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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Karawitan merupakan salah satu kesenian asli dari Indonesia, di mana 

karawitan sendiri sudah banyak dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai kesenian 

tradisional dari kebudayaan mereka. Karawitan dalam bahasa Jawa selain 

memiliki arti rumit, berbelit – belit tetapi juga memiliki arti halus, cantik, berliku 

– liku, dan enak (Sudarsono, 1992:14). Karawitan sendiri merupakan kesenian 

yang terdiri dari beberapa instrumen musik tradisional, di mana instrumen 

tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat jawa dengan istilah gamelan 

(Yasyin, 1997:167), dan instrumen gamelan tersebut memiliki dua nada yang 

berbeda, nada tersebut dikenal dengan laras slendro dan laras pelog. 

Selain itu juga instrumen gamelan memiliki fungsi yang berbeda – beda, ini 

dimaksudkan agar dapat membatasi ruang lingkup tugas dari setiap instrumen 

yang dimainkan (Soeroso, 1982:15), fungsi instrumen gamelan tersebut antara 

lain (a) fungsi  pengatur irama atau tempo; fungsi seperti ini akan terlihat dalam 

instrumen  kendhang, (b) fungsi untuk melagukan melodi pokok; fungsi seperti ini 

akan terlihat diantaranya dalam instrumen selentem, peking, saron, demung yang 

dalam istilah karawitan instrumen tersebut disebut dengan istilah balungan, (c) 

fungsi penuntun balungan; fungsi seperti ini akan terlihat diantaranya dalam 

instrumen  bonang. (d) fungsi untuk pemberi tanda setiap bagian dari sebuah lagu; 

fungsi seperti ini akan terlihat diantaranya dalam  instrumen kenong dan gong, (e) 
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fungsi sebagai penghias lagu; fungsi seperti ini akan terlihat diantaranya  dalam 

instrumen gendher, gambang, suling, siter (Trustho, 2005: 19-20). Adapun masih 

banyak lagi instrumen gamelan yang tentunnya memiliki peran dan fungsi masing 

– masing, namun dari penjelasan diatas dapat terlihat bawasanya setiap  instrumen 

gamelan tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda – beda, sehinga 

diperlukan kerjasama yang baik antar pemain agar dapat menciptakan sebuah nilai 

estetika dari sebuah kesenian. 

Karawitan sendiri dapat disamakan dengan sebuah pertunjukan orkestra, di 

mana pertunjukan orkestra tersebut merupakan sebuah seni musik dari budaya 

Eropa, yang instrumennya juga memiliki fungsi dan peran masing - masing seperti 

gamelan, sehingga ketika dimainkan secara bersama – sama untuk menciptakan 

komposisi musik yang indah, dibutuhkan kerjasama antar pemain sesuai dengan 

aturan yang sudah ditentukaan pada kesenian tersebut. 

Sebagaimana kesenian pada umumnya, gamelan merupakan hasil dari olah 

budi manusia, di mana kesenian tersebut berfungsi untuk dapat mengungkapkan 

rasa estetika atau rasa mencurahkan keindahan dari sebuah kesenian. Kesenian 

merupakan hasil dari ekspresi manusia yang diwujudkan dalam wujud karya seni 

di mana kesenian sendiri juga merupakan salah satu tujuh unsur dari kebudayaan, 

di mana seni menurut W. Haviland (1988 : 224) merupakan produk dari prilaku 

manusia yang khusus, dengan penggunaan imajinasi yang dimiliki secara kreatif 

untuk membantu menerangkan, memahami dan menikmati hidup . 
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Karawitan pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, di mana salah satu 

fungsi dari kesenian karawitan adalah sebagai hiburan. Namun pada saat ini 

kesenian tradisional seperti kesenian karawitan semakin kurang diminati oleh 

generasi mudah sebagai suatu hiburan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan 

kelestarian dari kesenian tradisional itu sendiri. Ini memang tidak bisa dilepaskan 

dari pengaruh globalisasi, di mana pengaruh globalisasi membuat kebudayaan – 

kebudayaan lokal terintegrasi menuju ke suatu tatanan kebudayaan secara global, 

sehingga kebudayaan lokal tentu saja akan mengalami beberapa perubahan oleh 

akibat pengaruh globalisasi tersebut. Globalisasi sendiri muncul karena adanya 

interkasi yang terjadi antar masyarakat, dan oleh karena itu interaksi yang terjadi 

antar masyarakat tersebut membuat perubahan terhadap kebudayaan lokal yang 

dimiliki oleh masyarakat, dan ini memang disebabkan karena adanya sikap saling 

memberi pengaruhi terhadap kebudayaan dari masyarakat yang saling berinterkasi 

tersebut.  

