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ABSTRAK
Wardani,  Melysya  ‘Idah  Ayu.  2019.  Penanaman Nilai-

Nilai  Pendidikan  Islam    Melalui  Ekstrakurikuler
Seni  Karawitan  di  SMPN  2  Ponorogo.  Skripsi.
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
dan  Ilmu  Keguruan  Institut  Agama  Islam  Negeri
Ponorogo.  Pembimbing,  Ahmad  Nu’man  Hakiem
M.Ag..

Kata  Kunci:Penanaman  Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam,
Ekstrakurikuler, Seni Karawitan

Pendidikan  dipandang  sebagai  sarana  yang  ampuh
untuk membangun karakter bangsa dan karakter yang kokoh
itu berpondasikan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa.Seni
Karawitan merupakan salah satu media yang dipakai untuk
menanamkan  pendidikan  Islam  lewat  kesenian  sekaligus
mengangkat kembali budaya Indonesia yang dapat ditemui
di SMPN 2 Ponorogo. SMPN 2 Ponorogo merupakan  salah
satu lembaga pendidikan yang menekankan kepada peserta
didiknya  untuk memahami  dengan  baik  pendidikan  Islam
lewat  kecintaannya  kepada  budaya  Indonesia  sehingga
peserta didik tidak hanya cerdas intelektual  tapi juga baik
secara  karakter  dan  tentunya  mencintai  bangsa  Indonesia
melalui kandungan yang terdapat pada seni karawitan yang
meliputi  nilai-nilai  yang  baik  seperti  tata  krama,  ajaran-
ajaran  islam,  budi  yang  luhur  dan  lain  sebagainya  yang
mulai memudar akibat perkembangan zaman.

Penelitian ini  bertujuan untuk (1) Mengetahui latar
belakang  didirikannya  ekstrakurikuler  seni  sarawitan  di
SMPN 2 Ponorogo. (2)  Mengetahui  nilai-nilai  pendidikan
yang  terkandung  didalam  seni  karawitan.(3)  Mengetahui
strategi  penanaman  nilai-nilai  pendidikan  Islam  melalui
ekstrakurikuler seni karawitan di SMPN 2 Ponorogo.



Untuk  menjawab  pertanyaan  diatas,  penelitian  ini
dirancang  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.
Dalam  hal  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  Peneliti
Lapangan  adalah  StudiKasus  yaitu  uraian  dan  penjelasan
komprehensif  mengenai  berbagai  aspek  seorang  individu,
suatu  kelompok,  suatu  organisasi  (kumunitas),  suatu
program  atau  suatu  situasi  sosial.  Instrumen  penelitian
menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi
dengan menggunakan metode miles dan huber man

Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  (1)
Latar  belakang  didirikannya  Seni  Karawitan  di  SMPN  2
Ponorogo  didasari  dengan  keinginan  sekolah  untuk
menanamkan  jiwa  cinta  budaya  kepada  diri  peserta  didik
dan menanamkan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam Seni
Karawitan sehingga peserta didik tidak hanya mahir secara
intelektual juga mencintai budayanya sendiri dan berakhlak
mulia.  (2)  Didalam  Seni  Karawitannilai-nilai  pendidikan
Islam seperti nilai akidah, nilai ibadah dan juga nilai akhlak
tidak secara langsung disampaikan. (3) Strategi penanaman
nilai-nilai  pendidikan  Islam  melalui  ekstrakurikuler  Seni
Karawitan di SMPN 2 Ponorogo ini dilakukan tidak secara
langsung,  tapi  dengan  memberikan  pemahaman  secara
historis dan filosofis mengenai Seni Karawitan dan alat-alat
yang ada didalamnya, melalui pembiasaan, dan keteladanan
tanpa  hukuman  Dan  para  pelatih  ekstrakurikuler  Seni
Krawitan di SMPN 2 Ponorogo telah melakukan penanaman
nilai-nilai  pendidikan  Islam  sesuai  dengan  strategi
penanaman  nilai-nilai  pendidikan,  akan  tetapi  ada  satu
strategi  yang  tidak  digunakan  atau  diaplikasikan  yaitu
hukuman. Karena menurut mereka mencintai budaya harus
secara ikhlas dan murni dari  jiwa manusia sehingga nilai-
nilai  yang  terdapat  didalamnya  dapat  diserap  sempurna
tanpa harus ada unsur pemaksaan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

      

A. LATAR BELAKANG  

       Pendidikan yang bermutu saat ini merupakan 

suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat 

tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Jika 

pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan suatu 

manusia yang berkualitas lahir maupun batin, otomatis 

bangsa tersebut akan maju, damai, dan tenteram. 

Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa mengalami 

stagnasi maka bangsa itu akan terbelakang disegala 

bidang. Mulyasana memaparkan “pendidikan yang 

mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta 

didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan 

peserta didik dari ketidak tahuan, ketidak mampuan, 
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ketidak berdayaan, ketidak benaran, dan dari buruknya 

akhlak dan keimanan. Miller dan Seller juga 

berpendapat bahwa pendidikan dapat membimbing 

manusia mengetahui nilai-nilai ke-Tuhanan, spiritual, 

dan dasar-dasar transenden yang mengelilingi secara 

permanen dalam alam jagat raya. Dengan demikian 

posisi pendidikan dalam kehidupan manusia mampu 

memberikan pencerahan, dan dapat meningkatkan 

kualitas derajat manusia.
1
 

Sejalan dengan hal tersebut pendidikan Islam 

merupakan salah satu faktor penting dalam 

peningkatan kualitas manusia, pendidikan Islam 

merupakan wacana yang masih tetap aktual yang tidak 

pernah mengenal istilah ketinggalan zaman, bahkan 

                                                             
       

1
Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup 

(Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2013), 1. 
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tidak pernah kering untuk diwacanakan. Pendidikan 

Islam memiliki posisi yang sangat strategis. 

Ia merupakan wahana untuk membangun masa 

depan peradaban Islam. Hal ini dimulai dengan 

mempersiapkan generasi Islam yang siap menatap 

masa depannya, “didiklah anak-anakmu karena 

mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan 

zamanmu”. Untuk itu, pendidikan Islam melihat 

pentingnya mengaktualisasikan segenap potensi yang 

dimiliki manusia (fitrah), baik potensi jasmaniah, 

maupun potensi ruhaniah. Disamping itu, pendidikan 

Islam juga tidak mengenal kata henti dalam 

melakukan inovasi di bidang ilmu pengetahuan, 

karena pada dasarnya ia merupakan wahana transmisi 

dan transformasi ilmu pengetahuan itu sendiri. 
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Demikianlah posisi pendidikan Islam secara 

makro, yang memang masih mengundang kita semua 

untuk angkat bicara. Disinilah antara lain alasannya, 

mengapa pendidikan mesti dimengerti sebagai suatu 

proses dan suatu kata benda sekaligus. Sebagai suatu 

proses, pendidikan merupakan suatu interaksi antara 

pendidik dan peserta didik di satu sisi, dan interaksi 

antara pendidikan dengan masyarakat dan segenap 

pranata sosialnya, pada sisi yang lain. Sedangkan 

sebagai suatu kata benda, pendidikan berarti 

mempunyai visi kehidupan yang hidup dalam 

masyarakat.pendidikan adalah suatu proses 

menaburkan benih-benih budaya dan peradaban 

manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai-nilai dan 

visi yang berkembang dan dikembangkan dalam 
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masyarakat. Inilah pendidikan sebagai proses  

pembudayaan.
2
 

 

Secara sederhana istilah pendidikan Islam dapat dipahami 

dalam    beberapa pengertian yaitu,  

1. Pendidikan menurut Islam atau Pendidikan Islami, 

yakni pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan dari ajaran dan nlai-nilai 

fundamental yang terkandung dalam sumber 

dasarnya yaitu, Al-Qur’an dan Hadits. Dan 

pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam 

dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan 

yang mendasarkan diri atau dibangun dan 

dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. 

2. Pendidikan ke-Islaman atau Pendidikan Agama 

Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau 

                                                             
2
 Suyudi, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Belukar, 2014), 

vii.  
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ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi 

pandangan hidup seseorang. 

3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik 

penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan 

berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti 

proses bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya, 

baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem 

budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW sampai sekarang. Jadi dalam 

pengertian yang ketiga ini istilah pendidikan Islam 

dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan 

pewarisan ajaran agama, budaya dan   peradaban 

umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang 

sejarahnya.
3
 

 

                                                             
3
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), 29-30. 
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Pentingnya pendidikan juga disadari oleh bangsa 

kita bangsa Indonesia. Hasan Langgulung menegaskan 

pendidikan sebagai mengubah dan memindahan nilai-

nilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat 

melalui pelbagai proses. Proses pemindahan tersebut 

ialah pengajaran, latihan, indoktrinasi. Pemindahan 

nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan 

pengetahuan dari individu kepada individu yang lain 

dan latihan ialah membiasakan diri melakukan sesuatu 

bagi memperoleh kemahiran. Sementara indoktrinasi 

juga menjadikan seseorang dapat meniru apa yang 

dilakukan oleh lain. Ketiga proses ini berjalan 

serentak dalam masyarakat primitif maupun modern. 

Pendidikan menurut Hasan Langgulung dapat ditinjau 

dari dua segi. Pertama, dari sudut pandang 

masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan 

dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup 
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masyarakat tetap berlanjut. Dengan kata lain, 

masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin 

disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas 

masyarakat tersebut tetap terpelihara. Kedua, dari 

sudut pandang individu, pendidikan berarti 

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan 

tersembunyi. Dalam hal ini, perlu adanya penggalian 

dan penggarapan segenap bakat dan kemampuan yang 

dimiliki oleh masing-masing individu bersangkutan 

khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
4
 

Di Indonesia, agama dan sosial budaya 

berkembang saling membantu dan mempengaruhi. 

Dalam aspek spiritual  misalnya, sering terjadi suatu 

syncretisme budaya yaitu menyangkut budaya mental 

spiritual sekelompok masyarakat terutama di pulau 

Jawa yang tercermin dalam tradisi, seni, pandangan, 

                                                             
4
Syamsul Kurniawan, Erwin Mahrus, Jejak-jejak Tokoh 

Pemikiran Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

274-275. 
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falsafah dan lain sebagainya.
5
 Kebudayaan adalah 

pembangunan yang didasarkan pada kekuatan 

manusia, baik pembangunan jiwa, pikiran, dan 

semangat melalui latihan dan pengalaman, bukti nyata 

pembangunan pengetahuan seperti seni dan 

pengetahuan atau perkembangan intelektual di antara 

budaya orang, bahwa kebudayaan adalah semua seni, 

kepercayaan institusi sosial, seperti karakteristik 

masyarakat, suku dan sebagainya.
6
 Indonesia 

merupakan negara yang memiliki budaya yang sangat 

kaya, hal ini dapat dilihat dari warisan-warisan atau 

peninggalan nenek moyang pada zaman dahulu. Salah 

satu warisan budaya tersebut adalah seni.  

       Seni tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, 

dimana ada seni maka disitu ada seni, masyarakat 

                                                             
       

5
Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2011), 92-93. 
6
Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2016), 16. 
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membutuhkan seni untuk kelangsungan hidupnya dan 

seni membutuhkan masyarakat untuk melestarikannya 

agar tetap ada. Sedangkan pada saat ini seni tradisional 

yang merupakan warisan dari para leluhur mulai 

memudar karena perkembangan zaman, dan tenggelam 

akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat dan 

menarik generasi muda bangsa Indonesia. Seni sendiri 

merupakan media yang sangat ampuh untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam dan hal ini 

telah diterapkan oleh para leluhur agar mudah untuk 

diterima oleh masyarakat. Dalam pendidikan, media 

difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
7
 

Seni karawitan merupakan salah satu warisan 

budaya leluhur yang sarat akan nilai-nilai pendidikan 

Islam, dalam seni karawitan terdapat nilai-nilai budaya 

                                                             
7
Cecep Kustandi, Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 21. 
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luhur yang ingin disampaikan nenek moyang kepada 

generasi muda bangsa Indonesia. Karawitan sendiri 

memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai 

musik pengiring, dengan arti mungkin ada fungsi lain 

yang lebih penting selain tujuan seni karawitan. Kedua 

yaitu sebagai sosial, dengan arti untuk memengaruhi 

jiwa atau merubah pikiran yang mendengarkannya 

untuk tujuan sosial seperti pendidikan, penerangan, 

agama dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sebagai 

komersial, dengan maksud seni karawitan tidak hanya 

bertujuan untuk kepuasan yang bersifat batiniah atau 

kepuasan spiritual semata. Sekarang orang melakukan 

kegiatan berkesenian termasuk seni karawitan 

bertujuan pula untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah 

atau untuk mendapatkan materi.
8
 

                                                             
8
Heliarta, Seni Karawitan, (Semarang:Aneka Ilmu, 2009), 3. 
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       Penyebaran seni karawitan terdapat di pulau Jawa, 

Sumatra, Madura dan Bali. Karawitan memainkan alat 

musik bernama gamelan. Sebagai contoh gamelan 

pelog/slendro, gamelan Cirebon, gamelan degung dan 

lain sebagainya. Dalam praktiknya, karawitan biasa 

digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian, tapi 

tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan 

pementasan musik saja. 

       Gamelan Jawa merupakan seperangkat instrumen 

sebagai pernyataan musikal yang sering disebut 

dengan istilah karawitan. Kata Jawa karawitan 

khususnya dipakai untuk mengacu kepada musik 

gamelan. Seni gamelan Jawa mengandung nilai-nilai 

hostoris dan filosofis bagi bangsa Indonesia. 

Dikatakan demikian sebab gamelan Jawa merupakan 

salah satu seni budaya yang diwariskan oleh para 

pendahulu dan sampai sekarang masih banyak 
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digemari serta ditekuni.
9
 Menabuh gamelan harus 

didasari sikap yang baik sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Menabuh gamelan dapat dikatakan 

sempurna jika si penabuh dapat membawa dirinya ke 

alam keindahan dilandasi sikap yang baik sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu 

sikap merupakan hal yang penting dalam menabuh 

gamelan.
10

 

       SMPN 2 Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang menggunakan seni karawitan sebagai 

media untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam 

kedalam diri peserta didik. Dengan harapan peserta 

didik tidak hanya cerdas secara intelektual dan baik 

secara karakter tapi juga mencintai budaya Indonesia, 

sehingga tertanam dalam diri peserta didik rasa cinta 

terhadap budaya sendiri dan berkemauan untuk 

                                                             
9
Ibid., 5. 

10
Wardono, Soewondo, Teori Karawitan Jawa, (Surabaya:CV 

Warga, 1987), 40. 
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melestarikannya sehingga budaya Indonesia dan nilai-

nilai pendidikan yang terkandung didalamnya tetap 

ada sampai kapanpun dan tetap terwariskan kepada 

generasi-generasi yang akan datang. SMPN 2 

Ponorogo merupakan lembaga pendidikan yang tidak 

hanya mendirikan ekstrakurikuler Seni Karawitan 

dengan latar belakang menumbuhkan jiwa cinta 

budaya kepada peserta didik saja akan tetapi demi 

menanamkan pula nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung didalam Seni Karawitan sehingga peserta 

didik dapat memahami dan lebih mendalami apa itu 

Seni Karawitan dan pesan apa yang tersirat 

didalamnya.
11

 

       Berdasarkan penaksiran latar belakang diatas 

maka penulis akan mengadakan penelitian tentang 

“PENANAMAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

                                                             
11 Lihat Transkip Wawancara 01/W/08-III/2019 
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ISLAM MELALUI EKSTRAKURIKULER SENI 

KARAWITAN DI SMPN 2 PONOROGO”. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Dari latar belakang masalah yang telah tertulis di 

atas, penelitian ini di fokuskan pada penanaman nilai-

nilai pendidikan Islam melalui ekstrakrikuler Seni 

Karawitan di SMPN 2 Ponorogo. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi didirikannya 

ekstakurikuler seni karawitan di SMPN 2 

Ponorogo? 

2. Nilai-nilai pendidikan apa yang terkandung di 

dalam seni karawitan di SMPN 2 Ponorogo? 
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3. Bagaimana strategi penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam melalui ekstrakurikuler seni 

karawitan di SMPN 2 Ponorogo? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang hendak dicapai peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang didirikannya 

ekstrakurikuler seni sarawitan di SMPN 2 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung didalam seni karawitan di SMPN 2 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui strategi penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam melalui ekstrakurikuler seni 

karawitan di SMPN 2 Ponorogo. 

