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ABSTRAK 

 

Saputro, Wiji Eko, 2019. Peran kegiatan Ekstrakurikuler 

Karawitan Dalam  Meningkatkan Kecerdasan Emosional 

Dan Musikal Siswa SD Negeri 2 Sembowo Kecamatan 

Sudimoro Pacitan Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Hanin Niwatul Fauziah M. Si. 

 

Kata kunci : Ekstrakurikuler, Karawitan, Kecerdasan 

Emosional, Kecerdasan Musikal 

 

Kegiatan ekstrakurikuler karawitan sangat penting 

dilaksanakan di sekolah untuk mengenalkan budaya jawa 

kepada generasi muda terutama anak usia sekolah dasar.  

Budaya jawa yang sudah mulai ditinggalkan yaitu 

karawitan, yang sekarang mulai jarang peminatnya 

terutama generasi muda yang seharusnya bisa melestarikan 

budaya jawa yang mulai punah ini. Salah satu lembaga 

pendidikan yang berupaya melestarikan budaya jawa atau 

karawitan yaitu SD Negeri 2 Sembowo  Kecamatan 

Sudimoro Pacitan. 

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui peran 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan dalam meningkatkan 

kecerdasan musikal siswa SD Negeri 2 Sembowo 

Kecamatan Sudimoro Pacitan, 2) Mengetahui peran 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional siswa SD Negeri 2 Sembowo 

Kecamatan Sudimoro Pacitan. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian yaitu studi kasus. Subyek yang digunakan adalah 

kepala sekolah, guru ekstrakurikuler, guru kelas, dan siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler di SD Negeri 2 Sembowo 

Kecamatan Sudimoro Pacitan. Dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara 

dan dokumentasi, analisis data menggunakan analisis 

model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi: 
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teknik reduksi data, display data, dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: 1) Kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan di SD Negeri 2 Sembowo 

kecamatan sudimoro pacitan kecerdasan musikal siswa 

juga sudah baik, ini dibuktikan dengan siswa mampu 

bermain karawitan dengan baik, ketepatan nada/ laras nada 

mereka dalam memainkan musiknya sangat bagus, mereka 

juga mampu mengatur tempo dari tempo lagu yang cepat 

ke lambat ataupun sebaliknya. Siswa juga mampu hafal 

dengan nada-nada gamelan jadi mereka mampu 

memainkan lagu tanpa melihat not/melihat buku, 2) 

kecerdasan emosional siswa SD Negeri 2 Sembowo sudah 

baik dan berkembang, dibuktikan dengan siswa pada saat 

bermain karawitan pengaturan dirinya sudah baik, 

kepercayaan diri mereka juga sudah baik, kemudian 

motivasi, empati, toleransi mereka juga sangat baik. 

Mereka sangat bersemangat dalam bermain musik 

karawitan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Di era globalisasi yang diringi dengan kemajuan 

ilmu dan teknologi yang sangat canggih, dunia kita 

terasa sangat sempit. Berbagai peristiwa di belahan 

dunia, dapat kita saksikan di rumah hanya dengan 

hitungan detik termasuk budayanya. Hal ini 

menyebabkan budaya luar negeri banyak ditiru oleh 

masyarakat Indonesia. Akibatnya orang tidak peduli lagi 

dengan budaya daerahnya yang selama ini sudah 

dianggap ketinggalan dan tidak mempunyai daya 

prestise untuk dibicarakan, dikembangkan, dan dimiliki. 

Mereka bebas menentukan suatu peradaban yang 

mereka sukai, dan dianggap memiliki nilai prestise 

tersendiri untuk dibicarakan, ditiru, dan dimiliki. 

   Ironisnya peradaban budaya yang dianggap 

memiliki nilai lebih adalah budaya yang datangnya dari 

negara barat. Mereka tidak peduli sisi negatif dan 

positifnya. Mereka menganggap yang muncul dan tenar  

di belahan bumi Eropa, pasti lebih baik daripada budaya 

sendiri. Cara pandang yang demikian, mengakibatkan 
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budaya sendiri terabaikan, hilang, dan sulit untuk 

ditemukan karena tidak ada keinginan untuk mengemas 

ulang agar bisa tampil sesuai zamannya. 

   Berbagai budaya daerah yang memiliki nilai-nilai 

luhur, adiluhung, dan eksistensi tinggi diganti dengan 

budaya dari luar negeri yang tidak seimbang dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sendiri. 

Budaya yang datang dari luar tidak semuanya jelek, 

tetapi alangkah indahnya apabila budaya sendiri 

dilestarikan, sedangkan budaya dari luar diseleksi 

kemudian dikembangkan beriringan dengan budaya 

sendiri. Dengan demikian, kita. tidak akan kehilangan 

jati diri sebagai bangsa yang dikenal memiliki budaya 

adiluhung.
1
 

  Secara antropologis, Indonesia sebagai sebuah 

negara besar memiliki banyak budaya dengan berbagai 

tradisi musik. Menurut Haryono, dengan mencermati 

data dari masa prasejarah, bukan tidak mungkin bahwa 

alat musik jenis membranofon merupakan jenis 

instrumen gamelan yang telah ada sebelum terjadi 

kontak budaya dengan India, dan banyak digunakan 

                                                           
1
 Dadang Ahmad Dahlan,Tayub pati dan ledeknya(Jakarta:PT 

Nusantaralestari Ceriapratama),5. 
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dalam acara ritual. Kelompok alat musik membranofon 

dalam hal ini dapat dibandingkan dengan alat musik 

yang dimiliki suku bangsa primitif pada umumnya.
2
 

Ragam musik di Indonesia dapat dibedakan atas musik 

tradisi, musik karawitan, musik keroncong, musik 

dangdut, musik perjuangan, dan musik pop. 
3
 

 Namun sayangnya, seni di Indonesia banyak yang 

mulai terkikis oleh budaya luar salah satunya adalah 

seni karawitan. Seni karawitan sudah mulai tergantikan 

dengan musik seperti pop, dangdut, rock, jazz dan lain-

lain. Hal ini yang harus diperhatikan oleh berbagai 

pihak khususnya lembaga pendidikan agar 

budaya/kesenian tradisional tidak punah dan akan selalu 

dikenang sampai generasi berikutnya.  

 Menurut salim bahwa stimulus suara berupa musik 

maupun alunan nada-nada dalam sebuah lagu 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosional anak sejak 

dalam janin. Damayanti mengungkapkan bahwa 

mendengarkan musik berpengaruh positif terhadap 

kemampuan mengatur emosi. Menurut Djohan alunan 

                                                           
2
 Hayono, Seni Pertunjukan Masa Jawa Kuno (Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka, 2004), 19. 
3
 https://ilmuseni.com/seni-pertunjukan/seni-musik/jenis-jenis-seni-

musik/amp. Diakses tanggal 3 maret 2019, 22:03 



4 

 

 

musik dengan tangga nada yang teratur berpengaruh 

terhadap aspek emosional seperti perasaan senang, 

sedih, cemas, takut sehingga mempengaruhi perilaku. 

Salah satu jenis musik di indonesia khususnya jawa 

adalah seni musik karawitan. Widodo mengemukakan 

bahwa musik klasik jawa mempengaruhi emosi karena 

nada-nada musik klasik jawa mengandung ritme, pitch, 

tinggi rndahnya nada dan timbre yang lebih kompleks 

menstimulasi sel-sel kerjaotak dalam pengorganisasian 

emosi.addie menyatakan bahwa harmoni dalaam 

gamelan jawa menghasilkan kelompok suara dengan 

panjang gelombang yang lebih pendek dibanding jenis 

musik lainnya sehingga individu yang mendengarkan 

gamelan jawa secara kontinyu dapat menyelaraskan 

keadaan emosi dengan perilaku.
4
 

 Karawitan secara etimologis berasal dari kata rawit, 

yang berarti halus, muskil, rumit, kecil-kecil dan indah, 

seperti juga halnya dengan kesenian yang berurusan 

dengan perasaan halus (Depdikbud 1985: 12).
5
 Rawit, 

                                                           
4
 Narulia Asrandini dan Kondang Budiyani,” Perbedaan Kecerdasan 

Emosi Antara Remaja Yang Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan 

Dengan Remaja Yang Tidak Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan”, 

jurnal Psikologi Integratif, No. 1, (Juni 2013), 76. 
5
 Depdikbud. Ensiklopedi Seni Indonesi, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan), 12. 
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artinya: halus, lembut, lunglit. Karawitan, artinya: 

kehalusan rasa yang diwujudkan dalam seni gamelan. 

Ilmu karawitan, artinya: Di dalam seni karawitan 

banyak nilai-nilai yang terkandung seperti nilai-nilai 

kekompakan, toleransi, kesabaran serta olah rasa. 

Bentuk setiap musik karawitan berbeda-beda, cara 

memainkan musik satu dengan musik lainnya pada 

karawitan ini juga berbeda. Diantara musik satu dengan 

musik yang lain saling memberi kesempatan dan saling 

mengisi antar perangkat pada gamelan. Saling memberi 

kesempatan di sini selanjutnya akan mampu mentransfer 

ilmu dari satu rasa ke rasa yang lain sehingga akan 

dibentuk suatu kekompakan yang saling disatukan. Dari 

rasa kekompakan ini akan muncul rasa toleransi. Pemain 

karawitan jika sudah menjiwai musiknya akan memiliki 

rasa toleransi yang tinggi, karena tidak mungkin 

menempatkan dirinya pada posisi tempat orang lain, 

tidak saling berebutan sehingga muncul keselarasan 

musik karawitan yang nyaman untuk didengarkan. 

 Menurut Iriani seni dapat mengolah rasadan 

menajamkan emosi sehingga secara tidak langsung 
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dapat mencerdasakan emosi.
6
 Karawitan sebagai 

kesenian multidimensional dan multidisipliner. 

