariannya. Selain itu, kegiatan karawitan sangat diperlukan untuk melatih siswa
agar mempunyai rasa cinta terhadap budaya tradisional, melatih potensi dan
kreativitas siswa dalam memainkan instrumen gamelan dan percaya diri pada saat
tampil dalam pementasan sekolah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan kegiatan karawitan
dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa, (2) menjelaskan faktor-faktor
pendukung yang dihadapi oleh sekolah dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas
siswa melalui kegiatan karawitan, (3) menjelaskan faktor-faktor penghambat yang
dihadapi oleh sekolah dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui
kegiatan karawitan.
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman dengan
urutan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian
keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kegiatan
pengembangan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan di SDN
Sumberejo diselenggarakan sekali dalam seminggu setiap hari Sabtu. Prosesnya
diikuti oleh siswa yang berminat, mulai dari kelas dua sampai dengan kelas lima.
Mengenai materinya, satu sampai dengan tiga gendhing yang dapat dipelajari dalam
setiap pertemuan. Sebagai apresiasi dari kegiatan pengembangan bakat dan
kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan, SDN Sumberejo telah meraih prestasi,
baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. (2) Selanjutnya, faktor pendukungnya
adalah faktor internal (bakat dan kreativitas, minat, semangat, dan antusias siswa
yang besar dalam mengikuti kegiatan karawitan) dan eksternal (dukungan dari orang
tua wali, pihak sekolah, dan pihak UPTD Kecamatan Balong). (3) Dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswanya terhambat oleh sarana prasarana
sekolah, waktu untuk latihan karawitan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda
dalam memahami kegiatan karawitan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau
latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat.
Tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran
dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masyarakat yang akan datang.1
Pendidikan

mempunyai

peran

yang

sangat

menentukan

bagi

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa
dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan tergantung kepada cara kebudayaan
tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal
ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota
masyarakatnya kepada peserta didik.
Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang
memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya
secara optimal. Dengan demikian, ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat.
1

Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta : Raja Gafindo Persada, 2001), 11.

1

2

Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda pula.
Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu (mengidentifikasi dan membina)
serta memupuk (mengembangkan dan meningkatkan) bakat tersebut, termasuk
dari mereka yang berbakat istimewa atau memiliki kemampuan atau kecerdasan
luar biasa (the ghifted dan talented). Dulu, orang biasanya mengartikan “anak
berbakat” sebagai anak yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang tinggi.
Namun, sekarang makin disadari bahwa yang menentukan keterbakatan bukan
hanya intelegensi (kecerdasan) melainkan juga kreativitas dan motivasi untuk
berprestasi.2
Selama masa kehidupan seorang anak, banyak orang yang berpengaruh
terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Mereka mempunyai peran besar
dalam terwujudnya potensi anak, terutama orang tua dan guru. Dengan demikian
diperlukan orang yang dapat menjadi guru bagi siswa berbakat di sekolah.3
Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan
keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh
sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih
dilakukan orang di luar kependidikan. Peran dan kompetensi guru dalam proses
belajar-mengajar meliputi banyak hal, antara lain guru sebagai pengajar,

2

Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta : Rineka Cipta, 1999),

6.
3

Utami Munandar, Kreativitas Dan Keterbakatan (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999),

143.

3

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor,
perencana, supervisor, motivator, dan konselor.4
Seorang pengajar dapat memberikan kontribusi yang positif jika pengajar
atau guru juga menerapkan profesionalnya dalam pembelajaran, agar menciptakan
kreativitas dan antusias dalam pembelajaran. Adapun ciri-ciri anak berbakat
adalah kreativitas, sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang
baru, serta kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat
diterapkan dalam pemecahan masalah.5
Dalam membantu anak mewujudkan kreativitasnya, anak perlu dilatih
dalam keterampilan tertentu sesuai dengan minat pribadinya dan diberi
kesempatan untuk mengembangkan bakat atau talenta mereka. Pendidik terutama
orang tua perlu menciptakan iklim yang merangsang pemikiran dan keterampilan
kreatif anak, serta menyediakan sarana prasarana. Tetapi ini tidak cukup. Di
samping perhatian, dorongan, dan pelatihan dari lingkungan, diperlukan adanya
motivasi instrinsik pada anak. Minat anak untuk melakukan sesuatu baru tumbuh
dalam dirinya sendiri atas keinginannya sendiri.6
Dalam hal mengembangkan bakat dan kreativitas siswa, setiap sekolah
menciptakan pembelajaran yang dapat mengembangkan bakat dan kreativitas
melalui ekstrakurikuler maupun organisasi. Dari situ, siswa dapat memilih
4

Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 6 –

9.
5

Utami Munandar, Kreativitas dan Keterbakatan (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999),

33.
6

Ibid., 110.
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ekstrakurikuler dan organisasi yang diminati oleh siswa. Kegiatan ekstrakurikuler
merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu
libur sekolah yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan
tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara berbagai
mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan
manusia seutuhnya.7
Pada era globalisasi, siswa di sekolah lebih banyak yang memilih bermain
game dari pada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini disebabkan karena
siswa diperkenalkan baik oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan
masyarakat dengan kesenian modern. Sehingga, siswa kurang mengerti tentang
kesenian tradisional. Ada banyak macam kesenian tradisional seperti rebana, taritarian, jaranan, dan karawitan.
Pentingnya melestarikan budaya lokal terhadap kemajuan bangsa melalui
berbagai nilai sejarah, adat istiadat dan budaya bangsa serta pengenalan berbagai
potensi pembangunan yang dimiliki daerah, diharapkan akan muncul generasigenerasi yang tangguh yang menghargai dan menjunjung tinggi budaya sendiri
serta mampu mempertahankannya di tengah terpaan budaya asing yang datang
menyerbu.
Dengan seiring berkembangnya zaman, kesenian tradisional khususnya
karawitan

mulai ditinggalkan dan perlahan menghilang dari minat siswa.

Karawitan merupakan kesenian tradisional yang perlu dijaga kelestariannya.
7

Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung : Alfabeta, 2014), 164.
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Selain itu, kegiatan karawitan sangat diperlukan untuk melatih siswa agar
mempunyai sikap kebersamaan dalam bermain instrumen gamelan, mempunyai
rasa cinta terhadap budaya tradisional, tanggung jawab terhadap instrumen
gamelan yang dimainkannya, disiplin dalam berlatih, melatih potensi dan
kreativitas siswa dalam memainkan instrumen gamelan dan percaya diri pada saat
tampil dalam pementasan sekolah.
Dalam hal ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di SDN Sumberejo,
Balong, Ponorogo. Karena sekolah ini, sudah menerapkan ekstrakurikuler
karawitan bagi siswanya dan juga tergolong sekolah yang berprestasi. Dari hasil
wawancara dengan kepala sekolah, kegiatan karawitan yang ada di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo merupakan ekstrakurikuler yang diwajibkan untuk
siswa kelas dua sampai dengan kelas lima.
Siswa yang memiliki minat dalam mempelajari karawitan disertai dengan
bimbingan dan arahan guru dengan baik, akan menjadikan siswa antusias untuk
mengikuti kegiatan karawitan. Begitu juga sebaliknya, siswa yang tidak memiliki
minat dalam mempelajari karawitan yang tidak disertai dengan bimbingan dan
arahan guru, mereka enggan mengikuti kegiatan karawitan dan memilih jenis
ekstrakurikuler yang lain.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan karawitan di SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo, selama ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor yang

memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan karawitan salah satunya
faktor dari guru. Pemilihan metode pembelajaran kegiatan karawitan oleh guru

6

dengan metode yang menyenangkan, santai, selalu memotivasi siswa dan lebih
banyak melibatkan siswa untuk memainkan instrumen gamelan memungkinkan
siswa menjadi lebih senang.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan karawitan
tetap digemari oleh siswa SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo yaitu dukungan dan
motivasi dari orang tua siswa. Orang tua yang memperhatikan anak dan sadar
akan manfaat mempelajari karawitan melalui kegiatan ekstrakurikuler, cenderung
mendorong anaknya untuk mengikuti kegiatan karawitan. Sebaliknya, apabila
orang tua tidak menyadari akan manfaat dari mempelajari karawitan, cenderung
kurang mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan karawitan.
Kegiatan karawitan di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo diadakan setiap
hari Sabtu. Dalam pelaksanaan kegiatan karawitan, siswa mempelajari lagu-lagu
karawitan Jawa dengan gendhing-gendhing sederhana. Respon yang baik dari
para siswa terhadap kegiatan karawitan yang diadakan oleh pihak sekolah ini
memacu semangat guru (pelatih karawitan) untuk melatih siswa.
Lain dari pada itu, kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa, masih dijumpai siswa yang belum kreatif dalam memainkan
instrumen gamelan. Karena itu, kegiatan rutin yang dilaksanakan sekali dalam
seminggu ini diharapkan dapat menumbuhkan bakat dan kreativitas pada diri
siswa di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo sejak dini.

7

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik
memilih judul penelitian “Kegiatan Karawitan dalam Menumbuhkan Bakat dan
Kreativitas Siswa di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo”.

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan penjajagan awal di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
beberapa fakta menarik yang perlu diteliti, yaitu adanya program sekolah untuk
menumbuhkan

bakat

dan

kreativitas

siswa

melalui

berbagai

kegiatan

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di antaranya karawitan, pramuka dan
beberapa

kegiatan

ekstrakurikuler

lainnya.

Ekstrakurikuler

tersebut

diselenggarakan sebagai sarana menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa.
Karena

adanya

keterbatasan

biaya,

waktu

dan

tenaga,

peneliti

memfokuskan penelitian hanya pada bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan
karawitan.

8

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas
siswa di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo?
2. Faktor-faktor pendukung apa saja yang dihadapi oleh sekolah dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo?
3. Faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh sekolah dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mendeskripsikan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung yang dihadapi oleh sekolah dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh sekolah
dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan di
SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
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E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi
mengenai kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa
di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
2. Manfaat Praktis
Dengan diketahui hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian
tersebut, secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru,
sekolah, dan peneliti.
a. Manfaat bagi Guru
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tentang
pendidikan/pembentukan kreativitas siswa yang tidak hanya dilakukan
dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan demikian, guru
diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa untuk
lebih aktif dan giat dalam mengikuti kegiatan karawitan.
b. Manfaat bagi Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi sekolah
untuk lebih meningkatkan kegiatan karawitan. Sebab, kegiatan karawitan
itu sendiri selain untuk melestarikan kesenian daerah juga sebagai sarana
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa.

10

c. Manfaat bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan
referensi untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan
pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun
sistematikanya terdiri atas bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V, dan bab VI.
Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan
pola dasar dari keseluruhan isi yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan.
Selanjutnya bab II, telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori.
Bab ini berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai
landasan melakukan penelitian yang berisi kegiatan ekstrakurikuler, khususnya
eksrakurikuler karawitan. Telaah hasil penelitian terdahulu ditulis untuk
mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitianpenelitian terdahulu serta untuk meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah
dilakukan sebelumnya.
Kemudian, bab III berupa metode penelitian. Bab ini berisi metode
penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi
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penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.
Bab IV, deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal yang didapat dari
observasi/ penelitian. Di samping itu, bab ini juga berisi deskripsi data secara
umum tentang SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo yang terdiri atas visi, misi,
letak geografis, data guru, struktur organisasi, dan keadaan sarana prasarana
SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo. Deskripsi khusus yaitu pembahasan
tentang kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di
SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
Bab V, analisis data. Dalam bab ini diuraikan analisis data yang telah
diperoleh

dalam

penelitian,

yaitu

tentang

kegiatan

karawitan

dalam

menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo.
Terakhir bab VI, penutup yang berisi penjelasan kesimpulan yang
diambil dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca
dalam mengambil inti dari isi.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan
penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian terdahulu yang ada relevansinya
dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditemukan penulis
antara lain sebagai berikut.
Dewi Dwi Utami (2016)1 dengan penelitiannya Pendidikan Karakter
melalui Ekstrakurikuler Karawitan di SDN Selomulyo, Sleman, Yogyakarta. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter melalui
ekstrakurikuler karawitan di SDN Selomulyo ini cukup terlaksana dengan baik.
Proses pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler diawali
dengan pembelajaran awal terlebih dahulu. Siswa diberikan gambaran tentang
seni karawitan oleh guru bahwa seni karawitan merupakan kesenian tradisional
yang dibawakan dalam bentuk berkelompok. Setelah siswa memahami penjelasan
tentang seni karawitan yang disampaikan guru ekstrakurikuler, siswa diajarkan
tentang dasar-dasar cara memainkan alat musik gamelan. Nilai pendidikan

1

Dewi Dwi Utami, Pendidikan Karakter melalui Ekstrakurikuler Karawitan di SDN
Selomulyo, Sleman, Yogyakarta(Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)
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karakter yang terdapat dalam ekstrakurikuler karawitan di SDN Selomulyo
menghasilkan deskripsi nilai-nilai pendidikan karakter. Hasil data observasi dan
catatan lapangan saat bermain gamelan dan menyanyikan tembang-tembang Jawa
menunjukan nilai yang ada. Adapun nilai yang dapat diambil antara lain : nilai
bersahabat atau komunikatif, nilai kepemimpinan, nilai kedisiplinan, nilai
tanggung jawab, nilai keagamaan dan nilai cinta tanah air. Faktor penghambat dan
pendukung dalam pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan di SDN
Selomulyo. Faktor pendukung dapat ditimbulkan dari faktor siswa, sarana
prasarana dan sekolah. Faktor penghambat diantaranya, yaitu kurangnya guru
pengajar karawitan dan waktu latihan yang kurang.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah objek penelitian, yaitu membahas ekstrakurikuler karawitan.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian
ini terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian terdahulu
yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan wali siswa, sedangkan subjek penelitian
yangakan peneliti lakukan, yaitu kepala sekolah, guru, pelatih karawitan dan
siswa.
Penelitian serupa yang dilakukan Rifa Tiarahmi (2015)2 dengan judul
Peranan Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan dalam Penanaman Sikap Cinta
Budaya Lokal Siswa di SMPN 1 Pajangan. Hasil penelitiannya, yaitu peran
2