E. MANFAAT PENELITIAN 



17 
 

Adapun manfaat atau kontribusi dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

       Dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi penulisan, khususnya 

dalam dunia pendidikan. Dan diharapkan seni 

karawitan dapat menjadi media dalam 

penanaman nilai-nilai pendidikan islam pada 

diri peserta didik di SMPN 2 Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

       Secara praktis, penelitian ini akan 

bermanfaat bagi: 

a. Bagi para pelaku pendidikan, yakni kepala 

sekolah, guru, murid, dan orang tua dalam 

melaksanakan dan mengembangkan 

pendidikan Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits serta tidak melupakan 
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budaya bangsa Indonesia yang telah luntur 

karena tertelan perkembangan zaman. Selain 

itu dapat berkreasi berpikir kreatif  dalam 

pendidikan khususnya dalam penggunaan 

media pembelajaran. 

b. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah 

wawasan dan khazanah dalam bidang ilmu 

pengetahuan Islam yang berkaitan dengan 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam Seni 

Karawitan. 

 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

       Untuk memudahkan dalam penulisan maka 

pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis 

mengelompokkan menjadi V bab, yang masing-
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masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan, 

sistematika dalam penelitian ini adalah: 

BAB I : Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan skripsi, 

meliputi latar belakang masalah yang 

memaparkan tentang kegelisahan peneliti. 

Fokus penelitian sebagai batasan masalah 

yang akan diteliti. Rumusan masalah 

berupa pertanyaan yang akan menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan 

penelitian merupakan tujuan dari 

perpecahan masalah. Manfaat penelitian, 

dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk penulis dan 

pembaca. Terakhir sistematika pembahasan 
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yang memaparkan gambaran dari seluruh 

isi skripsi ini.  

BAB II : Kajian teori, yakni untuk mengetahui 

kerangka acuan teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan 

penelitian yaitu tentang pendidikan Islam 

dan seni karawitan, yang meliputi: 

pengertian pendidikan, pengertian 

pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan 

Islam, tujuan pendidikan Islam, pengertian 

ekstrakurikuker, fungsi dan tujuan 

ekstrakurikuler, pengertian seni karawitan, 

fungsi seni karawitan.  

BAB III : Metode penelitian, berisi tentang 

pendekatan, pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitiannya adalah 
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studi kasus. Kehadiran peneliti adalah 

sebagai pengamat dan bertindak sebagai 

partisipan. Lokasi penelitian di SMPN 2 

Ponorogo. Sumber data merupakan subjek 

dari mana data tersebut diperoleh. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan teori Miles Huberman dan 

Spradley. Pengecekan keabsahan temuan 

terdiri dari pengamatan yang tekun, 

triangulasi. Dan yang terakhir adalah 

tahapan-tahapan penelitian.   

BAB IV : Deskripsi data, dalam BAB ini berisi 

tentang paparan data, yang berisi hasil 

penelitian di lapangan yang terdiri atas 

gambaran umum lokasi penelitian: sejarah 
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berdirinya ekstrakurikuler seni karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo, letak geografis, 

struktur organisasi, visi dan misi, jumlah 

anggota, pelatih, serta profil dari tokoh-

tokoh yang di wawancarai. Sedangkan 

deskripsi data khusus mengenai: cara 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

melalui ekstrakurikuler seni karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo,dan hal-hal lain  yang 

berhubungan dengan hal tersebut. 

BAB V : Analisis, adalah temuan penelitian yang 

memaparkan hasil analisis peneliti. Analisis 

dilakukan dengan cara membaca data 

penelitian dengan menggunakan teori-teori 

yang dipaparkan di BAB II. Pembacaan 

tersebut menghasilkan temuan penelitian 

tentang bagaimana penanaman nilai-nilai 
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pendidikan Islam melalui ekstrakurikuler 

seni karawitan di SMPN 2 Ponorogo. 

BAB VI : Penutup, BAB ini merupakan BAB terakhir 

dari skripsi yang penulis susun, di 

dalamnya menguraikan tentang kesimpulan 

sebagai jawaban dari pokok permasalahan 

dan saran-saran yang terkait dengan hasil 

penelitian. BAB ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari hasil penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan 

oleh peneliti maka ada skripsi terdahulu yang 

mengkaji: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh ZM. Abid 

mohammady (210311156), Nilai Tanggung 

Jawab pada Pendidikan Karakter Melalui Seni 

Karawitan. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

       Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa 1) Nilai tanggung jawab pada 

pendidikan karakter diantaranya ialah: 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk 

beribadah kepada Allah Swt, seperti 

mengajarkan ibadah shoalt fardhu lima waktu, 

melaksanakan ibadah puasa pada bulan 

ramadhan. Dan berusaha mengambil keputusan 

yang baik dalam kegiatan sehar-hari. 2) Bentuk 

kegiatan pelaksanaan kegiatan seni karawitan 

di Dusun Jajar Desa Totokan Mlarak 

Ponorogo, diawali dari menghafal notasi 

gamelan secara bersama-sama, selanjutnya 

belajar cekepan lirik tembang jawa yang 

dipandu oleh pelatih seni karawitan, kemudian 

belajar memainkan gamelan sesuai notasi 

panduan nabuh gamelan dan diakhiri dengan 

kegiatan 
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sarasehan atau jagongan. 3) Dampak yang 

diperoleh dari kegiatan seni karawitan terhadap 

nilai tanggung jawab pada pendidikan karakter 

di Dusun Jajar Desa Totokan Mlarak 

Ponorogo. Diantaranya, setelah mengikuti 

kegiatan seni karawitan para pemain seni 

karawitan mau melaksanakan ibadah sholat 

fardhu lima waktu secara rutin dan 

melaksanakan ibadah puasa pada bulan 

ramadhan. 

       Dari telaah terdahulu penulis menjelaskan 

persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu 

yaitu skripsi yang ditulis oleh ZM. Abid 

mohammady (210311156), Nilai Tanggung 

Jawab pada Pendidikan Karakter melalui Seni 

Karawitan. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, 
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Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pada skripsi ini sama-sama membahas 

mengenai seni karawitan dan penulis sama-

sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Sedangkan perbedaanya pada 

penelitian yang dilakukan oleh ZM. Abid 

Mohammady membahas tentang penanaman 

nilai tanggung jawab pada pendidikan karakter 

malalaui seni karawitan sedangkan penulis 

membahas mengenai penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam pada peserta didik melalui 

ekstrakurikuler seni karawitan. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad 

Yusron Fatahi (243052004), Nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler dan Urgensinya Urgensinya 

dalam Pengembangan Diri Siswa di SMA 2 
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Ponorogo. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa, 1) Nilai-nilai pendidikan Agama Islam 

dalam kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMAN 

2 Ponorogo adalah nilai keteladanan dan 

pembiasaan yang dilakukan oleh para pembina 

dan guru serta para sesama siswa. 2) Bentuk-

bentuk kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMAN 

2 Ponorogo meliputi tiga aspek yaitu Tarbiyah 

Aqliyah, Tarbiyah Khuluqiyah, dan Tarbiyah 

Jismiyah. 3) Urgensi kegiatan ekstrakurikuler 

PAI dalam pengembangan diri siswa adalah 

dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

adalah untuk mengembangkan potensi siswa 

sesuai bakat dan minatnya. 
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Dari telaah terdahulu peneliti menjelaskan 

persamaan dan perbedaan dengan skripsi 

terdahulu. Pada skripsi yang ditulis oleh 

Ahmad Yusron Fatahi (243052004) memiliki 

persamaan yaitu sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif dan sama-sama 

membahas tentang nilai-nilai pendidikan 

agama Islam yang terkandung dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sedangkan perbedaanya 

terletak pada lokasi penelitian dan objek 

penelitian, pada penelitian terdahulu 

mambahas ekstrakurikuler secara umum atau 

ekstrakurikuler yang terdapat di SMAN 2 

Ponorogo secara keseluruhan sedangkan 

penulis memfokuskan pada ekstrakurikuler 

seni karawitan saja 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Miftahul Hasani (210310126), Tembang 

Macapat dan Relevansinya dengan Pendidikan 

Islam. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa, 1) Tembang macapat relevan dengan 

nilai-nilai pendidikan Islam, 2) Relevan dengan 

dasar pendidikan Islam yang meliputi Al-

Qur‟an, Hadith dan Ijtihad, 3)Relevan dengan 

pendidik dalam pendidikan Islam, 4) Relevan 

dengan pokok pendidikan Islam yang meliputi 

pendidikan aqidah, ibadah, serta pendidikan 

akhlak. 5) Relevan dengan strategi dan metode 

pendidikan Islam. 
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Pada telaah terdahulu peneliti 

membandingkan persamaan dan perbedaan 

dengan skripsi terdahulu. Persamaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Miftahul Hasani yaitu sama-sama 

menggunakan metode penelitian Kualitatif dan 

menggunakan seni karawitan sebagai objek 

yang di teliti, sedangkan perbedaannya 

Muhammad Miftahul Hasani meneliti tembang 

macapat yang merupakan salah satu tembang 

dalam seni karawitan dan bagaimana 

relevansinya terhadap pendidikan islam, 

sedangkan peneliti meneliti penanaman nilai-

nilai pendidikan Islam melalui seni karawitan. 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Nilai 

       Kata nilai dapat dilihat dari segi 

etimologis dan terminologis. Dari segi 

etimologis nilai adalah harga, derajat. Nilai 

adalah ukuran untuk menghukum atau 

memilih tindakan dan tujuan tertentu. 

Sedangkan dari segi terminologis dapat 

dilihat dari berbagai rumusan ahli. Tapi 

perlu ditekankan bahwa nilai adalah 

kualitas empiris yang seolah-olah tidak bisa 

didefinisikan. Hanya saja, sebagaimana 

dikatakan Louis Katsoff, kenyataan bahwa 

nilai tidak bisa didefinisikan tidak berarti 

nilai tidak bisa dipahami. Nilai merupakan 

suatu keyakinan atau kepercayaan yang 

menjadi dasar bagi seseorang atau 
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sekelompok orang untuk memilih 

tindakannya atau menilai sesuatu yang 

bermakna atau tidak bermakna bagi 

kehidupannya.
1
 

       Secara garis besar nilai dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani 

(values of being) dan nilai-nilai memberi 

(values of giving). Nilai-nilai nurani adalah 

nilai yang ada dalam diri manusia 

kemudian berkembang menjadi perilaku 

serta cara kita memperlakukan orang lain. 

Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani 

adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, 

keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, 

kemurnian, dan kesesuaian. Nilai-nilai 

                                                             
1
Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan,(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 52-

54. 
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memberi adalah nilai yang perlu di 

praktikkan atau diberikan yang kemudian 

akan diterima sebanyak yang diberikan. 

Yang termasuk nilai memberi yaitu setia, 

dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih 

sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, 

adil, dan murah hati.
2
 

       Batasan nilai dapat mengacu kepada 

berbagai hal seperti minat, kesukaan, 

pilihan, tugas, kewajiban agama, 

kebutuhan, keamanan, hasrat, keengganan, 

atraksi, dan hal-hal yang berhubungan 

dengan perasaan dari orientasi seleksinya. 

       Sebagai bahan perbandingan dan untuk 

menambah wawasan pengertian tentang 

                                                             
2
Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 7. 
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nilai, ada beberapa pendapat sebagai 

berikut:
3
 

1) Pepper mengatakan bahwa nilai adalah 

segala sesuatu tentang yang baik atau 

yang buruk. 

2) Perry mengatakan bahwa nilai adalah 

segala sesuatu yang menarik bagi 

manusia subjek. 

3) Kohler mengatakan bahwa definisi nilai 

yang diterima sebagai konsep yang 

diinginkan dalam literatur ilmu sosial 

adalah hasil seleksi perilaku. 

Dari berbagai pendapat tentang nilai 

dapat dikemukakan sebuah batasan nilai, 

yaitu: nilai adalah sesuatu yang 

                                                             
3
As‟aril Muhajir, “Tujuan Pendidikan Dalam Perspektif Al 

Qur‟an,”Al-Tahrir, 2( Januari, 2001),248. 
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dipentingkan manusia sebagai subjek, 

menyangkut segala sesuatu yang baik atau 

yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, 

atau maksud dari berbagai penglaman 

dengan seleksi perilaku yang ketat.
4
 

2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian pendidikan Islam 

       Pendidikan merupakan suatu proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan.
5
 Dalam Islam 

pendidikan di istilahkan dengan kata 

tarbiyah, ta‟lim, tazkiyah, tahdhib, dan 

sebagainya. Namun demikian, dari 

                                                             
4
Munandar Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar, 

(Bandung: PT Eresco, 1995), 18-19. 
5
Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Tokoh Pemikiran 

Pendidikan Islam, 17. 
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beberapa terma tersebut, Al-Qur‟an hanya 

menggunakan kata  tarbiyah, ta‟lim, dan 

tazkiyah sebagai istilah yang mengacu pada 

substansi makna pendidikan. Terma 

pendidikan yang di konteskan dengan kata 

Islam bukan sekedar transmisi ilmu, 

pengetahuan, dan teknologi tapi sekaligus 

sebagai proses penanaman nilai karena 

hakikat pendidikan Islam dalam Al-Qur‟an 

adalah menjadi manusia bertakwa untuk 

mencapai kesuksesan baik di dunia maupun 

di akhirat. 

       Pendidikan Islam adalah suatu sistem 

kependidikan yang mencangkup seluruh 

aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 

hamba Allah, sebagaimana Islam telah 

menjadi pedoman Bagi seluruh aspek 
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kehidupan manusia, baik duniawi maupun 

ukhrawi.
6
 

       Sedangkan pengertian pendidikan 

Islam menurut para ahli sebagai berikut: 

1) Menurut Achmadi, Pendidikan Islam 

adalah usaha untuk mengembangkan 

fitrah manusia, sumber daya insani, 

menuju terbentuknya insan kamil. 

Ialah taqwa yang  direfleksikan dalam 

perilaku,baik hubungannya dengan 

Tuhan, sesama manusia maupun 

dengan alam sekitarnya. 

2) Menurut Ahmad D. Marimba, 

Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohan berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju 

                                                             
6
Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

(2006), 8. 



39 
 

 
 

kepada terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran tertentu. 

3) Menurut Syahminan Zaini, Pendidikan 

Islam adalah usaha mengembangkan 

fitrah manusia dengan ajaran Islam, 

agar terwujud kehidupan manusia yang 

makmur dan bahagia.
7
 

Walaupun istilah pendidikan Islam 

tersebut dapat dipahami secara berbeda, 

namun pada hakikatnya merupakan satu 

kesatuan dan mewujud secara operasional 

dalam satu sistem yang utuh. Konsep dan 

teori kependidikan Islam sebagaimana 

yang dibangun atau dipahami dan 

dikembangkan dari Al-Qur‟an dan As-

Sunnah, mendapatkan justifikasi dan 

                                                             
7
Suyudi, Filsafat Pendidikan Islam, 5-6. 
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perwujudan secara operasional dalam 

proses pembudayaan dan pewarisan serta 

pengembangan ajaran agama, budaya dan 

peradaban agama Islam dari generasi ke 

generasi, yang berlangsung sepanjang 

sejarah umat Islam. Proses tersebut dalam 

praktiknya berlangsung bersama dan tak 

dapat dipisahkan dari proses pembinaan 

dan pengembangan manusia atau pribadi 

muslim pendukungnya pada setiap 

generasi sepanjang sejarah umat Islam 

tersebut.
8
 

b. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar pendidikan Islam adalah Al-

Qur‟an dan Sunnah. Di atas kedua pilar 

                                                             
8
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, 30. 
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inilah dibangun konsep dasar pendidikan 

Islam.
9
 

Dasar adalah landasan tempat 

berpijak untuk tegaknya sesuatu agar dapat 

berdiri kokoh. Dasar suatu bangunan, yaitu 

fundamen yang menjadi landasan bangunan 

tersebut agar tegak dan kokoh berdiri. 

