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ABSTRAK 
 

Catur Subroto.2009. Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan  Ekstrakurikuler Band 
di SMA Negeri I Kutowinangun. Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2008/2009. 
 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan belajar yang dilakukan 
di luar jam pelajaran tatap muka di sekolah yang sangat potensial untuk 
menciptakan siswa-siswa yang kreatif, berinovasi, trampil dan berprestasi. Salah 
satu ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kutowinangun adalah 
ekstrakurikuler band yang sangat membantu pembelajaran intra seni budaya dan 
mampu menorehkan identitas SMA Negeri I Kutowinangun sebagai sekolah yang 
identik dengan musik. 
 Penulis tertarik mengadakan penelitian tentang pembelajaran kegiatan 
ekstrakurikuler band SMA Negeri 1 Kutowinangun dan bertujuan mengetahui 
bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan, hasilnya, faktor penghambat dan 
pendukungnya serta apa fungsi dari pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler 
tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat 
digunakan sebagai masukan bagi guru, sekolah, masyarakat dan kurikulum untuk 
peningkatan dan pengembangan mutu pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif 
Tehnik penelitian dengan menggunakan tiga jalur yaitu observasi (pengamatan), 
wawancara (interview) dan analisis dokumen. Obyek penelitian yaitu Kepala 
Sekolah, Guru Pembina Ekstrakurikuler Band dan Peserta Ekstrakurikuler Band 
SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2008/2009. 
Sedangkan untuk mengecek keabsahan data menggunakan  kriteria derajat 
kepercayaan dengan tehnik triangulasi yaitu sumber, metode dan data model 
Denzim dan Lincoln . 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Perencanaan kegiatan disusun 
secara sistematis dan diajukan bersamaan penyusunan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah oleh guru bidang studi. (2)Pelaksanaan kegiatan 
ada dua model yaitu klasikal dan kelompok bebas, dengan materi lagu tradisional, 
lagu non tradisional dan lagu mancanegara (3)Hasil kegiatan sangat membantu 
pembelajaran intra karena siswa dapat membaca notasi balok, siswa dapat 
memainkan alat musik ritmis maupun melodis dan siswa dapat menyanyi dengan 
tehnik vokal yang benar.(4)Faktor pendukung kegiatan antara lain  dukungan dari 
sekolah, tersedianya alat dan  ruang musik, Pembina yang terampil dan cekatan, 
dukungan orang tua dan lingkungan sekitar. Adapun faktor penghambatnya antara 
lain kedisiplinan siswa yang harus di benahi, kurangnya tenaga edukasi seni 
budaya, belum terpasangnya peredam ruang musik, serta waktu yang diberikan 
dari pihak sekolah masih kurang. (5)Fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler band di 
SMA Negeri 1 Kutowinangun adalah sebagai media pengembangangan bakat 
berkarya seni siswa, media ekspresi seni siswa dan sebagai media apresiasi siswa 
dalam berolah seni serta penunjang pembelajaran intrakurikuler seni musik. 
 Saran yang penulis kemukakan agar pembelajaran ekstrakurikuler band 
dapat berjalan maksimal yaitu peserta ekstrakurikuler band datang tepat waktu, 
Jam latihan ekstrakurikuler band ditambah. Penambahan tenaga edukasi seni 
budaya serta penambahan peredam ruang musik.  

 vii



DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PENGESAHAN …...……………………………………….   ii 

HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………          iii 

HALAMAN MOTTO DAN PERUNTUKAN ….………………………..   iv 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………          v 

ABSTRAK  ..……………………………………………………………..   vii 

DAFTAR ISI …..……..…………………………………………………..    viii  

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………...     xii 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………..   xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………….. 1     