Multidimensional dalam kesenian memiliki hubungan 

yang erat dengan berbagai potensi yang ada dalam diri 

manusia secara utuh. Multidimensi dalam kesenian ada 

beberapa hal, yaitu: kecerdasan kinestetik, kepekaan 

indrawi, kemampuan berfikir, kepekaan rasa, seni dan 

kreatifitas, kemampuan sosial dan kemampuan estetik. 

Selain multidimensi karawitan sebagai multidisipliner 

yaitu untuk mengembangkan kemampuan mengapresiasi 

dan atau mengekspresikan diri dengan berbagai medium 

seperti rupa, bunyi, gerak, bahasa dan perpaduan. 

   Agar seni karawitan tidak hilang maka seni 

karawitan perlu diperkenalkan sejak dini, misalnya sejak 

Sekolah Dasar. Di Sekolah Dasar seni karawitan 

diperkenalkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan mulai 

menggalakkan program Ekstrakurikuler Kesenian 

(EksKulKes) di sekolah. Hal ini merupakan wujud 

kepedulian terhadap budaya indonesia. 

                                                           
6
 Narulia Asrandini dan Kondang Budiyani,” Perbedaan Kecerdasan 

Emosi Antara Remaja Yang Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan 

Dengan Remaja Yang Tidak Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan”, 

jurnal Psikologi Integratif, No. 1, (Juni 2013), 72-83. 
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    Selain untuk mempertahankan budaya bangsa 

ekstrakurikuler karawitan bila dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh akan memberi kontribusi terhadap 

perkembangan anak baik secara fisik maupun non-fisik 

secara seimbang, sehingga terbangunnya kepribadian 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki anak. Pada saat 

anak memainkan gamelan bersama-sama disitu terjadi 

aktivitas bersama dengan sendirinya akan melatih sikap 

toleransi kebersamaan dan kerja bersama saling 

pengertian, saling menjaga kekompakan selaras seirama. 

   Salah satu Sekolah Dasar yang mempunyai 

ekstrakurikuler karawitan yaitu SD Negeri 2 Sembowo  

yang berada di Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro 

Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil observasi 

diketahui bahwa ekstrakurikuler karawitan di SD Negeri 

2 Sembowo sudah berjalan sejak lama. Siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler karawitan yaitu siswa kelas 

IV, V. Siswa sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. 

Adanya ekstrakurikuler tersebut menjadi daya tarik 

tersendiri untuk menarik siswa karena SD Negeri 2 

Sembowo adalah salah satu sekolah dasar yang 

mempunyai ekstrakurikuler karawitan di Desa 

Sembowo. Dan setahun sekali SD Negeri 2 Sembowo 
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selalu mengadakan pentas seni untuk menampilkan 

potensi peserta didik di bidang kesenian. Berdasarkan 

latar belakang yang telah penulis paparkan, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ 

Peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan dalam 

meningkatkan kecerdasan siswa SD Negeri 2 Sembowo  

Kecamatan Sudimoro Pacitan. 

 

B. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan tentang Peran Kegiatan 

Ekstrakurikuler Karawitan Dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Siswa SD Negeri 2 Kecamatan Sudimoro 

Pacitan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan dalam meningkatkan kecerdasan 

musikal siswa? 

2. Bagaimana peran kegiatan Ekstrakurikuler 

karawitan dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peran kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan dalam meningkatkan kecerdasan 

musikal siswa SD Negeri 2 Sembowo Pacitan. 

2. Mengetahui peran kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan dalam meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa SD Negeri 2 Sembowo 

Pacitan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka 

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Secara teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan 

pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya tentang peran ekstrakurikuler 

karawitan dalam meningkatkan kecerdasan siswa. 

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti 

   Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai wahana dalam memperoleh 

informasi dan pengetahuan serta 



10 

 

 

pengalaman, terutama tentang peran 

ekstrakurikuler karawitan dalam 

meningkatkan kecerdasan siswa. 

b. Bagi sekolah 

  Sebagai acuan dan pengembangan 

mutu dan kualitas sekolah melalui 

ekstrakurikuler karawitan, sebagai 

pengembangan budaya tradisional. Dan 

mampu mengembangkan potensi peserta 

didik sesuai dengan tujuan pendidikan. 

c. Bagi IAIN ponorogo 

 Penelitian ini dapat memperkaya 

pengetahuan, juga dapat dijadikan dasar 

pengembangan oleh peneliti lain yang 

mempunyai minat pada kajian yang sama dan 

sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir 

pada mahasiswa, khususnya Fakultas 

Tarbiyah dan ilmu Keguruan jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

  Untuk mempermudah penulisan hasil 

penelitian secara sistematis dan mudah di pahami 
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oleh pembaca, maka dalam penyusunan penulisan  

skripsi ini penulis membagi menjadi enam bab, 

antara bab satu dengan bab yang lain memiliki 

keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya 

adalah sebagai berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri 

dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

tahapan-tahapan penelitian, sistematika pembahasan. 

  BAB II TELAAH PENELITIAN 

TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI. Bab 

ini berisi tentang penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya dan teori. 

  BAB III METODOLOGI PENELITIAN. 

Bab ini terdiri dari  komponen dalam metode 

penelitian kualitatif adalah: alasan menggunakan 

metode kualitatif, Tempat penelitian, Instrumen 

penelitian, Sampel sumber data penelitian, Teknik 
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pengumpulan data, Teknik analisis data dan Rencana 

pengujian keabsahan data. 

  BAB IV TEMUAN PENELITIAN. Bab ini 

terdiri dari deskripsi data secara umum dan deskripsi 

secara khusus. Deskripsi umum berupa profil SDN 

SEMBOWO II, visi, misi, tujuan, sarana dan 

prasarana, Sedangkan deskripsi khusus berisi tentang 

peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan dalam 

meningkatkan kecerdasan siswa. 

  BAB V PEMBAHASAN. Bagian ini 

memuat gagasan-gagasan peneliti terkait dengan 

pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan terhadap 

temuan-temuan sebelumnya, penafsiran, dan 

penjelasan dari temuan yang diungkap dari 

lapangan. Pada bagian ini, kajian teori yang ditulis di 

bab II dijadikan sebagai “ PISAU ANALISIS” 

terhadap data yang ditulis pada bab IV. 

  BAB VI PENUTUP. Merupakan bagian 

akhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan bahasan penelitian ini, peneliti juga 

melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang 

ada relevansinya dengan penelitian ini diantaranya:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Azwar 

Anas tahun 2016 dengan judul Peningkatan 

Kecerdasan Musikal Dalam Pembelajaran SBK 

Menggunakan Alat Musik Angklung Pada Siswa 

Kelas IV B SD NEGERI SINDUADI 1. Hasil 

penelitian yaitu pada kondisi awal hanya 1 siswa 

yang dapat menunjukan kecerdasan musikalnya 

dengan cara menyanyi dengan nada yang tepat. 

Kemudian dilakukan tindakan pada siklus I 

sehingga terdapat 13 siswa (46,42%) yang 

mencapai tuntas hasil belajar dengan rerata kelas 

65,65 (cukup). Pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 28 siswa (100%) yang 

mencapai tuntas belajar dengan rerata kelas yang 

13 
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dicapai sebesar 91,90 (sangat baik).
7
 Persamaan 

penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti kecerdasan musikal 

siswa. Sedangkan perbedaannya yaitu dari tempat, 

objek yang diteliti kalau penelitian ini Peningkatan 

Kecerdasan Musikal Dalam Pembelajaran Sbk 

Menggunakan Alat Musik Angklung Pada Siswa 

Kelas IV B SD NEGERI SINDUADI. Sedangkan 

Penelitian saya Meneliti Peran Ekstrakurikuler 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Musikal Dan 

Kecerdasan Emosional Siswa.SDN SEMBOWO II 

Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dwi 

Kurniawati, Imam Ghozali, Agus Wartiningsih 

tahun 2013 dengan judul Pengaruh Musik Klasik 

Karya W.A. Mozart Terhadap Kecerdasan 

Emosional Kelas 5 SDN 06 Pontianak. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa: pengaruh 

musik klasik karya Mozart terhadap kecerdasan 

emosional kelas 5 SDN 06 Pontianak mengalami 

                                                           
7
 Muhamad Azwar Anas, “Peningkatan kecerdasan musikal dalam 

pembelajaran sbk menggunakan alat musik angklung pada siswa kelas 

ivb sd negeri sinduadi 1”, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 

33 Tahun ke-5 (Maret, 2016), 10. 
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peningkatan yang signifikan yaitu t hitung> t tabel 

(7,67>1,708) dengan effect size 4,752 dalam 

kategori tinggi dan hasil pre-test sebesar 26,34 dan 

post-test sebesar 65,34.
8
 Persamaan dari penelitian 

ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

sama-sama meneliti tentang musik terhadap 

kecerdasan emosional siswa. Sedangkan 

perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan objek 

penelitian. 

3. Penelitian Nana Widhianawati tahun 2011 yang 

berjudul Pengaruh Pembelajaran Gerak Dan Lagu 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Musikal Dan 

Kecerdasan Kinestetik Anak Usia Dini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Secara umum dapat diketahui bahwa 

pencapaian kecerdasan musikal dan kecerdasan 

kinestetik anak pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol mengalami peningkatan 

yang berbeda, peningkatan kecerdasan di 

kelompok eksperimen lebih  tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol.  

                                                           
8
 Lia Dwi Kurniawati, “pengaruh musik klasik karya w.a. Mozart 

terhadap kecerdasan emosional kelas 5 sdn 06 pontianak”, ( FKIP 

Untan, 2013), 8. 
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2. Pembelajaran gerak dan lagu dapat 

meningkatkan kecerdasan musikal, hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan anak 

yang senang bermain alat musik, senang 

bersenandung dan bernyanyi, mudah mengenal 

dan menghafal lagu dan peka terhadap suara-

suara bunyi-bunyian di sekitar. 