Rifa Tiarahmi, Peranan Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan dalam Penanaman Sikap
Cinta Budaya Lokal Siswa di SMPN 1 Pajangan (Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta,
2015)
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kegiatan ekstrakurikuler karawitan dalam penanaman sikap cinta budaya lokal
siswa di SMPN 1 Pajangan sebagai media untuk belajar dan mengenal seni
budaya karawitan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler karawitan, guru dapat
mengenalkan kepada siswa apa itu karawitan dan bagaimana cara memainkan.
Budaya lokal yang dikenalkan dan dipelajari adalah lagu-lagu Jawa, gendhinggendhing Jawa. Secara tidak langsung, kegiatan ekstrakurikuler karawitan juga
berperan dalam membentuk karakter siswa. Kesenian karawitan dapat
menghasilkan karakter dalam diri siswa, yaitu kesabaran, toleransi, percaya diri,
gotong royong, dan menumbuhkan karakter sikap cinta terhadap budaya lokal
daerah sendiri. Kegiatan ekstrakurikuler karawitan juga sebagai media yang
menunjukkan bahwa masih ada siswa yang mau untuk meneruskan dan
melestarikan seni budaya lokal ditengah era globalisasi yang mempermudah
budaya asing masuk ke Indonesia. Kegiatan ekstrakurikuler karawitan mampu
mencetak siswa sebagai generasi muda yang mau melestarikan dan mencintai
budaya lokal yang dimiliki Indonesia khususnya di Yogyakarta, agar tidak
tergerus oleh arus globalisasi yang semakin maju perkembanganya.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah objek penelitian, yaitu keduanya membahas ekstrakurikuler
karawitan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan
penelitian ini terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu, subjek
penelitiannya, yaitu koordinator ekstrakurikuler karawitan, salah satu guru, dan 7
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siswa-siswi, sedangkan subjek penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu kepala
sekolah, guru, pelatih karawitan dan siswa.
Penelitian lainnya dilakukan juga oleh Azizah Hakim Nur Laila (2014)3
dengan judul Minat Siswa Terhadap Ekstrakurikuler Karawitan di SMA Negeri 6
Purworejo. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa minat siswa
terhadap ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 6 Purworejo yang memiliki
minat sangat tinggi sebanyak 3 anak (10%), tinggi sebanyak 5 anak (16,7%),
sedangkan sebanyak 13 anak (43,3%), rendah sebanyak 7 anak (23,3%), sangat
rendah sebanyak 2 anak (6,7%). Minat dari faktor internal masuk pada kategori
sedang dengan rincian (1) indikator perhatian masuk kategori sedang, (2)
indikator perasaan senang masuk kategori sedang, dan (3) aktivitas masuk
kategori sedang. Minat dari faktor eksternal masuk pada kategori sedang dengan
rincian (1) peran guru masuk kategori sedang dan (2) fasilitas masuk pada
kategori sedang. Secara keseluruhan, minat siswa terhadap ekstrakurikuler
karawitan di SMA Negeri 6 Purworejo masuk dalam kategori sedang dengan
jumlah 13 anak dengan frekuensi 43,3%.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah objek penelitian, yaitu keduanya membahas ekstrakurikuler
karawitan. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, pelatih karawitan dan
siswa. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Dalam penelitian

3

Azizah Hakim Nur Laila, Minat Siswa Terhadap Ekstrakurikuler Karawitan di SMA Negeri
6 Purworejo. (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014)
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terdahulu digunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang
akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Guru
1. Pengertian Guru
Guru adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberikan tugas
wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pendidikan di sekolah, termasuk hak yang melekat dalam
jabatan.4 Selain itu, guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian
khusus. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki
keahlian untuk melakukan pekerjaan oleh seorang guru. Profesi guru
memerlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang
harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai
ilmu pengetahuan.
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 2,
guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa
pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai
kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan
persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.5

4

Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006), 7.
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2013), 23-24.

5
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Dengan demikian, baik sebagai pekerjaan maupun sebagai profesi,
guru selalu disebut sebagai salah satu komponen utama pendidikan yang amat
penting. Guru, siswa, dan kurikulum merupakan tiga komponen utama dalam
sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan itu merupakan
syarat mutlak dalam proses pendidikan sekolah. Melalui mediator yang
disebut guru, siswa dapat memperoleh menu sajian bahan ajar yang diolah
dari dalam kurikulum nasional ataupun dalam kurikulum muatan lokal. Selain
itu, seorang guru harus memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat
belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara
optimal melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta.
Dalam pandangan umum, guru tidak hanya dikenal secara formal
sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing. Selain itu, juga sebagai
“social agent hired by society to help facilitate members of society who attend
schools” atau agen sosial yang diminta oleh masyarakat untuk memberikan
bantuan kepada warga masyarakat yang akan dan sedang berada di bangku
sekolah.6
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru
adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas tugasnya.
Adapun tugasnya, yaitu membimbing dan membina anak didik, baik secara
individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah.
6

Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006), 10.
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2. Tugas Guru
Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di
luar dinas dalam bentuk pengabdian. Terdapat tiga jenis tugas guru, yakni
tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang
kemasyarakatan.7
Tugas guru sebagai profesi, yakni mengembangkan profesionalitas diri
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik,
mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi.
Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilainilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti
meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada
anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan
dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
Tugas kemanusiaanpun merupakan salah satu dari tugas guru. Sisi ini
tidak bisadiabaikan oleh guru. Sebab, guru harus terlibat dengan kehidupan di
masyarakat melalui kegiatan interaksi sosial. Guru harus bisa menempatkan
diri sebagai orang tua kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan
orang tua kandung/wali anak didik dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu,
pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik diperlukan. Dengan
demikian, guru mudah memahami jiwa dan watak anak didik.

7

Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 6.
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Di bidang kemasyarakatan, tugas guru juga tidak kalah pentingnya.
Pada bidang ini, guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat
untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Memang
tidak dapat dimungkiri, bila guru mendidik anak didik sama halnya guru
mencerdaskan bangsa Indonesia. Bila dipahami, tugas guru tidak hanya
sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan
masyarakat.8
3. Peran Guru
Guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai
educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator,
dinamistrator,

evaluator,

dan

facilitator

(EMASLIMDEF).9

Adapun

penjelasannya sebagai berikut.
Educator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya
untuk peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). Peran ini
lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model,
memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk
kepribadian peserta didik.
Sebagai manager, pendidik memiliki peran untuk menegakkan
ketentuan dan tatatertib yang telah disepakati bersama di sekolah. Selain itu,

8

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta : Rineka
Cipta, 2010), 37.
9
Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta : Hikayat Pusblishing, 2005), 29-30.
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pendidik juga memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tatatertib
di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga
sekolah.
Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan
administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai,
buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya.
Bahkan, secara administratif, para guru sebaiknya juga memiliki rencana
mengajar, program semester, program tahunan, dan yang paling penting
adalah menyampaikan rapor atau laporan pendidikan kepada orang tua siswa.
Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan
dan pengawasan kepada peserta didik. Lain daripada itu,memahami
permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang
terkait dengan proses pembelajarannya, dan akhirnya memberikan jalan keluar
pemecahan masalahnya.
Peran sebagai leader bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan peran
sebagai manajer. Sebab, manajer bersifat kaku terhadap ketentuan yang ada.
Misalnya, dalam hal penegakan disiplin. Sementara itu, sebagai leader, guru
lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik.
Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus
memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan
dan keterampilannya sebagai guru. Adapun peran sebagai motivator terkait
dengan peran sebagai educator dan supervisor. Untuk meningkatkan
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semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang
tinggi, baik motivasidari dalam dirinya sendiri (intrinsik) maupun dari luar
(ekstrinsik), yang utamanya berasal dari gurunya sendiri.

C. Bakat dan Kreativitas
1. Pengertian Bakat
Bakat biasanya diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan
potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih agar dapat terwujud.
Selain itu, bakat merupakan kemampuan untuk belajar atau untuk
mengembangkan kecakapan dalam suatu area. Jika diberikan dengan
pendidikan yang tepat atau pelatihan, kemampuan seseorang dalam hal itu
akan luar biasa di atas rata-rata yang bisa dicapai sebagian besar orang.
Adapun faktor-faktor yang menentukan bakat seseorang dapat
terwujud

ditentukan

oleh

keadaan

lingkungan

seseorang.

Misalnya,

kesempatan, sarana dan prasarana yang tersedia, dukungan dari orang tua dan
sebagainya. Lain daripada itu, faktor ditentukan oleh keadaan dalam diri orang
itu sendiri, seperti minatnya terhadap suatu bidang, keinginannya untuk
berprestasi, dan keuletannya untuk mengatasi kesulitan atau rintangannya yang
mungkin timbul.
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2. Ciri-ciri Anak Berbakat
Renzulli sebagaimana dikutip Sobar10 menyimpulkan bahwa yang
menentukan bakat seseorang pada pokoknya merujuk pada tiga kelompok ciriciri, yakni kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan tanggung jawab atau
peningkatan diri terhadap tugas. Seberapa jauh seorang anak bisa disebut
berbakat, sebetulnya bergantung pada keterikatan antara ketiga kelompok ciriciri tersebut. Setiap kelompok mempunyai peran yang sama-sama menentukan.
Jadi, bukan kemampuan di atas rata-rata saja, tetapi kreativitas dan tanggung
jawab atau peningkatan diri terhadap tugaspun sama pentingnya.
3. Tanda-tanda Anak Berbakat
Anak yang berbakat mampu mencapai prestasi yang tinggi karena
mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Kemampuan-kemampuan
tersebut meliputi kemampuan intelektual umum (kecerdasan atau intelegensi),
kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir kreatif-produktif,
kemampuan memimpin, kemampuan dalam salah satu bidang seni dan
kemampuan psikomotor.11
Selain itu, masih ada faktor lain yang juga turut menentukan
perkembangan potensi siswa menjadi bakat, yakni kecerdasan emosi. Siswa
yang kontrol emosinya bagus akan lebih baik dalam mengembangkan bakat
yang ia miliki. Artinya, baik Intellegence Quotient (IQ) dan Emotional
10

Alex Sobar, Psikologi Umum (Bandung : Pusaka Setia, 2003), 182 – 185.
Hamzah Uno, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009),

11

7-8.
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Quotient

(EQ)

berperan

menunjang

keberhasilan

seseorang

dalam

mengembangkan potensinya menjadi bakat.
Bakat seseorang itu dipengaruhi oleh konstitusi karakternya, bahkan
ada kalanya bakat itu dibangun oleh karakternya. Bakat itu sendiri sifatnya
herediter, artinya telah dibawa sejak lahir.12 Tanda-tanda bakat yang bisa
tampak sejak dini adalah mempunyai ingatan yang kuat, logika dan
keterampilan analitis yang kuat, bakat seni dan musik, luwes dalam atletik dan
menari, pintar bersosialisasi, mampu berimajinasi dan mampu memahami
perasaan manusia.13
Selain memiliki tanda-tanda keunggulan di atas, anak yang berbakat
juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai
berikut.
a. Kemampuan intelegensi yang sangat tinggi, biasanya ditunjukkan dengan
perolehan tes intelegensi di atas 120.
b. Bakat istimewa dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa,
matematika dan seni.
c. Kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk
menemukan ide-ide baru.

12

Agus Sujanto, Psikologi Kepribadian (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 18.
Hamzah Uno, Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 9.

13
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d. Kemampuan memimpin yang menonjol, yaitu kemampuan untuk
mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai
dengan harapan kelompok.
e. Prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni, misalnya seni musik, drama,
tari dan lukis.14
4. Pengertian Kreativitas
Dalam prosesnya, kreativitas merupakan munculnya suatu tindakan
yang

menghasilkan

prestasi

baru

melalui

proses

menemukan,

mengkombinasikan, atau mengolah pengetahuan yang telah ada menjadi
sesuatu yang bermakna untuk diri sendiri dan bagi orang lain.15 Kreativitas
selain merupakan dinamika proses, juga selalu mengacu ke hal-hal baru yang
positif.
Tiap-tiap orang atau kelompok orang mengambil perannya masingmasing dalam rangkaian proses tersebut. Ada yang besar, ada yang kecil, ada
yang lama, dan ada yang cepat. Yang terpenting, sesuai dengan kadar
ukurannya masing-masing, baik kadar dalam pengertian bidang yang menjadi
pilihannya,

intelektualitas,

waktu

yang

ditempuh,

bahkan

penemuannya.16

14

Theo Riyanto, Penelitian pada Usia Dini (Jakarta : Grasindo, 2004), 31-32.
Kasmadi, Membangun Soft Skills Anak-Anak Hebat (Bandung : Alfabeta, 2013), 159.
16
Wahyudin, A to Z Anak Keatif (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), 7.
15

wujud
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Pada intinya, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk
melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata.17
Pentingnya makna kreativitas dalam kehidupan anak dan perlu dipupuk sejak
usia dini antara lain sebagai berikut.
Pertama,

dengan

berkreasi,

orang

dapat

mewujudkan

(mengaktualisasikan) dirinya, dan perwujudan aktualisasi diri merupakan
kebutuhan pokok tingkat tertinggi dalam hidup manusia. Kreativitas
merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya.
Kedua, kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk
melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu
masalah, merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang
mendapat perhatian dalam pendidikan. Di sekolah yang terutama dilatih
adalah penerimaan pengetahuan, ingatan, dan penalaran (berpikir logis).
Ketiga, bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat (bagi diri
pribadi dan lingkungan) tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu.
Berdasarkan wawancara terhadap tokoh-tokoh yang telah mendapat
penghargaan karena berhasil menciptakan sesuatu yang bermakna, yaitu para
seniman, ilmuan dan ahli penemu, ternyata faktor kepuasan ini amat berperan,
bahkan lebih dari keuntungan material semata-mata.