Demikian pula dasar pendidikan Islam 

yaitu fundamen yang menjadi landasan atau 

asas agar pendidikan Islam dapat tegak 

berdiri dan tidak mudah roboh karena 

tiupan angin kencang berupa ideologi yang 

muncul, baik di era sekarang maupun yang 

akan datang. Dasar pendidikan Islam, 

menurut Nur Uhbiyati, secara garis besar 

ada tiga, yaitu Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan 

                                                             
9
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif 

Filsafat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 16.  
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perundang-undangan yang berlaku di 

negara kita. Sementara itu, menurut Sri 

Minarti, dasar pendidikan Islam dibagi 

menjadi dua yaitu dasar ideal dan dasar 

operasional.
10

 

       Dasar pendidikan Islam identik dengan 

dasar ajaran Islam itu sendiri. Keduanya 

berasal dari sumber yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadits. Kemudian dasar tadi dikembangkan 

dalam pemahaman para ulama dan lain 

sebagainya. Dengan versi lain pendidikan 

Islam secara umum memiliki enam dasar, 

yaitu Al-Qur‟an, As-Sunnah, kata-kata 

                                                             
10

Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), 40-

41 
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sahabat, kemaslahatan umat, tradisi,dan 

hasil pemikiran para ahli dalam Islam.
11

 

c. Tujuan Pendidikan Islam 

       Pendidikan Islam yang dilakukan oleh 

nabi di Makkah merupakan prototype yang 

bertujuan untuk membina pribadi Muslim 

agar menjadi kader yang berjiwa kuat dan 

dipersiapkan menjadi masyarakat Islam, 

mubalig dan pendidik yang baik. Setelah 

hijrah, pendidikan Islam mengalami 

perkembangan dan pendidikan diarahkan, 

disamping membentuk pribadi kader Islam 

juga diarahkan untuk membina aspek-aspek 

kemanusiaan dalam mengelola dan 

menjaga kesejahteraan alam semesta. Dapat 

dikemukakan bahwa tujuan pendidikan 

                                                             
11

Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Teras, 2011), 37. 
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Islam adalah sesuai dengan tujuan hidup 

manusia, sebab pendidikan hanyalah alat 

yang digunakan oleh manusia untuk 

memelihara kelanjutan hidupnya, baik 

sebagai individu maupun masyarakat.
12

 

Tujuan pendidikan Islam terkait erat 

dengan tujuan penciptaan manusia sebagai 

khalifah Allah SWT dan sebagai „Abdu 

Allah. Rincian itu telah diuraikan oleh 

banyak pakar pendidikan Islam. 

Diantaranya „Atiyah Al-Abrasyi, 

mengemukakan rincian aplikasi dari tujuan 

pendidikan Islam sebagai berikut: 

1) Membantu pembentukan akhlak yang 

mulia. 

                                                             
12

Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam,(Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2013),11-12. 
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2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan 

akhirat. 

3) Menumbuhkan roh ilmiyah. 

4) Menyiapkan peserta didik dari segi 

profesional. 

5) Persiapan untuk mencari rezeki.
13

 

Dari aspek praktis, pendidikan Islam 

memiliki lima tujuan asasi, yaitu sebagai 

berikut, 

1) Membantu pembentukan akhlak yang 

mulia. 

2) Mempersiapkan kehidupan dunia dan 

akhirat. 

3) Mempersiapakan mencari penghidupan 

dan pemeliharaan segi-segi 

kemanfaatan. 

                                                             
13

Haudar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif 

Filsafat, 16. 
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4) Menumbuhkan semangat keilmuan 

pada para pelajar dan memuaskan 

keingintahuan mereka sehingga timbul 

keinginan mengkaji ilmu sebagai ilmu. 

5) Menyiapkan para pelajar dari segi 

rofesionalitas, teknis, dan perubahan 

supaya mereka ahli dalam profesi 

tertentu dan hidup mulia dengan sisi 

keagamaan tetap terjaga.
14

 

d. Macam-Macam Nilai Pendidikan Islam 

1) Nilai Akhlak 

       Kata akhlak berasal dari bahasa 

Arab, jamak dari khuluq, yang menurut 

bahasa berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku dan tabiat.
15

 

                                                             
14

Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, 39. 
15

Erwin Yudhi Prahara, Materi Pendidikan Agama 

Islam,(Ponorogo: Stain Po Press, 2009), 181 
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       Kata tersebut mengandung segi-

segi persesuaian dengan perkataan 

khalqun yang berarti kejadian, yang 

juga erat hubungannya dengan khaliq 

yang berarti pencipta, demikian dengan 

makhluqun yang berarti diciptakan.
16

 

       Perumusan pengertian akhlak 

timbul sebagai media memungkinkan 

adanya hubungan baik antara khaliq 

dan makhluk. 

Ibnu Athair menjelaskan bahwa: 

“hakikat makna khuluq itu ialah 

gambaran batin manusia yang tepat, 

yaitu jiwa dan sifat-sifatnya, sedang 

khalaq merupakan gambaran bentuk 

luarnya, raut muka, warna kulit, tinggi 

                                                             
16 Ibid., 181. 
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rendahnya tubuh dan lain 

sebagainya”.
17

 

       Ada istilah lain yang digunakan 

disamping akhlak yaitu etika. Perkataan 

tersebut berasal dari bahasa Yunani 

Ethos yang berarti adat kebiasaan. 

Dalam pelajaran filsafat, etika adalah 

merupakan bagian dari padanya. 

Pengertian etika menurut filsafat adalah 

Etika adalah ilmu yang menyelididki, 

mana yang baik dan mana yang buruk 

dengan memperhatikan amal perbuatan 

manusia sejauh yang dapat diketahui 

oleh akal pikiran.
18

 

Dengan beberapa pengertian 

tersebut diatas, dapatlah dimengerti 

                                                             
17

 Ibid., 181. 
18 Ibid., 183. 
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bahwa akhlak adalah tabiat atau sifat 

seseorang, yakni keadaan jiwa yang 

terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut 

benar-benar telah melekat sifat-sifat 

yag melahirkan perbuatan-perbuatan 

dengan mudah dan spontan tanpa 

dipikirkan dan diangan-angan lagi.
19

 

2) Nilai Ibadah 

       Yang dimaksud dengan ibadah 

dalam pembahasan ini adalah ibadah 

secara universal atau ibadah dalam arti 

luas, bukan ibadah dalam arti khusus 

yang merupakan bagian dari syariah. 

       Kata “ibadah”, adalah bahasa 

Arab, artinya pengabdian, 

penyembahan, ketaatan, merendahkan 

                                                             
19

Ibid., 185. 



50 
 

 
 

diri atau doa. Secara istilah ibadah 

berarti perbuatan yang dilakukan oelh 

seseorang sebagai usaha 

menghubungkan dan mendekatkan 

dirinya kepada Allah sebagai Tuhan 

yang disembah. Orang yang melakukan 

ibadah disebut „abid, karena manusia 

tersebut harus mengabdikan diri kepada 

Allah SWT. 

Ulama fiqih mendefinisikan ibadah 

sebagai ketaatan yan disertai dengan 

ketundukan dan kerendahan diri kepada 

Allah. Redaksi lain menyebutkan 

bahwa ibadah adalah semua yang 

dilakukan atau yang dipersembahkan 

untuk mencapai keridaan Allah SWT, 



51 
 

 
 

dan mengharapkan imbalannya di 

akhirat kelak. 

3) Nilai Akidah 

Secara etimologis, akidah berasal 

dari kata „aqada yang mengandung arti 

ikatan atau keterkaitan, atau dua utas 

tali dalam satu buhul yang tersambung. 

Akidah berarti pula janji, karena janji 

merupakan ikatan kesepakatan antara 

dua orang yang mengadakan perjanjian. 

Secara terminologis, akidah dalam 

Islam berarti keimanan atau keyakinan  

seseorang terhadap Allah yang 

menciptakan alam semesta beserta 

seluruh isinya dengan segala sifat dan 

perbuatan-Nya. Definisi tersebut 

menggambarkan bahwa seseorang yang 
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menjadikan Islam sebagai akidah ia 

sudah terikat oleh segala aturan atau 

hukum yang terdapat dalam Islam.
20

 

       Akidah merupakan dasar utama 

dalam ajaran Islam. Karena itu, ia 

merupakan dasar-dasar pokok 

kepercayaan atau keyakinan seseorang 

yang wajib dimilikinya atau dijadikan 

pijakan dalam segala sikap dan tingkah 

lakunya sehari-hari. Seseorang 

dipandang muslim atau bukan muslim 

bergantung pada akidahnya, apabila ia 

berakidah Islam, maka segala sesuatu 

yang dilakukan akan bernilai sebagai 

amaliah seorang muslim, apabila tidak, 

                                                             
20 Ibid., 107. 
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maka segala amal nya tidak akan 

bernilai sebagai amaliah muslim.
21

 

e. Strategi penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam 

Dalam dunia pendidikan, strategi 

diartikan sebagai perencanaan yang   berisi    

tentang rancangan kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Pengertian tersebut dapat disimpulkan 

sebagai rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) termasuk metode dan 

pemanfaatan sumber daya (guru maupun 

peserta didik) dalam penggunaan strategi 

sebagai upaya pencapaian tujuan 

pembelajaran agar tercapai dengan optimal. 

Adapun beberapa strategi yang dapat 

                                                             
21

Ibid., 107-108 
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digunakan oleh guru dalam menanamkan 

nilai-nilai keagamaan antara lain:
22

 

1) Keteladanan 

       Keteladanan dalam bahasa arab 

disebut uswah, iswah, qudwah, qidwah 

yang berarti perilaku baik yang dapat 

ditiru oleh orang lain. Dalam membina 

dan mendidikan anak (peserta didik) 

tidak hanya dapat dilakukan dengan 

cara model-model pembelajaran 

modern, tapi juga dapat dilakukan 

dengan cara pemberian contoh yang 

teladan kepada orang lain. Perbuatan 

yang dilihat oleh anak, secara otomotasi 

akan masuk kepada jiwa kepribadian si 

                                                             
22 Raden Ahmad Muhajir Ansori,”Strategi Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam Pada Peserta Didik,”Jurnal Pusaka, 8 (2016), 25-30. 
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anak, kemudian timbul sikap-sikap 

terpuji pada perilaku anak 

2) Pembiasaan 

       Metode pembiasaan adalah suatu 

cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak berfikir, bersikap, 

bertindak sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Metode ini sangat praktis dalam 

pembinaan dan pembentukan karakter 

anak usia dini dalam meningkatkan 

pembiasaan-pembiasaan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan di 

sekolah. Hakikat pembiasaan 

sebenarnya berintikan pengalaman. 

Pembiasaan adalah sesuatu yang 

diamalkan. Oleh karena itu, uraian 

tentang pembiasaan selalu menjadi satu 
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rangkaian tentang perlunya melakukan 

pembiasaan-pembiasaan yang 

dilakukan setiap hari. Inti dari 

pembiasaan adalah pengulangan. 

Dalam pembinaan sikap, metode 

pembiasaan sangat efektif digunakan 

karena akan melatih 

kebiasaankebiasaan yang baik kepada 

anak sejak dini. Pembiasaan merupakan 

penanaman kecakapan-kecakapan 

berbuat dan mengucapkan sesuatu, agar 

cara-cara yang tepat dapat disukai oleh 

anak. Pembiasaan pada hakikatnya 

mempunyai implikasi yang lebih 

mendalam dari pada penanaman 

caracara berbuat dan mengucapkan. 
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3) Nasihat  

Metode ini merupakan metode 

fleksibel yang dapat digunakan oleh 

para pendidik. Kapanpun dan di 

manapun setiap orang yang melihat 

kepada kemungkaran atau melanggar 

norma-norma adat kebiasaan suatu 

kelompok, maka minimal yang bisa kita 

lakukan adalah dengan cara menasihati. 

Bagi seorang guru metode menasihati 

peserta didiknya dalam konteks 

menanamkan nilai-nilai keagamaan 

mempunya ruang yang sangat banyak 

untuk dapat mengaplikasikan kepada 

peserta didiknya,baik di kelas secara 

formal maupun secara informal di luar 

kelas. Akan tetapi, penggunaan metode 
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ini dalam menanamkan nilai-nilai 

keagamaan pada peserta didik perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Jangan 

sampai niat sebagai seorang pendidik 

memberikan arahan, petuah bahkan 

nasehat kepada peserta didiknya 

mendapat penolakan karena gaya 

bahasa yang terlampau menyakiti dan 

sulit diterita oleh peserta didik, 

sekalipun yang disampaikannya adalah 

benar.  

4) Tsawāb (Hukuman) 

Salah satu upaya mewujudkan 

tujuan pendidikan adalah perlunya 

ditanamkan sikap disiplin dan tanggung 

jawab yang besar dalam proses 

pembelajaran. Konsistensi sikap 
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disiplin dan rasa tanggung jawab dalam 

proses pembelajaransangat diperlukan 

sehingga diperlukan metode atau 

tindakan-tindakan preventif, salah satu 

metode tersebut ialah pemberian 

hukuman atau punishment dalam 

satuan pendidikan yang bertujuan 

mengiringi proses pembelajaran agar 

tercapainya tujuan pendidikan yang 

telah diharapkan. Adapun proses 

pemberian hukuman harus sesuai 

dengan tingkat kesalahan peserta didik 

yang melanggar tata tertib dalam satuan 

pendidikan. Untuk memperjelas metode 

hukuman ini agar tidak dipahami 

dengan setengah-setengah, perlu dilihat 

hadits nabi yang memerintahkan 
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umatnya untuk melaksanakan ibadah 

solat ketika usia memasuki usia 7 tahun 

dan memerintahkan untuk memukulnya 

ketika pada usia 10 tahun jika tidak 

mengerjakan solat. 

3. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah 

program kurikuler yang alokasi waktunya 

tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

perangkat operasional kurikulum, yang 

perlu disusun dan dituangkan dalam 

rencana kerja tahunan atau kalender 

pendidikan satuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler 

menjembatani kebutuhan perkembangan 
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peserta didik yang berbeda, seperti 

perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, 

kemampuan, dam kreativitas. Melalui 

partisipasinya dalam kegiatan 

ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar 

dan mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama dengan orang 

lain, serta menemukan dan 

mengembangkan potensinya. Kegiatan 

ekstrakurikuler juga memberikan manfaat 

sosial yang besar.
23

 

b. Fungsi dan tujuan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan 

pendidikan memiliki fungsi 

                                                             
23

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, 

lampiran III. 
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pengembangan, sosial, rekreatif, dan 

persiapan karir. 

1) Fungsi pengembangan, yakni bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler berfungsi 

untuk mendukung perkembangan 

personal peserta didik melalui 

perluasan minat, pengembangan 

potensi, dan pemberian kesempatan 

untuk pembentukan karakter dan 

pelatihan kepemimpinan. 

2) Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sosial peserta didik. 

Kompetensi sosial dikembangkan 

dengan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk memperluas 



63 
 

 
 

pengalaman sosial, praktek 

keterampilan sosial, dan internalisasi 

nilai moral dan nilai sosial. 

3) Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan dalam 

suasana rileks, menggembirakan, dan 

menyenangkan sehingga menunjang 

proses perkembangan peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

menjadikan kehidupan atau atmosfer 

sekolah lebih menantang dan lebih 

menarik bagi peserta didik. 

4) Fungsi persiapan karir, yakni bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler berfungsi 

untuk mengembangkan kesiapan karir 

peserta didik melalui pengembangan 

kapasitas. 
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Tujuan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pada satuan pendidikan 

adalah: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor peserta didik. 

2) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

mengembangkan bakat dan minat 

peserta didik dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia 

seutuhnya.
24

 

4. Seni Karawitan 

a. Pengertian Seni 

Sebagai istilah seni memiliki dua 

pengertian, yaitu, a) seni berarti kecil, tipis, 

dan halus, dan b) suatu hasil karya yang 

                                                             
24

Ibid., 3-7. 
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indah. Dalam bahasa Inggris disebut art, 

berasal dari kata ar (yunani) berarti 

menyesuaikan, menyambung. Oleh karena 

itulah pada awalnya istilah seni disebut 

sebagai keterampilan. Pada umumnya 

pengertian kedualah yang lebih populer, 

lebih banyak digunakan baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun bidang 

akademis. Karya seni terdiri dari dua unsur 

pokok, yaitu: bahan atau medium dan 

kualitas atau nilai.
25

 Kata seni dalam 

bahasa Inggris disebut art. Kata art berasal 

dari bahasa latin ars, yang artinya 

keterampilan dan kepandaian. Kemudian 

pengertian kata seni meluas, tidak hanya 

mengenai bidng tertentu saja. Pengertian 

                                                             
25

Nyoman Kutha Ratna, Karya Sasra Seni dan Budaya dalam 

Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 182. 
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seni mencakup segala kreasi manusia, 

antara lain kesusastraan, puisi, drama, 

musik, tari-tarian, dan seni yang dapat 

diamati dan dilihat dengan mata. 