Pada dasarnya masyarakat yang ada di dunia ini sudah dari dulu memang 

saling berinterkasi, namun yang membedakan proses interaksi pada zaman 

sekarang ini adalah perkembangan teknologi komunikasi, di mana pada sekarang 

ini teknologi komunikasi semakin canggih, sehingga komunikasi antar masyarakat 

lebih mudah dilakukan. Untuk itu dari proses interkasi yang terjadi inilah 

menimbulkan suatu masalah yaitu semakin kencangnya pengaruh kebudayaan 

asing terhadap kebudayaan lokal, dan ini dikawatirkan akan mengikis unsur 

kebudayaan lokal dan justru unsur tersebut hilang dari masyarakat yang 

seharusnya menjadi pendukung dari unsur kebudayaan tersebut. 
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Salah satu unsur kebudayaan yang mengalami dampak globalisasi tersebuat 

adalah unsur kesenian, di mana dapat dicontohkan dari semakin kurangnya 

generasi mudah memberikan perhatian terhadap kesenian tradisonal seperti 

karawitan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah cara agar dapat mengenalkan 

kesenian tradisional tersebut kepada generasi mudah, sehingga timbul rasa cinta 

terhadap kesenian tradisional tersebut. 

Salah satu cara untuk mengenalkan kebudayaan tradisional yaitu dengan 

mengadakan kegiatan ektrakurikuler karawitan di sekolah, di mana pengertian 

ekstrakurikuler menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudyaan yang tercantum 

dalam  surat keputusan Mendikbud nomor 060/U/1993 dan surat keputusan 

Mendikbud nomor 080/U/1993 menjelaskan bawasanya ektrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran normal (intrakurikuler), di mana 

kegiatan ektrakurikuler sendiri kegiatan yang sudah tercantum dalam susunan 

program sekolah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, dan sudah 

dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat dari para siswa 

(Hernawan dkk, 2011:12-5). 

Oleh sebab itu, diselenggarakannya suatu kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah tentu saja memiliki suatu tujuan tertentu, sehingga adanya ektrakurikuler 

tersebut dapat mendukung dari program sekolah. Begitu juga dengan 

ekstrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya, di mana kesenian 

karawitan merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh 

para siswa, sehingga tentu saja kegiatan ekstrakurikuler karawitan tersebut 

memiliki tujuan tertentu yang sejalan dengan program dari sekolah.  
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Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 

Surabaya, sehingga kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat sejalan dengan tujuan 

yang diharapkan oleh sekolah. Selain itu juga, penelitian ini akan dapat diketahui 

apa saja hambatan yang muncul dalam ekstrakurikuler karawitan dan bagaimana 

cara pengajar mengatasi hambatan yang muncul tersebut, mengingat juga bahwa 

karawitan merupakan salah satu kesenian tradisional asli Indonesia yang semakin 

kurang mendapatkan perhatian dari generasi mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan 

cara – cara tertentu agar kesenian karawitan dapat tetap diminati oleh generasi 

mudah, terutama cara yang digunakan SDK Santa Theresia 1 Surabaya untuk 

mengenalkan kesenian tradisional kepada para siswa. 

I. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka 

penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan mendeskripsikan kegiatan 

ektrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya diantaranya yaitu 

tentang, 

 Apa tujuan SDK Santa Theresia 1 Surabaya mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan ? 

 Bagaimana proses pembelajaran di dalam kegiatan ektrakurikuler karawitan 

SDK Santa Theresia 1 Surabaya ? 

 Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

ekstrakurikuler karawitan SDK Santa Theresia 1 Surabaya ? 
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I. 3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah agar dapat menggambarkan kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan yang ada di SDK Santa Theresia 1 Surabaya,. Adapun 

tujuan khususnya adalah sebagai berikut ini 

a. Untuk dapat mendeskripsikan tujuan SDK Santa Theresia 1 Surabaya 

mengadakan kegiatan ekstrakurikuler karawitan.: 

b. Untuk dapat mendeskripsikan proses pembelajaran dari kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan SDK Santa Theresia 1 Surabaya. 

c. Untuk dapat mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran dari kegiatan ekstrakurikuler karawitan SDK Santa Theresia 1 

Surabaya. 