 1.2. Rumusan Masalah ………………………………………... … 4 

 1.3. Tujuan Penelitian …………………………………………….  5 

 1.4. Manfaat Penelitian …………………………………………...  5 

BAB II KAJIAN TEORI 

 2.1. Pembelajaran …………...…………………………………… 7 

 2.2. Kegiatan Ekstrakurikuler ……….…………………………... 7 

 2.3. Musik ………………………………………………………. 8 

  2.3.1. Seni Suara Vokal …………………………………….  9 

   2.3.1.1. Pembagian Wilayah nada ………………….. 10 

    2.3.1.2. Pembagian Wilayah suara manusia………… 11 

  2.3.2. Seni Suara Instrumen ……………………………….. 12 

   2.3.2.1. Unsur-unsur Musik….. ……………………. 12 

     2.3.2.1.1. Melodi ………………………….. 14 

     2.3.2.1.2. Ritme …………………………… 15 

     2.3.2.1.3. Harmoni ………………………... 15 

     2.3.2.1.4. Tempo ………………………….. 16 

     2.3.2.1.5. Dinamik ………………………... 16 

 viii



     2.3.2.1.6. Warna Suara …………………… 16 

     2.3.2.1.7. Tangga Nada …………………... 17 

     2.3.2.1.8. Notasi ………………………….. 18 

     2.3.2.1.9. Tanda Kromatis ……………….. 24 

 2.4. Band ……………………………………………………….. 25 

BAB III METODE PENELITIAN 

 3.1. Pendekatan Penelitian ……………………………………...  26 

 3.2. Lokasi dan Sasaran Penelitian ……………………………...  26 

 3.3. Waktu Pelaksanaan Penelitian ……………………………...  27 

 3.4. Langkah-langkah Penelitian ………………………………..  27 

 3.5. Sumber Data dan Tehnik Pemilihan ………………………..  28 

  3.5.1. Sumber Data ……………………………………….. 28 

  3.5.2. Tehnik Pemilihan …………………………………... 28 

 3.6.  Metode Pengumpulan Data ………………………………… 28 

  3.6.1. Obsevasi ……………………………………………. 28 

  3.6.2. Wawancara …………………………………………. 30 

  3.6.3. Studi Dokumentasi …………………………………. 30 

 3.7. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data ………………………  31 

 3.8. Tehnik Analisis Data ……………………………………….. 33 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 4.1. Gambaran Umum SMA Negeri I Kutowinangun …………..  35 

  4.1.1. Lokasi dan Lingkungan Sekitar ……………………… 35 

  4.1.2. Urutan Kepala Sekolah ………………………………. 36 

  4.1.3. Visi dan Misi Sekolah ………………………………... 36 

  4.1.4. Prestasi yang Pernah diraih …………………………... 37 

  4.1.5. Kegiatan Ekstrakurikuler ……………………………... 38 

 4.2. Perencanaan Kegiatan ………………………………………. 42 

  4.2.1. Pengadaan Symbal Drum …………………………….. 42 

  4.2.2. Perawatan Alat Musik Berkala ………………….……. 43 

  4.2.3. Festival Band Antar Kelas ……………………………. 43 

  4.2.4. Pagelaran Kelas XII ………………………………….. 43 

 ix



  4.2.5. Perpisahan Kelas XII ………………………………… 45 

 4.3. Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan Ekstrakurikuler Band … 45 