Seni merupakan hasil kreasi dan 

getaran jiwa manusia yang dapat 

menimbulkan perasaan suka dan ataupun 

duka pada seseorang. Sesuatu ciptaan dapat 

mengandung nilai seni jika memenuhi 

beberapa syarat antara lain kehalusan dan 

keindahan. Kesenian adalah segala hasil 

cipta manusia yang mengandung nilai seni. 

Sedangkan seniman adalah orang yang 

berjiwa atau berbakat seni dan dapat 

menciptakan hasil seni.
26

 

                                                             
26

Hadi Sunarko, Djarmono, Sukotjo, Seni Musik, (Klaten: PT 

Intan Pariwara, 1991), 1-2. 
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Dalam pemikiran filsafat, gagasan 

seni iqbal tersebut disebut sebagai estetika 

vitalisme, yaitu bahwa seni dan keindahan 

merupakan ekspresi ego dalam kerangka 

prinsip-prinsip universal dari suatu 

dorongan hidup yang berdenyut dibalik 

kehidupan sehingga harus juga 

memberikan kehidupan baru atau 

memberikan semangat hidup bagi 

lingkungannya, atau bahkan mampu 

memberikan hal baru bagi kehidupan.
27

 

Aristoteles mengemukakan bahwa, 

seni adalah kemampuan membuatsesuatu 

dalam hubungannya dengan upaya 

mencapai suatu tujuan yangtelah ditentukan 

oleh gagasan tertentu, demikian juga 

                                                             
27

Khudori Soleh, Filsafat Islam dari Klasik hingga Kontemporer, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 353. 
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dikemukakan olehsastrawan Rusia 

terkemuka Leo Tolstoy mengatakan bahwa, 

seni merupakankegiatan sadar manusia 

dengan perantaraan (medium) tertentu 

untukmenyampaikan perasaan kepada 

orang lain. Menurut Ki Hajar 

Dewantaraseni adalah indah, menurutnya 

seni adalah segala perbuatan manusia 

yangtimbul dan hidup perasaannya dan 

bersifat indah hingga dapatmenggerakkan 

jiwa perasaan manusia lainnya, selanjutnya 

dikatakan olehAkhdiat K. Mihardja; seni 

adalah kegiatan manusia yang 

merefleksikankenyataan dalam sesuatu 

karya, yang berkat bentuk dan isinya 

mempunyai 

daya untuk membangkitkan pengalaman 
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tertentu dalam alam rohani sipenerimanya. 

Ungkapan seni menurut Erich Kahler; seni 

adalah suatukegiatan manusia yang 

menjelajahi, menciptakan realitas itu 

dengan symbolatau kiasan tentangkeutuhan 

“dunia kecil” yang mencerminkan 

“duniabesar”.
28

 

b. Fungsi Seni 

Menurut Iqbal fungsi seni adalah: 

1) Seni harus menciptakan kerinduan pada 

hidup abadi, karena tujuan utama seni 

adalah hidup itu sendiri.  

2) dan keberanian ke dalam hati orang 

yang berhati ayam dan menciptakan 

kerinduan ke dalam hati manusia 

tentang tujuan-tujuan baru dan ideal. 

                                                             
28

Sri Hermawati Dwi Arini, Seni Budaya jilid 1 untuk SMK, 

(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), 10   
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Karena itu, seni harus mengandung 

tujuan etis dan instruksional. Daya 

magis seni harus digunakan untuk 

menghasilkan warga negara yang 

baik.
29

 

Sedangkan menurut Hadi Sunarko seni 

memiliki beberapa fungsi antara lain: 

1) Fungsi Sosial 

       Cabang seni apapun memiliki 

fungsi sosial dan fungsi individual. Seni, 

termasuk seni musik sangat erat 

hubungannya dengan kehidupan 

masyarakat. Peranan seni musik dalam 

masyarakat sangat besar. Kita saksikan 

kehadiran seni musik dalam berbagai 

bidang kehidupan masyarakat, misalnya 

                                                             
29

Ibid., 357. 
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dalam kegiatan keagamaan, dalam 

upacara adat, dalam kemiliteran atau 

peperangan, dalam pendidikan, dalam 

perdagangan. 

2) Fungsi Individual 

Fungsi individual seni musik dan 

cabang seni lainnya ialah bahwa seni 

berguna bagi seniman itu sendiri. Seni 

memberikan kepuasan batin kepada 

penciptanya. Selain itu, dalam keadaan 

masyarakat maju, seni merupakan 

lapangan hidup bagi seniman, yang 

dengan hasil ciptaannya harus dapat 

menghidupi diri dan keluarganya. 

3) Perkembangan Seni Musik 

Musik sudah ada sejak sebelum 

tarikh Masehi. Peninggalan sejarah 
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Mesir kuno memberikan bukti-bukti. 

Pada relief-relief batu Mesir kuno 

terdapat lukisan alat-alat musik. Musik 

terus berkembang sampai pada saat ini 

seiring dengan kemajuan kebudayaan 

dan teknologi serba mutakhir.
30

 

Menurut Sri Hermawati Dwi Arini 

sebagaimana kita dapat mengidentifikasikan 

sebuah karya seni khususnya kesenian tradisi 

berdasarkan fungsi-fungsinya. Berikut 

diuraikan tentang fungsi-fungsi seni. 

1) Fungsi Ritual 

       Suatu pertunjukan yang digunakan 

untuk sebuah upacara yang 

berhubungan dengan upacara kelahiran, 

kematian, ataupun pernikahan. Contoh: 

                                                             
30

Hadi Sunarko, Djarmono, Sukotjo, Seni Musik, 4. 



73 
 

 
 

gamelan yang dimainkan pada upacara 

Ngaben di Bali yakni gemelan Luwang, 

Angklung, dan Gambang. Gamelan di 

Jawa, gamelan Kodhok Ngorek, 

Monggang, dan Ageng. 

2) Fungsi Pendidikan 

Seni sebagai media pendidikan 

misalnya musik. Contoh: ansambel, 

karena didalamnya terdapat kerjasama, 

Angklung dan Gamelan juga bernilai 

pendidikan dikarenakan kesenian 

tersebut mempunyai nilai sosial, 

kerjasama dan disiplin. 

3) Fungsi Komunikasi 

Suatu pertunjukan seni dapat 

digunakan sebagai komunikasi atau 

kritik sosial melalui media seni tertentu 
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seperti wayang kulit, wayang orang di 

seni teater, dan pula syair sebuah lagu 

yang mempunyai pesan. 

4) Fungsi Hiburan 

       Seni yang berfungsi sebagai 

hiburan, sebuah pertunjukan khusus 

untuk berekspresi atau mengandung 

hiburan, kesenian yang tanpa dikaitkan 

dengan sebuah upacara ataupun dengan 

kesenian lain. 

5) Fungsi Artistik 

Seni yang berfungsi sebagai media 

ekspresi seniman dalam menyajikan 

karyanya tidak untuk hal yang 

komersial, misalnya terdapat pada 

musik kontemporer, tari kontemporer, 

dan seni rupa kontemporer, tidak bisa 
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dinikmati pendengar/pengunjung, hanya 

bisa dinikmati para seniman dan 

komunitasnya. 

6) Fungsi Guna 

Karya seni yang dibuat tanpa 

memeperhitungkan kegunaannya 

kecuali sebagai media ekspresi disebut 

sebagai karya seni murni, sebaliknya 

jika dalam proses penciptaan seniman 

harus mempertimbangkan aspek 

kegunaan, hasil karya seni ini disebut 

seni guna atau seni terapan. Conroh: 

Kriya, karya seni yang dapat 

dipergunakan untuk 

perlengkapan/peralatan rumah tangga 

adalah Gerabah dan Rotan. 
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7) Fungsi Seni untuk Kesehatan atau 

Terapi 

       Pengobatan untuk penderita 

gangguan physic ataupun medis 

dapatdistimulasi melalui terapi musik, 

jenis musik disesuaikan dengan 

latarbelakang kehidupan pasien.Terapi 

musik telah terbukti mampu digunakan 

untuk menyembuhkan penyandang 

autisme, gangguan psikologis trauma 

pada suatu kejadian, danlain-lain. 

Seperti yang telah dikatakan Siegel 

menyatakan bahwa musikklasik 

menghasilkan gelombang alfa yang 

menenangkan yang dapatmerangsang 

sistem limbic jarikan neuron otak. 

Selanjutnya dikatakan olehGregorian 
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bahwa gamelan dapat mempertajam 

pikiran.
31

 

c. Seni dalam Pandangan Islam 

Banyak hadits yang menjelaskan 

tentang keharaman seni musik dalam 

Islam, seperti hadits dari Abu „Amir atau 

Abu Malik Al-Asy‟ari  dibawah ini. 

تِْي أَْقَوا   ْونَ يَْستَِحل  ٌم لَيَُكْووَهَّ ِمْه أُمَّ

َوالَمَعاِزفَ الِحَرَوالَحِرْيَر   

”Benar-benar akan ada pada umatku 

kaum yang menghalalkan zina, sutera, dan 

musik.”
32

 

Seni Islam menurut Husein Nasr, 

setidaknya mengandung tiga hal pokok. 

Pertama, mencerminkan nilai-nilai religius 

                                                             
31

Sri Hermawati Dwi Arini, Seni Budaya jilid 1 untuk SMK, 15-

16. 
32

 http:asysyariah.com/musik-perangkap-setan/ 
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sehingga tidak ada yang disebut seni 

sekuler. Tidak ada dikotomi religius dan 

sekuler dalam Islam. Apa yang disebut 

sebagai kekuatan atau unsur sekuler dalam 

masyarakat Islam selalu memiliki 

pengertian religius seperti hal nya hukum 

Illahi yang secara spesifik memiliki unsur-

unsur religius. Kedua, menjelaskan 

kualitas-kualitas spiritual yang bersifat 

santun akibat pengaruh nilai-nilai sufisme. 

Ketiga, ada hubungan yang halus dan 

saling melengkapi antara masjid dan istana, 

dalam hal perlindungan, penggunaan, dan 

fungsi berbagai seni. Karena itu, seni Islam, 

bagi Nasr, tidak hanya berkaitan dengan 

bahan-bahan material yang digunakan, 

tetapi juga unsur kesadaran religius kolektif 
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yang menjiwai bahan-bahan material 

tersebut.
33

 

Meski demikian, konsep Nasr juga 

bukan sekedar ekspresi spiritual, melainkan 

juga harus mampu membawa fungsi-fungsi 

tertentu. Paling tidak, ada empat fungsi 

yang harus diemban oleh seni Islam. Oleh 

karena itu, karya seni tidak bersifat 

otonom, mandiri, tetapi harus berkaitan 

norma dan tujuan tertentu sehingga tidak 

ada istilah seni untuk seni. 

Kendati demikian, bukan berarti hal 

tersebut tanpa persoalan. Konsep seni Nasr 

yang mendasari diri dan mengekspresikan 

kesadaran spiritual keagamaan, pada aspek 

formal dapat dan mudah untuk disalah 

                                                             
33

 Khudori Soleh, Filsafat Islam dari Klasik hingga Kontemporer, 

361. 
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pahami bahwa seni harus berkaitan dengan 

dibatasi oleh agama. Jika ini terjadi, seperti 

ditulis Faisal Ismael, seni akan mengalami 

beberapa hal, yaitu adanya keterikatan 

bentuk dan isi dari seni itu sendiri, adanya 

ketegangan antara nilai seni yang longgar 

dan nilai agama yang ketat, terbatasnya 

ruang gerak seni karena dipakai sebagai 

praktik keagamaan, dan terganggunya 

kebebasan kreativitas karena adanya 

norma-norma agama yang mengatur.
34

 

d. Pengertian Seni Karawitan 

Seni karawitan merupakan salah satu 

cabang seni yang menggunakan suara 

sebagai bahan bakunya. Pengolahan bahan 

baku tersebut dilakukan oleh pekerja seni 

                                                             
34

 Ibid., 376. 
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yang disebut seniman. Sedangkan hasil 

olahannya disebut karya seni. Oleh 

seniman pengolahnya, karya seni 

difungsikan sesuai dengan tujuan 

pembuatannya. Karya seni baru dikatakan 

memiliki fungsi apabila karya yang di 

ciptakannya itu dipergelarkan kepada orang 

lain.
35

 

Kata karawitan berasal dari kata rawit 

yang berarti indah, halus yang kemudian 

mempunyai arti yang sama dengan kata 

seni. Pada akhirnya karawitan berarti seni 

suara. Dalam arti khusus karawitan berarti 

seni suara yng berdasarkan laras Pelog dan 

Slendro.
36

 

                                                             
35

Heliarta, Seni Karawitan , 1. 
36

Wardono, Soewando, Teori Karawitan Jawa, 9. 
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Seni karawitan merupakan salah satu 

bagian dari musik daerah. Dimana musik 

daerah adalah musik yang berkembang 

dilingkungan daerah tertentu. Setiap daerah 

memiliki ragam musik yang berbeda dari 

daerah lainnya. Musik yang telah lama 

hidup dan berkembang di Indonesia, 

diciptakan oleh nenek moyang bangsa 

Indonesia dan memiliki sifat turun-temurun 

secara tradisional dari generasi yang satu 

ke generasi berikutnya.
37

 

e. Fungsi seni karawitan 

Dilihat dari fungsi penciptaan seni 

karawitan dibagi menjadi 2, yaitu 

karawitan murni dan karawitan fungsional. 

1) Karawitan murni 

                                                             
37

Nanang Supriatna, Sugeng Syukur, Pendidikan Seni Musik, 

(Bandung: Upi Press, 2006), 7. 
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Di dalam karya seni termasuk seni 

karawitan Jawa melekat adanya tujuan 

atau maksud dari penciptaanya. Maksud 

tersebut tentu harus dapat 

terkomunikasikan kepada orang lain. 

Komunikasi antara pencipta atau 

penyaji dengan penontonnya itulah 

yang disebut kegiatan apresiasi. 

Di dalam penyajian musik 

karawitan khususnya lagu sekaran 

(yang disajikan dengan nyanyian) 

terdapat unsur bahasa yang tertuang 

dalam rumpaka atau geguritan lagu. 

Dengan demikian, maksud atau tujuan 

karya seni karawitann sebagaimana 

dikemukakan diatas, bagi penonton 

awam akan lebih mudah mengerti 
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dengan memperhatikan rumpaka 

lagunya. Tetapi, bagi para penonton 

yang telah terlatih apresiasi seninya, 

memperhatikan maksud yang 

terkandung dalam karawitan itu, tidak 

hanya memperhatikan rumpaka lagunya 

saja melainkan dengan cara menikmati 

keindahan suara yang dihasilkannya. 

Demikian pula cara yang dilakukan 

seniman dalam menyajikan karya 

seninya, ada yang menggunakan 

kekuatan seni karawitan secara utuh 

dan ada pula yang menggunakan media 

lain selain seni karawitan. Cara pertama 

itulah yang dimaksud dengan fungsi 

karawitan murni, yaitu cara dan maksud 

penyajian yang seutuhnya 
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menggunakan dan bertujuan untuk 

lingkup seni karawitan itu sendiri. 

Kaitan dengan hal tersebut maka 

pada karawitan murni terdapat tiga 

fungi, yaitu: 

a) Ungkapan jiwa 

Ialah penyajian karawitan 

yang difungsikan oleh seniman 

untuk mengungkapkan apa-apa 

yang ada didalam jiwanya. 

b) Apresiasi 

Artinya yaitu setelah 

menikmati karya karawitan baik 

melalui pagelaran ataupun dengan 

cara mendengarkan akan tumbuh 

pengalaman baru pada penonton 

dan penikmatnya. 
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c) Hiburan 

Artinya adalah dengan 

bermain atau mendengarkan 

karawitan seseorang dapat terhibur 

dan tumbuh perasaan senang 

didalam hatinya. 