I. 4. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat yaitu dapat memberikan 

gambaran dari kegiatan ekstrakurikuler karawitan, sehingga akan diketahui 

bagaimana kegiatan tersebut dapat menjadi tempat untuk menampung minat dan 

bakat dari para siswa SDK Santa Theresia 1 Surabaya sekaligus juga bagaimana 

upaya sekolah untuk memperkenalkan kebudayaan asli Indonesia kepada para 

siswa. Selain itu juga akan dapat diketahui hambatan apa saja yang terjadi dalam 

ekstrakurikuler karawitan dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebu 

sehingga tidak terlalu mengganggu proses kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

karawitan. 
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I. 5. Kerangka Teori 

Perkembangan zaman seperti saat sekarang ini memang tidak dapat 

dihindari, ini dikarenakan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, sehingga hal ini tentunya akan membuat kemajuan dalam segalah 

bidang dari kehidupan manusia, salah satunya adalah perkembangan di bidang 

teknologi komunikasi, perkembangan di bidang ini membuat semakin mudahnya 

masyarakat saling berinterkasi walau terhalang jarak yang jauh, sehingga interaksi 

yang terjadi menimbulkan suatu problematika tersendiri bagi kehidupan manusia, 

yang di mana kemajuan tersebut selain memberi kemudahan kepada masyarakat 

di dunia ini untuk saling berinterkasi, kemajuan tersebut juga akan memiliki 

pengaruh negatif yang akan membuat kerugian bagi masyarakat itu sendiri. 

Salah satu contohnya adalah dalam bidang kesenian, banyak sekali kesenian 

dari luar negeri masuk di Indonesia, terutama melalui peran media cetak ataupun 

media elektronik seperti pada saat ini, di mana kesenian dari luar negeri tersebut 

dianggap lebih modern dan lebih maju daripada kesenian asli Indonesia, sehingga 

membuat kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia justru semakin kurang diminati 

oleh masyarakat Indonesia sendiri, terutama bagi generasi mudah. Ini tentu suatu 

masalah bagi bangsa Indonesia, di mana seharusnya masyarakat Indonesia lebih 

mencintai kesenian asli dari Indonesia, namun pada kenyataannya banyak 

generasi mudah lebih mencintai kesenian dari luar negeri. 

Salah satu kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut adalah kesenian 

karawitan, yang di mana kesenian ini pada umumnya merupakan kesenian 
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tradisional dari kebudayaan masyarat Jawa, namun kesenian ini dianggap 

kesenian yang identik dengan kesenian orang tua, dan anggapan inilah yang 

membuat generasi mudah tidak tertarik mempelajari seni karawitan. Oleh sebab 

itu, sangat penting bagi sekolah juga mengenalkan kesenian – kesenian lokal yang 

ada disekitar sekolah, salah satu contoh untuk mengenalkan kesenian tradisional 

kepada para siswa, seperti yang dapat dilihat  di SDK Santa Theresia 1 Surabaya, 

di mana dalam kegiatan ekstrakurikulernya terdapat ekstrakurikuler karawitan 

yang dapat diikuti oleh para siswanya. Seperti itulah salah satu cara yang 

dilakukan oleh SDK Santa Theresia 1 Surabaya untuk dapat mengenalkan 

kesenian asli Indonesia tersebut kepada para siswanya, sehingga kesenian 

karawitan masih tetap menjadi kesenian yang dimiliki masyarakat Indonesia dan 

menjadi salah satu unsur untuk membangun identitas bangsa Indonesia. 

Inilah salah satu dampak dari adanya globalisasi yang terjadi seperti 

sekarang ini, di mana globalisasi sendiri membuat negara-negara yang ada di 

dunia ini menjadi satu negara yang sangat besar tanpa mengenal batas untuk 

saling berinteraksi dan saling memberikan pengaruh, sehingga akan dikawatirakan 

kebudayaan asli dari sebuah bangsa yang seharusnya dilestarikan dan dijaga tidak 

dapat lagi menunjukan ciri khas identitas dari sebuah bangsa, Ini dikarenakan 

memang kebudayaan dari bangsa tersebut terpengaruh oleh kebudayaan yang 

lebih mendominasi dalam memberikan pengaruh terhadap kebudayaan secara 

global, sehingga kebudayaan - kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa tentu saja 

akan menyesuaikan dengan kebudayaan global tersebut. 
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Kebudayaan sendiri merupakan suatu cara hidup (ways of life) yang 

berkembang  sesuai keadaan dari suatu masyarakat, di mana kebudayaan tersebut 

akan dihayati secara penuh oleh seluruh anggota masyarakat dan dijadikan 

pedoman dalam berfikir, bertindak, dan berprilaku dalam kehidupan mereka yang 

dimanifestasikan seperti kedalam agama, hukum, seni, bahasa, dan kebiasaan – 

kebiasaan serta kedalam kedalam budaya materi seperti papan, sandang dan 

peralatan. Selain itu, kebudayaan bukanlah suatu yang diwariskan secara biologis 

dari generasi satu ke generasi berikutnya, namun diwariskan melalui proses 

belajar, sehingga kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat akan dapat 

diwariskan dan dijaga oleh generasi selanjutnya melalui proses belajar (Kneller, 

1964:5). 