  4.3.1. Pembentukan Seksi Seni Budaya Kelas ……………. 45 

  4.3.2. Penyusunan Jadwal, Agenda dan Absebsi Siswa …... 46 

   4.3.2.1. Penyusunan Jadwal ……………………….. 46 

   4.3.2.2. Agenda dan Absebsi Siswa ……………….. 47 

  4.3.3. Pembentukan Kelompok ……………………………. 47 

   4.3.3.1. Pembentukan Kelompok Klasikal …………. 47 

   4.3.3.2. Pembentukan Kelompok Pilihan/Bebas …… 48 

   4.3.3.3. Pembentukan Kelompok Band Sekolah …… 49 

  4.3.4. Pemberian Materi Lagu …………………………….. 49 

  4.3.5. Pelaksanaan Kegiatan…………..…………………… 50 

 4.4. Hasil Pelaksanaan Ekstrakurikuler Band ……………………..    51 

 4.5. Faktor Pendukung dan Penghambat …………………………..    53 

  4.5.1. Faktor Pendukung Kegiatan Ekstrakurikuler band …… 53 

  4.5.2. Faktor Penghambat Kegiatan Ekstrakurikuler band ….. 53 

 4.6. Fungsi Kegiatan  Ekstrakurikuler band ………………………. 54 

  4.6.1. Sebagai Media Pengembangan Bakat ………………… 54 

  4.6.2. Sebagai Media Ekspresi ………………………………. 54 

  4.6.3. Sebagai Media Berapresiasi …………………………... 55 

  4.6.4. Sebagai Media Hiburan ………………………………. 56 

  4.6.5. Sebagai Daya Tarik Siswa Baru ……………………… 56 

  4.6.6. Sebagai Penunjang Intrakurikuler ……………………. 56  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 5.1. Simpulan …………………………………………………… 57 

 5.2. Saran ……………………………………………………….. 59 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

     

 

 x



DAFTAR LAMPIRAN 
 
 
 
 
 

Lampiran 1. Instrumen Penelitian ................................................................        62 

Lampiran 2. Permohonan Ijin Penelitian .....................................................   65 

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian ....................................................   66 

Lampiran 4. Lagu-lagu latihan .....................................................................   67 

Lampiran 5. Lagu-lagu Wajib Pagelaran ………………………………….   71 

Lampiran 6. Piagam Penghargaan ...............................................................   73 

Lampiran 7.  Nilai Hasil Ekstrakurikuler Band ……………………………   74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 xi



 
 

DAFTAR FOTO 
 
 
 
 

Foto 1. Identitas SMA Negeri I Kutowinangun……………………….    79 

Foto 2. Gugus SMA Negeri I Kutowinangun …………..    79 

Foto 3. Ijin Penelitian di SMA Negeri I Kutowinangun ………………    80 

Foto 4. Wawancara dengan Guru Pembina Ekstra ……………………    80 

Foto 5. Seperangkat Alat Musik SMA Negeri I Kutowinangun ……...    81 

Foto 6. Pelaksanaan Ekstra Klasikal ………………………………….    81 

Foto 7. Pelaksanaan Ekstra Pilihan ……………………………………    82 

Foto 8. Ruang Musik ………………………………………………….    82 

Foto 9. Kumpulan Foto Ekstrakurikuler ………………………………    84  

Foto 10. Album Pagelaran kelas XII tahun 2008/2009 ………………...    88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xii



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Seni merupakan satu dari sekian banyak pelajaran yang di ajarkan 

di SMA. Banyak anggapan bahwa seni merupakan pelajaran yang tidak 

penting sehingga sering di kesampingkan. Padahal seni merupakan unsur 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran seni memiliki fungsi 

mengembangkan kepekaan rasa, kreativitas dan cita rasa estestis siswa 

dalam berkesenian, mengembangkan etika, kesadaran sosial dan kesadaran 

kultural dalam kehidupan bermasyarakat serta rasa cinta terhadap 

kebudayaan Indonesia. Berdasarkan substansinya, materi pembelajaran seni 

meliputi apresiasi, berkarya seni dan penyajian seni, materi tersebut di 

berikan tidak secara terpisah melainkan secara integrativ sesuai dengan 

hakekat. Pembelajaran seni ditekankan pada pembelajaran produktif, yaitu 

berkarya seni dan penyajian seni. Pembelajaran pendidikan seni budaya 

dalam bentuk berkreasi harus mempertimbangkan moral dan etika. 

Disamping aspek artistik, estestik dan kreatif, siswa juga perlu 

diperkenalkan tentang aspek hukum.(Petujuk Teknis Pengembangan Silabus 

Seni Budaya Sekolah Menengah Atas : 3 ). 

Menurut Samidi (1972 : 2) Seni mempunyai fungsi penting  dalam membina 

perwatakan manusia kearah sifat-sifat keluhuran budi dan perasaan. Dari 

keluhuran budi manusia itulah seni merupakan unsur penting dalam tata 
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kehidupan pribadi dan dalam tata pergaulan dalam bermasyarakat. Menurut   

Ki Hajar Dewantoro (dalam subagyo, 2004:3) seni adalah perbuatan 

manusia yang timbul dari hidupnya, perasaan dan bersifat indah sehingga 

dapat menggetarkan jiwa perasaan seseorang.  