2) Karawitan fungsional 

       Seni karawitan dapat dikatakan 

fungsional, apabila adanya maksud atau 

penyajian seni karawitan yang tidak 

seutuhnya utuk kepentingan seni 

karawitan. Dalam arti fungsi lain selain 

fungsi penyajian seni karawitan itu 

sendiri. Ditinjau dari fungsional 

tersebut terdapat tiga fungsi yaitu: 

a) Musik pengiring 
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Yang dimaksud pengiring 

adalah kedudukan seni karawitan 

hanya merupakan salah satu bagian 

dari seluruh penyajiannya. Artinya 

ada fungsi lain yang mungkin lebi 

penting selain tujuan seni 

karawitan. 

b) Sosial 

Secara khusus tidak sedikit 

sajian karawitan yang difungsikan 

sebagai sarana untuk memengaruhi 

jiwa atau merubah pikiran yang 

mendengarkannya untuk tujuan 

sosial, seperti pendidikan, 

penerangan, menyukseskan suatu 

program, kampanye politik, agama, 

dan sebagainya. 
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c)  Komersial 

Seiring kemajuan zaman dan 

kebutuhan hidup manusia, seni 

karawitan tidak hanya bertujuan 

untuk kepuasan yang bersifat 

batiniah atau kepuasan spiritual 

semata. Sekarang orang melakukan 

kegiatan berkesenian termasuk seni, 

bertujuan pula untuk memenuhi 

kebutuhan jasmaniah atau materi. 

Para seniman menggunakan profesi 

dalam seni karawitan untuk 

mendatangkan upah.
38

 

 

                                                             
38

Heliarta, Seni Karawitan, 1-3. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
1
 Dalam hal ini jenis penelitian 

yang digunakan Peneliti Lapangan adalah Studi 

Kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (kumunitas), suatu 

program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi 

                                                             
1
Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan Tindakan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 181. 
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kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data 

mengenai subjek yang diteliti.
2
 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan 

karena peneliti dapat meneliti dan mengetahui 

langsung bagaimana penggunaan seni karawitan 

sebagai media dalam penanaman nilai-nilai 

pendidikan islam pada diri peserta didik. 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif selalu identik dengan 

peran serta dari peneliti itu sendiri. Dengan peran 

serta peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat 

mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan 

yang sedang terjadi. 

Pengamatan berperan serta pada dasarnya 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan 

secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. 

                                                             
2
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,( 2003), 201. 
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Pengamatan berperan serta merupakan penelitian 

yang bercirikan interaksi sosial yang memakan 

waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek 

dalam lingkungan subjek, dan selama itu, data 

dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan 

secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.
3
 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan 

mutlak diperlukan sebagai partisipan penuh, 

pengamat partisipan atau pengamat penuh.  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dipusatkan di SMPN 2 

Ponorogo, dikarenakan SMPN 2 Ponorogo 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

menggunakan seni karawitan sebagai media untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

diri peserta didik sehingga peserta didik tidak 

                                                             
3
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2008), 106. 
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hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki 

moral yang baik dan cinta budaya Indonesia. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini 

adalah: kata-kata dan tindakan sebagai sumber 

utama lainnya adalah data tertulis, foto, dan 

sumber data tambahan lainnya.
4
 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah 

satu hal yang penting dalam penelitian, karena 

metode ini atau prosedur ini merupakan strategi 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung 

                                                             
4
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2002), 157. 
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pada teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan. Pengumpulan data pada penelitian ini 

dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, 

keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi 

yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data 

seperti yang dimaksud tersebut. Dalam penelitian 

digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-

alat serta kegiatan yang nyata. Proses 

pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga hal 

yaitu sebagai berikut:
5
 

1. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan tersebut 

dilakukan oleh dua pihak yaitu yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

                                                             
5
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 93. 
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yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
6
 

Dalam bentuknya yang paling sederhana 

wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan 

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan 

kepada seorang mengenai topik penelitian 

secara tatap muka, dan peneliti mencatat atau 

merekan jawaban-jawabannya tersebut.
7
 

Teknik wawancara merupakan langkah 

dalam menggali informasi mengenai topik 

permasalahan agar terjawab dan menggali 

sebuah harapan-harapan yang akan 

disampaikan secara komunikasi langsung 

melalui tatap muka dari dua pihak tertentu. 

                                                             
6
Ibid., 186. 

7
 Emir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: 

Rajawali Press, 2011), 49-50. 
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Jawaban yang dihasilkan yaitu berupa rekaman 

atau tulisan. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang bagaimana penanaman pendidikan 

Islam melalui ekstrakurikuler seni karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo. Hasil wawancara dari 

masing-masing informasi tersebut ditulis 

lengkap dengan kode-kode dalam transkrip. 

Tulisan lengkap dari wawancara tersebut 

dinamakan yaitu transkrip wawancara. 

Pada hal ini peneliti mewawancarai 

beberapa narasumber sehingga data yang 

didapat dapat memperkuat penelitian dan 

penulisan skripsi ini. Narasumber yang 

dimaksud adalah bapak Sigid Sapto Margono, 

S. Sn. Selaku pembimbing karawitan di SMPN 

2 Ponorogo dan Guru pengampu mata 
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pelajaran Seni Budaya di SMPN 2 Ponorogo, 

dan Irwan Yudha Pratama selaku pelatih 

ekstrakurikuler Seni Karwitan serta anggota 

dari ekstrakurikuler Seni Karawitan itu sendiri 

juga wali murid anggota ekstrakurikuler Seni 

Karawitan.  

2. Teknik Observasi 

Teknik observasi ialah teknik atau metode 

untuk menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah 

laku mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Teknik ini digunakan untuk melihat 

atau mengamati secara langsung keadaan 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran 
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yang lebih luas tentang permasalahan yang 

diteliti.
8
 

       Observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti melihat dan 

mengamati secara visual sehungga validitas 

data sangat tergantung pada kemampuan 

observer dalam mempengaruhi hal-hal yang 

terjadi dilapangan.
9
 

       Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data bagaimana penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam melalui ekstrakurikuler seni 

karawitan di SMPN 2 Ponorogo. Adapun yang 

akan diobservasi adalah kegiatan 

ekstrakurikuler seni karawitan dan pihak-pihak 

yang bersangkutan. Disini peneliti akan 

mengamati langsung dan berdasarkan 

                                                             
8
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 94. 

9
Ibid., 94. 
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wawancara langsung dengan pelatih seni 

karawitan dan siswa yang ikut didalamnya. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, 

dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif.. Catatan lapangan 

adalah alat yang umum digunakan oleh 

pengamat dalam situasi pengamatan. Pengamat 

dalam hal ini relative bebas membuat catatan, 

dan biasanya dilakukan pada waktu malam 

sesudah pengamatan dilakukan. Catatan 

mungkin berupa laporan langkah-langkah, 

peristiwa, atau berupa catatan tentang 

gambaran umum secara singkat.
10

 

 

 

                                                             
10

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 181. 
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1. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk 

tulisan gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, 

foto, gambar hidup, sketsa lainnya.
11

 Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara 

dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data-data berupa sejarah 

                                                             
11

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2007), 329. 
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terbentuknya ekstrakurikuler seni karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo, nilai-nilai pendidikan 

seperti apa yang terkandung didalam seni 

karawitan,serta kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan didalamnya sebagai upaya 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam di 

SMPN 2 Ponorogo melalui seni 

karawitan.Selain itu metode dokumentasi ini 

juga bisa peneliti gunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan yang sedang 

berlangsung. Hasil pengumpulan data dengan 

cara teknik dokumentasi ini di catat dalam 

format transkip dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, adalah proses mengatur urutan data 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 
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kategori, dan satu uraian dasar.
12

 Teknik analisis 

data pada kasus ini menggunakan analisis kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan miles dan 

huberman, yang mana mereka mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis meliputi: data reduction, 

data display, dan concelussion 

drawing/verification.
13

 

1. Data Reduksi ( Reduksi Data ) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang di maksud adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, me mfokuskan pada hal-

hal yang penting, membuat kategori dan 

                                                             
12

Ibid., 264. 
13

 Emir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, 129. 
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pemusatan perhatian. Dengan demikian data 

yang telah direduksikan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah penelitian 

untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, proses ini berlangsung selama 

penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir 

penelitian.
14

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam pola yang dilakukan 

dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, 

metrik, dan jaringan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian 

melakukan display data secara sistematik agar 

                                                             
14

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, 338. 
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lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-

bagiannya. Dalam proses ini data 

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.
15

 

3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, akan berubah jika 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

yang mendukung pada tahapan pengumpulan 

data berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada 

tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam 

                                                             
15

 Sugiyono, Metodologi penelitian Kualitatif dan R&D, 341. 
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penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang atau belum pernah ada.
16

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredebilitas data) dapat di adakan pengecekan 

dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan 

triangulasi. 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. 

Ketekunan pengamatan dilaksanakan peneliti 

dengan cara: a) mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap penanaman nilai-

                                                             
16

Ibid., 345. 
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nilai pendidikan Islam di SMPN 2 Ponorogo. 

b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu 

titik jenuh, sehingga pada pemeriksaan tahap 

awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah difahami dengan cara 

biasa. 

2. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang selain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, 

penyelidikan, dan teori.
17

 Dalam penelitian ini 

digunakan teknik triangulasi dengan sumber 

                                                             
17

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 
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yang artinya membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh malalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: a) membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang yang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi, c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan sepanjang waktu, d) 

membandingkan keadaan-keadaan seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang yang berpendidikan, orang berada, orang 

pemerintahan, e) membandingkan hasil 
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wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang 

berkaitan.
18

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

1. Tahap Pralapangan  

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam tahapan ini, yang meliputi: 

Menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitian, mengurus perizinan penlitian, 

menjajaki dan menilai lokasi peneltian, 

memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian.
19

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

                                                             
18

Ibid., 331. 
19 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian kualitatif, 84-87. 
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Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan 

dibagi atas tiga bagian, yaitu a) memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, b) 

memasuki lapangan, dan c) berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Profil Singkat 

       Nama Sekolah SMP Negeri 2 Ponorogo 

dengan nomor statistik sekolah 201051117002 

beralamat di Jl. Basuki Rachmad no. 44 Ponorogo 

(Kecamatan) Ponorogo (Kabupaten/Kota) 

Ponorogo (Propinsi) Jawa Timur. Sekolah ber tipe 

A dengan status Negeri. Nilai akreditasi A dengan 

luas lahan 5777m
2  

yang terdiri dari 3 lantai 

2. Sejarah Singkat 

SMP N 02 Ponorogo merupakan SMP Negeri 

tertua setelah SMP N 1 Ponorogo. SMP N 02 

Ponorogo berdiri sejak tahun 1960, merupakan 

integrasi dari SGB Ponorogo. Namun apabila ingin 
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mengetahui bagaimana sejarah berdirinya maka 

kita tidak akan memperoleh gambaran yang jelas, 

data pendukungnya tidak ada, sekolah tidak 

menyimpan Akta pendirian, di Kantor Dinaspun 

tidak ada. 

Menurut cerita beridirinya SMP N 02 

Ponorogo pada tanggal 08 Agustus 1060. Hal yang 

menjadi latar belakang berdirinya SMP N 02 

Ponorogo adalah karena adanya program 

pemerintah dalam upaya peningkatan mutu calon 

tenaga guru. SGB ditutup kemudian berintegrasi 

menjadi SMP. Sebagai pengganti maka dibuka 

SGA Negeri dimana jenjang pendidikannya SLTA. 

Pada waktu yang bersamaan, koperasi batik 

“Bakti ponorogo” membangun gedung sekolah di 

jalan Batorokatong Ponorogo untuk  SMA Negeri 

Ponorogo (Sekarang dikenal dengan SMA Negeri 1 
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Ponorogo). Gedung yang digunakan SMP Negeri 2 

Ponorogo sebenarnya diperuntutkan SMA Negeri 

Ponorogo. Gedung yang dulu di tempati SGB 

Negeri Ponorogo akhirnya dipakai oleh SGA 

Negeri Ponorogo. 

Pada mulanya gedung sekolah SMP Negeri 2 

Ponorogo hanya terdiri dari 10 ruang (9 ruang 

untuk kelas, dan 1 ruang kantor unutk kantor TU, 

kantor guru serta kantor kepala sekolah).  Kondisi 

gedung tersebut telah mengalami upaya perluasan 

perluasan tanah serta jumlah ruang beberapa kali. 

Pada tahun 1971 diupayakan penembangan 

gedung. Sisa tanah yang dimanfaatkan untuk 

menambah jumlah ruang untuk digunakan sebagai 

ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang tata 

usaha. Dengan demikian ada sisa 1 ruang kelas 

(dulu digunakan untuk kantor) maka penerimaan 
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siswa kelas 1 baru tahun 1972 ditambah satu kelas 

sehingga jumlah siswa keseluruhan menjadi 10 

kelas. 

Pada tahun 1976 dilakukan perluasan tanah di 

belakang sekolah yang akhirnya dapat digunakan 

untuk membangun 4 ruang kelas baru, 1 ruang 

laboratorium IPA, serta 1 ruang perpustakaan. 

Jumlah ruang kelas menjadi 14 ruang. Tahun 1976 

penerimaan siswa ditambah dari 4 kelas menajdi 8 

kelas (4 kelas untuk masuk pagi dan 4 kelas masuk 

siang). Jumlah siswa keseluruhannya menjadi 24 

kelas. 

Upaya perluasan tanah kembali dilakukan 

tahun 1985 dan digunakan membangun ruang 

keterampilan. Tahun 1988 dapat membeli tanah 

kembali dan digunakan membangun 4 ruang kelas 

baru. 
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 Pada tahun 1997 perluasan tanah kembali 

dilakukan, direncanakan agar dapat memenuhi 

kekuranagn ruang kelas. Pada tahun 2004 

dilakukan rehab 4 ruang kelas menjadi 8 kelas, dan 

tahun 2006 dibangun lagi ruang kelas sebanyak 10 

ruang. Dengan demikian jumlah ruang kelas 

menjadi 24 sehingga siswa dapat masuk pagi hari. 

Pada tahun yang sama SMP Negeri 2 Ponorogo 

ditetapkan sebagai rintisan sekolah berstandar 

nasional. 

Kondisi sekolah pada saat ini keadaannya 

sudah berbeda sekali. Bangunan yang ada pada saat 

sekarang adalah bangunan baru. Sekarang sudah 

tidak ada lagi yang dapat meningkatkan kita 

bagaimana SMP Negeri 2 Ponorogo tempo dulu.
1
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3. Visi: Berbudi pekerti luhur, berprestasi, berbudaya 

lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. 

4. Misi: 

a. Mengembangkan penghayatan dan pengalaman 

ajaran agama yang dianut. 

b. Membiasakan sopan santun dari seluruh warga 

sekolah. 

c. Menumbuhkan rasa cinta dan banggsa 

berbangsa dan bertanah air Indonesia. 

d. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. 

e. Meningkatkansistempelayananpendidikan. 

f. Menumbuh kembangkan siswa dalam bidang 

akademik, olah raga dan seni. 

g. Mengembangkan kurikulum berbasis 

lingkungan. 

h. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, 

hijau, rindang, undah, nyaman, dan aman. 
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i. Menciptakan kedisiplinan, ketertiban, 

kebersihan, berbudi pekerti luhur, dan akhlak 

mulia. 

j. Menjalin hubngan kerja sama yang baik dan 

sinergis antara warga sekolah, masyarakat, 

serta instansi terkait yang berorientasi pada 

pelestarian. 

5. Tujuan 

a. Mewujudkan warga sekolah yang bersikap 

jujur, beriman dan bertaqwa. 

b. Menghasilkan pengembangkan kurikulum 

yang kreatif dan inovatif. 

c. Mewujudkan pengembangan dan ketersediaan 

sarana dan prasarana secara berkelanjutan. 

d. Menghasilkan standar kompetensi lulusan yang 

berprestasi dengan kearifan budaya lokal 

dalam bingkai budaya nasional 
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e. Mewujudkan warga sekolah peduli dan 

berbudaya lingkungan yang asri dan lestari.
2
 

6. Pendidik dan Tenaga Pendidik 

Kepala sekolah dijabat oleh bapak Sutarjo, 

S.Pd.M.Pd usia 56 tahun, pendidikan terakhir S2 

dengan masa jabatan 35 tahun. Selanjutnya wakil 

kepala sekolah 1 dijabat oleh ibu Sri Purwaningsih, 

S.Pd usia 57 tahun, pendidikan terakhir S1 masa 

kerja 33 tahun. Lalu wakil kepala sekolah 2 dijabat 

oleh ibu Sri Handayani, S.Pd usia 49 tahun, 

pendidikan terakhir S1 dengan masa jabatan 23 

tahun. Dan wakil kepala sekolah 3 dijabat oleh ibu 

Titik Supriyati usia 55 tahun, pendidikan terakhir 

S1 dengan masa jabatan 34 tahun. 