Untuk itu diperlukan peran sekolah untuk ikut serta dalam upaya 

melestarikan kebudayaan lokal sebagai warisan dari budaya leluhur yang harus 

tetap dijaga, di mana menurut Koenjaraningrat (1990: 234) sekolah merupakan 

alat yang kuat untuk membentuk identitas nasional dan orientasi kebudayaan 

nasional, sehingga pendidikan sekolah memiliki peranan penting dalam 

membangun jati diri bangsa. Oleh karena itu, dengan cara menjaga dan 

melestarikan kebudayaan warisan leluhur tersebut, identiitas bangsa dapat 

dibangun. 

Selanjutnya untuk bisa menjaga kebudayaan asli bangsa Indonesia dari 

pengaruh budaya luar seperti yang terjadi pada sekarang ini, diperlukan strategi – 

strategi tertentu untuk dapat menyeleksi kebudayaan luar tersebut, ini dikarenakan 

tidak semua pengaruh kebudayaan luar berdampak negatif bagi kebudayaan asli 
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bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Ki Hadjar Dewantara (dalam Haryanto, 2011: 

21) mengemukakan ajaran teori trikon, di mana ajaran ini sendiri merupakan 

usaha untuk membina dan membangun identitas bangsa, di mana teori trikon 

mengandung tiga unsur yaitu kontinuitas yang memiliki arti untuk dapat 

melestarikan kebudayaan asli Indonesia seharunya dilakukan secara terus menerus 

dan berkelanjutan, di mana salah satunya adalah dengan cara memberikan muatan 

lokal dalam mata pelajaran di sekolah, selanjutnya pada unsur konsentrisitas di 

mana memiliki arti bawasanya upaya mengembangkan kebudayaan nasional juga 

harus bersikap terbuka terhadap kebudayaan asing akan tetapi tetap melakukan 

seleksi terhadap kebudayaan asing tersebut sehingga kebudayaan asing tersebut 

akan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kepribadian bangsa,  dan unsur yang 

terakhir adalah konvergensi yang artinya kebudayaan nasional harus berusaha 

untuk menuju kesesuaian dengan kebudayaan yang berlaku secara global, namun 

harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. 

Begitulah teori Trikon dari Ki Hajar Dewantara, sehingga dapat diartikan 

bahwa sebuah bangsa dalam menghadapi era globalisasi seperti saat ini tidak 

boleh menutup diri dari dunia luar, dan bangsa tersebut memang dituntut harus 

bisa mengikuti perkembangan zaman secara global, akan tetapi tetap memegang 

kebudayaan asal agar identitas sebagai suatu bangsa tidak hilang walaupun 

perkembanagn zaman yang sedang terjadi mengakibatkan perubahan di beberapa 

bidang kehidupan manusia. 

Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara berpendapat melestarikan kesenian 

tradisional seperti kesenian karawitan sangatlah dibutuhkan, di mana upaya 
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pelestarian ini bisa dilakukan dengan adanya upaya pengenalan kesenian 

tradisional tersebut melalui pendidikan di sekolah, sehingga diharapkan dari para 

siswa agar tidak meninggalkan kebudayaan asalnya, dan para siswa dapat 

mengembangkan kebudayaan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman 

tanpa meninggalkan akar kebudayaan asal sebagai bentuk dalam membangun 

identitas bangsa Indonesia sendiri. 

 Selain itu, karawitan juga dapat mengajarkan sikap untuk saling bergotong 

royong antar pemain karawitan, ini mengingat dalam kesenian karawitan 

walaupun setiap instrumen yang dimainkan memiliki fungsi dan peran yang 

berbeda, namun suara yang dimainakan secara bersamaan tersebut dapat 

menghasilkan nilai estetika. Oleh karena itu dalam kesenian karawitan dapat 

terlihat sikap bergotong royong antar pemain, yaitu suatu sikap yang saling 

bekerjasama bahu membahu untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam  

menciptakan sebuah sajian pertunjukan kesenian kepada penonton yang 

menyaksikan, sehingga penonton tersebut dapat terhibur dengan adanya 

pertunjukan yang ditampilkan. 