3. Pembelajaran gerak dan lagu dapat 

meningkatkan kecerdasan kinestetik, hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan anak 

pada koordinasi tubuh anak, kelincahan, 

kekuatan dan keseimbangan, koordinasi pada 

mata dengan tangan dan kaki. 

4. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran Gerak dan lagu 

sangat berdampak positif dalam meningkatkan 

kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik 

pada anak Kelompok Bermain Mandiri SKB 

Sumedang. 

5. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam 

kecerdasan musikal pada anak yang 

memperoleh pembelajaran gerak dan lagu. 
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6. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam 

kecerdasan kinestetik pada anak yang 

memperoleh pembelajaran gerak dan lagu.
9
 

 Persamaan penelitian ini dan penelitian yang 

saya lakukan adalah sama-sama membahas 

kecerdasan musikal siswa. Akan tetapi pada 

fokus penelitian ini mengarah pada pendidikan 

usia dini. Sedangkan penelitian yang saya 

lakukan berfokus pada pendidikan Sekolah 

Dasar. Perbedaan penelitian in dan penelitian 

yang saya lakukan yaitu dari tempat dan objek 

penelitian. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Narulia Asrandini 

dan Kondang Budiyani tahun 2013 dengan judul 

Perbedaan Kecerdasan Emosi Antara Remaja 

Yang Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan 

Dengan Remaja Yang Tidak Mengikuti Aktivitas 

Bermain Gamelan. Hasil penelitian Hasil 

penelitian menunjukkan ada perbedaan 

kecerdasan emosi antara remaja yang mengikuti 

aktivitas bermain gamelan dengan remaja yang 

                                                           
9
 Nana Widhianawati,” pengaruh pembelajaran gerak dan lagu dalam 

meningkatkan kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik anak usia 

dini”, Edisi Khusus No. 2,(Agustus, 2011), 1. 
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tidak mengikuti aktivitas bermain gamelan. 

Remaja yang mengikuti aktivitas bermain 

gamelan memiliki kecerdasan emosi (mean 

=162.58) lebih tinggi daripada remaja yang tidak 

mengikuti aktivitas bermain gamelan.
10

 

 

B. Kajian Teori 

1. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian ekstrakurikuler 

   Pengembangan potensi peserta didik 

sebagaimana dimaksud dalam tujuan Pendidikan 

Nasional tersebut dapat diwujudkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler. Wahjosumidjo 

mendefinisikan kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

berikut.
11

 

  Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan-

kegiatan siswa di luar jam pelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan, memahami 

                                                           
10

 Narulia Asrandini dan Kondang Budiyani,” Perbedaan Kecerdasan 

Emosi Antara Remaja Yang Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan 

Dengan Remaja Yang Tidak Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan”, 

jurnal Psikologi Integratif, No. 1, (Juni 2013), 72-83. 
11

 Kompri, Manajemen Pendidikan: Komponen-komponen Elementer 

Kemajuan Sekolah (Yogjakarta: ArRuzz Media,2015),225. 
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keterkaitan antar berbagai mata pelajaran, 

penyaluran bakat dan minat dan dalam rangka 

usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

kesadaran berbangsa dan bernegara, berbudi pekerti 

luhur dan sebagainya. 

b. Peran dan Manfaat Ekstrakurikuler 

  Pengembangan sekolah melalui kegiatan 

kurikuler atau  intrakurikuler merupakan upaya 

untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki 

kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan 

sosial. Secara sederhana pengembangan aspek-

aspek tersebut bertujuan agar peserta didik 

mampu menghadapi dan mengatasi berbagai 

perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan pada lingkup terkecil dan terdekat, 

hingga lingkup yang terbesar. Luasnya jangkauan 

kompetensi yang diharapkan itu meliputi aspek 

intelektual, sikap emosional, dan keterampilan- 

menjadikan kegiatan ekstrakurikuler sangat 

diperlukan guna melengkapi ketercapaian 

kompetensi yang diprogramkan dalam kegiatan 

intrakurikuler tersebut. Dengan memperhatikan 
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kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kita akan 

menyadari betapa besar fungsi dan makna 

kegiatan tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler 

mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi 

siswa untuk pengembangan pengetahuan dan 

wawasannya.  

 Manfaat kegiatan ekstrakurikuler bagi 

sekolah yaitu sebagai program penunjang yang 

dapat mendukung program intrakurikuler yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan pengetahuan 

penalaran siswa, keterampilan melalui hobi dan 

minatnya serta pengembangan sikap yang ada 

pada program sekolah. 

 Manfaat kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa 

yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler siswa 

dapat mengembangkan bakat dan minatnya dalam 

bidang non akademik dan sebagai program 

penunjang pendidikan akademik. 

 Manfaat kegiatan ekstrakurikuler bagi 

pengembangan 

kurikulum yaitu, Untuk memberikan tambahan 

pengayaan pengalaman di kelas, Untuk 

mengeksplorasi pengalaman belajar yang 
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baruyang mungkin menunjang kurikulum, Untuk 

memberikan tambahan kesempatan dalam 

bimbingan kelompok ataupun individu, Untuk 

menyediakan sedikait peluang yang dirancang 

untuk membantu siswa dalam memanfaatkan 

situasi guna memecahkan masalah yang 

dihadapi.
12

 

 

2. Karawitan 

a. Pengertian Karawitan 

 Karawitan secara etimologis berasal dari 

kata rawit, yang berarti halus, muskil, rumit, 

kecil-kecil dan indah, seperti juga halnya dengan 

kesenian yang berurusan dengan perasaan halus 

(Depdikbud 1985: 12). Rawit, artinya: halus, 

lembut, lunglit. Karawitan, artinya: kehalusan 

rasa yang diwujudkan dalam seni gamelan. Ilmu 

karawitan, artinya: pengetahuan tentang kerawitan 

(Sumarto dan Suyuti 1978: 5). Pada zaman Paku 

Buwono III di Surakarta, kitab Wedaprana, 

Ajipamasa yang ditulis tangan (carik), 

                                                           
12

 Suryosubroto, proses belajar mengajar di sekolah (Jakarta:PT 

RINEKA CIPTA), 207 



22 

 

 

diterangkan bahwa karawitan adalah kesenian 

yang terdiri dari beberapa macam cabang. Dewasa 

ini, istilah karawitan telah dibakukan menjadi 

pengertian yang semata-mata meliputi seni musik 

secara umum, tetapi khususnya adalah musik 

dengan sistem nada (laras) slendro maupun 

pelog, atau tangga nada nondiatonik yang pernah 

berkembang atau masih hidup di Indonesia, 

sebagai warisan musik tradisional di daerah-

daerah.
13

 

 Karawitan merupakan salah satu bentuk 

kesenian yang ada di Indonesia. Menurut 

Soedarsono, karawitan secara umum adalah 

kesenian yang meliputi segala cabang seni yang 

mengandung unsur keindahan, halus serta rumit 

atau ngrawit. Dalam karawitan terdapat kaidah 

pokok seperti laras, pathet, teknik, dan irama. 

Sistem nilai dan kaidah yang dimiliki karawitan 

sebagai bentuk perbedaan dengan budaya yang 

                                                           
13

 Endah Prasetyaningrum, Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni 

Karawitan Jawa Sebagai Proses 

Pembentukan Team Work Antarsiswa, Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, 29-30. 
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lain, maka karawitan merupakan seni budaya 

lokal yang memiliki ciri-ciri khusus
14

 

  Karawitan sebagai kesenian 

multidimensional dan multidisipliner. 

Multidimensional dalam kesenian memiliki 

hubungan yang erat dengan berbagai potensi yang 

ada dalam diri manusia secara utuh. Multidimensi 

dalam kesenian ada beberapa hal, yaitu: 

kecerdasan kinestetik, kepekaan indrawi, 

kemampuan berfikir, kepekaan rasa, seni dan 

kreatifitas, kemampuan sosial dan kemampuan 

estetik. Selain multidimensi karawitan sebagai 

multidisipliner yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan mengapresiasi dan atau 

mengekspresikan diri dengan berbagai medium 

seperti rupa, bunyi, gerak, bahasa dan perpaduan. 

  Menurut Wardani menyatakan bila berbagai 

potensi dapat dikembangkan secara utuh maka 

akan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk 

memiliki multi kecerdasan yang dimiliki oleh 

manusia dalam memperoleh makna hidup. 

Multidimensi dalam kesenian ada beberapa hal, 

                                                           
14

 Soedarsono, Pengantar Apresiasi Seni (Jakarta: Balai Pustak,1992),14 
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yaitu: kecerdasan kinestetik, kepekaan inderawi, 

kemampuan berfikir, kepekaan rasa, seni dan 

kreativitas, kemampuan sosial dan kemampuan 

estetik. Ketujuh jenis kecerdasan yang dibangun 

dalam pendidikan seni ada dalam tubuh dan ruh 

karawitan.
15

 

b. Alat Musik Karawitan 

 Gamelan adalah alat kesenian tradisional 

Jawa. Kata gamelan terjadi dari perkembangan 

kata Gembel yang berarti alat untuk memukul. 

Barang yang digembel disebut gembelan yang 

kemudian bergeser menjadi gamelan. Menurut 

pengertian secara umum, gamelan ialah salah satu 

pernyataan musikal berupa kumpulan alat-alat 

musik (bunyi-bunyian) tradisional dalam jumlah 

besar yang terdapat di pulau jawa. Menurut 

Purwanto  gamelanmerupakan alat musik 

tradisioanal daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, 

Sunda dan Bali. Secara umum gamelan 

merupakan suatu simfoni atau ensambel dari 

beberapa alat musik. Tangga nada yang 

                                                           
15

 Wardani dan Cuk Kemari, pendidikan seni berbasis budaya dalam 

meningkatkan multikecerdasan(Bandung:APSI),23. 
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digunakan adalah tangga nada pentatonis (pelog 

dan slendro). 