Di SMPN 2 Ponorogo terdapat 60 guru yang 

terdiri dari guru bantu atau GTT dan guru PNS atau 
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GT yang mengampu mata pelajaran dengan 

pendidikan terakhir S3, S2, S1, dan D3. Selain itu 

terdapat pula beberapa tenaga pendidik yang 

bertugas di bagian sarana dan prasarana  dengan 

kualifikasi pendidikan terakhir SMA, D2, dan S1.
3
 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang didirikannya Ekstakurikuler Seni 

Karawitan di SMPN 2 Ponorogo. 

Latar belakang didirikannya suatu organisasi 

merupakan hal yang penting, dengan begitu para 

penerus dapat mengerti dan mengetahui untuk apa 

suatu organisasi dibentuk, begitu pula dengan 

organisasi ekstrakurikuler Seni Karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo menurut Sigid Sapto Margono, 
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S. Sn, selaku pembimbing ekstrakurikuler Seni 

Karawitan di SMPN 2 Ponorogo. 

Latar belakang didirikannya Seni Karawitan di SMPN 2 

Ponorogo didasari dengan keinginan sekolah untuk 

menanamkan jiwa cinta budaya kepada diri peserta didik 

dan menanamkan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam 

Seni Karawitan sehingga peserta didik tidak hanya 

mahir secara intelektual juga mencintai budayanya 

sendiri dan berakhlak mulia
4
 

 

Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo berdiri 

pada bulan Oktober 2018 dibawah naungan Kepala 

Sekolah yang saat itu dijabat oleh Bapak Ahmadi. 

Seperti penuturan dari pembimbing Seni Karawitan 

di SMPN 2 Ponororgo Sigid Sapto Margono, S. Sn. 

Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo ini didirikan pada 

akhir Oktober tahun 2018 yang saat itu dibawah 

naungan Bapak Ahmadi sebagai kepala sekolah. Ekstra 

Seni Karawitan ini didirikan guna memperkenalkan 

peserta didik kepada budaya nenek moyang yang sarat 

nilai pendidikan didalamnya sehingga anak-anak sebagai 

generasi muda ini dapat melestarikannya dan 

mengajarkan kepada generasi setelah mereka kelak.
5
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Visi, misi dan tujuan dari didirikannya 

ekstrakurikuler Seni Karawitan diSMPN 2 

Ponorogo ini sendiri tidak jauh berbeda dari 

ekstrakurikuler lainnya, berdasarkan penuturan dari 

Irwan Yudha Pratama sebagai pelatih 

ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 

Ponorogo: 

Untuk visi dan misi ekstrakurikuler Seni Karawitan ini 

tidak ada, jadi mengikuti visi dan misi dari sekolah 

sedangkan tujuan dari ekstrakurikuler Seni Karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo ini tidak jauh berbeda dengan tujuan 

ekstrakurikuler lainnya yaitu untuk memberikan fasilitas 

dibidang non akademis kepada siswa, sehingga siswa 

tidak hanya pandai dibidang akademis tapi juga mahir di  

bidang non akademis, yang membedakan tujuan 

ekstrakurikuler Seni Karawitan dengan ekstrakurikuler 

lainnya yaitu ekstrakurikuler Seni Karawitan tidak 

hanya memberikan fasilitas kepada siswa yang memiliki 

kemampuan akademis saja akan tetapi juga untuk 

mengangkat nilai-nilai budaya yang hampir luntur 

tertelan oleh perkembangan zaman.
6
 

 

Untuk waktu pelaksanaaan ekstrakurikuler 

Seni Karawitan ini berada diluar kegiatan belajar 
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mengajar, seperti penuturan dari Sigid Sapto 

Margono. S, Sn. 

Pelatihan Seni Karawitan ini kami laksanakan setiap hari 

Senin pukul 13:30 sampai dengan pukul 15:00, diluar 

kegiatan belajar mengajar sehingga tidak mengganggu 

kegiatan belajar mengajar. Jadi sebelum ekstrakurikuler 

dimulai bagi siswa yang bertemapt tinggal dekat bisa 

pulang terlebih dahulu dan kembali ke sekolahan untuk 

mengikuti ekstrakurikuler.
7
 

 

Ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 

Ponorogo dapat diikuti oleh siswa kelas 7, 8, dan 

kelas 9 selama semester satu, karena ditakutkan 

dapat mengganggu persiapan ujian nasional bagi 

siswa kelas 9. Berikut penuturan dari Irwan Yudha 

Pratama selaku pelatih ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo 

dapat diikuti oleh seluruh siswa yang terdiri dari kelas 7, 

8 dan 9. Akan tetapi untuk kelas 9 kami hanya 

memperbolehkan untuk mengikutinya satu semester 

yaitu di semester awal, karena jika tetap aktif dalam 

ekstra ditakutkan akan mengganggu persiapan ujian 

nasional yang dilaksanakan di semester genap.
8
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Hal tersebut disetujui oleh pembimbing 

karawitan serta memberikan penjelasan tambahan 

tentang proses perekrutan anggota sebagai berikut, 

Proses perekrutan anggota baru didalam organisasi 

ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo 

tidak memiliki syarat khusus atau ketentuan-ketentuan 

tersendiri, jadi siapa saja yang ingin menjadi anggota 

dapat mendaftar dan menjadi bagian dari ekstrakurikuler 

Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo ini. Hal ini 

dilakukan karena mengingat Seni Karawitan tidak begitu 

diminati oleh siswa di SMPN 2 Ponorogo. Jadi, 

bagaimanapun latar belakang siswa baik dia sudah 

menguasai Seni Karawitan dari SD atau baru mengenal 

Seni Karawitan, tetap akan diterima dengan baik sebagai 

anggota ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 

Ponorogo.
9
 

 

Proses penyeleksian yang digunakan dalam 

organisasiekstrakurikuler  Seni Karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo ini menggunakan seleksi alam, 

dimana siswa yang mampu akan bertahan dan 

siswa yang kurang berminat atau hanya ikut-ikutan 

akan gugur di tengah perjalanan, dan jika ada 

lomba semua anggota akan diikut sertakan karena 
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dalam Seni Karawitan memerlukan personil yang 

banyak seperti penuturan Irwan Yudha Pratama 

sebagai pelatih dari ekstrakurikuler Seni Karawitan 

di SMPN 2 Ponorogo. 

 Untuk proses penyeleksian, kami menggunakan metode 

seleksi alam, dimana siswa yang mampu berproses akan 

tetap bertahan sampai kelas 9, akan tetapi jika siswa 

yang mengikuti organisasi ini tidak atas motivasi dari 

diri sendiri atau ikut-ikutan temannya maka dia akan 

gugur ditengah jalan dan tidak bisa melanjutkan untuk 

berproses. Dan kebanyakan dari mereka akan mengikuti 

ekstra lainnya. Untuk penyeleksian lomba kami tidak 

melakukannya karena didalam Seni Karawitan 

membutuhkan personil banyak dan yang tidak 

memegang alat makan akan menjadi vokal.
10

 

 

Menurut penuturan Pricilla Septa Mahardika 

salah satu siswa di SMPN 2 Ponorogo bahwasanya 

seluruh siswa di SMPN 2 Ponorogo diwajibkan 

untuk memilih dan mengikuti minimal satu 

kegiatan ekstrakurikuler. 

 Dari kelas 7 atau pertama masuk kami para siswa sudah 

diwajibkan untuk mengikuti paling tidak satu 

ekstrakurikuler, tapi ada juga yang mengikuti dua 

ekstrakurikuler tapi saya hanya memilih satu karena 
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saya ingin fokus dan takutnya waktu ekstrakurikuler 

antara satu dengan yang lainnya berbentuan dan saya 

pribadi tidak dapat membagi waktu.
11

 

 

Hal ini dibenarkan oleh Sigid Sapto Margono, 

S.Sn. 

 Pada dasarnya seluruh siswa SMPN 2 Ponorogo 

diwajibkan untuk memilih sedikitnya satu ekstra sebagai 

pendamping atau penunjang kegiatan akademisnya salah 

satu ekstrakurikuler Seni Karawitan ini sendiri. Didalam 

Ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo 

ini terapati dari kurang lebih 30 anak yang terdiri dari 

siswa kelas 7,8 dan 9 semester awal. Kelas 9 hanya 

diperbolehkan untuk mengikuti ekstra hanya sampai 

dengan semester ganjil, karena mengingat siswa kelas 9 

harus segera mempersiapkan diri untuk mengikuti Ujian 

Nasional.
12

 

 

Rata-rata para anggota ekstrakurikuler Seni 

Karawitan mengikuti ekstra ini sejak kelas 7 dan 

tidak pindah-pindah lagi, berikut penuturan Pricilla 

Septa Mahardika salah satu siswa di SMPN 2 

Ponorogo. 

 Saya mengikuti ekstrakurikuler Seni Karawitan ini sejak 

kelas 7 dan tidak ingin pindah ekstrakurikuler lainnya 

karena saya sudah nyaman berada di ekstrakurikuler ini 
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dan saya merasa paa anggota lainya bersikap ramah 

kepada saya walaupun mereka kakak kelas saya.
13

 

 

Para siswa yang mengikuti Ekstrakurikuler 

Seni Karawitan mengaku merasa bangga dan 

senang karena menurut mereka tidak semua orang 

dapat merasa cinta dan memiliki kemampuan di 

Seni Karawitan dan mereka merasa bahwa hal ini 

pantas untuk disyukuri 

Saya tidak merasa malu dan minder dengan teman-

teman yang lainnya, karena menurut saya tidak semua 

orang yang mampu memainkan alat musik karawitan 

dan hal ini pantas untuk saya syukuri. Di organisasi ini 

saya juga mendapatkan banyak teman baru yang 

sepemikiran, sejalan dan sehobi sehingga berproses 

didalam organisasi ini teras lebih menyenangkan.
14

 

 

Mereka juga merasa dengan mengikuti 

ekstrakurikuler Seni Karawitan tidak mengganggu 

nilai akademis mereka, seperti penuturan Wisnu 

Pramudya Darmawan sebagai salah satu anggota 

ekstrakurikuler Seni Karawitan. 
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Selama mengikuti organisasi Seni Karawitan, 

ketelatenan saya meningkat dan saya merasa organisasi 

ekstrakurikuler Seni Karawitan ini sama sekali tidak 

mengganggu nilai akademis saya, bahkan karena 

mengikuti organisasi ini saya dapat meningkatkan nilai 

saya karena saya memiliki teman yang dapat diajak 

untuk bertukar pendapat tidak hanya dalam bidang Seni 

Karawitan tapi juga dalam bidang pelajaran atau 

akademis
15 

Sebagian besar siswa yang menjadi anggota 

ekstrakurikuler Seni Karawitan mengaku bahwa 

menjadi anggota ekstra ini adalah kemauan pribadi 

atau dari diri sendiri tanpa ada unsur dorongan atau 

paksaan dari orang lain, berikut penuturan dari 

Monica Gracesia salah satu anggota ekstrakurikuelr 

Seni Karawitan, 

Saya mengikuti ekstrakurikuler Seni Karawitan ini 

murni dari kemauan saya sendiri dan tanpa ada 

dorongan dari orang lain karena menurut saya ekstra ini 

menarik dan sesuai dengan hobi saya yaitu menyanyi. 

Disamping tersalurkannya hobi saya, saya juga dapat 

melestarikan musik daerah yang mulai punah ini dan 

disini menurut saya temannya baik-baik.
16

 

 

Orang tua dari siswa yang menjadi anggotapun 

mendukung sepenuhnya dan merasa senang dengan 
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perkembangan dari anaknya. Hal ini berdasarkan 

penuturan dari Murjiono selaku wali dari salah satu 

anggota ekstrakurikuler Seni Karawitan. 

Saya merasa bangga dan senang melihat anak saya 

mempunyai kemauan di bidang Seni Karawitan, dan 

saya selalu mendukung setiap kegiatannya karena 

menurut saya ini hal yang positif dan patut untuk di beri 

sarana agar anak tidak hanya memiliki kemampuan 

akademis saja akan tetapi di bidang non akademis pula. 

Saya selalu mendukung selama itu kegiatan yang positif 

dan memberikan  manfaat.
17

 

 

Penuturan tersebut disetujui oleh Slamet 

Raharjo selaku wali dari salah satu anggota, 

Saya memperbolehkan dengan alasan setiap anak harus 

memiliki kemampuan di bidang non akademis dan salah 

satunya adalah Seni Karawitan. Dan saya lihat setelah 

mengikuti ekstra ini nilai ananda sama sekali tidak 

terganggu dan tidak mengalami penurunan sedikitpun. 

Dan  juga sikap buruk yang dimiliki ananda semakin 

lama semakin berkurang. Mungkin ini karena didalam 

ekstrakurikuler Seni Karawitan tidak hanya diajarkan 

seni musik saja.
18

 

 

Menurut beberapa penuturan diatas dapa 

disimpulkan bahwasanya latar belakang 

didirikannya ekstrakurikuler Seni Karawitan di 
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SMPN 2 Ponorogo yaitu untuk menumbuhkan jiwa 

cinta tanah air melalui kesadaran berbudaya dan 

melestarikan warisan leluhur serta yang terpenting 

yaitu sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam melalui kandungan dari Seni 

Karawitan itu sendiri. 

 

2. Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung didalam 

Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo. 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti 

menemukan bahwasanya terdapat nilai-nilai 

pendidikan Islam didalam Seni Karawitan, seperti 

penuturan dari Sigid Sapto Margono selaku 

pembimbing 

 Didalam Seni Karawitan pada dasarnya terdapat banyak 

sekali nilai-nilai pendidikan, baik itu nilai akhlak, akidah 

maupun ibadah dan nilai-nilai yang lainnya. Seni 

Karawitan sendiri diciptakan oleh nenek moyang bukan 

tanpa alasan. Para nenek moyang terdahulu menjadikan 

Seni Karawitan sebagai media untuk menanamkan nilai-

nilai pendidikan sehingga mudah untuk difahami dan 

diterapkan didalam kehidupan sehari-sehari. Walaupun 
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tidak langsung berhubungan dengan pendidikan Islam 

pun didalam Seni Karawitan sudah banyak sekali 

wejangan-wejangan yang sangat berguna dan 

bermanfaat sebagai acuan untuk menjalani kehidupan 

yang baik telah diturunkan oleh nenek moyang demi 

keberlangsungan hidup generasi-generasi mendatang.
19

 

 

Penuturan ini disambung oleh Irwan Yudha 

Pratama, selaku pelatih. 

 Seni Karawitan dapat disebut juga dengan orkestra jawa, 

dimana didalamnya terdiri dari berbagai macam alat 

musik. Salah satu alat utama dalam Seni Karawitan 

adalah gamelan. Gamelan pada zaman dahulu tidak 

berbentuk seperti ini, gamelan pada saat ini muncul 

pertama kali dengan satu wilayah nada yaitu laras 

slendro. Slendro tercipta lebih awal maka dari itu 

termasuk dalam pentatonik. Gamelan seperti saat ini 

diciptakan pertama kali pada zaman Wali. Kenapa 

diciptakan seperti itu karena pada zaman dahulu budaya 

Hindu di Indonesia sangat kuat sekali. Sehingga para 

Wali ingin menyiarkan agama Islam tanpa 

menghilangkan budaya awal masyarakat Indonesia 

sehingga agama Islam akan semakin mudah untuk 

diterima. Pada dasarnya gamelan Karawitan sangat 

berhubungan erat dengan wayang. Wayang pada zaman 

kerajaan Hindu Budha tidak berbentuk sepert itu, pada 

saat itu wayang berbentuk menyerupai manusia 

seutuhnya, lalu para Wali mengubahnya dengan bentuk 

sekarang agar tidak menyerupai manusia. Hal ini 

berdasarkan larangan agama Islam untuk menciptakan 

segala sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Jadi 

para Wali menghilangkan unsur madhorot tanpa 

menghilangkan fungsi wayang di masyarakat.
20
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Para Wali menciptakan gamelan ternyata 

memiliki tujuan tertentu yaitu demi 

keberlangsungan penyebaran dan pelestarian di 

wilayah Jawa, seperti penuturan pembimbing 

ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 

Ponorogo. 