Gotong royong merupakan salah satu sikap yang sudah menjadi ciri khas 

dari bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi masyarakat Jawa, di mana sikap 

gotong royong sendiri hampir dapat dijumpai disetiap kehidupan sosial dari 

masyarakat Indonesia, bagi mereka sikap gotong royong sangatlah penting untuk 

dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan antar warga masyarakat, apalagi 

sikap ini juga merupakan salah satu nilai yang terdapat pada Pancasila. Menurut 

Koentjaraningrat (dalam Baratawijaya 1997:82 – 83) ada 3 tata nilai yang 
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mendasari masyarakat Jawa dalam melakukan gotong royong. Ketiga tata nilai 

tersebut itu adalah: 

1. Setiap orang itu harus sadar bahwa hidupnya selalu bergantung 

orang lain, oleh karena itu seseorang tidak dapat hidup sendiri dan 

untuk itulah seseorang harus menjalin hubungan baik dengan siapa 

pun. 

2. Setiap orang itu harus selalu bersedia membantu sesamanya.  

3. Setiap orang itu harus bersifat konform, yang artinya setiap orang 

tidak harus menonjol atau melebih orang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Ketiga tata nilai di atas sejalan dengan kesenian karwitan, salah satunya 

adalah tidak baik bagi pengerawit terlihat mendominasi permainan, sehingga 

harus muncul sifat saling menghormati (teposliro) diantara pengerawit dan pada 

akhirnya akan dapat membangun kekompakan dari setiap pemain untuk 

memainkan gamelannya masing - masing. Oleh karena itu, kesenian karawitan 

bukan hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga dapat menjadi media 

pendidikan.  

Oleh karena itu, upaya untuk mengenalkan kebudayaan asli memang 

seharusnya dilakukan oleh sekolah kepada para siswa, seperti yang dilakukan juga 

di Taman Siswa yang merupakan sekolah milik dari Ki Hajar Dewantara. Pada 

dasarnya pendidikan di Taman Siswa sendiri menggunakan sistem among, di 

mana sistem pendidikan ini mengharuskan seorang pendidik untuk memiliki sikap 

pamong, yaitu (1) tut wuri handayani yang memiliki arti pengajar harus dapat 
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mengikuti siswa dari belakang dan memberikan pengaruh terhadap siswa yang 

dibimbingnya, kemudian (2) ing madya mangun karsa yang memiliki arti 

pengajar harus bisa memberikan semangat kepada peserta didik untuk terus 

belajar, dan (3) ing ngarsa sung tuladha artinya seorang pengajar harus dapat 

menjadi contoh teladan bagi para siswa (dalam Haryanto, 2011: 20). 

I. 6. Metode Penelitian 

I. 6. 1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini memiliki tipe kualitatif, di mana dalam penelitian ini 

dimaksudkan agar dapat memberi gambaran atau melukiskan keadaan yang 

menjadi objek penelitian berdasarkan fakta yang nampak sebagaimana adanya. 

Dalam prosedur kualitatif dimaksudkan untuk dapat memahami tentang apa yang 

dialami subjek penelitian diantaranya seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain – lain (Moleong, 2000:6).  

Selain itu menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:4) metode 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan kata – kata tertulis 

atau lisan dari orang dan prilaku yang diamati, sehingga penelitian kualitatif ini 

merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. 

I. 6. 2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Katolik (SDK) 

Santa Theresia 1 Surabaya yang beralamatkan di jalan  Residen Sudirman 5 

Surabaya. Penelitian difokuskan pada siswa – siswi SDK Santa Theresia yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EKSTRAKURIKULER KARAWITAN..... ARDIAN WISMO PRIBADI



14 
 

mengikuti ekstrakurikuler karawitan serta pengajar kegiatan tersebut atau pihak – 

pihak tertentu yang juga memiliki peran dalam ekstrakurikuler karawitan tersebut. 

Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan yang ada di sekolah tersebut  sudah ada sejak tahun 1979 dan hingga 

sekarang masih tetap berlangsung. Ekstrakurikuler tersebut juga memiliki 

beberapa prestasi sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian. 

Selain itu lokasi penelitan juga tidak jauh dari rumah tinggal peneliti, ini juga 

menjadi pertimbangan dalam proses pengumpulan data lapangan dikarenakan 

efesiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan saat proses pengumpulan data 

tersebut. 

I. 6. 3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, diantaranya adalah teknik pengamatan (observasi) terhadap 

objek penelitian kemudian memakai juga teknik wawancara mendalam (indepth 

interview) terhadap informan yang sudah dipilih sebelumnya sehingga para 

informan tersebut dapat memberi keterangan yang relavan dengan fokus 

penelitian. Kemudian data yang sudah diperoleh akan dikuatkan dengan beberapa 

teori yang diambil dari studi literatur atau pustaka, untuk lebih jelasnya teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut ini : 
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 Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau kegiatan pengamatan merupakan salah satu kegitan yang 

akan digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, di mana dalam 

teknik observasi ini peneliti akan mencoba mengamati segala fakta – fakta yang 

dapat ditemukan di lapangan. Pada tahap awal, peneliti mendapatkan informasi 

dari seorang guru dari SMKN 12 Surabaya yaitu bapak Suwarno, di mana beliau 

menceritakan bagaimana pengaruh dari kegiatan ekstrakurikuler karawitan, yang 

tidak hanya sekedar sebuah kesenian tetapi juga mengandung nilai – nilai filsafat 

dari kebudayaan Jawa. Selain itu kesenian karawitan dapat menggambarkan sikap 

yang khas dari orang Jawa yaitu salah satunya adalah sikap gotong royong.  