 Seni adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai 

tinggi atau luar biasa ( Kamus Pusat Bahasa 2008  : 1414 ) Dari ketiga teori 

diatas dapat disimpulkan,  bahwa pandangan pelajaran seni tidak penting 

adalah pandangan yang salah. Karena pelajaran seni justru bisa menjadi 

sarana adu prestasi, pengetahuan, penyaluran hobi, refresing, dan sebagai 

sarana pembentukan keluhuran budi dan perasaan seseorang hingga dapat 

menciptakan budaya adiluhung yang mencerminkan kepribadian suatu 

bangsa. Pengajaran seni di SMA menggunakan dua model pelaksanaan yaitu 

kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Mata pelajaran Seni Budaya 

sebagai wahana untuk mengembangkan apresiasi seni serta ketrampilan 

berkarya seni yang berguna bagi peserta didik dan lingkungannya, serta 

bertujuan menambah pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dalam bentuk 

apresiasi dan motorik dalam bentuk kecakapan berkarya seni. Intrakurikuler 

wajib di laksanakan bagi kelas X, XI dan XII. Jumlah jam pelajaran adalah 

dua jam pertemuan 2 x 45 menit dalam satu minggu. Pelaksanaan 

pembelajaran di bagi satu jam pertemuan untuk teori dan satu jam 

pertemuan untuk praktek. Berdasar pembagian waktu tersebut dirasa tidak 

cukup mengingat kegiatan kesenian memerlukan waktu yang lebih untuk 

praktek, maka dilaksanakanlah kegiatan Ekstrakurikuler yang dilakukan 
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diluar jam pelajaran tatap muka baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Peranan ekstrakurikuler sangat menunjang dalam menyalurkan serta 

mengarahkan minat dan bakat siswa dalam bidang seni karena jam tatap 

muka tidak dibatasi seperti kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan 

program kurikuler. Hal ini berdasarkan SK Mendikbud 0461/U/1984 dan SK 

Dirjen Dikdasmen 226/C/Kep/O/1992, kegiatan ekstra kurikuler merupakan 

salah satu jalur pembinaan kesiswaan di samping jalur Organisasi Siswa 

Intra Sekolah, latihan kepemimpinan dan wawasan wiyatamandala. Kegiatan 

ekstrakurikuler termasuk yang dianjurkan karena bahan kajiannya lebih 

menekankan pada apresiasi. Dengan adanya program untuk melaksanakan 

Pameran dan Pagelaran, harus dicari jalan keluar yaitu dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. Sebagai penunjang kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler 

bertujuan lebih mengaktifkan kegiatan, memberi kesempatan siswa di 

bidang seni, belajar, bermain baik secara individu maupun kelompok, belajar 

mempertebal rasa seni yang ada pada dirinya dan kelompok.  

 Hasil kegiatan pembelajaran kesenian (musik) baik intra maupun 

ekstrakurikuler  di SMA Negeri Kutowinagun dapat diketahui pada acara 

festifal band antar kelas dan pagelaran kelas XII yang mayoritas siswanya 

dapat memainkan alat musik harmonis maupun ritmis, kegiatan ini tidak 

semua sekolah yang berada di Kebumen dapat melaksanakannya.    Menurut  

Marzuki (wawancara) pada tahun ajaran 2007/2008, SMA Negeri I 

Kutowinangun berani tegas memberlakukan aturan dengan memberikan 
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hasil tidak lulus kepada siswa yang tidak mengikuti ujian praktek seni 

budaya (musik). Artinya tidak ada perbedaan antara mata pelajaran yang di 

Ujian Akhir Nasionalkan dengan mata pelajaran Non Ujian Akhir Nasional 

karena pelajaran satu dengan yang lain harus semestinya saling terkait. 

