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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi kehidupan bangsa masyarakat Indonesia di era reformasi, dilihat 

dari sisi moral, mengundang perhatian banyak pihak. Sebagai bangsa yang 

warganya menganut asas-asas Pancasila, banyak sekali kejadian yang tidak 

diharapkan terjadi, seperti tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, perbuatan-

perbuatan amoral yang terkait antara lain dengan masalah seksual, narkoba, 

kecurangan dalam proses pendidikan, pemalsuan ijazah dan sertifikat, mencuri 

dan menganiaya, hingga mengkonsumsi minuman keras dan narkotika. Fenomena 

ini tentunya tidak akan terjadi apabila orang tua dan lembaga pendidikan berhasil 

mengajarkan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Adapun nilai-nilai yang 

dapat dikembangkan pada diri siswa menurut Rejeki (2008: 1), “nilai-nilai nurani 

(values of being) yang meliputi ketaqwaan kepada Tuhan YME, kejujuran, rasa 

percaya diri, kesabaran, ketertiban, dan keberanian. Sedangkan nilai-nilai yang 

memberi (values of giving) meliputi kesetiaan, dapat dipercaya, menghormati, 

empati dan simpati, kasih sayang, ramah dan adil”.  

Pendidikan nilai menjadi keharusan bagi sekolah untuk mulai diterapkan. 

Pendidikan nilai (kejujuran, disiplin, saling menghargai, cinta lingkungan, daya 

juang, bersyukur, gender dan lain-lain) bukan merupakan tanggung jawab guru 

agama dan kewarganegaraan saja tetapi tanggung jawab semua guru (Prabu, 

2005). Sebaiknya pendidikan nilai diterapkan kepada siswa semenjak usia dini. 

Karena masa anak usia dini merupakan masa Golden Age, sehingga pembelajaran 

atau pendidikan nilai yang diberikan sejak usia dini akan tertanam hingga anak 

tumbuh dan berkembang sampai dewasa nanti.  

Pendidikan nilai sebenarnya sudah didapatkan anak semenjak berada di 

lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Secara sadar atau tidak, mereka 

sudah mulai mengembangkan pendidikan nilai melalui pengamatan terhadap 
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orang tua, teman, media, yang pada akhirnya mereka akan meniru apa yang telah 

mereka lihat setiap hari, selanjutnya pendidikan nilai dilanjutkan pada lembaga 

pendidikan atau sekolah.  

Sekolah sebagai institusi pendidikan yang berperan aktif menanamkan 

nilai-nilai kepada para peserta didik harus memberikan perhatian yang 

serius terhadap pendidikan nilai ini. Penerapan pendidikan nilai di sekolah 

harus melibatkan semua unsur yang terlibat di sekolah itu. Iklim sekolah 

harus memberi peluang terjadinya interaksi positif antara peserta didik 

dengan nilai-nilai yang akan diinternalisasikan, baik melalui keteladanan 

personal, diskusi, maupun proses belajar mengajar dalam arti seluas-

luasnya. Komunikasi pendidik dengan peserta didik harus baik yang 

didasari pada adanya penerimaan kedua belah pihak. Muatan komunikasi itu 

juga penting agar mengarah kepada nilai-nilai yang diinginkan (Corner, 

2008: 2).  

 

Dengan demikian, sekolah sebagai subkontraktor pendidikan nilai 

mempunyai tanggung jawab melanjutkan penanaman pendidikan nilai.  

Pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab secara kolektif dari 

berbagai pihak. Tentunya orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan mereka karena sebagian waktunya anak-anak banyak di rumah. 

Kedua adalah guru, karena anak-anak sudah memasuki usia sekolah atau 

prasekolah sehingga waktunya juga banyak di sekolah. Gurulah yang 

menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak selain orang tua. Ketiga adalah 

menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar yang seharusnya ikut 

mengontrol terhadap perkembangan anak-anak (Akhmadi, 2008: 2).  

 

Oleh sebab itu, orang tua dan pendidik terus memberikan pendidikan nilai 

sekarang dan seterusnya. Notonegoro dalam Setianingsih (2000: 74) 

mengusulkan: “bagaimana nilai-nilai seharusnya diajarkan kepada peserta didik 

(dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi) agar nilai luhur 

bangsa tidak hanya menjadi slogan, melainkan sungguh-sungguh diamalkan dan 

dihayati.  

Pendidikan nilai tidak hanya dapat dilakukan di lembaga pendidikan formal, 

melainkan di semua ruang lingkup pendidikan baik informal maupun non-formal. 