Selanjutnya beliau menjelaskan adanya kegitan ekstarakulikuler karawitan 

disalah satu sekolah dasar di Surabaya yaitu di SDK Santa Theresia 1 Surabaya, di 

mana kegiatan ekstrakurikuler tersebut sudah diselenggarakan sejak tahun 1979 

dan hingga sekarang masih menjadi salah satu ekstrakurikuler pilihan di sekolah 

tersebut. Pak Suwarno selain sebagai guru di SMKN 12 Surabaya, beliau juga 

merupakan salah satu pengajar di ekstarakulikuler karawitan tersebut dan menjadi 

salah satu pengajar senior di ekstrakurikuler tersebut karena beliau sudah 

mengajar sejak tahun 1979 dan sekitar akhir tahun 2014 beliau memutuskan tidak 

lagi mengajar ektstrakulikuler karawitan tersebut.  

Setelah mendapatkan penjelasan dari pak Suwarno mengenai kesenian 

karawitan dan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, peneliti melakukan observasi 

dengan menggunakan media internet untuk mencari informasi lebih lanjut 
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mengenai sekolah yang dimaksud pak Suwarno tersebut, di mana dari pencarian 

informasi dengan media internet tersebut, peneliti dapat mengetahui alamat 

sekolah serta nomer telpon sekolah yang dimaksud. Tetapi walaupun sudah 

mengetahui alamat dan nomer sekolah yang dimaksud tidak bisa membuat peneliti 

serta merta dapat datang sendirian di sekolah tersebut, ini karena dikhawatirkan 

apabila datang langsung ke sekolah tersebut sendirian maka peneliti akan 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan ijin untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. Menurut Frey et al., (dalam Mulyana, 2001:161). 

“Etnografer harus pandai memainkan peran dalam berbagai situasi 
karena hubungan baik antara peneliti dengan informan merupakan 
kunci penting mencapai keberhasilan dalam peenelitian”. 

Oleh karena itu peneliti meminta tolong kepada pak Suwarno untuk bersedia 

mengantarkan ke sekolah tersebut untuk meminta ijin penelitian, ini dikarenakan 

walaupun pak Suwarno sudah tidak lagi mengajar pada ekstrakurikuler karawitan 

tersebut, tetapi beliau masih memiliki hubungan baik dengan warga sekolah 

seperti kepala sekolah, guru, dan beberapa siswa yang sempat menjadi anak 

didiknya saat masih mengajar. Setelah pak Suwarno bersedia mengantarkan saya 

ke sekolah tersebut untuk meminta ijin penelitian, saya diantar beliau untuk 

bertemu langsung kepala sekolah SDK Santa Theresia 1 Surabaya yaitu Ibu Vero 

kemudian saya menjelaskan penelitian skripsi saya sekaligus meminta ijin 

penelitian.   

Setelah saya menjelaskan maksud saya untuk melakukan penelitian, saya 

langsung dipersilakan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan pada 
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saat itu juga, kebetulan kegiatan ekstrakuliuler karawitan juga sedang 

berlangsung, jadi saya manfaatkan untuk mengikuti kegiatan tersebut sekaligus 

melakukan observasi dengan melihat suasana dan berkenalan dengan pengajar 

ekstakulikuler karawitan serta beberapa siswa – siswi SDK Santa Theresia 1 

Surabaya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, ini dimaksudkan agar 

peneliti dapat mengamati fenomena yang ada di lapangan serta dapat membuat 

garis – garis besar dalam membuat pedoman wawancara yang digunakan untuk 

menggali data dari informan. Seperti pendapat Frey et al., (dalam Mulyana, 

2001:176). 

“Untuk mewujudkan hubungan baik ini diperlukan ketrampilan, 
kepekaan, dan seni. Selain ketrampilan menulis, beberapa teknik yang 
disarankan adalah teknik “mencuri dengan” (eavesdropping) dan 
taktik “pelacak” (tracer), yakni mengikuti seseorang dalam 
melakukan serangkaian kegiatan selama periode waktu tertentu”. 