  Peneliti tertarik dengan Pembelajaran Ekstrakurikuler Band di 

SMA Negeri I Kutowinangun karena ingin mengetahui lebih dalam dari 

proses pembentukan hingga  pelaksanaannya. fasilitas dan sarana pendukung 

kegiatan tersebut sangat menunjang antara lain gedung, alat-alat musik 

(band) guru pembina ekstrakurikuler dan peserta. Karena tidak semua SMA 

yang ada di Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

band mengingat  kondisi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran masing-

masing sekolah tentang ekstrakurikuler. 

 

1.2. Rumasan masalah 

 Berdasarkan judul dan alasan pemilihan judul diatas, maka 

permasalahan dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana perencanaan pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA 

Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

1.2.2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA 

Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

1.2.3. Bagaimana hasil pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 
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1.2.4. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pembelajaran 

ekstrakurikuler band di SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten 

Kebumen. 

1.2.5. Apa fungsi dari pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

 

1.3. Tujuan penelitian 

 Tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang: 

1.3.1. Rencana pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen.   

1.3.2. Pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

1.3.3. Hasil pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

1.3.4. Pendukung dan Penghambat pembelajaran ekstrakurikuler band di 

SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

1.3.5. Fungsi dari pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

 

1.4. Manfaat  penelitian 

 1.4.1. Manfaat Teoristis 

(1)Mengetahui efektifitas  program pembelajaran ekstrakurikuler 

band di SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen, 
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(2)Memberi informasi  yang dapat dimasukkan sebagai dokumentasi 

dalam mempelajari pelaksanaan pembelajaran kegiatan 

ekstrakurikuler band dan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran 

seni musik, (3)Mendorong peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

yang lebih baik. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yaitu (1)Siswa termotivasi untuk belajar seni musik 

lebih giat dan memperoleh pengalaman belajar, (2)Memberi 

informasi kepada masyarakat umum khususnya wali murid tentang 

pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen, (3)Sebagai media untuk 

pengembangan ekstrakurikuler band. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Pembelajaran 

  Dalam buku  Petunjuk Tehnis Pengembangan Silabus dan Contoh / 

Model Silabus SMA (2006:11) Pembelajaran adalah butir-butir bahan 

pelajaran yang dibutuhkan siswa untuk mencapai suatu kompetensi dasar. 

Pembelajaran dalam kamus dewan(1994),  adalah usaha memperoleh ilmu 

pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan,  Proses ini menghendaki pelajar 

melalui pengalaman seperti mendapat penerangan guru, membuat latihan 

bertulis atau amali sehingga berlaku perubahan dalam diri pelajar. Menurut 

Mayer (1982), pembelajaran adalah perubahan kekal dalam pengetahuan 

seseorang melalui pengalaman. Driscoll (1994) menyebut bahawa 

pembelajaran adalah perubahan prestasi secara berterusan dalam diri 

manusia hasil dari interaksi pembelajaran dengan persekitaran. Dari teori 

diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah  satu proses 

untuk mengubah  keadaan, sikap, pengetahuan siswa lewat pengalaman 

secara terus menerus.  

 

2.2.  Ekstrakurikuler 

  Ekstrakurikuler adalah  kegiatan belajar yang dilakukan diluar jam 

pelajaran tatap muka dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. 

Petunjuk Teknis SMU (1996:26). Ekstrakurikuler adalah program yang 
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memberikan keterampilan yang tidak masuk dalam kurikulum. Kegiatan ini 

dimaksudkan adalah untuk membina dan mengembangkan bakat, minat, 

serta kreativitas siswa, sehingga melahirkan manusia yang terampil, percaya 

diri, dan mandiri. Dalam mata pelajaran seni,  kegiatan Ekstrakurikuler 

termasuk yang disarankan sebab bahan kajian yang lebih memberi tekanan 

kepada apresiasi, waktu yang minim dan adanya program untuk 

menyelenggarakan pameran, pertunjukan, memerlukan jalan keluar yang 

memadai yaitu dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan 

ekstrakurikuler adalah untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan 

siswa khususnya dalam mengembangkan bakat, minat dan kemampuan 

berkarya seni dan mempunyai ciri mengandung penerapan materi pelajaran 

yang pernah di pelajari, memerlukan pengorganisasian tersendiri mengingat 

tugas dan kegiatan yang kompleks dan di lakukan di luar jam sekolah. 