Sekolah/lembaga kursus musik yang merupakan lembaga pendidikan non-formal 

juga bisa dijadikan sarana dan prasarana pendidikan nilai. Mengingat 
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kepentingannya sebagai pendidikan nilai, bahan ajar yang tersedia seyogyanya 

memuat atau mengintegrasikan nilai-nilai tersebut.  

Bahan ajar yang tersedia di berbagai sekolah/kursus musik umumnya 

mengacu pada musik klasik dan modern, materi atau bahan ajar dirangkum dari 

beberapa karya atau komposisi dari komponis-komponis yang mayoritas berasal 

dari Eropa, seperti W. A. Mozart, L. v. Beethoven, J. S Bach, F. Beyer, F. Chopin, 

M. Clementi, dan lain sebagainya. Pada instrumen piano, melalui materi/bahan 

ajar tersebut siswa belajar tentang berbagai teknik dalam bermain piano. Selain 

itu, siswa juga diajarkan tentang teori-teori musik universal, seperti teori musik 

klasik dan modern. Dalam pembelajaran Piano, materi/bahan ajar tersebut mutlak 

diberikan kepada siswa.  

Selain materi pokok tersebut, sumber belajar sekolah/kursus musik 

khsusnya piano, juga menggunakan buku kumpulan lagu-lagu anak yang relevan 

sebagai materi penunjang dan sebagai materi aplikasi teknik dalam pembelajaran 

piano. Sebagai contoh, salah satu buku yang digunakan di Purwacaraka Musik 

Studio adalah Kinder-Lieder Album di mana buku tersebut memuat kumpulan 

lagu-lagu anak ataupun folksong yang berasal dari Jerman dan ditranskripsikan ke 

dalam notasi balok. Jika dilihat dari isinya, lagu-lagu yang diajarkan merupakan 

lagu-lagu asing. Karena sifatnya sebagai materi penunjang, idealnya lagu-lagu 

daerah Indonesia juga dapat dijadikan materi penunjang sebagai materi aplikasi 

teknik bermain piano.  

Pengintegrasian lagu daerah ke dalam bahan ajar piano bertujuan untuk 

memberikan pendidikan nilai kepada siswa, mengingat banyaknya nilai-nilai 

positif yang terkandung dalam lagu daerah Indonesia tersebut. Pembelajaran lagu-

lagu daerah selama ini hanya terbatas pada aspek musikalitas, yaitu siswa mampu 

menyanyikan lagu-lagu daerah dengan lirik, nada, dan irama yang tepat. Jika 

ditelaah lebih lanjut, sangat banyak pesan-pesan moral yang terkandung dalam 

setiap lagu-lagu daerah, misalnya lagu Kampuang nan jauah di Mato. Lagu ini 

berasal dari daerah Sumatera Barat, berikut pemaparan lirik lagu tersebut.  
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Tabel 1.1. Arti Lirik Lagu Kampuang nan Jauah di Mato 

Lirik Asli: Bahasa Minangkabau  Arti Bahasa Indonesia: 

Kampuang nan jauah di mato  

Gunuang sansai bakuliliang  

Takana jo kawan-kawan nan lamo  

Sangkek den basuliang-suliang  

 

Panduduaknyo nan elok  

nan suko bagotong-royong  

Sakik sanang samo-samo diraso  

Den takana jo kampuang  

 

Takana jo kampuang  

Induak ayah adiak sadonyo  

Raso maimbau-imbau den pulang 

Den takana jo kampuang 

Kampung yang jauh di mata 

Dikelilingi banyak gunung 

Teringat kawan-kawan lama 

Sewaktu bermain suling 

 

Penduduknya yang baik (elok) 

yang suka bergotong-royong 

Susah dan senang sama-sama dirasakan 

Ku teringat dengan kampung 

 

Teringat dengan kampung 

Ibu, Ayah, adik dan semuanya 

Serasa memanggil ku pulang 

Ku teringat dengan kampung 

 

Lagu ini menggambarkan tentang seseorang perantau yang rindu akan 

kampung halamannya, dalam lagu ini diceritakan kehidupan masyarakat 

Minangkabau yang harmonis. Penduduknya suka bergotong-royong dan memiliki 

tenggang rasa yang tinggi, susah dan senang sama-sama dirasakan, dan peduli 

terhadap kehidupan orang lain. Masyarakat Minangkabau suka merantau, 

walaupun demikian,  mereka selalu ingat dengan teman-teman lama dan kampung 

halaman.  