17

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta : Kencana, 2013),

99.
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Keempat, kreativitas yang memungkinkan manusia meningkatkan
kualitas hidupnya. Dalam era pembangunan ini, kesejahteraan dan kejayaan
masyarakat dan negara bergantung pada sumbangan kreatif. Berupa ide-ide
baru, penemuan-penemuan baru, dan teknologi baru. Untuk mencapai hal itu,
perlulah sikap, pemikiran, dan perilaku kreatif dipupuk sejak dini.18
5. Ciri - ciri Kepribadian Kreatif
Biasanya, anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang
luas, dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang kreatif. Anak dan remaja
kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Mereka lebih
berani mengambil resiko (tetapi dengan perhitungan) dari pada anak-anak pada
umumnya. Artinya, dalam melakukan sesuatu yang bagi mereka amat berarti,
penting, dan disukai, mereka tidak terlalu menghiraukan kritik atau ejekan dari
orang lain. Mereka pun tidak takut untuk membuat kesalahan dan
mengemukakan pendapat mereka walaupun mungkin tidak disetujui orang lain.
Siswa berbakat kreatif biasanya mempunyai rasa humor yang tinggi,
dapat melihat masalah dari berbagai sudut tinjau, dan memiliki kemampuan
untuk bermain dengan ide, konsep, atau kemungkinan-kemungkinan yang
dikhayalkan. Ciri yang lebih serius pada orang berbakat ialah ciri seperti

18

Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta : Rineka Cipta, 2009),

31.
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idealisme, kecenderungan untuk melakukan refleksi, merenungkan peran dan
tujuan hidup, serta makna atau arti dari keberadaan mereka.
Ciri kreatif lainnya ialah kecenderungan terhadap hal-hal yang rumit.
Minat seni dan keindahan juga lebih kuat dari rata-rata. Walaupun tidak semua
orang berbakat kreatif menjadi seniman, tetapi mereka mempunyai minat yang
cukup besar terhadap seni, sastra, music, dan teater.19
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kreativitas
a. Rangsangan Mental
Suatu karya kreatif dapat muncul jika anak mendapatkan rangsangan
mental yang mendukung. Pada aspek kognitif, anak distimulasi agar mampu
memberikan berbagai alternatif pada setiap stimulan yang muncul. Pada
aspek kepribadian, anak distimulasi untuk mengembangkan berbagai
potensi pribadi kreatif seperti percaya diri, keberanian, ketahanan diri, dan
sebagainya.
Ketika aspek suasana psikologis distimulasi, anak memiliki rasa
aman, kasih sayang, dan penerimaan. Menerima anak dengan segala
kekurangan dan kelebihannya akan membuat anak berani mencoba,
berinisiatif dan berbuat sesuatu secara spontan. Sikap ini sangat diperlukan
dalam pengembangan kreativitas.
Dengan adanya dukungan mental, anak akan merasa dihargai dan
diterima keberadaannya. Dengan demikian, ia akan berkarya dan memiliki
19

Ibid., 35-36.
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keberanian untuk memperlihatkan kemampuannya. Sebaliknya, tanpa
dukungan mental yang positif, kreativitas anak tidak akan terbentuk.
b. Iklim dan kondisi lingkungan
Kondisi lingkungan di sekitar anak sangat berpengaruh besar dalam
menumbuhkembangkan kreativitas. Lingkungan yang sempit, pengap, dan
menjemukan akan terasa muram, tidak bersemangat dan mengumpulkan ide
cemerlang. Kreativitas dengan sendirinya akan mati dan tidak berkembang
dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung.
Beberapa kondisi lingkungan

yang harus diciptakan untuk

menumbuhkan jiwa kreatif, bisa berupa pencahayaan, sentuhan warna, seni
dalam lingkungan, bunyi atau musik, aroma, sentuhan, dan cita rasa.
Ketujuh aspek lingkungan tersebut memberikan dampak diperlukan kondisi
bersih dan sehat dalam lingkungan kita, penataan ruang yang apik, tidak
penuh dengan barang yang tidak perlu, gambar yang indah, serta ventilasi
yang cukup. Dengan demikian, kreativitas dapat berkembang secara kreatif.
c. Peran Guru
Guru adalah tokoh bermakna dalam kehidupan siswa. Guru
memegang peran tidak sekadar pengajar, tetapi pendidik dalam arti yang
sesungguhnya. Peran serta guru dalam mengembangkan kreativitas artinya
ketika kita ingin siswa menjadi kreatif, akan dibutuhkan guru yang kreatif
pula dan mampu memberikan stimulasi yang tepat pada siswa.
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Beberapa

hal

yang

dapat

mendukung

peran

guru

dalam

mengembangkan kreativitas siswa adalah sebagai berikut.
1) Berani mencoba hal baru
Untuk menumbuhkan kreativitas anak, mereka perlu dihadapkan
pada berbagai kegiatan baru yang bervariasi. Kegiatan baru ini akan
memperkaya ide dan wawasan anak tentang segala sesuatu. Jika seorang
guru hanya mengandalkan kegiatan rutin saja, ia akan kehilangan
semangat dan motivasi untuk mengajar. Begitu pula dengan anak, mereka
akan kehilangan „rasa ingin tahu‟ dan motivasinya untuk belajar.
Seorang pendidik yang kreatif akan sangat memahami kondisi ini,
sehingga terus mengembangkan dirinya dan berinteraksi dengan hal baru.
2) Memberikan contoh
Diakui atau tidak, sosok seorang guru tetap merupakan teladan
bagi murid-muridnya. Seorang pendidik yang baik tidak akan pernah
mengajarkan yang tidak dia lakukan. Demikian juga dalam pengajaran
kreativitas. Seorang guru yang tidak kreatif, tidak mungkin dapat melatih
anak didiknya untuk menjadi kreatif. Oleh karena itu, sebelum program
peningkatan kreativitas anak dilakukan, terlebih dahulu guru pun harus
mendapatkan “pencerahan” untuk meningkatkan kreativitasnya sendiri.
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3) Menyadari keragaman karakteristik siswa
Setiap anak adalah unik dan khas, masing-masing berbeda satu
sama lain. Pemahaman dan kesadaran ini akan membantu guru menerima
keragaman perilaku dan karya mereka dan tidak memaksakan kehendak.
4) Memberikan kesempatan pada siswa untuk berekspresi dan bereksplorasi
Untuk mengembangkan kreativitas, guru sebaiknya memberikan
kesempatan pada anak untuk berekspresi dan mengeksplorasi kegiatan
yang mereka inginkan. Dengan demikian, guru perlu menyiapkan
berbagai pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang akan
membuat anak bebas mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya.
5) Positive thinking
Sikap penting seorang guru adalah positive thinking. Banyak anak
cerdas dan kreatif menjadi korban, karena sikap guru dan lingkungannya
yang negative thinking. Anak yang aktif, tidak bisa diam, mempunyai
cara dan kehendak sendiri dalam mengerjakan tugas. Guru harus
memprioritaskan

positive

thinkingnya

daripada

asumsi

negative

thinkingnya. Dengan positive thinking, guru dapat mereduksi hambatan
yang tidak perlu dan menghindari masalah baru yang mungkin timbul.
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d. Peran Orang Tua
Utami Munandar sebagaimana dikutip Rachmawati20 menjelaskan
beberapa sikap orang tua yang menunjang tumbuhnya kreativitas anak,
sebagai berikut :
1) menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkan;
2) memberikan waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan
berkahayal;
3) meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba,
dilakukan, dan apa yang dihasilkan;
4) mendorong kemandirian anak dalam bekerja;
5) menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan anak.
Demikian, keempat faktor potensial yang dapat mendukung dan
menghambat berkembangnya kreativitas anak. Keempat faktor tersebut,
yaitu faktor rangsangan mental, kondisi lingkungan, peran guru, dan peran
orang

tua.

Dengan

memperhatikan

faktor

tersebut,

diharapkan

pengembangan kreativitas anak dapat meningkat sesuai porsinya.

20

Yeni Rachmawati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Taman Kanakkanak (Jakarta : Kencana, 2010), 27-33.
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D. Ekstrakurikuler
1. Pengertian Ekstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar
jam pelajaran biasa dan dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah.
Tujuannya, untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antar
berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi
upaya pembinaan manusia indonesia seutuhnya.
Selain itu, eksrakurikuler merupakan kegiatan yang baik dan penting
karena memberikan nilai tambah bagi para siswa dan dapat menjadi barometer
perkembangan/kemajuan sekolah yang sering diamati oleh orang tua siswa
maupun masyarakat. Dengan adanya kegiatan ekstra tersebut, diharapkan
suasana sekolah semakin hidup.21
Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan
beberapa kegiatan yang diberikan kepada peserta didik di lembaga
pendidikan. Tujuannya, untuk menonjolkan potensi diri yang belum terlihat di
luar kegiatan belajar mengajar dan memperkuat potensi yang telah dimiliki
peserta didik.
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakurikuler
Ekstrakurikuler merupakan seperangkat pengalaman belajar yang
memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun

21

Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung : Alfabeta, 2014), 164-165.
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tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut direktorat
pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut.22
a. Kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kemampuan siswa beraspek
kognitif, efektif, dan psikomotor.
b. Kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan bakat dan minat siswa
dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya
yang positif.
c. Kegiatan ekstrakurikuler dapat mengetahui, mengenal serta membedakan
antara hubungan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya.
Lebih lanjut, direktorat pendidikan menengah kejuruan menegaskan
bahwa ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal pada kegiatan
yang dapat menunjang serta dapat mendukung program intrakurikuler dan
program korikuler. Jadi, ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa
kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung program
intrakurikuler, yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran
siswa, keterampilan melalui hobi atau minatnya serta pengembangan sikap
yang ada pada program intrakurikuler dan program kurikuler.
3. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler
Banyak macam dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan
di sekolah-sekolah. Mungkin tidak ada yang sama dalam jenis maupun

22

Suryobroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 272-273.
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perkembangannya. Beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler menurut Oteng
Sutisna sebagaimana dikutip Sopiatin23 antara lain :
a. organisasi murid seluruh sekolah,
b. kesenian : tari-tarian, band, karawitan, vokal group,
c. pidato dan drama,
d. atletik dan olahraga,
e. pramuka.
4. Pelaksanaankegiatan ekstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang memfasilitasi
pengembangan diri siswa dan dapat dilaksanakan di luar jam sekolah maupun
pada jam kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakannya, merujuk
kepada hal-hal sebagai berikut.
1. Spektrum kegiatan ekstrakurikuler dapat meliputi kegiatan keagamaan, olah
raga, seni dan budaya, berorganisasi, wirausaha, dan kegiatan sosial lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibina oleh petugas khusus yang
ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
3. Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya masing-masing.
4. Keterlaksanaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan tanggung jawab
bersama antara sekolah dan masyarakat.

23

Popi Sopiatin, Manajemen Berbasis Kepuasan Siswa (Bandung : Ghalia Indonesia, 2010),

110.
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Pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari fasilitas yang harus tersedia.
Dengan demikian, diperlukan pengelolaan fasilitas kegiatan ekstrakurikuler.
Dengan demikian, siswa akan dengan mudah untuk mendapatkannya.
Pengelolaan fasilitas tersebut bertujuan untuk :
a. pengadaan sarana dan prasarana,
b. mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien,
c. mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala maupun
sehari-hari, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika
diperlukan.
Dengan diadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, waktu
senggang siswa dapat terisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan aspek
kognitif, aspek afektif, serta aspek psikomotor dapat terwujud sehingga
mereka menjadi aktif dan mandiri.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian

di SDN

Sumberejo, Balong, Ponorogo. Karena, terdapat adanya program sekolah
untuk mengembangkan bakat dan kreativitas siswa melalui berbagai kegiatan
ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler di antaranya ada karawitan, pramuka dan
beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dengan demikian, peneliti tertarik
dengan salah satu esktrakurikuler yang ada di SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo, yaitu ekstrakurikuler karawitan.
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E. Karawitan
1. Pengertian Karawitan
Karawitan berasal dari kata rawit, yang mendapat awalan ka- dan
akhiran -an. Rawit berarti halus, lembut, dan enak. Karawitan mempunyai dua
arti, yakni arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, berarti musik. Dalam
arti khusus adalah seni suara vokal, ataupun isntrumentalia yang berlaras
slendro dan pelog. Karawitan dapat berdiri sendiri, artinya dapat disajikan
secara mandiri, dapat juga sebagai karawitan iringan (mengiringi seni yang
lain). Contoh : seni pedalangan, seni tari, seni ketoprak, seni wayang, dan seni
drama. 24
Ada dua pokok isi karawitan, yaitu irama dan lagu. Irama, yaitu
pelebaran atau penyempitan gatra. Lagu, yaitu susunan nada-nada yang diatur
dan apabila nada tersebut dibunyikan sudah terdengar enak. Pengaturan nadanada tersebut nantinya berkembang ke arah suatu bentuk, sehingga
menimbulkan bermacam-macam bentuk, dan bentuk inilah yang nantinya
disebut gendhing.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karawitan
merupakan seni yang indah berlaraskan pelog dan slendro. Instrumen yang
digunakan dalam karawitan disebut gamelan.

24

Sri Widodo, Keterampilan Karawitan (Sukoharjo : Cendrawasih, 1996), 16.
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2. Gamelan
Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gamel yang
berarti memukul/menabuh, diikuti akhiran yang menjadikannya kata benda.
Gamelan adalah alat musik yang terbuat dari bahan logam. Istilah gamelan
merujuk pada instrumennya/alatnya, yang merupakan satu kesatuan utuh yang
diwujudkan dan dibunyikan bersama.25
3. Fungsi gamelan
Gamelan dipergunakan (dibunyikan) pada upacara-upacara tertentu
(pergelaran-pergelaran) yang dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai
berikut.
a. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi pergelaran wayang kulit, wayang
gedog, wayang madya, ketoprak dan sebagainya.
b. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi tarian-tarian (beksan), serimpi,
gambir anom, srikandi-larasati dan sebagainya.
c. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi upacara sekaten.
d. Gamelan dibunyikan untuk mengiringi klenengan pada upacara nikah,
chitanan (supitan), ngunduh mantu, sesukan (bersuka-ria) kenaikan
pangkat, arisan keluarga besar, dan sebagainya.