 Soeroso menjelaskan bahwa ditinjau dari 

arti katanya gamelan berarti ricikan atau 

instrumen yang berbunyi dengan cara 

dipukul. Ditinjau dari maknanya, gamelan ini 

berarti kelompok-kelompok ricikan yang 

membentuk kesatuan jenis tabuhan. Instrumen 

gamelan terdiri dari kendhang, kenong, kethuk, 

kemanak, kempyang, saron, demung, peking, 

bonang, gender, slenthem, slentho, gong, 

gambang, rebah, siter, kempul, bedhug dan 

suling. Sunaryo mengemukakan aktivitas bermain 

gamelan adalah suatu kegiatan membunyikan 

ricikan gamelan, yang dilakukan dalam sebuah 

kelompok, yang diatur dalam ritme tertentu. 

Kegiatan membunyikan gamelan harus mengikuti 

cara-cara tertentu agar menghasilkan suara yang 

pas dan enak untuk didengarkan. Selain itu juga 

harus saling berinteraksi dengan pemain lain agar 

bunyi gamelan yang dihasilkan bisa selaras. 

Setiap pemain gamelan (penabuh) harus mampu 
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mengatur emosinya masing-masing agar dapat 

mengimbangi permainan penabuh yang lain.
16

 

  Kata ”Gamelan”, secara fisik adalah alat 

musik tradisi bangsa Indonesia yang terdapat di 

Jawa dan Bali dengan nada-nada berlaras slendro 

dan pelog, dibunyikan dengan cara ditabuh , 

walaupun ada pula yang ditiup, digesek, dan 

dipetik. Istilah gamelan di Barat tidak hanya 

digunakan untuk menunjuk sebagian atau 

seperangkat alat musik (gamelan), tetapi juga 

meliputi berbagai aspek, musikal, dan kultural 

yang terkait dengan keberadaan dan penggunaan 

alat-alat musik gamelan tersebut. Sedangkan di 

kalangan masyarakat karawitan di Indonesia, 

terutama para praktisi, istilah gamelan biasa 

digunakan hanya untuk menyebut sejumlah atau 

seperangkat ricikan/ alat musik atau instrumen 

musik, dengan jenis dan jumlah tertentu yang 

sudah memenuhi syarat untuk memenuhi 

                                                           
16

 Narulia Asrandini dan Kondang Budiyani,” Perbedaan Kecerdasan 

Emosi Antara Remaja Yang Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan 

Dengan Remaja Yang Tidak Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan”, 

jurnal Psikologi Integratif, No. 1, (Juni 2013), 76. 
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kebutuhan dan atau keperluan tertentu. Gamelan 

merupakan seperangkat ricikan yang sebagian 

besar terdiri dari alat musik pukul atau perkusi, 

yang dibuat dari bahan utama logam (perunggu, 

kuningan, besi, atau bahan lain), dilengkapi 

dengan ricikan-ricikan dengan bahan kayu dan 

atau kulit maupun campuran dari kedua atau 

bahkan ketiga bahan tersebut. Kata nggamel 

(dalam bahasa Jawa), dapat berarti memukul.
17

 

c. Cara Bermain Alat Musik Gamelan Dalam 

Karawitan 

 Sunaryo menjelaskan bahwa saat bermain 

gamelan harus bisa menyesuaikan permainannya 

agar dapat menghasilkan bunyi yang sesuai. 

Selanjutnya dikatakan Sunaryo bahwa ketika 

membawakan sebuah instrumen gamelan, seorang 

pemain harus mengendalikan permainan sesuai 

dengan proporsinya, masing-masing individu 

tidak diperbolehkan untuk menonjolkan 

kemampuannya secara berlebihan, tiap pemain 

                                                           
17

 Endah Prasetyaningrum, Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni 

Karawitan Jawa Sebagai Proses 

Pembentukan Team Work Antarsiswa, Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, 30. 
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harus menghormati keberadaan pemain lain dalam 

kelompok musik tersebut dan harus menjaga 

kekompakan. Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Supanggah bahwa suatu permainan musik 

tradisional selalu membutuhkan organisasi 

musikal ini dibutuhkan agar sebuah permainan 

dapat berjalan secara teratur. 

 Sunaryo juga menyatakan bahwa bermain 

gamelan selain belajar tentang teknik bermain 

gamelan juga berarti belajar budaya jawa, belajar 

mempedulikan sesama dan belajar mengasah 

kepekaan emosi serta menyalurkan ekspresi 

emosi. Raharjo juga mengemukakan bahwa ketika 

masuk ke ruang gamelan, baik akan menabuh atau 

belajar menabuh akan ditemui aturan-aturan di 

dalamnya yaitu cara berjalan di antara gamelan, 

sikap duduk yang harus duduk bersila dengan 

lesehan, mimik, cara memegang tabuh, cara 

menabuh dan sebagianya yang secara keseluruhan 

tidak boleh menunjukkan kesan rendah diri, takut 

tetapi juga tidak boleh terdapat rasa sombong dan 

pamer. Soedarsono mengungkapkan bahwa sikap 

duduk yang harus duduk bersila dengan lesehan 
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selain bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan menabuh secara tidak langsung juga 

akan membimbing para penabuh menjadi manusia 

yang sabar, tekun, rendah hati, meningkatkan 

kepekaan rasa dan dapat menjalin kerjasama 

dengan penabuh lainnya atau menjalin hubungan 

yang baik antar pemain.
18

 

 Menurut Supanggah (2002: 58-68), 

perangkat gamelan standar, yaitu perangkat 

gamelan yang terdiri dari berbagai jenis 

kombinasi dan komposisi jumlah serta macam 

ricikan, digunakan untuk berbagai keperluan, dari 

ritual, kemasyarakatan, sampai yang paling 

profan, hiburan komersil, terdiri atas: 

a. Rebab (rebab ponthang untuk slendro dan 

rebab byur untuk pelog) 

b. Kendhang (kendhang ageng, kendhang 

ketipung, kendhang penunthung, 

kendhang ciblon, dan kendhang 

wayangan) 

                                                           
18

 Narulia Asrandini dan Kondang Budiyani,” Perbedaan Kecerdasan 

Emosi Antara Remaja Yang Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan 

Dengan Remaja Yang Tidak Mengikuti Aktivitas Bermain Gamelan”, 

jurnal Psikologi Integratif, No. 1, (Juni 2013), 77-78. 
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c. Gendèr (gendèr slendro dan gendèr 

pelog) 

d. Gendèr penerus (gendèr slendro, gendèr 

pelog nem, dan gendèr pelogbarang) 

e. Bonang barung (bonang barung slendro, 

dan bonang barung pelog, masingmasing 

dengan 10 atau 12 pencon) 

f. Bonang penerus (bonang penerus 

slendro, dan bonang penerus pelog, 

masing-masing dengan 10 atau 12 

pencon) 32 

g. Gambang (gambang slendro dan 

gambang pelog) 

h. Slenthem (slenthem slendro dan slenthem 

pelog) 

i. Demung (demung slendro dan demung 

pelog) 

j. Saron barung (saron barung slendro dan 

saron barung pelog) 

k. Saron penerus (saron penerus slendro 

dan saron penerus pelog) 

l. Kethuk-kempyang 

m.  Kenong 
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n.  Kempul 

o.  Gong suwukan 

p. Gong ageng atau gong besar 

q. Siter atau celempung 

r. Suling
19

 

d. Gendhing Atau Lagu Dalam Karawitan 

 Gendhing dalam arti umum adalah lagu. 

Sedangkan gendhing dalam arti khusus adalah 

nama dari suatu lagu tertentu, misalnya: Gendhing 

Gambirsawit. Dalam seni gamelan, macam 

gendhing digolongkan menjadi tiga, yaitu: 1) 

gendhing alit, 2) gendhing madya, dan 3) 

gendhing ageng. 33 Lagu dalam pemahaman 

masyarakat luas berarti komposisi musikal. 

Dalam seni karawitan atau musik gamelan Jawa, 

komposisi musikal karawitan disebut gendhing. 

Melodi merupakan salah satu unsur pembentuk 

dan atau yang terdapat di dalam suatu komposisi 

musikal. Istilah gendhing digunakan untuk 

menyebut komposisi karawitan atau gamelan 

                                                           
19

 Endah Prasetyaningrum, Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni 

Karawitan Jawa Sebagai Proses 

Pembentukan Team Work Antarsiswa, Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, 31-32. 
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dengan struktur formal relatif panjang, terdiri atas 

dua bagian pokok, merong dan inggah. 

Martopangrawit, menyebutkan bahwa gendhing 

adalah susunan nada dalam karawitan (Jawa) 

yang telah memiliki bentuk. Terdapat beberapa 

macam bentuk gendhing, yakni: kethuk 4 arang, 

kethuk 8 kerep, kethuk 2 arang, kethuk 4 kerep, 

kethuk 2 kerep, ladrangan, ketawang, lancaran, 

sampak, srepegan ayak-ayak, kemuda, dan 

jineman.
20

 

e. Laras (Tangga Nada Gamelan Jawa) 

 Laras dalam dunia karawitan dan tembang 

Jawa selain digunakan untuk menyebut tangga 

nada juga nada. Di dalam karawitan Jawa dan 

tembang Jawa, memiliki dua tangga nada, yaitu: 

laras slendro (tangga nada slendro) dan laras 

pelog (tangga nada pelog). Jamalus, tangga nada 

atau laras diartikan sebagai serangkaian nada 

berurutan dengan perbedaan tertentu membentuk 

sistem nada. Sedangkan laras dalam arti nada 

                                                           
20

 Endah Prasetyaningrum, Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni 

Karawitan Jawa Sebagai Proses 

Pembentukan Team Work Antarsiswa, Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, 32-33. 
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adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi 

yang bergetar dengan kecepatan getar teratur. Jika 

sumber bunyi bergetar dengan cepat maka bunyi 

yang dihasilkan tinggi. Jika getaran sumber bunyi 

itu lambat, maka bunyi terdengar rendah. Semua 

nada musikal terdiri atas empat unsur, yakni: 1) 

tinggi-rendah nada, 2) panjang-pendek nada, 3) 

keras-lemah bunyi, dan 4) warna suara (Miller 

dalam Widodo 2008:54).
21

 

f. Titi Laras 

 Menurut Sumarto dan Suyuti, titi berarti 

tulisan atau tanda, sedangkan laras adalah urutan 

nada dalam satu gembyangan (1 oktaf), yang 

sudah tertentu jaraknya atau tinggi-rendahnya. 