Dari penjelasan singkat tentang lagu Kampuang nan Jauah di Mato tersebut, 

terdapat beberapa nilai sosial yang terkandung di dalamnya, diantaranya: Gotong–

royong, tenggang rasa, peduli sesama, dan solidaritas.  

Selain itu, pengintegrasian lagu-lagu daerah Indonesia ke dalam bahan ajar 

juga diharapkan dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap lagu-lagu daerah 

Indonesia sebagai wujud dari sikap cinta tanah air dan sebagai upaya pelestarian 
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lagu-lagu daerah, lagu daerah ini juga diharapkan dapat mengembangkan 

kecerdasan afektif siswa, mengingat banyaknya pesan atau nilai-nilai yang 

terkandung di dalam lagu-lagu daerah tersebut.  

Selain itu, lagu daerah dapat dijadikan sebagai media pengenalan kearifan 

lokal pada siswa. kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami 

sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk 

bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam 

ruang tertentu (Ridwan, 2007: 2). Pengertian tersebut secara etimologi, di mana 

wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal 

pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, 

objek, atau peristiwa yang terjadi. Local secara spesifik menunjuk pada ruang 

interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi 

yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-

pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan 

fisiknya. Pola interaksi yang sudah didesain tersebut disebut setting. Sebuah 

setting kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-

nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau 

menjadi acuan tingkah laku mereka. 

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan bahan ajar piano yang bersumber dari lagu-lagu daerah Indonesia 

sebagai langkah nyata pendidikan nilai, khususnya melalui pendidikan musik. 

Bahan ajar ini diperuntukkan bagi siswa piano tingkat pemulaan (Preparatory) 

dan tingkat I.  

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bahan ajar piano yang bagaimanakah yang dapat dijadikan 

sebagai media pendidikan nilai? 

Dari rumusan masalah tersebut, dikembangkan beberapa pertanyaan 

penelitian, yaitu; 
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1. Bagaimana nilai-nilai yang terdapat pada lagu daerah Indonesia dikemas ke 

dalam bahan ajar piano? 

2. Bagaimana desain penyajian bahan ajar piano? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

bahan ajar piano? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua tujuan, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus penelitian.  

1. Tujuan Umum Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan kumpulan lagu-lagu 

daerah Indonesia dalam notasi balok sebagai bahan ajar piano yang memuat nilai-

nilai. Lagu-lagu daerah Indonesia yang dihasilkan dari proses penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran musik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

konatif/psikomotor.  

 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

Secara khusus, tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah: 

a. Menemukan desain bahan ajar yang bersumber dari lagu-lagu daerah Indonesia 

yang didalamnya terintegrasi nilai-nilai.  

b. Mengetahui keefektifan bahan ajar tersebut sebagai media pendidikan nilai.  

c. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian 

bahan ajar berbasis lagu daerah Indonesia sebagai langkah nyata pendidikan 

nilai.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat, yakni manfaat 

praktis dan manfaat teoretis.  

1. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan menghasilkan bahan ajar piano yang berbasis lagu-

lagu daerah Indonesia sebagai langkah nyata dalam penerapan pendidikan nilai. 

Oleh karena itu, manfaat praktis dari penelitian dan pengembangan ini terkait 

dengan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pengambil keputusan, guru, 

dan siswa. Selanjutnya secara lebih lengkap manfaat praktis penelitian dan 

pengembangan ini adalah: 

a. Bagi pihak pengambil keputusan, hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif 

untuk didiseminasikan pada proses pembelajaran piano, dalam rangka 

memperbaiki kualitas pembelajaran, khususnya untuk menanamkan nilai-nilai 

melalui pendidikan musik.  

b. Bagi guru, penggunaan lagu-lagu daerah Indonesia ini, diharapkan dapat 

memperbaiki proses pembelajarannya. Perbaikan proses pembelajaran tersebut 

dimulai dari desain bahan ajar, desain pembelajaran sampai pelaksanaannya. 

Secara tidak langsung juga diharapkan terjadi peningkatan kinerja dan 

kemampuan profesional guru.  

c. Bagi siswa, penggunaan lagu-lagu daerah Indonesia diharapkan memberikan 

pengalaman-pengalaman belajar yang baru dan lebih bermakna, mengingat 

siswa diperkenalkan dengan lagu-lagu daerah Indonesia yang mungkin selama 

ini belum mereka kenal.  

 

2. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa 

prinsip atau dalil dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, pembelajaran 

dan implementasinya. Selanjutnya, prinsip atau dalil yang dihasilkan, dapat 

dikembangkan lebih lanjut menjadi teori guna memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan musik.  
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