25

Aminudin, Apresiasi Karya Seni Musik Daerah Nusantara (Bandung : Sarana Ilmu Pustaka,

2009), 27.
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e. Gamelan dibunyikan untuk upacara kenegaraan atau keagamaan, upacara
ngruwat, panembrama (menyambut kedatangan tamu terhormat) dan
sebagainya.26
4. Peralatan Gamelan
a. Kendang
Fungsi kendang dalam suatu lagu yang dimainkan memiliki peran
yang penting, yaitu sebagai pengatur tempo dan irama disetiap gendhing,
baik tempo pokok maupun irama cepat ataupun lambat dengan tangkap,
yang diatur dengan bunyi kendang termasuk didalamnya untuk mengawali
dan mengakhiri gendhing.
b. Gong
Alat ini memiliki fungsi untuk memberi tanda berakhirnya sebuah
gatra dan juga untuk memberi tanda dimulainya serta berakhirnya
gendhing.
c. Siter
Siter ini memiliki fungsi sebagai instrumen yang memainkan cengkok.
Alat musik ini juga dimainkan dengan kecepatan yang sama dengan
gambang. Dalam memainkannya juga memiliki pengaruh yang besar dalam
gamelan, karena pada saat memainkan alat musik yang satu ini jika salah

26

Harsono Kodrat, Gending-gending Karawitan Jawa Lengkap Slendro-Pelog Jilid 1 (Jakarta
: Balai Pustaka, 1982), 9-10.
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sedikit saja, akan mempengaruhi alat musik yang lainnya dan akan
mengubah ritme kesenian gamelan menjadi tidak teratur.
d. Rebab
Cara memainkan alat musik ini memang hampir sama dengan biola,
yaitu dengan cara digesek. Ukuran dari alat ini biasanya lebih kecil dari
biola. Pada bagian badan berbentuk bulat dan dibagian yang lainnya
memiliki ujung yang panjang. Fungsi dari rebab adalah sebagai salah satu
instrumen pemuka. Selain itu, rebab juga dijuluki sebagai pemimpin lagu
dalam ansambel terutama dalam gaya tabuhan yang lirih.
e. Saron
Saron adalah alat musik terdiri atas 7 atau 14 bilah yang terbuat dari
bahan logam perunggu. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul dengan
mempergunakan alat bantu pemukul. Untuk membunyikan nada-nada saron
dipergunakan alat pemukul yang disebut panakol saron. Panakol aron
terbuat dari bahan kayu yang bentuknya hampir menyerupai palu. Panakol
saron dilakukan oleh tangan kanan, sedangkan menekan bilah saron
dilakukan oleh jari tengah sebelah kiri. Jadi, bilah nada yang dipukul tidak
terlalu lama bergetar.
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f. Bonang
Alat musik bonang ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan fungsinya,
yaitu:
1.

Bonang barung, alat musik ini berfungsi sebagai pemurba lagu, yang
bertugas untuk memulai jalannya sajian gendhing. Bonang barung
biasanya menjadi pembuka pada setiap kesenian gamelan.

2.

Bonang penerus. fungsi dari alat musik ini adalah sebagai pengisi
harmoni bunyi bonang barung. Bonang penerus ini memiliki suara satu
okaf yang lebih tinggi dibandingkan dengan bonang barung. Dalam
memainkan alat musik bonang penerus ini lebih cepat jika dibandingkan
dengan bonang berung.

g. Kenong
Kenong ini memiliki fungsi sebagai penentu batas-batas gatra dan
menegaskan irama. Selain itu, kenong juga termasuk alat musik berpacu.
Akan tetapi, alat musik ini memiliki ukuran yang lebih besar jika
dibandingkan dengan bonang.
h. Kethuk Kempyang
Kethuk kempyang adalah alat musik ritmis dalam gamelan. Selain itu,
juga berfungsi membantu kendang untuk menghasilkan sebuah ritme yang
diinginkan.
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i. Kempul
Kempul merupakan salah satu perangkat alat musik gamelan yang
hampir mirip dengan gong. Akan tetapi, ukurannya lebih kecil. Alat musik
yang satu ini, memiliki fungsi sebagai pemukau irama atau menegaskan
irama melodi dalam lagu gamelan. Selain itu, kempul juga dapat
menghasilkan suara yang lebih tinggi daripada gong.
j. Gambang
Gambang merupakan alat musik instrumen pada gamelan yang
dimainkan paling cepat dalam sebuah lagu. Alat musik ini dibuat dari bilahbilah kayu dan dibingkai pada gerobogan yang berfungsi sebagai
resonator.27
5. Sikap Menabuh Gamelan
a. Posisi badan tegak menghadap ke depan.
b. Bersila (sila tumpang) posisi kaki kiri di bawah kaki kanan, untuk putra.
Timpuh, posisi kedua kaki di bawah paha untuk putri.
c. Pemain menghormati gamelan yang digunakan. Tidak melompati ricikan
gamelan, bila berjalan/lewat hendaknya diusahakan lewat di sampingnya.
d. Pada waktu diam (tidak menyajikan gendhing) atau pelatih sedang
menerangkan dilarang menabuh sendiri-sendiri.
e. Dilarang menabuh gamelan sambil makan, minum, dan sebagainya.

27

Hadi Santoso, Gamelan (Semarang : Dahara Prize, 1988), 19-21.
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f. Setelah menabuh gamelan, tabuh diletakkan ke dalam tempat yang sudah
disediakan.28

28

Sri Widodo, Keterampilan Karawitan (Sukoharjo : Cendrawasih, 1996), 23.

BAB III
METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.1
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif
dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok,
institusi atau masyarakat.
Penelitian ini, dilaksanakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa. Pendekatan
kualitatif, diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang
ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,
masyarakat, dan suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu.

2. Kehadiran Peneliti
Ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan.
Sebab, peran peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Maka, dalam

1

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka cipta, 1997), 36.
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penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, yaitu sebagai
pengumpul data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif
dalam upaya mengumpulkan data di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
Instrumen pengumpul data berupa alat tulis, alat perekam, dan dokumen yang
dapat membantu keabsahan hasil penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung
dan aktif dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan
dilaksanakan. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai
instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan
instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo. Sebab, lembaga tersebut merupakan salah satu sekolah yang
menyediakan berbagai kegiatan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa
melalui kegiatan ekstrakurikuler, khususnya kegiatan karawitan. Selain itu,
kegiatan karawitan di sekolah tersebut masih berjalan dengan baik dan memiliki
prestasi di tingkat kabupaten.
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4. Data dan Sumber Data
Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah sumber data tertulis dan foto. Maksud kata-kata dan tindakan
ini adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.2
Sumber data penelitian yang diambil adalah sumber data primer yang
diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data
primernya adalah siswa, guru, pelatih karawitan dan kepala sekolah SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo.
Untuk mengetahui proses kegiatan karawitan dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa, sumber datanya adalah kepala sekolah, guru, siswa,
serta pelatih kegiatan karawitan. Untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas melalui kegiatan
karawitan, peneliti menjadikan kepala sekolah dan pelatih karawitan sebagai
sumber data utamanya. Dengan mendapatkan data dari semua sumber yang sudah
ada, diharapkan peneliti mendapatkan data yang akurat karena data diperoleh
langsung dari SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.

2

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),

157.
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5. Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, meliputi wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
a. Teknik Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak
yang mewawancarai dan jawaban didapatkan dari yang diwawancarai.3 Dalam
penelitian ini, peneliti meggunakan wawancara mendalam dan terstruktur.
Artinya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang
berhubungan dengan fokus masalah. Dalam penelitian ini, orang-orang yang
diwawancarai sebagai berikut.
a)

Kepala sekolah, guru, siswa, dan pelatih kegiatan karawitan, untuk
mendapatkan data tentang proses kegiatan karawitan dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa.

b)

Kepala sekolah dan pelatih karawitan, untuk mendapatkan data tentang
faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh sekolah dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan.
Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan

secara lisan dan langsung kepada kepala sekolah, guru, pelatih karawitan, serta

3

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta : Rineka
Cipta, 2006), 105.
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siswa peserta kegiatan karawitan. Hasil pengumpulan data melalui teknik
wawancara ini, dicatat dalam format transkip wawancara.
b. Teknik Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan dan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku
objek sasaran.4 Kegiatan observasi dilakukan di SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo, dengan observasi partisipatif. Peneliti terjun langsung ke SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo untuk melihat dan mengetahui bagaimana
jalannya kegiatan karawitan yang sedang dilaksanakan oleh siswa-siswi SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo.
Objek observasi dalam penelitian ini adalah kegiatan karawitan yang
berlangsung di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo. Observasi dilakukan untuk
mendapatkan data tentang proses kegiatan karawitan dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa. Adapun yang akan diobservasi adalah pelatih
karawitan dan siswa-siswi peserta kegiatan karawitan. Di sini, peneliti akan
mengamati jalannya kegiatan karawitan, meliputi persiapan kegiatan
karawitan, teknik pelaksanaan kegiatan karawitan, evaluasi kegiatan karawitan.
c. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen merupakan

4

Ibid., 104
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pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini, dicatat
dalam format transkip dokumentasi.
Teknik dokumentasi ini, digunakan untuk memperoleh data-data
berupa berdirinya SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo, letak geografis,
keadaan guru dan murid, dan struktur organisasi sekolah. Selain itu, teknik
dokumentasi ini, dapat digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan yang
sedang berlangsung. Peneliti mengambil foto kegiatan karawitan yang sedang
berlangsung, serta mengambil foto wawancara dengan guru pelatih karawitan,
dan siswa-siswi yang mengikuti kegiatan karawitan. Dengan melakukan teknik
dokumentasi tersebut, diharapkan peneliti mendapatkan bukti yang konkrit.

6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Milles dan
Hubberman.

Miles

dan

Huberman

sebagaimana

dikutip

Sugiyono5

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (data reduction),
penyajian

5

data

(data

display),

dan

penarikan

simpulan

Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 337-345.

(cloncusion
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drawing/verification). Adapun langkah-langkah dalam analisis data antara lain
sebagai berikut.
a. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah
merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang
penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
Dalam penelitian ini, data yang dirangkum dan dianalisis adalah
seluruh data yang berkaitan dengan proses kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa. Selain itu, data yang dirangkum
dan dianalisis meliputi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh
sekolah dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan
karawitan di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
b. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
Dengan mendisplaykan data, peneliti dengan mudah untuk memahami apa
yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
dipahami tersebut.
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Proses ini merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke
dalam satu bentuk sistematis, agar lebih sederhana dan dipahami maknanya.
Dalam penelitian ini, seluruh data tentang kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo, disajikan dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami.
c. Penarikan Simpulan (Conclusing Drawing)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan
tidak mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Dengan demikian, simpulan dalam penelitian kualitatif dapat
menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.
Sebab, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih
bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di
lapangan. Pada penarikan simpulan, sudah dapat disimpulkan kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa Sumberejo
Balong Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian
adalah valid, reliabel, dan objektif. Hal tersebut dapat diketahui dengan
melakukan pengecekan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan data dalam
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penelitian ini, dilakukan melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap
hasil penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut.
a. Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian
Peningkatan ketekunan dalam penelitian berarti melakukan pengamatan
secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian
data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
Dalam penelitian ini, peneliti ke lapangan untuk melakukan pengamatan yang
lebih fokus, teliti dan rinci terkait kegiatan karawitan dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
b. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai
sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, digunakan
teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Peneliti melakukan
wawancara mengenai satu topik yang sama terhadap berbagai sumber yang
berbeda dan waktu yang berbeda. Sumber data dalam penelitian ini, adalah
siswa, guru, pelatih karawitan dan kepala sekolah SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo.6

6

Djunaidi Ghoni dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012),

321-323.
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8. Tahapan-tahapan Penelitian
Adapun tahap-tahap penelitian dalam melakukan penelitian ada empat
tahap. Tahap-tahap penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut.
a. Tahap pralapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, menyusun perizinan, menjajaki dan menilai keadaan
lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan
dan persoalan etika penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar belakang penelitian dan
persiapan diri memasuki lapangan, berperan serta dan mengumpulkan data.
c. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan penulis beriringan dengan tahap
pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti menyusun hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti segera melakukan analisis
data dengan cara mengatur, mengorganisasikan data, memilih mana yang
penting dan membuat simpulan.
d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menuangkan
hasil penelitian ke dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis, sehingga
dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

BAB IV
DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah berdirinya SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Sekolah Dasar Negeri Sumberejo berdiri sejak tahun 1982. Sampai
sekarang sudah 36 tahun. Pada tahun 1982 sekolah ini, dipimpin oleh Bapak
Sujarno. Kemudian, tahun 1987 digantikan oleh Bapak Hadi Suparto. 13
tahun kemudian, tahun 2000 dipimpin oleh Ibu Endang Muzayanah, dan tahun
2009 dipimpin oleh Ibu Nur astuti. Terakhir, pada tahun 2012 hingga saat ini
dipimpin oleh Bapak Hadi Purwanto.
Dari masa ke masa, SDN Sumberejo terus mengalami perubahan yang
lebih baik, termasuk dalam pembangunan. SDN Sumberejo sekarang ini,
memiliki banyak ruang. Di antaranya, ruang kelas ada enam ruang, satu ruang
UKS, satu ruang guru, satu ruang kepala sekolah, satu ruang perpustakaan,
satu ruang karawitan, satu ruang ibadah atau mushola, satu ruang komputer,
dan empat kamar mandi.
Pada masa kepemimpinan sekarang ini, SDN Sumberejo terus
mengalami perkembangan. Mulai dari fasilitas belajar, program kerja, dan
kegiatan pembelajaran. Selain itu, SDN Sumberejo mempunyai kegiatan
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ekstrakurikuler yang cukup menonjol. Di antaranya, pramuka, tartil, dan
kegiatan karawitan.
Sekolah ini, memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk
masyarakat desa sekitar. Dengan demikian, keberadaan sekolah ini masih
eksis hingga sekarang. Banyak warga sekitar yang mempercayakan anaknya
menempuh pendidikan di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.
2. Letak Geografis SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Secara geografis, SDN Sumberejo terletak di desa Sumberejo, Balong,
Ponorogo. Letaknya strategis di pinggir jalan berbatasan dengan jalan raya
yang menghubungkan desa Ngumpul-Karangpatihan, Balong, Ponorogo.
Sebelah timur dan selatan sekolah berbatasan dengan sawah milik warga.
Sebelah utara, sekolah berbatasan dengan rumah warga. Sebelah barat,
sekolah berbatasan dengan lapangan desa yang sering digunakan untuk acara
atau lomba desa. Meskipun demikian, para siswa tidak diizinkan berkeliaran
di sekitarnya. Sebab, di sekililing sekolah dibangun pagar sebagai pembatas.
3. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi Sekolah
Visi SDN Sumberejo adalah terwujudnya insan yang beriman, bertaqwa,
berprestasi dan berbudaya.
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b. Misi Sekolah
Adapun misi SDN Sumberejo sebagai berikut :
a) menanamkan keyakinan/akidah melalui pengalaman ajaran agama;
b) mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan;
c) mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga dan
seni budaya sesuai dengan bakat, minat dan potensi siswa;
d) menjalin kerja sama yang harmonis antar warga sekolah dan
lingkungan.
c. Tujuan Sekolah
Tujuan SDN Sumberejo adalah :
a) meraih prestasi tinggi dalam ujian akhir rata-rata 75;
b) memberikan

layanan

kegiatan

belajar

mengajar

bernuansa

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
(PAIKEM);
c) meningkatkan jumlah murid yang bisa di terima di smp negeri maupun
swasta yang dipandang favorit;
d) meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu guru;
e) menciptakan kehidupan beragama agar memiliki imam dan taqwa
yang tinggi sehingga dapat mencerminkan budi pekerti yang mulia;
f) menjadi sekolah yang diminati di masyarakat;
g) meningkatkan kualitas ketrampilan dan kreatifitas siswa sebagai dasar
menumbuhkan diri untuk modal kehidupan di masa depan.