 Zaman dahulu para Wali menciptakan gamelan dengan 

nada seperti ini dengan pertunjukan wayang sebagai 

media untuk syiar agama dengan bentuk wayang yang 

seperti sekarang ini. Hal ini dilakukan karena para Wali 

menyadari bahwasanya Hindu Budha sudah sangat 

kental didalam masyarakat Indonesia sehingga salah 

satu jalan untuk menyiarkan agama yaitu dengan cara 

mengkulturasi budaya Indonesia dengan budaya agama 

Islam sehingga masyarakat Indonesia tanpa sadar dapat 

menerima agama Islam tanpa merasa dijauhkan dari 

agama nenek moyangnya.
21

 

 

Segala sesuatu yang tercipta didalam 

masyarakat pasti memiliki filosofi demi 

tercapainya suatu tujuan pada masa itu atau masa 

sekarang, begitu juga didalam Seni Karawitan. 
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Berikut yang disampaikan oleh Sigid Sapto 

Margono, S.Sn. 

 Filosofi dari alat musik, tembang serta wayang yang 

merupakan komponen dari Seni Karawitan ini sediri 

sangat sarat dengan pendidikan. Seperti contohnya tokoh 

Pandawa Lima dalam tokoh perwayangan yang berarti 

Rukun Islam yang ada lima, lalu tembang macapat 

dalam Seni Karawitan yang menceritakan dan 

mengajarkan tentang fase terlahirnya manusia sampai 

meninggalnya dan bagaimana bersikap secara baik 

selama menjalani kehidupan juga dalam sikap yang 

harus baik dalam memainkan alat musik dalam Seni 

Karawitan dapat melatih peserta didik atau pemain Seni 

Karawitan untuk terbiasa bersikap demikian dalam 

kehidupan sehari-hari.
22

 

 

Berikut penjelasan singkat mengenai nilai 

pendidikan Islam dalam Seni Karawitan menurut 

pembimbing ekstrakurikuler Seni Karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo. 

 Didalam Seni Karawitan terdapat pula nilai-nilai 

pendidikan Islam seperti nilai akidah, nilai ibadah dan 

juga nilai akhlak. Nilai akidah dapat kita lihat pada 

beberapa tembang Jawa dalam Seni Karawitan yang 

condong kepada anjuran untuk percaya dan taat kepada 

Allah SWT. Contoh lain adalah ajaran jimat Kalimosodo 

dalam tokoh perwayangan yang dibawa oleh Sunan 

Kalijaga yang berarti  kalimat syahadat. Sedangkan nilai 

ibadah dapat kita temui pada tembang-tembang sholawat 
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kepada Nabi Muhammad SAW, yang masih tetap  eksis 

hingga saat ini. Melalui tembang sholawat kepada Nabi 

tersebut, kita tidak hanya beribadah untuk mengingat 

dan bersholawat kepada Nabi saja akan tetapi kita juga 

akan mengingat kepada Dzat yang menciptakan manusia 

yaitu Allah SWT. Untuk nilai akhlak dapat kita jumpai 

pada sikap-sikap yang baik dalam memainkan alat 

musik gamelan dalam Seni Karawitan. Didalam 

memainkan alat musik Karawitan ada aturan-aturan 

khusus mengenai sikap-sikap yang harus kita 

laksanakan, dengan begitu, maka sikap yang baik 

tersebut lama kelamaan akan menjadi kebiasaan para 

pemain musik Seni Karawitan itu sendiri. Dalam 

tembang yang terdapat pada Seni Karawitan juga 

menggunakan bahasa Jawa yang halus yang secara tidak 

langsung membiasakan kita untuk bertutur kata yang 

baik kepada sesama manusia.
23

 

 

Sigid Sapto Margono. S, Sn. Juga menjadikan 

tembang Papeling sebagai contoh dan bukti bahwa 

didalam Seni Karawitan terdapat nilai-nilai 

pendidikan Islamnya, berikut penuturan beliau, 

 Papeling adalah salah satu tembang dalam karawitan 

Jawa yang sarat akan nilai pendidikan Islam, seperti ini 

bunyinya, “wis wancine tansah di elingke, wis wancine 

tansah nindaake, adzan wis kumandang  wayahe 

sembahyang, netepi wajibe dawuhe pangeran, sholat 

dadi cagak ing agomo limang wektu kudu tansah dijogo, 

kanthi istiqomah, lan sing tumakninah, lueih sempurno 

yen berjamaah, subuh luhur lan ashar, sholat sayekti 

ngadohake tindak mungkar, maghrib lan isya’ jangkepe, 

prayogane ditambah sholat sunate, jo sembrono iku 

perintah agomo, ngelingono neng ndoyo mung sedelo, 
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sabar lan tawakal pasrah sing kuoso, yen kepengen 

mbesok munggah suargo”.
24

 

 

Dari beberapa penuturan diatas dapat 

disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa nilai-

nilai pendidikan Islam didalam Seni Karawitan 

seperti nilai akidah, nilai akhlak dan nilai ibadah 

yang dapat dibuktikan melalui tembang-tembang 

yang berada didalamnya. 

 

 

 

3. Strategi penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Melalui Ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 

2 Ponorogo. 

Dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

di SMPN 2 Ponorogo ini, pembimbing dan pelatih 

akan mengajarkan filosofi-filosofi dasar tentang 
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sejarah dan perkembangan Seni Karawitan 

sehingga siswa dapat menghayati dengan baik apa 

itu Seni Karawitan dan dapat memainkannya 

dengan baik pula. Seperti penuturan Sigid Sapto 

Margono. S. Sn, selaku pembimbing Seni 

Karawitan di SMPN 2 Ponorogo: 

 Dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Islam kepada 

murid, saya akan memulai pelatihan Seni Karawitan 

dengan pengenalan Seni Karawitan secara historis dan 

filosofi-filosofi yang terkandung didalam Seni 

Karawitan itu sendiri sehingga siswa tidak hanya asal 

memainkan saja tapi juga paham secara mendalam 

tentang alat yang dimainkan tersebut.Dengan 

memberikan pemahaman tentang filosofi dan hostoris 

Seni Karawitan, maka siswa akan mengetahui pesan 

yang apa yang tersirat didalam Seni Karawitan dan 

memahami ajaran-ajaran apa yang sebenarnya ingin 

diturunkan oleh leluhur kita kepada generasi muda 

sehingga siswa dapat mempelajari tentang nilai-nilai 

yang baik dalam Seni Karawitan berikut 

melestarikannya dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-sehari.
25

 

 

Setelah mengikuti ekstrakurikuler Seni 

Karawitan ini para siswa juga menunjukkan 

perkembangan yang baik dalam bersikap. Hal ini 
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terjadi karena dalam pengajaran Seni Karawitan 

pembimbing dan pelatih juga menyelipkan ajaran-

ajaran tentang budi pekerti dan akhlak yang baik 

kepada siswa. Seperti penuturan Diah Anggita Rini 

selaku anggota ekstrakurikuler Seni Karawitan. 

 Ketika latihan berlangsung tidak jarang bapak pelatih 

dan bapak pembimbing memberikan asal usul atau asal 

mula terciptanya alat musik yang dimainkan beserta 

untuk apa alat ini diciptakan sehingga kami tidak hanya 

bermain tapi juga dapat mengetahui apa sebenarnya 

yang kita mainkan dan untuk apa alat yang kita mainkan 

ini serta apa yang ingin disampaikan leluhur melalui alat 

yang dimainkan dan tembang yang dinyanyikan. Jadi 

secara tidak langsung kami dapat mengikuti dan 

membiasakan nilai-nilai yang baik dalam Seni 

Karawitan ini.
26

 

 

Para orang tua siswa juga menyetujui tentang 

pernyataan tersebut. Berikut pernyataan dari Setyo 

Budi wali dari salah satu anggota ekstrakurikuler 

Seni Karawitan. 

 Setelah mengikuti ekstrakurikuler Seni Karawitan anak 

saya menunjukkan perkembangan yang baik dalam 

bersikap, entah itu di ranah keluarga maupun 

masyarakat. Sikap dirumah menjadilebih baik, tutur kata 

menjadi lebih sopan dan lebih menghormati orang yang 
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lebih tua. Dia juga tidak lagi melawan ketik diberi 

nasehat oleh ibunya juga anggota keluarga lainnya.
27

 

 

Bentuk dukungan dari orang tua atau wali 

siswa yang mengikuti organisasi ekstrakurikuler 

Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo ini 

bermacam-macam, salah satu seperti penuturan 

Setyo Budi selaku wali siswa. 

 Bentuk dukungan yang saya berikan hanya 

berupamotivasi kepada anak saya dan memberikan 

semangat agar anak tetap nyaman bergelut di bidangnya. 

Saya juga akan bersedia memberikan jika anak saya 

meminta biaya untuk keperluan ekstrakurikuler ini, baik 

untuk iuran, untuk lomba dan yang lainnya. Selama itu 

untuk kebaikan saya akan terus mendukungnya.
28

 

 

Ekstrakurikuler di SMPN 2 Ponorogo tidak 

terhitung dalam jam pelajaran, sehingga waktu 

yang diberikan pun terbatas dan dilakanakan 

setelah kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan 

penuturan dari Irwan Yudha Pratama selaku pelatih 

Seni Karawitan: 
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       Ekstrakurikuler ini tidak masuk kedalam jam pelajaran, 

sehingga dalam penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam 

kami hanya menyampaikannya di sela-sela pelatihan alat 

musik karena keterbatasan waktu, jika kami sendiri-

sendirikan antara teori dan praktek maka siswa tidak 

akan cepat dapat memainkan alat musik Karawitan dan 

akan memakan banyak waktu, selain itu menurut kami 

ini hanya metode yang paling tepat dalam menanamkan 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam diri siswa melalui 

Seni Karawitan ini.
29

 

 

Pembiasaan dan pemberian contoh kepada 

siswa merupakan salah satu metode yang efektif 

untuk melatih siswa berakhlak baik, hal ini juga 

dilakukan dalam penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam Seni Karawitan. Berikut penuturan 

dari Sigid Sapto Margono, S. Sn. 

 Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam juga kami 

lakukan dengan cara pembiasaan-pembiasaan dalam 

pelaksanaan kegiatan didalam organisasi Seni 

Karawitan. Seperti sikap yang baik dalam memainkan 

musik, sikap bergotong royong dan kerjasama yang 

solid dalam menciptakan musik yang indah, pembiasaan 

bertutur sopan melalui tembang-tembang Jawa yang 

menggunakan bahasa Jawa halus, serta pemberian 

contoh yang baik dalam bersikap dan berperilaku.
30 
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Strategi yang digunakan para pelatih 

ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 

Ponorogo sudah sesuai dengan strategi 

penanaman nilai-nilai pendidikan, akan tetapi 

ada satu strategi yang tidak diaplikasikan yaitu 

strategi hukuman. Karena menurut mereka 

mencintai budaya harus berdasarkan niat dari 

masing-masing individu disertai rasa ikhlas maka 

nilai yang terkandung didalamnya dapat diterima 

dengan baik. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Latar Belakang didirikannya 

Ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 

Ponorogo 

       Dewasa ini nilai-nilai pendidikan pada diri 

generasi muda semakin memudar, terlebih nilai-nilai 

pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam 

sangat penting untuk generasi muda sebagai 

landasan atau dasar untuk menjalani kehidupannya 

di masa yang akan datang. Manusia yang tanpa nilai-

nilai pendidikan Islam pada dirinya tidak akan dapat 

menjadi manusia seperti yang diharapkan oleh Sang 

pencipta manusia itu sendiri. Pentingnya nilai-nilai 

pendidikan telah disadari oleh para leluhur yang 

mendahului kita. Hal tersebut terbukti berdasarkan 
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nilai-nilai yang terkandung didalam budaya-budaya 

peninggalan para nenek moyang yang mulai 

memudar akibat perkembangan zaman. Salah 

satunya adalah Seni Karawitan. 

       Seni Karawitan merupakan salah satu 

peninggalan nenek moyang yang sarat akan nilai-

nilai pendidikan yang terkandung didalamnya. Para 

nenek moyang atau para leluhur menciptakan Seni 

Karawitan bukan tanpa maksud. Diciptakannya Seni 

Karawitan bertujuan untuk tetap menjaga dan 

melestarikan nilai-nilai akhlak, ibadah, akidah dan 

nilai-nilai yang lainnya agar para generasi muda 

setelahnya tidak lalai dan terlena dengan 

perkembangan zaman dan akhirnya lupa terhadap 

Sang pencipta alam.  
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SMPN 2 Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga yang menganggap bahwasanya nilai-nilai 

pendidikan Islam untuk para siswa itu penting. 

Pengajaran nilai-nilai pendidikan Islam untuk para 

siswa tidak hanya dilakukan didalam kelas saja, akan 

tetapi dilaksanakan pula diluar kelas yaitu pada 

kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan 

sarana bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuannya di bidang non akademik. Sehingga 

siswa tidak hanya berprestasi di bidang akademik 

saja tapi juga mampu di bidang non akademik. 

       Salah satu ekstrakurikuler di SMPN 2 Ponorogo 

adalah Seni Karawitan. Ekstrakurikuler Seni 

Karawitan di SMPN 2 Ponorogo tidak hanya 

bertujuan untuk memberikan sarana kepada siswa di 

bidang non akademis saja, akan tetapi juga untuk 

menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam melalui 
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Seni Karawitan sehingga siswa tidak hanya berbudi 

luhur akan tetapi juga cinta terhadap budaya 

Indonesia. 

Memudarnya rasa cinta tanah air pada diri 

generasi muda perlu ditanggulangi. Mengingat 

generasi muda adalah penerus togkat estafet 

kelestarian budaya dan warisan leluhur negeri ini. 

Bagaimana jadinya jika pemahaman tentang cinta 

kepada budaya dan warisan  terhambat atau terputus 

pada satu generasi, pastinya musnahlah sudah 

budaya dan warisan leluhur yang telah tercipta sejak 

zaman dahulu kala. Maka dari itu kita harus 

menciptakan rasa tersebut sejak dini agar para 

generasi muda sadar pentingnya melestarikan 

budaya dan warisan leluhur. Mengingat bahwasanya 

para leluhur tidak mungkin menciptakannya tanpa 

tujuan yang baik bagi generasi setelahnya. 
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Hal inilah yang menjadi acuan bagi SMPN 2 

Ponorogo untuk mendirikan ekstrakurikuler Seni 

Karawitan. Yaitu agar para siswanya dapat 

mengetahui dan memahami nilai-nilai baik dalam 

Seni Karawitan yang diturunkan dan dipesankan 

oleh leluhur serta mengaplikasikan dan 

membiasakan dalam kehdupan sehari-hari. Dengan 

begitu secara tidak langsung rasa cinta terhadap 

budaya akan tertanam didalam diri siswa sebagai 

generasi muda. 

 

B. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan yang Terdapat 

didalam Seni Karawitan 

Seni Karawitan merupakan seperangkat alat 

musik yang biasa disebut oleh orang luar sebagai 

orkestra Jawa. Seni Karawitan terdiri dari berbagai 

macam alat musik, salah satunya adalah gamelan. 



143 
 

 
 

Gamelan dan Seni Karawitan tidak dapat dipisahkan 

karena gamelan merupakan komponen penting 

dalam Seni Karawitan. Seni Karawitan dengan 

gamelan pertama kali diciptakan oleh para Wali 

yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada 

saat itu masyarakat Jawa merupakan penganut taat 

agama Hindu-Budha dengan budaya yang kental 

pula, maka dari itu para Wali memiliki ide untuk 

mengkulturasi budaya Hindu-Budha dengan ajaran 

agama Islam sehingga Islam dapat diterima dengan 

mudah oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Itulah 

mengapa terdapat nilai-nilai pendidikan Islam 

didalam Seni Karawitan seperti yang kita jumpai 

pada saat ini. 

Para Wali juga menggunakan wayang sebagai 

media dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan 

Islam. Wayang sudah ada sejak zaman Hindu-Budha 
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akan tetapi bentuk dari wayang tersebut tidak seperti 

yang kita jumpai saat ini, para Wali memberikan 

sedikit perubahan untuk menghilangkan unsur-unsur 

yang dilarang didalam agama Islam tanpa disadari 

oleh masyarakat Jawa pada saat itu. 

Fungsi dari Seni Karawitan sendiri bermacam-

macam selain untuk seni murni dapat difungsikan 

pula sebagai pendidikan, baik pendidikan secara 

menyeluruh ataupun pendidikan Islam. Macam- 

macam nilai pendidikan Islam ada nilai akidah, nilai 

akhlak, dan nilai ibadah. 