Sehingga pengertian titi laras adalah tulisan atau 

tanda, sebagai penyimpulan nada-nada yang 

sudah tertentu tinggi rendahnya dalam satu 

gembyang, yang berfungsi: 1) untuk mencatat dan 

membunyikan gendhing atau tembang, 2) untuk 

belajar menabuh atau menembang.  

 Titi laras adalah istilah yang digunakan di 

lingkungan karawitan untuk menyebut notasi, 
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 Ibid,33-34. 



34 

 

 

yaitu lambang yang mewakili tinggi dan harga 

laras (nada). Sampai saat ini, titi laras yang masih 

paling banyak digunakan di lingkungan karawitan 

(di Surakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta), 

adalah titi laras kepatihan. Sistem titi laras 

kepatihan menurut Siswanto (1986: 5), diciptakan 

oleh RT. Warsodiningrat abdi dalem kepatihan 

Surakarta. Dalam sistem kepatihan, bentuk titi 

laras adalah berwujud angka. Angka tersebut 

berdasarkan tinggi rendahnya suara dalam bilah 

gamelan, baik bilah gamelan slendro maupun 

pelog. Bentuk titi laras slendro ialah 1, 2, 3, 5, 6 

sedangkan pelog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka-angka 

tersebut dalam karawitan dibaca dengan 35 

bahasa Jawa yaitu 1 dibaca (siji), 2 (loro), 3 

(telu), 4 (papat), 5 (lima), 6 (nem), dan 7 (pitu). 

Akan tetapi demi efisiennya cukup disingkat ji, 

ro, lu, pat, ma, nem, pi saja. 

5.1 Titi laras slendro  

 Titi laras slendro dibagi menjadi 

bermacam-macam pathet (Siswanto 1986: 15) 

yaitu : 
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- Laras slendro pathet sanga: 5 6 1 2 3 5 

- Laras slendro pathet nem : 2 3 5 6 1 2 

- Laras slendro pathet manyura: 6 1 2 3 5 6 

Masing-masing laras tersebut apabila dibaca 

secara solmisasi kurang lebih hampir sama 

dengan do – re – mi – sol – la – do. 

5.2 Titi laras pelog 

Dalam gamelan pelog ada tiga pathet (sistem 

tangga nada pentatonis) yang dapat diciptakan, 

yaitu laras pelog pathet barang, laras pelog 

pathet nem, dan laras pelog pathet lima . 

-   Laras pelog pathet barang, nada pokok terdiri 

dari 6 (nem), 7 (pitu), 2 (lara), 3 (telu), 5 

(lima), 6 (nem). Suara 6 – 7 intervalnya kecil, 7 

– 2 intervalnya besar, 2 – 3 intervalnya kecil, 3 

– 5 intervalnya besar, dan 5 – 6 mempunyai 

interval kecil. 

 -  Laras pelog pathet nem, nada pokok terdiri dari 

2 (lara), 3 (telu), 4 (papat), 5 (lima), 6 (nem), 1 

(siji), 2 (lara). Jarak antar titi nada masing-

masing: 2 – 3 kecil, 3 – 5 besar, 5 – 6 kecil, 6 – 

1 besar, sedangkan 1 – 2 kecil.   
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-  Laras pelog pathet lima, nada pokok terdiri 

dari 5 (lima), 6 (nem), 1 (siji), 2 (lara), 4 

(papat), dan 5 (lima). Jarak antar titi nada 

masing-masing: 5 – 6 kecil, 6 – 1 besar, 1 – 2 

kecil, 2 – 4 besar, sedangkan 4 – 5 kecil.
22

 

g. Irama Atau Wirama 

 Irama atau wirama merupakan unsur 

musikal terpenting dalam karawitan Jawa selain 

laras. Menurut Martapangrawit, pengertian irama 

adalah pelebaran dan penyempitan gatra dengan 

kelipatan atau perbandingan dua jenis irama, 

antara lain: lancar, tanggung, dados, wilet, dan 

rangkep. Tingkatan irama tersebut diidentifikasi 

berdasarkan ukuran satuan jumlah sabetan 

(pukulan) saron penerus dalam penyajian 

gendhing, seperti contoh berikut: 

o Irama lancar dengan tanda 1/1, yaitu satu 

sabetan balungan      mendapatkan satu 

sabetan saron penerus 

o Irama tanggung dengan tanda ½, yaitu satu 

sabetan balungan mendapatkan dua 

sabetan saron penerus 
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o Irama dados dengan tanda ¼, yaitu satu 

sabetan balungan mendapatkan empat 

sabetan saron penerus 

o Irama wilet dengan tanda 1/8, yaitu satu 

sabetan balungan mendapatkan delapan 

sabetan saron penerus 

o Irama rangkep dengan tanda 1/16, yaitu 

satu sabetan balungan mendapatkan enam 

belas sabetan saron penerus.
23

 

 Penjelasan di atas adalah identifikasi irama 

menurut dimensi ruang, yang ditandai oleh 

perjalanan balungan. Sedangkan identifikasi 

irama menurut dimensi waktu (tempo) perjalanan 

gendhing, balungan, atau lagu terdiri atas tiga 

macam (Supanggah 2002:127), yakni: 

- Tamban, juga sering disebut alon, langsam, 

nglentreh digunakan        untuk tempo lambat 

- Sedheng, untuk menyebut tempo sedang 

- Seseg, atau cepet untuk menyebut tempo 

cepat 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa seni karawitan adalah seni 
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musik tradisional yang dibawakan secara 

berkelompok, dengan alat musik gamelan 

sebagai instrumennya, yang memiliki sistem 

nada/ tangga nada (laras), yaitu laras pelog 

dan laras slendro.
24

 

 

3. Kecerdasan 

a. Kecerdasan Emosional 

 EQ adalah kemampuan mengetahui 

perasaan sendiri dan perasaan orang lain, serta 

menggunakan perasaan tersebut menuntun pikiran 

dan perilaku seseorang. Sejalan dengan hal 

tersebut, Goleman  mendefinisikan EQ adalah 

kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan 

perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri 

dan dalam hubungan dengan orang lain. 

  Goleman yang mengadaptasi model 

Salovey-Mayer membagi EQ ke dalam lima unsur 

yang meliputi: kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati, dan kecakapan dalam membina 

hubungan dengan orang lain. Kelima unsur 
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tersebut dikelompokkan ke dalam dua kecakapan, 

yaitu: a) Kecakapan pribadi; yang meliputi 

kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi; 

serta b) Kecakapan sosial; yang meliputi empati 

dan keterampilan sosial. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan 

merasakan, memahami orang, lain, dan secara 

efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi 

sebagai sumber energi, informasi, koneksi dalam 

bersosialisasi dengan orang lain. 
25

 

   Kecerdasan emosional adalah suatu cara 

baru untuk membesarkan anak. Mempelajari 

perkembangan kepribadian anak intelligence 

quotient (IQ) merupakan salah satu alat yang 

banyak digunakan untuk mengetahuinya. Namun 

belakangan berkembang suatu alat yang disebut 

emotional quotient (EQ) yang oleh pakar 

dianggap sebagai salah satu alat yang baik untuk 

mengukur kecerdasan emosional anak. Menurut 

Lawrence Shapiro (1997) kecerdasan emosional 
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anak dapat dilihat pada (a) keuletan, (b) 

optimisme, (c) motivasi diri, dan (d) antusiasme. 

Lebih lanjut Lawrence  Shapiro mengemukakan 

kecerdasan emosional (EQ) pengukurannya bukan 

didasarkan pada kepintaran seorang anak, tetapi 

melalui suatu yang disebut dengan karakteristik 

pribadi atau”karakter”. 

   Berbagai penelitian menemukan 

keterampilan sosial dan emosional akan semakin 

penting peranannya dalam kehidupan daripada 

kemampuan intelektual. Atau kata lain memiliki 

EQ tinggi mungkin lebih penting dalam 

pencapaian keberhasilan ketimbang IQ tinggi 

yang diukur berdasarkan uji standar terhadap 

kecerdasan kognitif verbal dan nonverbal. 

   Istilah kecerdasan emosional pertama kali 

dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Pater 

Salovey dari Harvard University dan Jhon Mayer 

dari University of New Hampshire untuk 

menerangkan kualitas-kualitas emosional yang 

tampaknya penting bagi keberhasilan. Kualitas-

kualitas ini antara lain adalah (1) empati, (2) 

mengungkapkan dan memahami perasaan, (3) 
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mengendalikan amarah, (4) kemandirian, (5) 

kemampuan menyesuaikan diri, (6) diskusi, (7) 

kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, 

(8) ketekunan, (9) kesetiakawanan, (10) 

keramahan, dan (11) sikap hormat.
26

 

   Menurut penelitian Daniel Goleman 

seorang psikolog dari Harvard telah menunjukkan 

bahwa manusia memiliki suatu jenis potensi dasar 

yang lain yaitu kecerdasan emosional (EQ: 

Emotional Quotien), menurut pendapatnya  

bahwa IQ akan dapat bekerja efektif apabila 

seseorang mampu memfungsikan EQ-nya. IQ 

hanyalah merupakan satu unsur pendukung 

keberhasilan seseorang, keberhasilan itu akan 

tercapai tergantung kepada kemampuan seseorang 

itu menggabungkan antara IQ dan EQ.  