56

4. Keadaan Guru dan Murid SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
a. Keadaan guru SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses
pendidikan. Maka dari itu, keadaan guru harus diperhatikan.

Secara

keseluruhan, guru SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo, berjumlah 12
orang, dengan perincian kepala sekolah 1 orang, guru tetap 8 orang, dan
guru tidak tetap 3 orang.
Tabel 1
Keadaan Pendidik
Pendidikan
S2
S1
D3
D1/SLTA
Jumlah

Guru Tetap
1
7
8

Jumlah
Guru Tidak Tetap (GTT)
1
2
3

b. Keadaan siswa-siswi SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Siswa merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam
proses pendidikan. Keadaan siswa-siswi SDN Sumberejo, Balong,
Ponorogo secara keseluruhan mencapai 113 siswa. Kelas satu 17 siswa,
kelas dua 23 siswa, kelas tiga 19 siswa, kelas empat 25 siswa, kelas lima
15 siswa, dan kelas enam 14 siswa.
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Tabel 2
Keadaan Siswa
Kelas
I
II
III
IV
V
VI
Jumlah

Jumlah Siswa
Perempuan
8
10
9
16
9
4
56

Laki-laki
9
13
10
9
6
10
57

Jumlah
17
23
19
25
15
14
113

5. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo adalah
ruang kelas ada enam ruang, satu ruang UKS, satu ruang guru, satu ruang
kepala sekolah, satu ruang perpustakaan, satu ruang karawitan, satu ruang
ibadah atau mushola, satu ruang komputer, dan empat kamar mandi.
Tabel 3
Keadaan Sarana Prasarana
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis Bangunan
Ruang Kelas
Ruang UKS
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Guru
Ruang Perpustakaan
Mushola
Ruang Komputer
Kamar mandi
Ruang karawitan

Jumlah
6
1
1
1
1
1
1
4
1

Keadaan
Baik
Baik
Baik
Baik
Rusak berat
Rusak ringan
Rusak ringan
Rusak ringan
Rusak ringan

Keterangan
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai
Dipakai
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6. Struktur Organisasi SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang memuat pembagian
tugas di suatu lembaga atau perkumpulan tertentu. Pembagian tugas ini,
bertujuan agar program-program organisasi dapat berjalan dengan baik.
Demikian halnya dengan SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo, struktur
organisasi

dibuat dengan

adanya koordinasi

dan kerjasama

dalam

pelaksanaannya sehingga diharapkan tugas yang telah diberikan kepada
Bapak/Ibu guru dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi dibuat
agar kewajiban dan tugas yang diberikan kepada masing-masing guru tidak
tumpang tindih dan berjalan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun
bagan struktur organisasi dapat dilihat dalam lampiran 01.1

B. Deskripsi Data Khusus
1. Kegiatan Karawitan dalam Menumbuhkan Bakat dan Kreativitas Siswa
di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Tuntutan perkembangan dunia saat ini membuat setiap orang
diharuskan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Mereka
bisa memiliki kompetensi yang cukup untuk menghadapi kerasnya persaingan
dunia luar. Sekolah sebagai lembaga formal memiliki peran penting dalam

1
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membantu siswa agar mampu menghadapi masa depan.

Selain sebagai

lembaga yang memberikan pendidikan secara teori, sekolah juga berperan
penting dalam melaksanakan kegiatan menumbuhkan bakat dan kreativitas
siswa agar bakat dan kreativitas yang mereka miliki dapat berkembang
dengan baik dan terarah. Dengan berkembangnya bakat dan kreativitas yang
dimiliki, siswa diharapkan mampu memiliki modal kuat untuk menghadapi
masa depan dan mencapai kepuasan dalam belajar.
Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu
upaya dalam mengembangkan bakat dan kreativitas siswa. Kegiatan
ekstrakurikuler ini, mengandung berbagai unsur di dalamnya. Misalnya,
proses pelaksanaannya, cara, materi dan pengaruh dari kegiatan tersebut.
Adapun kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa
di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo, peneliti memfokuskan pada proses
kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa tersebut
meliputi cara dan langkah-langkah pelaksanaannya.
Untuk mengetahui kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat
dan kreativitas siswa, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hadi
Purwanto, S.Pd. sebagai kepala sekolah, ibu Sri Uminingsih, S.Pd sebagai
guru, bapak Manto sebagai pelatih karawitan dan Selvia Septia sebagai
peserta karawitan. Berikut ini beberapa petikan wawancara dengan
narasumber.
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Terkait kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas
siswa, pihak sekolah SDN Sumberejo tidak membatasi siswa yang memiliki
keinginan untuk mengikuti kegiatan karawitan. Pihak sekolah menerima
semua siswa mulai dari kelas dua sampai dengan kelas lima yang memiliki
minat untuk mengikuti kegiatan karawitan, meskipun mereka tidak bisa atau
tidak memiliki dasar dalam seni karawitan. Sebagai motivasi siswa dalam
menunjukkan kebolehan dan keterampilannya dalam karawitan, siswa yang
menonjol dan berbakat akan dijadikan sebagai perwakilan sekolah dalam
mengikuti event perlombaan. Seperti yang diungkapkan Bapak Hadi
Purwanto, S.Pd. sebagai kepala sekolah, yaitu:
Banyak siswa yang bersemangat dan antusias dalam mengikuti
kegiatan karawitan di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo. Pihak
sekolah tidak membatasi siswa yang memiliki keinginan untuk
mengikuti kegiatan karawitan. Pihak sekolah menerima semua siswa
yang berminat mengikuti kegiatan karawitan meskipun mereka tidak
bisa atau tidak memiliki dasar dalam seni karawitan. Dari berbagai
latihan yang dilakukan guru dan pelatih, dapat melihat siswa yang
menonjol dan berbakat yang akan dijadikan sebagai perwakilan
sekolah dalam mengikuti event perlombaan. Dengan demikian, para
siswa semakin termotivasi dalam menunjukkan kebolehan dan
ketrampilannya dalam karawitan. Baik memainkan gamelan maupun
menyanyikan gendhing.2
Hal serupa terkait dengan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa, bertujuan untuk mengenalkan kesenian tradisional
kepada siswa. Selain itu, untuk menyalurkan bakat dan kreativitas yang
dimiliki siswa. Dengan demikian, mereka mampu menghargai dan

2
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melestarikan budaya Indonesia. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri
Uminingsih, S.Pd. sebagai guru, berikut ini.
”Para siswa selain dapat menyalurkan bakat dan kreativitasnya,
mereka juga belajar kesenian tradisional. Sehingga, mampu
menghargai serta melestarikan budaya Indonesia”. 3
Dalam pelaksanaan suatu program tidaklah lepas dari langkah awal,
yaitu persiapan. Pihak SDN sumberejo melakukan berbagai persiapan untuk
mengadakan ektrakurikuler dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa
melalui kegiatan karawitan. Di antaranya, pihak sekolah

mendatangkan

pelatih dari luar sekolah dan menyediakan tempat khusus untuk kegiatan
karawitan. Selain itu, pihak sekolah melakukan iuran untuk membeli gamelan.
Adapun harga gamelan pada waktu itu adalah Rp 8.000.000,00. Mengenai hal
tersebut, pihak sekolah meminta para guru yang sudah PNS untuk iuran
sebagai tindak keadilan. Pada waktu itu, guru SDN Sumberejo yang sudah
PNS terdapat 8 orang.

Jadi, setiap guru melakukan iuran sebesar Rp

1.000.000,00. Persiapan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadi
Purwanto, S.Pd. sebagai kepala sekolah, yaitu:
Di SDN sumberejo ini, mulai mengadakan kegiatan karawitan pada
tahun 2010. Pihak sekolah melakukan persiapan yang matang. Mulai
dari iuran untuk membeli gamelan, menyediakan tempat untuk
kegiatan karawitan dan mendatangkan pelatih dari luar sekolah. Pada
waktu itu, gamelan seharga Rp8.000.000,00. Jadi, setiap guru
melakukan iuran sebesar Rp.1000.000,00.4

3
4
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Selain persiapan yang dilakukan pihak sekolah untuk menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan, perlu adanya
persiapan yang matang dari pelatih. Di antaranya, membuat program kerja,
mempersiapkan materi yang akan diajarkan, dan memilih metode ceramah
dan tutorial yang akan digunakan ketika pembelajaran berlangsung.
Diharapkan dengan menggunakan metode tersebut, siswa lebih aktif dan tidak
merasa bosan ketika latihan karawitan berlangsung. Hal tersebut seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Manto sebagai pelatih karawitan, sebagai berikut.
Persiapan yang saya lakukan di antaranya membuat program kerja,
mempersiapkan materi yang akan diajarkan dan memilih metode
ceramah dan tutorial yang akan digunakan ketika pembelajaran
berlangsung. Dengan harapan siswa lebih akif dan tidak merasa bosan
ketika latihan karawitan berlangsung.5
Dalam pelaksanaan suatu program kerja sangat penting memahami
langkah-langkah pelaksanaannya, mulai dari perencanaan atau persiapan, dan
pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan

bakat

dan

kreativitas

siswa

di

SDN

Sumberejo

diselenggarakan sekali dalam seminggu pada hari Sabtu. Namun, ketika akan
mengikuti pertunjukan atau perlombaan, kegiatan karawitan bisa berlangsung
dua sampai dengan tiga kali dalam seminggu. Hal ini diungkapkan oleh salah
satu guru dari sekolah tersebut, Ibu Sri Uminingsih, S.Pd. berikut ini.

5
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”Kegiatan karawitan SDN Sumberejo diselenggarakan sekali dalam
seminggu pada hari Sabtu. Namun, ketika akan mengikuti pertunjukan
atau perlombaan, kegiatan karawitan bisa berlangsung dua sampai
dengan tiga kali dalam seminggu”.6
Terkait dengan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa, langkah-langkah pelaksanaannya adalah pembelajaran
diawali dengan salam dan doa. Pelatih menuliskan titi laras di papan tulis
yang akan dipelajari. Kemudian, pelatih menjelaskan dan peserta karawitan
memperhatikan.

Pelatih

memberikan

contoh

kepada

sinden

untuk

menyanyikan sebuah gendhing dengan benar. Selain itu, pelatih juga
memberikan contoh kepada pemain gamelan, yaitu, cara memukul gamelan
yang benar dan sesuai dengan titi laras yang telah dipelajari.