 Wawancara mendalam (Indepth-Interview) 

Wawancara mendalam (Indepth-Interview) merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, di mana wawancara 

dilakukan dengan cara melakukan percakapan secara tatap muka (face to face) 

dengan maksud agar peneliti dapat memperoleh informasi tentang kejadian yang 

ditemukan di lapangan melalui pengamatan secara langsung oleh peneliti ataupun 

tidak secara langsung. Sebagai salah satu teknik pengumpulan data, wawancara 

digunakan untuk menggali keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian, di mana wawancara sendiri dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak 

pewawancara (interviewer) dan pihak yang diwawancari yang berperan sebagai 

informan, pihak interviewer akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan 
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dijawab oleh pihak informan sehingga pihak interviewer memperoleh data sesuai 

dengan pertanyaan yang diajukannya. 

Dalam kegiatan wawancara, peneliti akan memberi beberapa pertanyaan 

kepada informan, di mana pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang 

berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam memberi pertanyaan, peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang kemudian akan dikembangkan sesuai 

dengan penemuan data yang dapat ditemukan di lapangan.  

Selain itu, peneliti juga harus bisa bersikap akrab kepada informan 

mengingat agar informan merasa nyaman dan bersedia menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan. Untuk menciptakan suasana akrab dan nyaman 

biasanya peneliti tidak langsung melakukan wawancara begitu saja, namun 

peneliti menanyakan kebersediaan informan untuk diminta menjadi informan, dan 

jika bersedia peneliti akan mengatur waktu untuk bisa melakukan wawancara, 

waktu wawancara ini disesuaikan dengan waktu luang dari informan sehingga 

peneliti tidak menggangu aktifitas informan dan proses wawancara bisa dilakukan 

dengan nyaman.  

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini pertama kali dilaksanakan dengan 

mewawancarai Pak Suwarno, beliau merupakan informan pangkal dalam 

penelitian ini. Pak Suwarno sendiri merupakan salah satu pengajar dari kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan SDK Santa Theresia 1 Surabaya, meskipun pada akhir 

tahun 2014 Pak Suwarno sudah tidak menjadi pengajar, tetapi beliau memiliki 

peran yang sangat penting dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan tersebut, 
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mengingat Pak Suwarno sudah menjadi pengajar dalam ekstrakurikuler tersebut 

sejak ekstrakurikuler karwaitan diadakan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya yaitu 

pada tahun 1979. Dari keterangan dari pak Suwarno inilah, peneliti mendapatkan 

beberapa informasi mengenai kegiatan ektrakurikuler karawitan dari SDK Santa 

Theresia 1 Surabaya, yang akhirnya membuka pinta untuk melakukan penelitian 

terhadap ekstrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya. 

Kendala yang dialami oleh peneliti di lapangan salah satunya adalah 

kendala peneliti dalam mengingat percakapan, sehingga dalam pelaksanaan 

wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa alat perekam suara 

(handphone) agar dapat merekam seluruh percakapan yang berlagsung sehingga 

dapat mengurangi informasi yang terlewatkan. Selain itu juga peneliti mengambil 

gambar dengan cara memfoto menggunakan Handphone di mana gambar ini dapat 

memberikan keterangan secara visual terkait dengan data yang berhasil ditemukan 

di lokasi penelitian. 

 Dokumentasi. 

Dalam penelitian ekstrakurikuler karawitan ini, dokumentasi diperlukan 

guna menguatkan hasil penelitian yang telah didapatkan. Selain itu juga, pada 

metode dokumentasi ini dapat digunakan untuk memberi gambaran bagaimana 

proses kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto maupun 

video untuk mendukung penelitian yang dilakukan. 
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I. 6. 4. Pemilihan Subjek Informan 

Informan memiliki kedudukan yang sangat penting, ini mengingat 

bagaimana peran informan dalam memberikan data dalam penelitian ini sehingga 

informan harus mendapatkan perhatian khusus oleh peneliti. Selian itu informan 

juga harus dapat memberiakan data yang diperlukan oleh peneliti tetapi tidak 

memaksa, sehingga peneliti tidak bisa memaksa informan untuk dapat 

memberikan data yang diperlukan.  

Informan dalam penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive), di mana 

informan akan dipilih berdasarkan kriteria – kriteria tertentu yang sudah 

ditetapkan peneliti agar informan benar – benar dapat menjawaban semua 

pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara. Spradley (1997:65). megatakan 

bahwa: 

 “informan yang baik adalah orang yang mengetahui budaya mereka dengan 
baik tanpa harus memikirkannya terlebih dahulu atau dapat dikatakan 
mereka melakukan berbagai hal secara otomatis”. 

 

Kriteria – kriteria menentukan informan dalam penelitian ini adalah seperti 

berikut ini : 

 Memiliki waktu yang cukup. 