   IQ hanya mendukung sekitar 20% faktor-

faktor yang menentukan suatu keberhasilan, 80% 

sisanya berasal dari faktor lain, termasuk 

kecerdasan emosional. Penelitian terobosan ini 

memiliki berbagai implikasinya bagi lingkungan 
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bisnis dan bagaimana cara kita mengelola diri kita 

sendiri dengan orang lain. EQ mencakup semua 

sikap atau kemampuan pribadi (personal 

competence) seperti: Mengenal emosi 

diri/kesadaran diri, mengelola emosi/ pengaturan 

diri, motivasi diri, mengenal emosi orang 

lain/empati, membina hubungan sosial. 

   Menurut Patricia Paton kecerdasan 

emosional adalah kemampuan individu dalam 

menggunakan (mengelola) emosinya secara 

efektif untuk mencapai tujuan, membangun 

hubungan yang produktif dengan orang lain dan 

meraih keberhasilan.
27

 

   Penelitian peak-experience menurut teori 

Hirarki Kebutuhan Maslow menunjukkan bahwa 

musik dapat menjadi salah satu pemicu yang 

paling efektif dari berbagai pengalaman emosi. 

Berlyne, Mandler dan juga Meyer menegaskan 

bahwa berbagai stimulus dalam kehidupan sehari-

hari berperan sebagai faktor penting dan 

pengalaman emosi saat mendengarkan musik. 
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Sejumlah hasil penelitian menunjukkan, orang 

sering menggunakan musik sebagai ‘pengingat  

nilai kejadian masa lalu’, dan sebuah lagu yang 

spesifik dapat secara kuat berasosiasi dengan 

masa tertentu dan kehidupan seseorang.
28

  

b. Kecerdasan Musikal 

 Musik dipercaya memiliki banyak 

keunggulan  khususnya dalam membantu anak 

untuk mengembangkan intelektual, emosi, 

motorik, dan keterampilan sosial. Salah satu 

penelitian membuktikan hubungan antara musik 

dan kemampuan membaca terhadap dua 

kelompok subjek. Kelompok yang satu diberi 

treatment (aktivitas musik dengan metode kolay) 

dan yang satu lagi sebagai kelompok kontrol. 

Kelompok kontrol adalah subjek yang telah 

diseratakan baik usia, IQ, maupun status 

ekonominya. Instruksi musik akan diberikan 

secara intensif selama lima hari per minggu, 

masing-masing 40 menit per hari, dalam jangka 

waktu penelitian tujuh bulan. Sebelum diberi 

perlakuan, dilakukan pengukuran kemampuan 
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subjek dalam hal membaca yang kemudian diuji 

lagi di akhir penelitian. Pada akhir penelitian 

diperoleh bukti bahwa skor kelompok yang 

mendapat treatment musik lebih tinggi dari pada 

kelompok kontrol, masing-masing sebesar 88% 

dan 72%. Model konsep berfikir kreatif dalam 

musik merupakan: 

1. Produk: berhubungan dengan tiga cara yang 

melibatkan  individu dengan musik meliputi: 

a. Komposisi, yaitu konsep dan perekaman 

bentuk-bentuk suara untuk disajikan. 

b. Penyajian atau improvisasi, yaitu 

pengiriman bentuk-bentuk suara yang sudah 

disiapkan oleh pemain saat dipertunjukkan. 

c. Analisis, yaitu proses mengerti dan 

menyatakan bentuk-bentuk suara secara 

tertulis atau verbal. 

2 Kemampuan yang memungkinkan terjadinya 

proses berfikir. Kemampuan ini membentuk 

dasar kecerdasan musikal dan berinteraksi 

dengan proses berfikir secara kompleks yang 

terdiri dari: 
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a. Kecerdasan musikal, yaitu kemampuan 

individu yang dipengaruhi oleh lingkungan 

dari masa perkembangan sampai masa 

dewasa. Kemampuan ini terwujud melalui 

pemahaman tonal dan irama, kemampuan 

membentuk ekspresi musik(sintaksis), 

keluasan, fleksibilitas, dan orisinalitas. 

b. Pemahaman kontekstual yaitu fakta-fakta 

kognitif sebagai materi untuk memahami 

musik. 

c. Keahlian, yaitu kemampuan untuk 

mengamalkan pengetahuan yang 

sesungguhnya dalam tugas memperagakan 

musik. 

d. Sensitivitas estetis, yaitu bentuk-bentuk 

suara yang menimbulkan respons emosi dan 

tingkat yang tinggi dan diperoleh melalui 

latihan panjang. 

3. Kondisi yang dimungkinkan: keterampilan-

keterampilan yang mendorong proses berfikir 

kreatif akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi 

ekstra musikal. Kondisi tersebut berupa 

motivasi bawah sadar, lingkungan, alat musik, 
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harapan masyarakat, fasilitas, keluarga dan 

kepribadian. 

4. Proses berfikir: dalam pendidikan musik 

banyak dipraktikkan teknik untuk 

meningkatkan keterampilan namun belum 

banyak yang mengalami proses bagaimana 

kemampuan dan kondisi yang menunjang itu 

dihubungkan dengan produk yang kreatif
29

 

Kecerdasan musikal adalah kemampuan 

menangani bentuk-bentuk musikal, dengan 

cara mempersepsi (misalnya, sebagai pemikat 

musik), membedakan (misalnya, sebagai 

kritikus musik), mengubah (misalnya, sebagai 

komposer), dan mengekspresikan (misalnya, 

sebagai penyanyi). Kecerdsaan ini meliputi 

kepekaan pada irama, pola titik nada atau 

melodi, dan warna nada atau warna suara suatu 

lagu. Orang dapat memiliki pemahaman musik 

figural atau”atas bawah” (global intuitif) 
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pemahaman formal atau “bawah atas” 

(analisis, teknis), atau keduanya.
30
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan karakteristik-karakteristik: (a) berpijak pada 

konsep naturalistik, (b) kenyataan berdimensi jamak, 

kesatuan utuh, terbuka, berubah, (c) hubungan peneliti 

dan objek berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, 

peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif,  judgment, 

(d) setting penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu, 

(e) analisis subjektif, intuitif, rasional, dan (f) hasil 

penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, 

situasional.
31

 

 Ada lima macam metode kualitatif yaitu metode 

etnografis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar 

(grounded theory), dan studi kritikal.
32

 Dalam penelitian 

ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Studi kasus adalah suatu bentuk pendekatan yang 

memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi dari 
                                                           
31
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waktu ke waktu, peneliti seolah-olah bertindak selaku 

saksi hidup dari perubahan itu.
33

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian 

kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, peranan 

peneliti yang menentukan skenarionya.
34

 Untuk itu 

dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, 

sedangkan instrumen lain sebagai penunjang. Peneliti 

sebagai instrumen kunci, bertindak melakukan 

penjajakan awal melalui metode observasi, wawancara, 

kemudian menghimpun data, mengolah dan menganalisis 

data yang kemudian pada akhirnya data tersebut 

menghasilkan sebuah kesimpulan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 Peneliti mengambil lokasi penelitian di SDN 

SEMBOWO II Kecamatan Sudimoro Pacitan. SDN 
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SEMBOWO II memiliki kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan yang berjalan sejak tahun 2009 hingga 

sekarang. Di SD ini terdapat jenjang pendidikan yaitu 

kelas I sampai kelas VI, namun yang mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan hanya kelas, IV dan kelas V. 

Peneliti tertarik memilih lokasi SDN SEMBOWO II ini 

karena ingin mengetahui peran kegiatan ekstrakurikuler 

dalam meningkatkan kecerdasan siswa. 

 

D. Data Dan Sumber Data 

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.
35

 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah: Manusia 

(person), yang meliputi kepala sekolah, guru 

ekstrakurikuler karawitan, guru kelas, dan siswa. Data 

pada penelitian ini adalah data tentang Kecerdasan 

emosional dan Kecerdasan Musikal Siswa. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

 Janis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara 

yang pertaanyaan-pertanyaannya telah disiapkan, 

seperti menggunakan pedoman wawancara.
36

 

Wawancara ini dilakukan kepada kepala sekolah, guru 

ekstrakurikuler karawitan, guru kelas dan siswa. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui 

peran kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan 

kecerdasan siswa SDN SEMBOWO II Kecamatan 

Sudimoro Pacitan. (Lampiran) Hasil wawancara dari 

informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode 

transkrip wawancara. 

2. Observasi 

  Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

observasi partisipatif yaitu peneliti iku melibatkan diri 

ke kehidupan sehari-hari di lokasi penelitian. Peneliti 
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ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

mengamati objek yang diteliti. Yaitu siswa pada saat 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan. 

 Teknik tersebut digunakan untuk menggali data 

tentang peran kegiatan ekstrakurikuler dalam 

meningkatkan kecerdasan musikal dan kecerdasan 

emosional siswa. (Lampiran) Hasil observasi dari 

objek tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode 

transkrip observasi. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam 

bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen 

yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk 

catatan dalam kertas (hard copy) maupun elektronik 

(soft copy). Dokumen dapat berupa buku, artikel 

media masa, catatan harian, manifesto, undang-

undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan 

lainnya. Dokumen berguna jika peneliti yang ingin 

mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa 

tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancarai 

langsung para pelaku.
37
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  Teknik dokumentasi ini berupa gambar 

sekolah tempat peneliti melakukan penelitian, video 

dan gambar siswa pada saat melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler. Teknik ini sebagai sumber informasi 

pendukung karena mampu mengambarkan peristiwa 

yang terjadi. (Lampiran) Hasil dokumentasi dari objek 

tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode transkrip 

dokumentasi. 

 

F. Teknik Analisa Data 

 Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan-

nya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan tiga 
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tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan.
38

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen dalam analisis data ( Miles dan 

Huberman) 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Sekolah 

  Sekolah Dasar Negeri 2 Sembowo beralamat 

di Jl. Sumberejo  No. 5 Dusun Purworejo, Desa 

Sembowo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. 