Langkah

berikutnya, pelatih meminta sinden untuk menyanyikan sebuah gendhing dan
diiringi oleh gamelan. Selanjutnya, pelatih memperbaiki pemain karawitan
yang kurang tepat, baik sinden dalam menyanyikan sebuah gendhing maupun
pemain dalam memainkan gamelan, seperti yang diungkapkan oleh Selvia
Septia sebagai peserta karawitan, yaitu:
Langkah pelaksanaan kegiatan karawitan di SDN Sumberejo adalah
pembelajaran diawali dengan salam dan doa. Pelatih menuliskan titi
laras di papan tulis yang akan dipelajari. Kemudian, pelatih
menjelaskan dan peserta karawitan memperhatikan. Pelatih
memberikan contoh kepada sinden untuk menyanyikan sebuah
gendhing dengan benar. Selain itu, pelatih juga memberikan contoh
kepada pemain gamelan, yaitu, cara memukul gamelan yang benar dan
sesuai dengan titi laras yang telah dipelajari. Langkah berikutnya,
pelatih meminta sinden untuk menyanyikan sebuah gendhing dan
6
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diiringi oleh gamelan. Selanjutnya, pelatih memperbaiki pemain
karawitan yang kurang tepat, baik sinden dalam menyanyikan sebuah
gendhing maupun pemain dalam memainkan gamelan.7

Mengenai materi kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa, satu sampai dengan tiga gendhing yang dapat dipelajari
dalam setiap pertemuan. Adapun metode yang digunakan pelatih untuk
menyampaikan materi tersebut adalah metode ceramah dan metode tutorial.
Jadi, setelah penjelasan materi selesai, pelatih langsung memberikan contoh
kepada pemain karawitan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Manto
sebagai pelatih karawitan, sebagai berikut.
Setiap pertemuan biasanya bisa satu sampai dengan tiga gendhing
yang saya sampaikan. Tergantung tingkat kesulitan setiap
gendhingnya. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan
metode ceramah dan tutorial. Biasanya anak-anak kalau metode
ceramah saja pasti bosan, maka dari itu saya menggunakan metode
tutorial. Jadi, setelah penjelasan selesai saya langsung memberikan
contoh kepada setiap pemain karawitan. Mulai dari memberikan
contoh kepada sinden cara menyanyikan gendhing dengan benar dan
memberikan contoh kepada pemain gamelan cara memukul gamelan
dengan benar.8
Sebagai apresiasi dari kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat
dan kreativitas siswa, SDN Sumberejo telah meraih prestasi, baik di
Kecamatan maupun di Kabupaten. Di antaranya, tahun 2016 kegiatan
karawitan SDN Sumberejo meraih juara satu pada event lomba karawitan
tingkat Kecamatan di SMPN 2 Balong, dan tahun 2017 kegiatan karawitan

7
8
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SDN Sumberejo meraih juara satu pada event lomba karawitan tingkat
Kabupaten di pendopo Alun-alun Ponorogo. Hal ini diungkapkan oleh Bapak
Hadi Purwanto, S.Pd. sebagai berikut.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak SDN Sumberejo telah
memperoleh prestasi, baik di Kecamatan maupun di kabupaten. Di
antaranya, pada tahun 2016 kegiatan karawitan SDN Sumberejo
meraih juara satu pada event lomba karawitan tingkat Kecamatan di
SMPN 2 Balong, dan tahun 2017 kegiatan karawitan SDN Sumberejo
meraih juara satu pada event lomba karawitan tingkat Kabupaten di
pendopo Alun-alun Ponorogo . 9
Sebagai pelatih, Bapak Manto menambahkan bahwa berbagai latihan
yang mereka lakukan telah mendapatkan prestasi, yaitu mendapatkan juara
berturut-turut, baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. Penyataan tersebut
sebagai berikut.
”Berbagai latihan yang kami lakukan telah mendapatkan prestasi.
Yaitu, mendapat juara berturut-turut baik di Kecamatan maupun di
kabupaten”.10
Dalam pelaksanaan suatu program kerja sangat penting kita
memahami langkah-langkah pelaksanaannya, mulai dari perencanaan atau
persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Selama proses pelaksanaan program
kerja tersebut, dapat ditemukan kendala atau hambatan. Untuk menyikapi hal
tersebut, kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan
program kerja.

9
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Dalam proses evaluasi, kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat
dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo lebih mementingkan proses dari pada
hasil. Misalnya, ketika latihan karawitan berlangsung pelatih mengamati
proses kegiatan karawitan

dan langsung memberikan nilai plus kepada

peserta karawitan yang bersungguh-sungguh dalam latihan karawitan. Selain
itu, proses akhir dari evaluasi kegiatan karawitan, pelatih melihat dari
kehadiran siswa, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Manto sebagai berikut.
”Berkaitan dengan evaluasi, saya tidak ada teknik khusus. Melainkan
lebih mementingkan proses dari pada hasil. Ketika Anak-anak latihan
karawitan, saya melihat proses berlatihnya. Mulai dari sinden yang
menyanyikan gendhing dan pemain gamelan memainkan gamelannya.
Untuk proses akhir saya melihat dari kehadiran siswa”. 11
Hal serupa terkait dengan proses evaluasi yang dilakukan oleh guru
SDN Sumberejo ketika kenaikan kelas, pemberian nilai untuk kegiatan
karawitan tidak berbentuk angka melainkan abjad, seperti yang diungkapkan
oleh Ibu Sri Uminingsih, S.Pd. sebagai berikut.
”Dalam proses evaluasi, saya melakukan penaikan siswa ke kelas
lanjutan dengan pemberian nilai terhadap prosesnya dan kehadiran
siswa. Dalam pemberian nilainya tidak berbentuk angka melainkan
abjad”.12
Dalam hal ini, proses evaluasi dilakukan sesuai dengan karakter dan
potensi yang dimiliki setiap siswa. Dengan demikian, seorang guru
melakukan evaluasi tidak menuntut terhadap siswa. Sebab, setiap siswa
memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
11
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Mengenai hal tersebut, pihak SDN Sumberejo selama tiga bulan sekali
melakukan pertemuan dengan semua guru, baik guru kelas maupun guru
ekstrakurikuler. Dengan demikian, dapat diketahui berbagai kendala yang
dialami oleh guru dan pelatih dalam proses pembelajaran berlangsung. Hal ini
diungkapkan oleh Bapak Hadi Purwanto, S.Pd. sebagai kepala sekolah, yaitu:
”Dalam pelaksanaan evaluasi, untuk tiga bulan sekali sekolah
mengadakan pertemuan dengan semua guru, baik guru kelas maupun
guru ekstrakurikuler. Hal ini terkait dengan kendala yang dialami
dalam proses pembelajaran tersebut”.13
Dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi sangatlah penting dalam
pelaksanaan suatu program kerja. Sebab, untuk mengetahui hambatan atau
masalah yang terjadi selama pelaksanaan program kerja tersebut. Selain itu,
proses evaluasi dapat mempermudah pelatih karawitan untuk mengetahui
proses perkembangan bakat dan kreativitas siswa dan mengenal karakter yang
dimiliki masing-masing siswa.
Dalam petikan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa proses kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa adalah dengan
permintaan langsung dari siswa itu sendiri dan pihak sekolah tidak membatasi
siswa untuk mengikutinya. Untuk mengadakan kegiatan karawitan, SDN
Sumberejo melakukan berbagai persiapan. Persiapan yang dilakukan oleh
pihak sekolah mulai dari melakukan iuran untuk membeli gamelan,
mendatangkan pelatih dari luar sekolah, dan menyediakan tempat khusus

13

Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/23-3/2018

68

untuk kegiatan karawitan. Selain persiapan dari pihak sekolah, ada pula
persiapan matang yang dilakukan oleh pelatih.

Kegiatan karawitan

diselenggarakan seminggu sekali pada hari Sabtu. Namun, ketika akan
mengikuti pertunjukan atau perlombaan, kegiatan karawitan bisa berlangsung
dua sampai dengan tiga kali dalam seminggu. Adapun gendhing yang
dipelajari dalam setiap pertemuan sebanyak satu sampai dengan tiga
gendhing. Langkah-langkah dalam pelaksanaannya adalah pembelajaran
diawali dengan salam dan doa. Pelatih menuliskan titi laras di papan tulis
yang akan dipelajari. Kemudian, pelatih menjelaskan dan peserta karawitan
memperhatikan.

Pelatih

memberikan

contoh

kepada

sinden

untuk

menyanyikan sebuah gendhing dengan benar. Selain itu, pelatih juga
memberikan contoh kepada pemain gamelan, yaitu, cara memukul gamelan
yang benar dan sesuai dengan titi laras yang telah dipelajari.
Langkah berikutnya, pelatih meminta sinden untuk menyanyikan
sebuah gendhing dan diiringi oleh gamelan. Selanjutnya, pelatih memperbaiki
pemain karawitan yang kurang tepat, baik sinden dalam menyanyikan sebuah
gendhing maupun pemain dalam memainkan gamelan. Ketika pembelajaran
kegiatan karawitan berlangsung, pelatih menggunakan dua metode, yaitu
metode ceramah dan tutorial. Untuk evaluasi kegiatan karawitan, pihak
sekolah lebih mementingkan proses dari pada hasil. Jadi, ketika latihan
karawitan berlangsung pelatih mengamati peserta karawitan yang sedang
berlatih dan selebihnya pelatih mengambil dari kehadiran siswa untuk melihat
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siswa yang berkompeten dalam mengikuti kegiatan karawitan. Pemberian
nilai untuk kegiatan karawitan di SDN Sumberejo ini, bukan menggunakan
angka melainkan menggunakan abjad. Bentuk apresiasi dari kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa, SDN Sumberejo
telah meraih prestasi baik di Kecamatan maupun di kabupaten.

2. Faktor Pendukung yang Dihadapi oleh Sekolah dalam Menumbuhkan
Bakat dan Kreativitas Siswa Melalui Kegiatan Karawitan di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo
Dari beberapa data yang diperoleh, terlihat jelas bahwa kegiatan
karawitan selain sebagai kegiatan menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa,
juga memberikan hal-hal positif terutama terhadap siswa serta kepada
Bapak/Ibu guru dan pihak orang tua siswa. Kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa, memiliki banyak faktor
pendukung, baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang
mendukung kegiatan menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui
kegiatan karawitan, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan
Bapak Hadi Purwanto, S.Pd. sebagai kepala sekolah, Ibu Sri Uminingsih,
S.Pd. sebagai guru, dan Bapak Manto sebagai pelatih karawitan. Petikan
wawancara dengan narasumber sebagai berikut.
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Terkait dengan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa, terdapat faktor internal yang mendukung. Yaitu, SDN
Sumberejo memiliki siswa yang berkompeten dalam bidang seni, khususnya
karawitan. Siswa dengan antusias mendaftarkan diri mengikuti kegiatan
karawitan, seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Hadi Purwanto, S.Pd.

berikut ini.
”Di SDN Sumberejo ini, memiliki banyak siswa yang berkompeten
dalam bidang seni, khususnya seni karawitan. Pihak sekolah memberi
kebebasan kepada peserta karawitan untuk mengikuti kegiatan
karawitan. Meskipun dari mereka belum mempunyai pengetahuan
mendasar tentang karawitan. Siswa dengan antusias mendaftarkan diri
untuk mengikuti kegiatan karawitan”. 14
Hal serupa terkait dengan faktor internal yang mendukung kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa adalah siswa SDN
Sumberejo memiliki minat dan semangat yang besar untuk mengikuti
kegiatan karawitan. Tanpa adanya paksaan, siswa dengan antusias
mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan karawitan, seperti yang
diungkapkan oleh Ibu Sri Uminingsih, S.Pd. berikut ini.
”Siswa memiliki minat dan semangat yang sangat besar untuk
mengikuti kegiatan karawitan. Tanpa adanya paksaan, siswa dengan
antusias mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan karawitan
tersebut”.15
Selain itu, faktor internal lainnya yang mendukung kegiatan karawitan
dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa adalah siswa SDN
14
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Sumberejo memiliki bakat dan kreativitas dalam kesenian karawitan. Hal
tersebut dapat dilihat pada lampiran 08. Ketika pelatih belum datang, peserta
karawitan latihan sendiri dengan gendhing yang telah mereka pelajari seperti
yang diungkapkan oleh Bapak Manto sebagai pelatih karawitan, yaitu:
”Siswa memiliki bakat dan kreativitas dalam kegiatan karawitan. Hal
tersebut, terlihat ketika belajar dan berlatih seni karawitan. Bahkan,
sebelum saya datang, peserta karawitan penuh semangat latihan sendiri
dengan gendhing yang sudah mereka pelajari”.16
Dalam petikan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa faktor internal
yang mendukung kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo adalah dari siswa itu
sendiri. Faktor internal ini meliputi, bakat dan kreativitas, minat, semangat,
dan antusias yang besar dalam mengikuti kegiatan karawitan.
Untuk mengetahui faktor eksternal yang mendukung kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa, peneliti
melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Purwanto, S.Pd. sebagai kepala
sekolah, Ibu Sri Uminingsih, S.Pd. sebagai guru, dan Bapak Manto sebagai
pelatih karawitan. Berikut ini, beberapa petikan wawancara dengan
narasumber.
Terkait dengan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa terdapat faktor eksternal yang mendukung. Di antaranya,
orang tua wali yang memberikan dukungan penuh berupa dukungan moral
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saat anak mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, khususnya kegiatan
karawitan. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan berbagai fasilitas
pendukung, seperti menyediakan gamelan dan tempat latihan kegiatan
karawitan. Hal tersebut, dapat dilihat pada lampiran 08, seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Manto sebagai pelatih karawitan berikut ini.
Faktor pendukung kegiatan karawitan di SDN Sumberejo adalah orang
tua wali memberikan dukungan penuh dengan memberikan dukungan
moral saat anak mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, khususnya
kegiatan karawitan. Selain itu, Pihak sekolah juga menyediakan
berbagai fasilitas pendukung terhadap kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa seperti menyediakan
gamelan dan tempat latihan kegiatan karawitan.17
Hal serupa mengenai faktor eksternal yang mendukung kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas adalah pihak sekolah
mendatangkan pelatih dari luar sekolah dan guru SDN Sumberejo
menyempatkan waktunya untuk mendampingi siswa ketika latihan karawitan.
Faktor eksternal ini, dapat dilihat pada lampiran 08. Ibu Sri Uminingsih, S.Pd.
guru di SDN Sumberejo mengungkapkan dalam kutipan berikut ini.
“Pihak sekolah sangat mendukung adanya kegiatan karawitan. Yaitu,
mendatangkan pelatih karawitan yang berkompeten dari luar sekolah.
Selain itu, para guru SDN Sumberejo menyempatkan waktu untuk
selalu mendampingi peserta karawitan ketika latihan karawitan
berlangsung”.18
Selain itu, faktor eksternal yang mendukung kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa adalah UPTD Kecamatan Balong
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18

Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/14-4/2018
Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/09-4/2018

73

memberikan dukungan berupa pengadaan event kesenian tahunan yang
melibatkan kegiatan karawitan. Dukungan lain yang diberikan oleh pihak
sekolah untuk kegiatan karawitan adalah selalu menampilkan para siswa yang
belum memiliki kesempatan tampil saat ada event tertentu, diminta untuk
tampil saat perpisahan kelas enam, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadi
Purwanto, S.Pd. sebagai berikut.
“Selain dari orang tua, UPTD Kecamatan Balong juga memberikan
dukungan berupa pengadaan event kesenian tahunan yang melibatkan
kegiatan karawitan. Dukungan lain yang diberikan oleh pihak sekolah
untuk kegiatan karawitan adalah selalu menampilkan para siswa yang
belum memiliki kesempatan tampil saat ada event tertentu, diminta
untuk tampil saat perpisahan kelas enam”.19
Dalam petikan wawancara tersebut, dijelaskan bahwa faktor eksternal
yang mendukung kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo bahwa orang tua
memberikan dukungan berupa dukungan moral. Pihak UPTD mendukung
dengan mengadakan event kesenian tahunan bagi sekolah-sekolah yang ada
di Kecamatan Balong. Pihak sekolah memberikan berbagai sarana prasarana
untuk kegiatan karawitan.
Selain melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, untuk
mengetahui faktor internal dan eksternal yang mendukung kegiatan karawitan
di SDN Sumberejo, peneliti juga melakukan observasi di lapangan. Hasil
observasi tersebut sebagai berikut.