Informan yang dipilih harus memiliki waktu dan kesediaan untuk 

diwawancari, sehinga informan tidak merasa terganggu dari kegiatan yang 

dilakukan untuk mencari data. 
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 Mengetahui secara baik mengenai SDK Santa Theresia 1 Surabaya 

terutama mengenai kegiatan ekstrakurikuler 

Kriteria ini akan mencari informan yang dapat memberikan keterangan 

mengenai profil dari sekolah serta dapat memberikan informasi mengenai 

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDK Santa Theresia 1 Surabaya. 

 Mengetahui metode pembelajaran dalam ekstrakurikuler karwitan. 

Dalam kriteria ini informan harus mengetahui bagaimana cara yang 

digunakan dalam metode pembelajaran dalam ekstrakurikuler karawitan sehingga 

dapat diperoleh informasi bagaimana cara yang digunakan pengajar untuk 

memberikan pengajaran kepada peserta didik. 

 Keterlibatan langsung 

Informan yang dipilih merupakan informan yang terlibat langsung dalam 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya. Dalam 

kriteria ini pemilihan informan bisa dipilih dari para siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan, pengajar karawitan, dan juga beberapa guru di SDK 

Santa Theresia 1 Surabaya yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler  

karawitan. 

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih beberapa informan untuk 

dapat memberikan informasi, diantaranya adalah: 

1. Pak Suwarno (58 tahun) mantan pengajar ekstrakurikuler karawitan 

di SDK Santa Theresia 1 Surabaya dan juga salah satu infoman 

pangkal dalam penelitin ini yang banyak mengetahui mengenai 
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ekstrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya 

sekaligus memiliki pengetahun mengenai manfaat kesenian 

karawitan sebagai media pendidkan karena beliau juga merupakan 

guru di SMKN 12 Surabaya. 

2. Bu Vero (50 tahun) yang merupakan kepala sekolah SDK Santa 

Theresia 1 Surabaya. Sebagai kepala sekolah tentunya bu Vero 

merupakan informan yang penting untuk memberikan informasi 

mengenai kondisi SDK Santa Theresia 1 Surabaya. 

3. Pak Agung (29 tahun) dan pak Muji (34 tahun) selaku pengajar 

ekstrakurikuler karawitan, beliau dapat memberikan informasi 

tentang metode pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan. 

4. Bu Tere (43 tahun) selaku PJ ekstrakurikuler karawian sekaligus 

juga kordinator seluruh ekstrakurikuler yang ada di SDK Santa 

Theresia 1 Surabaya, sehingga bu Tere dalam penelitian ini selain 

akan dapat memberikan informasi mengenai kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan bu Tere juga dapat memberi informasi 

tentang seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDK Santa 

Theresia 1 Surabaya. 

5. Bu Regina (23 Tahun) selaku staf tata usaha dari SDK Santa 

Theresia 1 Surabaya yang akan memberi informasi tentang Sekolah. 
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6. Serta siswa – siswi yang mengikuti  kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan, dinataranya adalah Lucas (12 tahun), Petrick (9 tahun), 

dan Arista (11 tahun). 

I. 6. 5. Teknik Analisa Data 

Semua data yang sudah diperoleh melalui teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini akan dikumpulkan dan dilakukan pemilahan data, di mana data akan 

dipilah - pilah sesuai dengan topik penelitian sehingga tidak semua data yang 

dapat diperoleh itu dimasukan dalam penelitian skripsi ini. Ini dilakukan karena 

data yang dapat diperoleh ada beberapa yang kurang relavan dengan topik 

penelitian sehingga perlu dilakukan pemilahan, setelah itu baru peneliti akan 

menganalisa data yang diperoleh dan disajikann dalam bentuk deskriptif. Menurut 

Suprayogi dan Tobroni (2001:134) mengatakan bahwa : ,  

“Tujuan analisa data adalah menyederhanakan seluruh data yang 
terkumpul, menyajikan dalam suatu susunan yang sistematis 
kemudian mengolah dan memaknainya”. 

Dalam penelitian ini secara diskriptif akan menjelaskan bagaimana kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan di SDK Santa Theresia 1 Surabaya, di mana kegiatan 

ekstrakurikuler karawitann merupakan salah satu ekstrakurikuler ada di SDK 

Santa Theresia 1 Surabaya. Oleh sebab itu, penelitian ini secara kualitatif akan 

mencari data yang berkaitan dengan tema dalam penelitian, baik data yang 

diperoleh melalui pengamatan langsung dalam kegiatan latihan rutin 

ekstrakurikuler karawitan, ataupun dengan melakukan wawancara kepada 
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informan yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga akan didapat jawaban dari 

rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. 
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