Sekolah ini bersetatus negeri dengan nomor statistik 

101051212023. SD Negeri 2 Sembowo awalnya 

bernama SD Negeri Klepu V. Sekolah ini berganti 

nama pada tahun 2007 menjadi SD Negeri 2 

Sembowo karena beralih menjadi desa baru yaitu 

Desa Sembowo. Luas bangunan sekolah ini yaitu 

693𝑚2. Pada awal berdiriya Sekolah Dasar Negeri 2 

Sembowo masih belum stabil pembelajarannya karena 

kegiatan pembelajarannya masih menumpang di 

rumah-rumah warga. Sehingga pada tahun 1986 

dibangun gedung  sekolah. 

  Seiring berjalannya waktu jumlah siswa 

semakin banyak. Sehingga  Sekolah melakukan 

pembenahan dan pemenuhan sarana dan prasarana 

kegiatan pembelajaran, dan pemenuhan tenaga 
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pengajar. Sekolah ini memiliki 6 ruang kelas, 2 ruang 

guru, 1 gudang, 4 toiet untuk guru dan siswa, dan 

memiliki 1 lapangan bola voli . Jumlah guru dan staf 

di sekolah ini ada 10 orang, terdiri dari guru kelas  ada 

6, 1 kepala sekolah, 2 staf tata usaha (TU), dan 1 

penjaga sekoah. Jumlah siswa di sekolah ini ada 98. 

Sekolah ini memiliki Visi Dan Misi sebagai berikut: 

a. Visi 

Unggul dalam proses belajar bersaing dalam 

prestasi sekolah berdasarkan iman dan taqwa 

b. Misi 

1. Menyeimbangkan perkembangan intelektual, 

emosi dan spiritual sehingga terbentuk pribadi 

unggul dan berkualitas 

2. Melaksanakan pembelajaran aktif, efektif dan 

menyenangkan (PAKEM ) 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dan sarana penunjang pendidikan 

4. Meningkatkan dan mengembangkan iptek, 

keunggulan global dan lokal 

5. Menjalin kerja sama yang harmonis antara 

warga sekolah dan lingkungan. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Musikal  

  Berdasarkan penelitian diketahui bahwa 

kecerdasan musikal siswa semakin lama semakin 

meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini 

dibuktikan dengan siswa bisa bermain karawitan 

dengan baik dengan memperhatikan tempo, laras nada 

serta kemampuan menciptakan variasi. Siswa mampu 

memberikan penyajian gendhing atau lagu yang baik 

dengan nada yang sudah ditentukan oleh pelatih. 

Kemampuan mereka dalam membedakan warna, 

tempo serta ketepatan nada sudah baik, yang pada 

awalnya belum mengenal nada sekarang bisa 

menguasai bahkan bila bermain karawitan mereka 

sering tidak menggunakan buku not karawitan karena 

mereka sudah banyak yang hafal. Didukung dengan 

wawancara dari bapak Lamijo selaku guru 

ekstrakurikuler karawitan menyatakan 

“siswa dalam bermain karawitan semakin lama 

malah semakin berkembang baik dari penguasaan 

permainan gamelan maupun penguasaan nada atau 

not. Jadi siswa kadang-kadang tidak memerlukan 
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not karena sudah hafal dengan lagu yang 

dimainkan”. 

   Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa semakin lama kecerdasan musikal siswa 

berkembang seiring berjalannya waktu karena mereka 

sering latihan dalam bermain karawitan. 

 

2. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional 

Siswa 

  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

kecerdasan emosional siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan sudah baik/meningkat. 

Sejak mengikuti ekstrakurikuler karawitan kecerdasan 

emosional siswa semakin berkembang, baik empati, 

simpati, kesadaran diri, motivasi, pengeturan diri, dan 

ketrampilan sosial. Melalui kegiatan ekstrakurikuler 

ini, siswa mempunyai kegiatan yang bisa 

meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, empati 

diantara siswa sehingga dapat menjadi suatu 

kelebihan tersendiri untuk sekolah. Pada awalnya 

siswa yang belum mengikuti ekstrakurikuler ini hanya 

bermain dengan temannya, tetapi sekarang sejak 
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mengikuti ekstrakurikuler karawitan mereka memiliki 

kegiatan yang berarti. Mereka bisa belajar 

kedisiplinan, kekompakan dan toleransi pada sesama 

pemain karawitan serta mereka dapat 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. Di dukung oleh wawancara dengan bapak 

kustono guru kelas VI  

“siswa yang mengikuti ekstrakurikuler lebih 

anteng dari pada yang tidak mengikuti 

ekstrakurikuler”.  

  Maksud dari pernyataan beliau yaitu siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan lebih 

tenang dan bisa dikondisikan di dalam kelas maupun 

di luar kelas. Hal senada juga disampaikan oleh bapak 

Wiji Yogo Pamuji  

“siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan 

lebih anteng, sedangkan yang tidak mengikuti 

ekstrakurikuler tidak mengikuti kegiatan lain 

selain bermain”.  

  Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional siswa meningkat dalam 

kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan dalam 

pembelajaran. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 



60 

 

 

mempunyai kegiatan yang berarti daripada yang tidak 

mengikuti ekstrakurikuler karawitan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Musikal Siswa 

 Kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SD Negeri 

2 Sembowo Kecamatan Sudimoro Pacitan mempunyai 

berbagai manfaat diantaranya, siswa dapat mengetahui 

budaya jawa yang sekarang mulai terkikis oleh budaya 

dari luar negeri dan kelak siswa mampu melestarikan 

budaya tersebut agar tidak punah, serta siswa bisa 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SD Negeri 2 

Sembowo mempunyai peran yang begitu besar dalam 

meningkatkan kecerdasan musikal siswa. Peran yang 

bisa ditunjukkan oleh kegiatan ekstrakurikuler karawitan 

ini adalah sebagai media bagi siswa untuk mengenal dan 

mempelajari bagaimana seni karawitan itu sendiri. 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler karawitan guru dapat 

mengenalkan kepada siswa mengenai apa itu karawitan 

dan bagaimana cara memainkannya. Siswa yang masuk 

dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan akan mengenal 
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budaya kesenian daerah. Di dalam kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan siswa dapat secara langsung 

melihat dan memainkan alat-alat musik gamelan. 

Apabila siswa sudah mengenal dan melihat seperti apa 

karawitan maka akan timbul dalam diri siswa untuk 

mempelajarinya. Karena siswa sering berlatih karawitan 

maka kecerdasan musikal siswa akan semakin tumbuh 

dan berkembang. Menurut guru ekstrakurikuler pada 

awalnya siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

karawitan dari memahami not, urutan lagu, tempo, dan 

laras nada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu karena 

sering latihan mereka lama kelamaan bisa memahaminya 

dan bermain dengan benar. Hal ini terlihat dari  siswa 

mampu memainkan karawitan dengan baik, mampu 

mengenali nada, mengontrol tempo, mengenali warna 

nada serta menciptakan variasi yang sudah ditentukan 

oleh pelatih  
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Gambar 5.1 Not karawitan mugi rahayu 

  Siswa mampu mengenali nada artinya siswa 

mampu memahami urutan dan pengaturan dalam 

memainkan karawitan misalnya pada not karawitan di 

atas siswa harus  bermain dengan memperhatikan 

bagian-bagian tertentu (Gambar 5.1). Misalnya pada not 

selain yang ada tulisan (Bk) itu bagian demung, saron, 

peking, kenong dan juga gong. Untuk alat musik kenong 

dan gong cara memukulnya dengan bergantian misalnya 

pada not 3 6 1 – untuk kenongnya memukul ketuk di 

angka 6 atau not 6 dan gongnya pada gong not 1 begitu 

seterusnya. 

  Mengontrol tempo yaitu siswa mampu 

mengontrol permainan mereka dari yang tempo biasa ke 

tempo yang cepat. Misalnya pada ketukan kendang ini 

siswa harus mengubah tempo permainannya menjadi 

lambat ataupun sebaliknya. Dua kali pengulangan not di 
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atas (Gambar 5.1), instrumen karawitan atau tempo 

karawitan berubah menjadi cepat. Dan dua kali 

pengulangan lagi temponya akan lambat sampai nanti 

lagu selesai. Dan siswa mampu memainkannya dengan 

baik sesuai dengan not dan instruksi dari pelatih.  

  Mengenali warna nada yaitu suara atau hasil 

nada yang dihasilkan pada saat memukul gamelan. 

Misalnya pada not di atas dua kali pengulangan not yang 

pertama siswa harus memukul gamelan dengan halus dan 

dua kali pengulangan not yang siswa harus memukulnya 

dengan keras. Untuk pengulangan not yang ketiga siswa 

harus memukulnya dengan halus karena pada urutan 

yang ketiga ini ada yang menyanyikan lagu sehingga 

dapat tercipta keharmonisan antara musisi dan penyanyi 

atau dalam karawitan bisa disebut sinden. Dan siswa 

mampu mengenali warna dengan baik. Ini dibuktikan 

dengan siswa mampu membawakan lagu yang baik 

dengan kesesuaian nada dengan not yang baik juga.  

  Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui 

bahwa ekstrakurikuler karawitan dapat meningkatkan 

kecerdasan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Riyanto yang menyatakan bahwa “musik dipercaya 

memiliki banyak keunggulan khususnya dalam 
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membantu anak untuk mengembangkan intelektual, 

emosi, motorik, dan keterampilan”.
39

 Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan dalam meningkatkan 

kecerdasan siswa SD Negeri 2 Sembowo Kecamatan 

Sudimoro Pacitan yaitu membimbing siswa dalam 

menguasai musik karawitan dan dalam rangka 

melestarikan budaya jawa. Bahkan siswa yang 

sebelumya bisa bermain karawitan sama sekali melalui 

ekstrakurikuler karawitan ini siswa bisa bermain 

karawitan dengan baik. Melalui ekstrakurikuler 

karawitan ini kecerdasan musikal siswa di SD Negeri 2 

Sembowo Kecamatan Sudimoro Pacitan semakin 

Meningkat dan berkembang. 