1. Nilai akidah 

Akidah dalam Islam berarti keimanan atau 

keyakinan  seseorang terhadap Allah yang 

menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya 

dengan segala sifat dan perbuatan-Nya. 
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Mengapa disebut bahwa didalam Seni 

Karawitan terdapat nilai akidah, karena pada 

awal diperkenalkan Seni Karawitan pada 

masyarakat Jawa, masyarakat Jawa pada saat itu 

masih berkepercayaan kuat terhadap agama 

nenek moyang mereka. Dan para Wali pada saat 

itu berhasil merubah sediKit demi sedikit 

kepercayaan masyarakat Jawa sehingga 

masyarakat Jawa mulai terbiasa dengan adat 

istiadat, kebudayaan serta kebiasaan masyarakat 

Islam sehingga tanpa disadari mereka mulai 

dapat menerima Islam dengan baik dan 

mendominasikan ajaran Islam dari kulturasi 

antara Hindu-Budha dengan Islam yang ada pada 

Seni Karawitan. Sehingga mereka sadar bahwa 

adat istiadat Hindu-Budha yang masih ada 

didalam masyarakat Jawa hanya perlu 
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dilestarikan sebagai warisan leluhur tanpa harus 

merusak kepercayaan dan ketaatan mereka 

kepada Allah SWT. Seperti tembang berjudul lir-

ilir dibawah ini: 

Lir ilir-lir ilir tandure wis sumilir 

Tak ijo royo-royo tak senggoh pengantin 

anyar 

Cah angon-cah angon penekno blimbing kui 

Lunyu-lunyu penekno 

Kanggo mbasuh dodotiro 

Dodotiro-dodotiro kumitir bedha ing pinggir 

Dondho mono, jru motono 

Kanggo sebho mengko sore 

Mumpun padang rembulane 

Mumpung jembar kalangane 

Sunsurak o surak hiyoo 
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Salah satu kata dalam lirik diatas adalah 

belimbing. Belimbing yang mempunyai 5 sudut 

menggambarkan rukun Islam yang 5 dan 

kewajiban sholat lima waktu. Dalam kata lunyu-

lunyu penekno berarti bagaimanapun sulitnya 

dan hambatannya sholat lima waktu harus tetap 

ditunaikan. 

2. Nilai akhlak 

Akhlak sangat diagungkan didalam 

masyarakat khususnya masyarakat Jawa yang 

lebih kita kenal dengan sebutan anggah-ungguh, 

sejak zaman dahulu para leluhur sudah 

menjunjung tinggi tentang akhlak, adab ataupun 

sopan santun, ini bukan berarti kita 

mengunggulkan orang Jawa, akan tetapi ini 

perspektif dan obyektifitas yang kita gunakan. 

Salah satu contoh orang Jawa pasti akan 
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menunduk saat jalan didepan orang orang, ini 

sebagai salah satu tanda penghormatan bagi 

orang yang ada didepannya. 

Didalam Seni Karawitan terdapat banyak 

sekali nilai-nilai akhlak yang diturunkan oleh 

para leluhur yang wajib kita contoh dan 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

bisa kita lihat dari sikap seorang pemusik atau 

pemain Seni Karawitan dalam memainkan 

Karawitan, tutur kata dalam tembang-tembang 

yang ada didalam Karawitan, sikap gotong 

royong antar sesama pemain serta nilai-nilai 

akhlak yang lainnya. Dalam memainkan sebuah 

alat Seni Karawitan, seorang pemain harus 

bersikap baik didepan alat musik demi 

menghormati alat-alat musik Seni Karawitan. 

Sikap ini lama kelamaan akan tertanam didalam 
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diri pemusik sehingga para pemain Seni 

Karawitan dapat bersikap baik dimanapun dia 

berada. 

Lalu tutur kata dalam tembang. Didalam Seni 

Karawitan terdapat banyak sekali tembang-

tembang Jawa yang mengajarkan soal sopan 

santun, seperti contoh nasehat Tembang Pangkur 

berikut, 

Sekar pangkur kang winarna 

Lelabuhan kang kanggo wong urip 

Ala lan becik puniku 

Prayoga kawruhana adat waton puniku 

dipunkadulu 

Miwah ingkang tatakrama 

Den kaesthi siyang ratri 
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Tembang pangkur diatas merupakan contoh 

tembang pangkur nasehat kepada sesama yang 

berarti, 

Nasehat ini dibalut dengan tembang pangkur 

Seyogyanya kau memahami hakikat 

pengabdian bagi kehidupan 

Tentang baik buruk yang perlu kau ketahui 

Pahami pula adat dan aturan 

Serta jangan lupakan tata krama 

Baik siang maupun malam.  

 

Tembang pangkur diatas berisi tentang 

nasehat kepada manusia tentang bagaimana 

hakikat sebuah kehidupan yang didalamnya 

terdapat baik dan buruk dan kita tidak boleh 

terlena didalam keburukan sehingga harus paham 

betul dan dapat membedakan tentang baik dan 
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buruk. Kita juga tidak boleh mengesampingkan 

adat atau aturan didalam masyarakat kita yang 

didalamnya terdapat perbuatan-perbuatan serta 

contoh-contoh yang baik bagi kehidupan serta 

tata krama yang telah diajarkan oleh para leluhur 

sepanjang waktu didalam kehidupan kita. 

Didalam memainkan Seni Karawitan, kita 

juga diajarkan kerja sama serta gotong royong. 

Hal ini tercermin dalam kekompakan ketika 

memainkan alat musik. Kita harus serasa dan 

tidak boleh egois saat memainkan alat musik 

Karawitan agar tercipta satu alunan lagu yang 

Indah dan enak didengarkan serta dapat 

dinikmati. Dan masih banyak lagi nilai-nilai 

akhlak yang terdapat didalam Seni Karawitan. 

3. Nilai ibadah 
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Nilai ibadah didalam Seni Karawitan dapat 

kita temui pada temang-tembang Jawa yang 

mengandung pujian kepada Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW serta tembang yang 

mengingatkan kita untuk beribadah, seperti 

tembang Jawa Pepiling berikut, 

Wis wancine tansah di elingke 

Wis wancine tansah nindaake 

Adzan wis kumandang  wayahe sembahyang 

Netepi wajibe dawuhe pangeran 

Sholat dadi cagak ing agomo limang wektu 

kudu tansah dijogo 

Kanthi istiqomah 

Lan sing tumakninah 

Luwih sempurno yen berjamaah 

Subuh luhur lan ashar 

Sholat sayekti ngadohake tindak mungkar 



153 
 

 
 

Maghrib lan isya’ jangkepe 

Prayogane ditambah sholat sunate 

Jo sembrono iku perintah agomo 

Ngelingono neng ndoyo mung sedelo 

Sabar lan tawakal pasrah sing kuosoyen 

kepengen mbesok munggah suargo 

 

Tembang diatas berisi tentang pesan kepada 

manusia untuk mendirikan sholat dan tidak 

menganggapnya sesuatu yang ringan karena 

sholat merupakan tiang agama, baik sholat wajib 

maupun sholat sunnah. Sholat pada dasarnya 

menjauhkan dari kemungkaran dan ini 

merupakan perintah agama yang wajib kita taati 

agar dapat masuk kedalam surga yang dijanjikan 

oleh Allah SWT. 
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Jadi ibadah dalam artian umum tidak hanya 

berarti sholat, puasa dan lain sebagainya saja. 

Akan tetapi bersholawat kepada Nabi, mengingat 

Allah SWT, serta mengingatkan tentang 

kebaikan kepada sesama juga dinilai sebagai 

ibadah. 

 

C. Analisis Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Melalui Ekstrakurikuler di SMPN 2 Ponorogo. 

       Pendidikan Islam yang tertanam didalam diri 

anak merupakan tanggung jawab dariorang dewasa. 

Yang dimaksud orang dewasa disini bukan hanya 

orang tua saja. Akan tetapi juga semua orang dewasa 

yang berada disekitarnya. Nilai-nilai pendidikan 

Islam tidak akan tertanam didalam diri anak jika 

tidak ada orang dewasa yang menanamkannya atau 
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yang mengajarkannya serta yang menyadari akan 

pentingnya nilai pendidikan Islam didalam diri anak. 

Seperti yang kita temui pada saat ini. 

Perkembangan zaman yang sangat pesat sedikit demi 

sedikit mengikis pemikiran kuno orang tua anak. 

Dan sayangnya yang terkikis bukan hanya 

pemikiran-pemikiran kuno yang buruk saja, akan 

tetapi pemikiran yang baik pula. Orang tua yang 

harusnya bertanggung jawab besar terhadap akhlak 

dan budi pekerti anak malah menyerahkan tugas 

tersebut kepada lembaga-lembaga sekolah. Memang 

tidak semua orang tua berpikiran seperti itu. Akan 

tetapi itulah realita yang kita temui pada saat ini. 

Dengan fenomena yang kita temui pada saat ini, 

banyak lembaga sekolah yang berusaha keras untuk 

mengembalikan moral anak didiknya yang mulai 

terkikis. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan 
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diluar kegiatan belajar mengajar seperti 

ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler didalam lembaga 

sekolah ternyata dapat menjadi media yang ampuh 

untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam 

kepada diri peserta didik. Dan hal inilah yang 

terdapat di SMPN 2 Ponorogo. 

Seni Karawitan adalah satu media yang 

digunakan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan 

Islam kepada peserta didik. Karena pada dasarnya 

banyak sekali nilai-nilai pendidikan Islam didalam 

Seni Karawitan yang patut kita gali dan kita pahami 

sehingga nilai-nilai pendidikan Islam didalam Seni 

Karawitan dapat kita aplikasikan didalam kehidupan 

sehari-hari. 

Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam didalam 

diri peserta didik dapat kita lakukan dengan berbagai 

cara. Para pembimbing dan pelatih ekstrakurikuler 
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Seni Karawitan di SMPN 2 Ponorogo menanamkan 

nilai-nilai pendidikan Islam yang berada didalam 

Seni Karawitan kepada peserta didik melalui 

pemahaman terhadap filosofi-filosofi alat musik dan 

sejarahnya. Sehingga peserta didik paham betul 

untuk apa alat tersebut ada dan dimainkan. Para 

pelatih juga menjelaskan tentang nilai-nilai didalam 

tembang disela-sela latihan Seni Karawitan. Hal ini 

terjadi karena waktu ekstrakurikuler yang terbatas 

sehingga tidak memungkinkan untuk memisahkan 

antara teori dalam Seni Karawitan dan prakteknya 

yang mungkin akan menyita banyak waktu dan 

peserta didik tidak akan segera mahir memainkan 

alat musik. Sehingga dinilai cara ini adalah yang 

paling efektif. 

Selama pelatihan Seni Karawitan pembimbing 

dan pelatih juga memberikan contoh-contoh sikap 
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yang baik kepada peserta didik sehingga peserta 

didik akan terbiasa dan mengikutinya. Karena para 

pembimbing dan pelatih merasa bahwa contoh 

merupakan pengajaran yang efektif untuk peserta 

didik karena bagaimanapun seorang guru tidak akan 

dapat membentuk murid yang baik jika dirinya 

sendiri tidak baik. 

Melihat hal diatas dapat disimpulkan 

bahwasanya para pelatih ekstrakurikuler Seni 

Krawitan di SMPN 2 Ponorogo telah melakukan 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam sesuai 

dengan strategi penanaman nilai-nilai pendidikan, 

akan tetapi ada satu strategi yang tidak digunakan 

atau diaplikasikan yaitu hukuman. Karena menurut 

mereka mencintai budaya harus secara ikhlas dan 

murni dari jiwa manusia sehingga nilai-nilai yang 
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terdapat didalamnya dapat diserap sempurna tanpa 

harus ada unsur pemaksaan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Latar belakang didirikannya Seni Karawitan di 

SMPN 2 Ponorogo didasari dengan keinginan 

sekolah untuk menanamkan jiwa cinta budaya 

kepada diri peserta didik dan menanamkan nilai-

nilai luhur yang telah ada dalam Seni Karawitan 

sehingga peserta didik tidak hanya mahir secara 

intelektual juga mencintai budayanya sendiri dan 

berakhlak mulia. 

2. Didalam Seni Karawitan nilai-nilai pendidikan 

Islam seperti nilai akidah, nilai ibadah dan juga 

nilai akhlak tidak secara langsung ditanamkan 
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kepada peserta didik, hanya sebagai bagian kecil 

dari Seni.  Nilai akidah dapat kita lihat pada 

beberapa tembang Jawa dalam Seni Karawitan 

yang condong kepada anjuran untuk percaya dan 

taat kepada Allah SWT. Contoh lain adalah 

ajaran jimat Kalimosodo dalam tokoh 

perwayangan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga 

yang berarti lima kalimat syahadat. Sedangkan 

nilai ibadah dapat kita temui pada tembang-

tembang sholawat kepada Nabi Muhammad 

SAW, yang masih tetap  eksis hingga saat ini. 

Melalui tembang sholawat kepada Nabi tersebut, 

kita tidak hanya beribadah untuk mengingat dan 

bersholawat kepada Nabi saja akan tetapi kita 

juga akan mengingat kepada Dzat yang 

menciptakan manusia yaitu Allah SWT. Untuk 

nilai akhlak dapat kita jumpai pada sikap-sikap 
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yang baik dalam memainkan alat musik gamelan 

dalam Seni Karawitan. Didalam memainkan alat 

musik Karawitan ada aturan-aturan khusus 

mengenai sikap-sikap yang harus kita 

laksanakan, dengan begitu, maka sikap yang 

baik tersebut lama kelamaan akan menjadi 

kebiasaan para pemain musik Seni Karawitan itu 

sendiri. Dalam tembang yang terdapat pada Seni 

Karawitan juga menggunakan bahasa Jawa yang 

halus yang secara tidak langsung membiasakan 

kita untuk bertutur kata yang baik kepada 

sesama manusia. Didalam Seni Karawitan juga 

terdapat nilai-nilai pendidikan yang lainnya 

seperti gotong rotong, tanggung jawab, dan lain 

sebagainya. 

3. Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam melalui 

ekstrakurikuler Seni Karawitan di SMPN 2 
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Ponorogo ini tidak dilakukan secara langsung 

karena yang difokuskan adalah memberikan 

pemahaman secara historis dan filosofis 

mengenai Seni Karawitan dan alat-alat yang ada 

didalamnya sehingga siswa dapat memahami 

kandungan dan nilai-nilai apa yang ada didalam 

Seni Karawitan dan dapat mengamalkannya 

didalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-

nilai pendidikan Islam juga dilaksanakan dengan 

pembiasaan-pembiasaan serta pemberian contoh 

yang baik kepada para siswa dari orang-orang 

dewasa atau orang yang lebih berpengalaman 

disekitarnya. Dan para pelatih ekstrakurikuler 

Seni Krawitan di SMPN 2 Ponorogo telah 

melakukan penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam sesuai dengan strategi penanaman nilai-

nilai pendidikan, akan tetapi ada satu strategi 
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yang tidak digunakan atau diaplikasikan yaitu 

hukuman. Karena menurut mereka mencintai 

budaya harus secara ikhlas dan murni dari jiwa 

manusia sehingga nilai-nilai yang terdapat 

didalamnya dapat diserap sempurna tanpa harus 

ada unsur pemaksaan. 

 

B. SARAN 

1. Untuk setiap lembaga sekolah yang menaungi 

ekstrakurikuler Seni Karawitan semoga dapat 

memberikan dukungan dan fasilitas yang lebih 

baik sehingga kegiatan ekstrakurikuler Seni 

Karawitan dapat berjalan lebih baik lagi dan 

dapat menarik minat para generasi muda. 

2. Untuk para pembimbing, pelatih, serta siswa 

anggota ekstrakurikuler Seni Karawitan semoga 

dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan 
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dibidang Seni Karawitan khususnya dan 

umumnya budaya warisan leluhur agar tidak 

musnah tergerus zaman dan tetap lestari 

sehingga nilai-nilai pendidikan dan budi pekerti 

yang berada didalamnya dapat terwariskan untuk 

generasi yang akan datang. Dan ada baiknya 

untuk terus memupuk rasa cinta kepada tanah air 

dan budaya Indonesia. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, ada banyak sekali 

budaya-budaya Indonesia yang perlu kita gali 

dan kita sandingkan dengan ilmu pengetahuan 

yang kita miliki sehingga budaya tersebut dapat 

lebih dikenal oleh khalayak umum dan dapat 

digunakan sebagai media penanaman nilai-nilai 

yang baik kepada generasi muda. Dengan begitu 

para generasi akan lebih mengenal keragaman 

budaya warisan para leluhur serta memiliki 
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akhlak yang luhur warisan dari nenek moyang 

bangsa Indonesia. 
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