19
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Peserta karawitan dengan antusias dan penuh semangat dalam
mengikuti kegiatan karawitan. Mereka sangat senang dan menghayati
gendhingnya ketika latihan. Kegiatan karawitan tersebut, mendapat
dukungan penuh dari pihak sekolah, hal ini dilihat dari setiap latihan
selalu ada guru yang medampingi saat kegiatan karawitan
berlangsung. Selain itu, pihak sekolah mendatangkan pelatih
berkompeten yang didatangkan dari luar sekolah.20
Data tersebut, menggambarkan bahwa kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo terdapat faktor
internal dan faktor eksternal yang mendukung, yakni, semangat dan antusias
siswa luar biasa ketika mengikuti latihan karawitan. Ketika latihan
berlangsung, ada guru yang selalu mendampingi. Adapun guru yang
mendampingi hanya satu guru tiap minggunya. Sebab, sudah terjadwal dari
lembaga itu sendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan karawitan, pihak
sekolah mendatangkan pelatih berkompeten yang didatangkan dari luar
sekolah. Adapun alasan SDN Sumberejo mendatangkan pelatih berkompeten
dari luar sekolah, Bapak Manto merupakan pelatih yang berkompeten,
seseorang yang menguasai di bidang seni karawitan. Dengan demikian,
diharapkan tercapainya tujuan dari kegiatan karawitan di SDN Sumberejo,
Balong, Ponorogo.

20
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3. Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Sekolah dalam Menumbuhkan
Bakat dan Kreativitas Siswa melalui Kegiatan Karawitan di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo
Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh sekolah
dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan
di SDN Sumberejo, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan
Bapak Hadi Purwanto, S.Pd. sebagai kepala sekolah, Ibu Sri Uminingsih,
S.Pd. sebagai guru, Bapak Manto sebagai pelatih karawitan, Bapak Gatut
Mahmudi, S.Pd. sebagai guru, dan Wahida Nikmatul Sa’adah sebagai peserta
karawitan. Berikut ini, beberapa petikan wawancara dengan narasumber.
Terkait dengan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa, sekolah mengalami hambatan terhadap kegiatan karawitan.
Terbatasnya dana dari sekolahan sehingga pihak sekolah hanya menyediakan
tempat seadanya untuk kegiatan karawitan. Hal ini, dapat dilihat pada
lampiran 04, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadi Purwanto, S.Pd.,
sebagai berikut.
”Kegiatan karawitan di sekolah ini, terhambat karena tempat untuk
latihan yang kurang memadai. Terbatasnya dana dari sekolah, sehingga
kami hanya menyediakan tempat seadanya khusus untuk kegiatan
karawitan. Selain itu, kurangnya waktu untuk latihan. Terbatasnya
waktu dari pihak sekolah untuk kegiatan karawitan maupun waktu dari
pelatih sendiri yang cukup padat”. 21
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Terkait dengan ruangan untuk latihan karawitan, peserta karawitan juga
merasakan kurang nyaman dengan ruangan yang tersedia. Sebab, ruangan
untuk latihan karawitan terasa sempit dan terasa panas. Hal ini diungkapkan
oleh Wahida Nikmatul Sa’adah sebagai peserta karawitan, berikut ini.
”Ketika latihan karawitan berlangsung saya merasakan kurang nyaman
dengan ruangan yang tersedia. Sebab, ruangan terasa sempit dan
panas”. 22
Hal serupa terkait dengan faktor penghambat dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan adalah waktu untuk
latihan. Waktu dari lembaga maupun deadline dari pelatih sendiri yang cukup
padat. Dengan demikian, kegiatan karawitan di SDN Sumberejo dapat
terlaksana sekali dalam seminggu. Faktor penghambat lainnya, kemampuan
siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang baik dalam kegiatan akademiknya
namun kurang baik dalam kegiatan non akademiknya. Begitu pula sebaliknya.
Dengan demikian, pelatih memerlukan kesabaran untuk menghadapi berbagai
kemampuan yang dimiliki siswa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh
Bapak Manto sebagai pelatih karawitan, sebagai berikut.
Kegiatan karawitan di SDN Sumberejo terhambat, karena kurangnya
waktu untuk latihan. Selain waktu dari sekolah, banyaknya deadline
dari saya sendiri. Karena selain di SDN Sumberejo, saya juga mengajar
kegiatan karawitan di berbagai tempat lainnya. Sehingga, kegiatan
karawitan ini, dapat terlaksana sekali dalam seminggu. Yaitu, pada hari
sabtu. Pelaksanaan kegiatan karawitan mulai jam 09.00 sampai 11.00
WIB. Faktor penghambat lainnya, kemampuan siswa yang berbedabeda. Ada siswa yang baik dalam kegiatan akademiknya namun kurang
baik dalam kegiatan non akademiknya. Begitu pula sebaliknya.
22
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Sehingga, memerlukan kesabaran
kemampuan yang dimiliki siswa.23

untuk

menghadapi

berbagai

Faktor penghambat lainnya dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas
siswa melalui kegiatan karawitan adalah bakat dan kreativitas yang dimiliki
siswa berbeda-beda. Misalnya, siswa yang berbakat dan memiliki tingkat
intelegensi yang tinggi terhadap pembelajaran karawitan, cenderung cepat
dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan. Sebaliknya, jika
siswa yang tidak berbakat dan tingkat intelegensi yang dimiliki rendah
terhadap pembelajaran karawitan, cenderung lambat dalam menerima dan
memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Dengan demikian, siswa
yang berbakat dan memiliki tingkat intelegensi yang tinggi harus
menyesuaikan temannya yang lambat dalam menerima dan memahami materi
yang disampaikan. Hal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Gatut
Mahmudi, S.Pd., berikut ini.
Faktor penghambat dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa
melalui kegiatan karawitan adalah bakat dan kreativitas yang dimiliki
siswa berbeda-beda. Misalnya, siswa yang berbakat dan memiliki
tingkat intelegensi yang tinggi terhadap pembelajaran karawitan,
cenderung cepat dalam menerima dan memahami materi yang
disampaikan. Sebaliknya, jika siswa yang tidak berbakat dan tingkat
intelegensi yang dimiliki rendah terhadap pembelajaran karawitan,
cenderung lambat dalam menerima dan memahami materi
pembelajaran yang disampaikan. Dengan demikian, siswa yang
berbakat dan memiliki tingkat intelegensi yang tinggi harus
menyesuaikan temannya yang lambat dalam menerima dan memahami
materi yang disampaikan.24

23
24
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Selain itu, faktor penghambat dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan adalah kesadaran siswa yang
berbeda-beda terhadap kegiatan karawitan. Misalnya, siswa yang memiliki
kesadaran tinggi mengenai kegiatan karawitan, ia tetap memperhatikan tanpa
ada guru yang mendampingi. Begitu pula sebaliknya, seperti yang
diungkapkan oleh Ibu Sri Uminingsih, S.Pd. sebagai berikut.
”Kegiatan karawitan di sekolah ini, terhambat karena kesadaran siswa
terhadap kegiatan karawitan. Siswa memiliki kesadaran yang berbedabeda terhadap kegiatan karawitan. Ada siswa yang memiliki kesadaran
tinggi mengenai kegiatan karawitan. Seperti, ketika latihan tanpa ada
guru yang mendampingi tetap memperhatikan. Begitu pula
sebaliknya”.25
Untuk mengetahui faktor penghambat kegiatan karawitan di SDN
Sumberejo, peneliti juga melakukan observasi di lapangan sebanyak 4 kali.
Hasil observasi tersebut, sebagai berikut.
Kegiatan karawitan di SDN Sumberejo terhambat oleh tempat untuk
karawitan yang kurang memadai. Ketika latihan berlangsung, terdapat
siswa yang kurang nyaman dan membuat pembelajaran kurang
kondusif. Faktor penghambat lain, kesadaran siswa dan pemahaman
siswa yang berbeda-beda terhadap kegiatan karawitan. Sebab, ketika
latihan berlangsung masih ada siswa yang kurang memperhatikan dan
masih ada kesalahan yang dilakukan oleh peserta karawitan. Baik salah
dalam memukul gamelan maupun dalam menyanyikan gendhing.26

Setelah melakukan wawancara dan observasi, faktor penghambat dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan di SDN
Sumberejo dapat disimpulkan bahwa, terbatasnya waktu untuk latihan
25
26

Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/09-4/2018
Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/07-4/2018

79

karawitan dan tempat untuk latihan kegiatan karawitan yang kurang memadai.
Selain itu, bakat, kesadaran, dan pemahaman siswa yang berbeda-beda
terhadap kegiatan karawitan. Dengan demikian,
memerlukan kesabaran ketika menghadapi mereka.

pelatih dan guru

BAB V
ANALISIS DATA

Berdasarkan paparan data bab IV tentang kegiatan karawitan dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo, dapat dilakukan
analisis data terhadap ketiga rumusan masalah yang dijadikan sebagai bahan
penelitian di SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo.

1. Kegiatan Karawitan dalam Menumbuhkan Bakat dan Kreativitas Siswa di
SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau
latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat.
Tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran
dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masyarakat yang akan datang.1
Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang
memungkinkan anak didik untuk menumbuhkan bakat dan kemampuannya secara
optimal. Dengan demikian, ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat.

1

Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta : Raja Gafindo Persada, 2001), 11.
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Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda pula.
Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu (mengidentifikasi dan membina)
serta memupuk (menumbuhkan dan meningkatkan) bakat tersebut, termasuk dari
mereka yang berbakat istimewa atau memiliki kemampuan atau kecerdasan luar
biasa (the ghifted dan talented). Dulu, orang biasanya mengartikan “anak
berbakat” sebagai anak yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang tinggi.
Namun, sekarang makin disadari bahwa yang menentukan keterbakatan bukan
hanya intelegensi (kecerdasan) melainkan juga kreativitas dan motivasi untuk
berprestasi.2
Dalam hal menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa, setiap sekolah
menciptakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan bakat dan kreativitas
melalui ekstrakurikuler maupun organisasi. Dari situ, siswa dapat memilih
ekstrakurikuler dan organisasi yang diminati oleh siswa. Kegiatan ekstrakurikuler
merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu
libur sekolah yang dilakukan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tujuannya
untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara berbagai mata
pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan
manusia seutuhnya.3
Pada era globalisasi, siswa di sekolah lebih banyak yang memilih bermain
game dari pada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini disebabkan siswa
2

Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta : Rineka Cipta, 1999),

6.
3

Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung : Alfabeta, 2014), 164.
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diperkenalkan baik oleh lingkungan keluarga dan masyarakat dengan kesenian
modern. Sebab itu, siswa kurang mengerti tentang kesenian tradisional. Ada
banyak macam kesenian tradisional seperti rebana, tari-tarian, jaranan,

dan

karawitan.
Dengan seiring berkembangnya zaman, kesenian tradisional khususnya
karawitan

mulai ditinggalkan dan perlahan menghilang dari minat siswa.

Karawitan merupakan kesenian tradisional yang perlu dijaga kelestariannya.
Selain itu, kegiatan karawitan sangat diperlukan untuk melatih siswa agar
mempunyai sikap kebersamaan dalam bermain instrumen gamelan, mempunyai
rasa cinta terhadap budaya tradisional, tanggung jawab terhadap instrumen
gamelan yang dimainkannya, disiplin dalam berlatih, melatih potensi dan
kreativitas siswa dalam memainkan instrumen gamelan dan percaya diri pada saat
tampil dalam pementasan sekolah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah
dengan cara memasukkan seni karawitan dalam kegiatan ekstrakurikuler di
sekolah. Salah satu sekolah yang mengenalkan seni karawitan adalah SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak/Ibu guru, kepala
sekolah, peserta dan pelatih karawitan di SDN Sumberejo, data dapat dianalisis
sebagai berikut. Tujuan SDN Sumberejo mengadakan kegiatan karawitan yaitu,
sekolah ingin mewadahi bakat, kreativitas, minat dan potensi yang dimiliki oleh
siswa. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan minat dan bakat yang ada
dalam diri siswa terhadap seni karawitan. Ekstrakurikuler karawitan yang
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dilaksanakan oleh SDN Sumberejo tidak semata-mata untuk menumbuhkan
bakat, minat atau potensi siswa saja. Namun, melalui ekstrakurikuler karawitan,
sekolah ingin meningkatkan kesadaran siswa dalam melestarikan kebudayaan
daerah. Selain itu, tujuannya untuk menanamkan kesadaran siswa agar lebih
mengenal dan mencintai kebudayaan daerahnya sendiri. Kegiatan karawitan
dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa, pihak sekolah sangat penting
memahami langkah-langkah pelaksanaannya, mulai dari perencanaan atau
persiapan,

dan pelaksanaan

kegiatan.