  Menurut Azwar Anas kecerdasan musikal 

siswa meningkat pada pembelajaran SBK menggunakan 

alat musik angklung. Bahkan sejak menggunakan alat 

musik angklung kecerdasan musikal mereka pada test 

mendapatkan nilai yang sangat baik.
40

 Kemudian 

                                                           
39 Yatim Riyanto, paradigma baru pembelajaran, 

(Jakarta:Kencana.2009),238. 

 
40

 Muhamad Azwar Anas, “Peningkatan kecerdasan musikal dalam 

pembelajaran sbk menggunakan alat musik angklung pada siswa kelas 
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menurut Widianawati pembelajaran gerak dapat 

meningkatkan kecerdasan musikal, hal ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan anak yang senang bermain 

alat musik, senang bersenandung dan senang bernyanyi, 

mudah mengenal dan menghafal lagu serta peka terhadap 

bunyi-bunyian disekitar.
41

 

 

2. Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa 

  Kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 2 

Sembowo sudah baik. Faktanya siswa dalam bermain 

karawitan bisa mengontrol diri, kekompakan, empati 

kepada sesama pemain juga baik, dan percaya diri 

mereka dalam bermain juga sangat baik. Ini dibuktikan 

pada saat bermain siswa bermain santai tidak ada rasa 

tegang mereka sangat menikmati lagu yang mereka 

mainkan. Menurut Riyanto musik dipercaya memiliki 

banyak keunggulan khususnya dalam membantu anak 

untuk mengembangkan intelektual, emosi, motorik, dan 

                                                                                                                     
ivb sd negeri sinduadi 1”, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 

33 Tahun ke-5 (Maret, 2016), 10. 
41

Nana Widhianawati,” pengaruh pembelajaran gerak dan lagu dalam 

meningkatkan kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik anak usia 

dini”, Edisi Khusus No. 2,(Agustus, 2011), 1. 
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keterampilan.
42

 Kemudian menurut pendapat Asrandini 

bahwa musik jawa dapat menstimulasi aspek emosional 

yang mana hal ini akan memungkinkan meningkatkan 

kepekaan emosi yang selanjutkan akan mempermudah 

seseorang untuk mengenali emosinya sendiri maupun 

emosi orang lain.
43

 

  Mongontrol diri maksudnya siswa mampu 

mengontrol dirinya dalam bermain karawitan, ini 

dibuktikan siswa mampu memahami dan mengerti 

dimana pada not tertentu dia harus bermain dengan cara 

selaras dengan teman-temannya ataupun dia harus 

bermain lebih menonjol dari pada teman- temannya. 

Menurut pendapat Djohan dalam bentuk melodi 

gendhing sebagai penuntun kognisi musik kemudian 

dinamika yang dipilih yaitu soran (intensitas suara yang 

keras). Sehingga tidak bias dengan dinamika lagu yang 

umumnya memiliki intensitas suara keras dan lembut 

                                                           
42 Yatim Riyanto, paradigma baru pembelajaran, 

(Jakarta:Kencana.2009),238. 

 
43

 Narulia Asrandini dan Kondang Budiyani, perbedaan kecerdasan 

emosi antara remaja yang mengikuti aktivitas bermain gamelan dengan 

remaja yang tidak mengikuti aktivitas bermain gamelan, Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 76. 
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secara bergantian.
44

 Dari pendapat Djohan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa musik tersebut dapat di nikmati dan 

dirasakan apa bila ada unsur melodi yang kasar dan 

lembut secara bergantian. 

  Kekompakan yaitu kerja sama yang baik 

dalam bermain karawitan. Kekompakan mereka sudah 

sangat baik ini dibuktikan pada saat bermain siswa 

mampu bekerja sama untuk membawakan gending yang 

baik dan bisa dinikmati oleh pendengar. Kekompakan 

mereka pada saat menciptakan variasi, dimana harus 

berhenti dan dimana harus mulai lagi dalam bermain 

karawitan juga sudah baik. Menurut pendapat Pratiwi 

Dari rasa kekompakan ini akan muncul rasa toleransi. 

Selaku pengrawit jika sudah dijiwai tentunya akan 

memiliki rasa toleransi yang tinggi, karena tidak 

mungkin menempatkan dirinya pada posisi tempat orang 

lain, tidak saling berebutan sehingga muncul keselarasan 

musik karawitan yang nyaman diperdengarkan.
45

 

                                                           
44

 Djohan, Psikologi musik(Yogyakarta:Best publisher, 2009), 127. 
 
45

 Nuri Asih Pratiwi, Rosalia Susila Purwanti, “Pembentukan Karakter 

Melalui Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan di SD Dayu 

Gadingsari Sanden Bantul,” JURNAL PGSD INDONESI ,P-ISSN 2443-

1656|E-ISSN 977-254947, (Mei, 2017),4. 
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  Empati yaitu kepedulian mereka kepada 

sesama pemain karawitan. Kepedulian mereka pada saat 

bermain karawitan sudah baik ini dibuktikan dengan 

misalnya ada siswa yang salah dalam bermain  karawitan 

mereka kemudian mengingatkan atau mereka saling 

berdiskusi untuk membahas kesalahan yang perlu mereka 

perbaiki. Menurut pendapat Asrandini bahwa musik jawa 

dapat menstimulasi aspek emosional yang mana hal 

ini akan memungkinkan meningkatkan kepekaan emosi 

yang selanjutkan akan mempermudah seseorang untuk 

mengenali emosinya sendiri maupun emosi orang lain.
46

 

Selain musiknya, cara memainkan gamelan juga dapat 

meningkatkan kepekaan rasa. Apabila seseorang 

memiliki kepekaan rasa maka akan mempermudah 

dirinya untuk mengenali emosinya sendiri maupun orang 

lain. Pengenalan emosi sendiri dan orang lain merupakan 

salah satu komponen kecerdasan emosi, berarti bermain 

gamelan dapat meningkatkan kecerdasan emosi 

seseorang.
47

 Suasana hati yang disebabkan oleh musik 

dapat merubah konsentrasi, persepsi, dan memori serta 

                                                           
46

 Narulia Asrandini dan Kondang Budiyani, perbedaan kecerdasan 

emosi antara remaja yang mengikuti aktivitas bermain gamelan dengan 

remaja yang tidak mengikuti aktivitas bermain gamelan, Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 76. 
47

 Ibid, 
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mempengaruhi keputusan seseorang terhadap kondisi 

mental dan emosionalnya.
48

 

  Percaya diri kemampuan/keyakinan diri 

mereka dalam bermain karawitan. Percaya diri mereka 

sudah baik ini dibuktikan siswa mampu bermain 

karawitan  dengan tenang dan fokus sehingga mereka 

mampu membawakan lagu dengan baik. Dalam bermain 

karawitan dibutuhkan juga percaya diri agar pada saat 

membawakan sebuah lagu tidak minder sehingga tidak 

menganggu konsentrasi. Jika memang melalukan 

kesalahan pada saat bermain karawitan bisa ditutupi oleh 

pemain lain.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler karawitaan siswa 

dibimbing untuk mengenal budaya jawa, dan  juga 

meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Sehingga 

kecerdasan emosional siswa berkembang dan siswa 

mampu mengelola kecerdasan emosionalnya dengan 

baik. Dapat diketahui bahwa peran kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan dalam meningkatan kecerdasan 

emosional siswa hasilnya sudah baik. Di dalam 

                                                           
48

 Djohan, Psikologi musik(Yogyakarta:Best publisher, 2009), 110. 
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karawitan siswa diajarkan seperti mengontrol diri, 

kekompakan, empati, percaya diri agar siswa terbiasa 

dalam hal tersebut dan bisa bermanfaat dalam kehidupan 

sehari-hari. Ini sesuai dengan pendapat daud bahwa 

Pengaturan diri menangani emosi kita sedemikian 

sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, 

peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran; mampu 

pulih kembali dari tekanan emosi.
49

  

  

                                                           
49

 Firdaus Daud, “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi 

Belajar terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA 3 Negeri Kota 

Palopo”, JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN Nomor 

2,(Oktober, 2012), vol 19, 244.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

a. Kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SD Negeri 2  

Sembowo berperan kecerdasan musikal siswa juga 

sudah baik.  Hal ini dibuktikan dengan siswa mampu 

bermain karawitan dengan baik, ketepatan nada/laras 

nada mereka dalam memainkan musiknya sangat 

bagus, mereka juga mampu mengatur tempo dari 

tempo lagu yang cepat ke lambat ataupun sebaliknya. 

Siswa juga mampu hafal dengan nada-nada gamelan 

jadi mereka mampu memainkan lagu tanpa melihat 

not/melihat buku. Kemudian mereka juga sangat 

menikmati lagu yang mereka mainkan dan mampu 

membawakan lagu dengan baik. 

b. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SD 

Negeri 2 Sembowo berperan dalam membentuk 

kecerdasan emosional siswa sudah baik dan 

berkembang. Hal ini dibuktikan dengan siswa pada 

saat bermain karawitan pengaturan dirinya sudah baik, 

kepercayaan diri mereka juga sudah baik, kemudian 
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empati, dan toleransi mereka juga sangat baik. Mereka 

sangat bersemangat dalam bermain musik karawitan. 

 

B. Saran 

 Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka 

penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. SD Negeri 2 sembowo harus selalu mempertahankan 

ekstrakurikuler karawitan sehingga dapat 

melestarikan budaya jawa.  

2. Untuk SD  Negeri Sembowo, kedepannya siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan jangan 

hanya kelas 4 dan 5, tetapi dari kelas 2,3,4, dan kelas 

5. Sehingga siswa dapat benar-benar menguasai 

karawitan dengaan baik. 
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