Persiapan sangat

penting

dalam

menjalankan suatu program kerja. Tanpa adanya persiapan, suatu program kerja
tidak akan berjalan secara teratur.
Terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler karawitan, proses persiapan
dimulai dari sekolah yaitu, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang
akan menunjang terlaksana program ekstrakurikuler karawitan, serta waktu
pelaksanaan hingga mempersiapkan tenaga pengajar dengan mendatangkan
pelatih berkompeten yang ahli di bidang karawitan. Selain persiapan yang
dilakukan pihak sekolah untuk menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui
kegiatan karawitan, perlu juga adanya persiapan yang matang dari pelatih. Di
antaranya, membuat program kerja, mempersiapkan materi yang akan diajarkan,
dan memilih metode ceramah dan tutorial yang akan digunakan ketika
pembelajaran berlangsung. Diharapkan dengan menggunakan metode tersebut,
siswa lebih aktif dan tidak merasa bosan ketika latihan karawitan berlangsung.
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Dalam pelaksanaan suatu program kerja, pihak sekolah sangat penting
memahami langkah-langkah pelaksanaannya, mulai dari perencanaan atau
persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan karawitan
dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo
diselenggarakan sekali dalam seminggu setiap hari Sabtu. Namun, ketika akan
mengikuti pertunjukan atau perlombaan, kegiatan karawitan bisa berlangsung dua
sampai dengan tiga kali dalam seminggu. Prosesnya diikuti oleh siswa yang
berminat, mulai dari kelas dua sampai dengan kelas lima. Terkait dengan kegiatan
karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa, langkah-langkah
pelaksanaannya adalah pembelajaran diawali dengan salam dan doa. Pelatih
menuliskan titi laras di papan tulis yang akan dipelajari. Kemudian, pelatih
menjelaskan dan peserta karawitan memperhatikan. Pelatih memberikan contoh
kepada sinden untuk menyanyikan sebuah gendhing dengan benar. Selain itu,
pelatih juga memberikan contoh kepada pemain gamelan, yaitu, cara memukul
gamelan yang benar dan sesuai dengan titi laras yang telah dipelajari.
Langkah berikutnya, pelatih meminta sinden untuk menyanyikan sebuah
gendhing dan diiringi oleh gamelan. Selanjutnya, pelatih memperbaiki pemain
karawitan yang kurang tepat, baik sinden dalam menyanyikan sebuah gendhing
maupun pemain dalam memainkan gamelan. Mengenai materi pengembangan
bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan, satu sampai dengan tiga
gendhing yang dapat dipelajari dalam setiap pertemuan. Sebagai apresiasi dari
kegiatan pengembangan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan,
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SDN Sumberejo telah meraih prestasi, baik di Kecamatan maupun di Kabupaten.
Di antaranya, tahun 2016 kegiatan karawitan SDN Sumberejo meraih juara satu
pada event lomba karawitan tingkat Kecamatan di SMPN 2 Balong, dan tahun
2017 kegiatan karawitan SDN Sumberejo meraih juara satu pada event lomba
karawitan tingkat Kabupaten di pendopo Alon-alon Ponorogo.
Dalam pelaksanaan suatu program kerja sangat penting kita memahami
langkah-langkah pelaksanaannya, mulai dari perencanaan atau persiapan, dan
pelaksanaan kegiatan. Selama proses pelaksanaan program kerja tersebut, dapat
ditemukan kendala atau hambatan. Untuk menyikapi hal tersebut, kegiatan
evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan program kerja. Dalam
proses evaluasi, kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas
siswa di SDN Sumberejo lebih mementingkan proses dari pada hasil. Misalnya,
ketika latihan karawitan berlangsung, pelatih mengamati proses kegiatan
karawitan dan langsung memberikan nilai plus kepada peserta karawitan yang
bersungguh-sungguh dalam latihan karawitan. Selain itu, proses akhir dari
evaluasi kegiatan karawitan, pelatih melihat dari kehadiran siswa. Dalam hal ini,
proses evaluasi dilakukan sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki setiap
siswa. Dengan demikian, seorang guru melakukan evaluasi tidak menuntut
terhadap siswa. Sebab, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Selain itu, pihak SDN Sumberejo selama tiga bulan sekali melakukan pertemuan
dengan semua guru, baik guru kelas maupun guru ekstrakurikuler. Melalui
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kegiatan tersebut, dapat diketahui berbagai kendala yang dialami oleh guru dan
pelatih dalam proses pembelajaran berlangsung.
Kegiatan evaluasi sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu program
kerja guna untuk mengetahui hambatan atau masalah yang terjadi selama
pelaksanaan program kerja tersebut. Selain itu, proses evaluasi dapat
mempermudah pelatih karawitan untuk mengetahui proses perkembangan bakat
dan kreativitas siswa dan mengenal karakter yang dimiliki masing-masing siswa.

2. Faktor Pendukung yang Dihadapi oleh Sekolah dalam Menumbuhkan Bakat
dan Kreativitas Siswa melalui Kegiatan Karawitan di SDN Sumberejo,
Balong, Ponorogo
Faktor-faktor yang menentukan bakat seseorang dapat terwujud ditentukan
oleh keadaan lingkungan seseorang. Misalnya, kesempatan, sarana dan prasarana
yang tersedia, dukungan dari orang tua dan sebagainya. Selain itu, masih ada
faktor lain yang juga turut menentukan perkembangan potensi siswa menjadi
bakat, yakni kecerdasan emosi. Siswa yang kontrol emosinya bagus akan lebih
baik dalam menumbuhkan bakat yang ia miliki. Artinya, baik Intellegence
Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ) berperan menunjang keberhasilan
seseorang dalam menumbuhkan potensinya menjadi bakat.
Dalam membantu anak mewujudkan kreativitasnya, anak perlu dilatih
dalam keterampilan tertentu sesuai dengan minat pribadinya dan diberi
kesempatan untuk menumbuhkan bakat atau talenta mereka. Pendidik terutama
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orang tua perlu menciptakan iklim yang merangsang pemikiran dan keterampilan
kreatif anak, serta menyediakan sarana prasarana. Tetapi ini tidak cukup. Di
samping perhatian, dorongan, dan pelatihan dari lingkungan, diperlukan adanya
motivasi instrinsik pada anak. Minat anak untuk melakukan sesuatu baru tumbuh
dalam dirinya sendiri atas keinginannya sendiri.4
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hadi Purwanto,
S.Pd. sebagai kepala sekolah, Ibu Sri Uminingsih, S.Pd. sebagai guru, dan Bapak
Manto sebagai pelatih karawitan, data dapat dianalisis sebagai berikut.
Kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di
SDN Sumberejo terdapat faktor internal yang mendukung. Sekolah Dasar Negeri
Sumberejo memiliki siswa yang berkompeten dalam bidang seni, khususnya
karawitan. Tanpa adanya paksaan, siswa dengan antusias mendaftarkan diri untuk
mengikuti kegiatan karawitan. Selain itu, faktor internal lainnya yang mendukung
kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa adalah siswa
SDN Sumberejo memiliki bakat dan kreativitas dalam kesenian karawitan. Ketika
pelatih belum datang, peserta karawitan latihan sendiri dengan gendhing yang
telah mereka pelajari.
Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal juga yang mendukung
kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di SDN
Sumberejo. Di antaranya, orang tua wali yang memberikan dukungan penuh
berupa dukungan moral saat anak mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler,
4

---------, Kreativitas Dan Keterbakatan (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), 110.
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khususnya kegiatan karawitan. Pihak sekolah juga menyediakan berbagai fasilitas
pendukung, seperti menyediakan gamelan, mendatangkan pelatih dari luar
sekolah dan menyediakan tempat latihan kegiatan karawitan. Bapak/Ibu guru pun
mendukung terselenggaranya kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa di SDN Sumberejo ini dengan selalu mendampingi peserta
karawitan ketika kegiatan karawitan berlangsung. Dukungan lain yang diberikan
oleh pihak sekolah untuk kegiatan karawitan adalah selalu menampilkan para
siswa yang belum memiliki kesempatan tampil saat ada event tertentu, diminta
untuk tampil saat perpisahan kelas enam. Selain itu, pihak UPTD Kecamatan
Balong juga memberikan dukungan berupa pengadaan event kesenian tahunan
yang melibatkan kegiatan karawitan.

3. Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Sekolah dalam Menumbuhkan
Bakat dan Kreativitas Siswa melalui Kegiatan Karawitan di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hadi Purwanto,
S.Pd. sebagai kepala sekolah, Ibu Sri Uminingsih, S.Pd. sebagai guru, Bapak
Manto sebagai pelatih karawitan, Bapak Gatut Mahmudi, S.Pd. sebagai guru, dan
Wahida Nikmatul Sa’adah sebagai peserta karawitan, data dapat dianalisis
sebagai berikut.
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Terkait dengan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa, SDN Sumberejo mengalami hambatan terhadap kegiatan
karawitan. Terbatasnya dana dari sekolahan sehingga pihak sekolah hanya
menyediakan tempat seadanya untuk kegiatan karawitan. Terkait dengan ruang
untuk latihan karawitan, peserta karawitan juga merasakan kurang nyaman
dengan ruangan yang tersedia. Sebab, ruangan untuk latihan karawitan terasa
sempit dan terasa panas.
Hal serupa terkait dengan faktor penghambat yang dihadapi oleh sekolah
dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan
adalah waktu untuk latihan. Waktu dari lembaga maupun deadline dari pelatih
sendiri yang cukup padat. Dengan demikian, kegiatan karawitan di SDN
Sumberejo dapat terlaksana sekali dalam seminggu pada hari Sabtu. Faktor
penghambat lainnya yaitu, kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang
baik dalam kegiatan akademiknya namun kurang baik dalam kegiatan non
akademiknya. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, pelatih memerlukan
kesabaran untuk menghadapi berbagai kemampuan yang dimiliki siswa.
Faktor penghambat lainnya adalah bakat dan kreativitas yang dimiliki
siswa berbeda-beda. Misalnya, siswa yang berbakat dan memiliki tingkat
intelegensi yang tinggi terhadap pembelajaran karawitan, cenderung cepat dalam
menerima dan memahami materi yang disampaikan. Sebaliknya, jika siswa yang
tidak berbakat dan tingkat intelegensi yang dimiliki rendah terhadap pembelajaran
karawitan,

cenderung lambat

dalam

menerima dan memahami

materi
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pembelajaran yang disampaikan. Dengan demikian, siswa yang berbakat dan
memiliki tingkat intelegensi yang tinggi harus menyesuaikan temannya yang
lambat dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan.
Selain itu, faktor penghambat yang dihadapi oleh sekolah dalam
menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan adalah
kesadaran siswa yang berbeda-beda terhadap kegiatan karawitan. Misalnya, siswa
yang memiliki kesadaran tinggi mengenai kegiatan karawitan, ia tetap
memperhatikan tanpa ada guru yang mendampingi. Begitu pula sebaliknya.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

tentang

kegiatan

karawitan

dalam

menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo, dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Kegiatan Karawitan dalam Menumbuhkan Bakat dan Kreativitas Siswa di
SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo
Dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan
karawitan pihak sekolah sangat penting memahami langkah-langkah
pelaksanaannya, mulai dari perencanaan atau persiapan, dan pelaksanaan
kegiatan. Adapun persiapan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah yaitu,
dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan menunjang terlaksana
program ekstrakurikuler karawitan, serta waktu pelaksanaan hingga
mempersiapkan tenaga pengajar dengan mendatangkan pelatih berkompeten
yang ahli di bidang karawitan. Selain persiapan yang dilakukan pihak sekolah
untuk menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan karawitan,
perlu adanya persiapan yang matang dari pelatih. Di antaranya, membuat
program kerja, mempersiapkan materi yang akan diajarkan, dan memilih
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metode ceramah dan tutorial yang akan digunakan ketika pembelajaran
berlangsung.
Pelaksanaan kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan
kreativitas siswa di SDN Sumberejo diselenggarakan sekali dalam seminggu
setiap hari Sabtu. Prosesnya diikuti oleh siswa yang berminat, mulai dari
kelas dua sampai dengan kelas lima. Mengenai materinya, satu sampai dengan
tiga gendhing yang dapat dipelajari dalam setiap pertemuan. Sebagai apresiasi
dari kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa,
SDN Sumberejo telah meraih prestasi, baik di Kecamatan maupun di
Kabupaten. Adapun proses evaluasi, kegiatan karawitan dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo lebih mementingkan proses
dari pada hasil.

2. Faktor Pendukung yang Dihadapi oleh Sekolah dalam Menumbuhkan Bakat
dan Kreativitas Siswa melalui Kegiatan Karawitan di SDN Sumberejo,
Balong, Ponorogo
Faktor pendukung dalam kegiatan karawitan dalam menumbuhkan
bakat dan kreativitas siswa di SDN Sumberejo, yakni, faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal meliputi, bakat dan kreativitas, minat,
semangat, dan antusias siswa yang besar dalam mengikuti kegiatan karawitan.
Adapun faktor eksternalnya yaitu, dukungan dari orang tua wali, pihak
sekolah, dan pihak UPTD Kecamatan Balong.
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3. Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Sekolah dalam Menumbuhkan
Bakat dan Kreativitas Siswa melalui Kegiatan Karawitan di SDN
Sumberejo, Balong, Ponorogo
Kegiatan karawitan dalam menumbuhkan bakat dan kreativitas siswa
di SDN Sumberejo terhambat oleh sarana prasarana sekolah yang kurang
memadai, waktu untuk latihan karawitan dan kemampuan siswa yang
berbeda-beda dalam memahami kegiatan karawitan.

B. Saran
Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan
bagi sekolah, siswa dan pelatih sebagai berikut.
1.

Saran bagi Sekolah
Agar pelaksanaan ekstrakurikuler seni karawitan dapat berjalan
dengan lancar, sekolah sebaiknya meningkatkan dan mengembangkan
fasilitas untuk ekstrakurikuler karawitan. Dengan demikian, siswa akan
mempunyai persepsi yang baik terhadap ekstrakurikuler karawitan. Selain
itu, untuk mengoptimalkan waktu latihan karawitan, hendaknya pihak
sekolah menambah jadwal ekstrakurikuler karawitan yang semula satu kali
dalam seminggu menjadi dua kali dalam satu minggu.
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2.

Saran bagi Siswa
Siswa hendaknya lebih disiplin dan memerhatikan materi yang
diberikan oleh pelatih, sehingga siswa dapat menguasai materi dan
pembelajaran dapat berjalan lancar. Selain itu, siswa hendaknya bisa lebih
giat dan semangat lagi latihannya, lebih mengoptimalkan seluruh
kemampuan yang dimiliki sehingga mencapai prestasi yang maksimal.

3.

Saran bagi Pelatih
Pelatih juga harus lebih mengembangkan kreativitas baik dalam
pemilihan, maupun dalam penyampaian materi pembelajaran dan lebih
banyak menggali potensi siswa melalui pemberian materi yang beragam
dengan penyajian yang lebih menarik. Selain itu, pelatih juga harus
memantau perkembangan siswa setiap kali latihan untuk meningkatkan
kualitas teknik memainkan gamelan.
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