Ekstrakurikuler pendidikan seni dapat mengambil bentuk sanggar kesenian 

atau studio, disamping itu siswa dapat pula mengikuti ekstrakurikuler di luar 

sekolah dalam bentuk sanggar, klub atau kursus.  

  

2.3. Musik 

Seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa 

seseorang, dilahirkan dengan perantara alat-alat komunikasi  kedalam 

bentuk yang dapat  ditangkap  oleh  indera  pendengaran (seni suara), 

penglihatan (seni rupa) atau dilahirkan dengan perantara gerak (seni tari/ 

drama).  Menurut subagyo( 2004 : 4) musik  adalah ungkapan perasaan yang 
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dituangkan dalam bentuk bunyi - bunyian. Musik menurut Aristoteles 

mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi 

rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme.  Wikipedia (2009 : 5) 

 Menurut Wagiman (2003 : 3). Seni musik adalah ekspresi artistik dengan 

bunyi - bunyian atau  melodi dari alat musik ritmis, atau nada-nada yang 

harmonis.  Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa 

sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan terutama yang 

menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. KBI           

( 2008 : 1057 ).   Menurut  Handayani      (2004 : 20) Seni musik adalah seni 

menata bunyi menjadi satu harmoni yang indah di dengar.  

   Dari berbagai pendapat di atas jelaslah bahwa musik adalah  suara 

yang dapat di manfaatkan sebagai sarana pengungkapan isi hati, melalui 

nada. bentuk seni yang terungkap lewat audio/nada adalah suara-suara yang 

indah dan harmonis serta dapat dinikmati dan menimbulkan rasa keindahan. 

Beberapa jenis musik dipandang dari bentuk penyajiaannya antara lain          

musik vokal dan musik instrumental  

 

2.3.1. Seni Suara Vokal 

  Menurut Irhama (1995 : 4) Musik vokal adalah musik yang 

diperdengarkan dengan suara manusia. Menurut Sridadi (2005 : 31) Musik 

vokal adalah penyajian seni musik yang hanya di bawakan dengan vokal atau 

suara manusia saja, baik sendiri maupun bersama - sama. Menurut Hamju      

(1990 : 187) Musik vokal adalah musik yang di bunyikan dengan suara 
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manusia (mulut).  Musik vokal adalah kegiatan musik yang bentuk 

penyajiannya  menggunakan  suara  manusia. Subagyo (2007 : 99). Dari 

beberapa teori diatas dapat dirangkum bahwa musik vokal adalah ungkapan 

perasaan manusia yang di ekspresikan lewat keindahan suara manusia.  

   Beberapa istilah dalam seni suara vokal antara lain Vokalia yang 

dimaksud adalah hidangan seni suara vocal. Vokalis yaitu penyanyi yang 

mempunyai suara  indah dan menguasai tehnik menyanyi yang benar, Solo 

vokal adalah hidangan nyanyian tunggal atau lagu yang dinyanyikan oleh satu 

orang. Duet vokal suatu lagu (nyanyian) yang di bawakan oleh dua orang 

dengan suara berbeda. Trio vokal suatu lagu yang di bawakan oleh tiga orang 

dengan suara berbeda. Kuartet vocal adalah lagu yang dinyanyikan atau di 

bawakan oleh empat orang dengan suara yang berbeda. Unisono adalah lagu 

yang dinyanyikan oleh orang banyak dan terdiri dari satu suara. Paduan 

suara adalah lagu yang dinyanyikan oleh banyak orang dan terdiri dari 

berbagai suara. Canon adalah lagu yang dinyanyikan secara bersaut – sautan 

atau susul menyusul A Chapella adalah lagu yang di nyanyikan tanpa 

menggunakan iringan alat musik apapun. 

 

2.3.1.1.  Pembagian wilayah nada 

   Wilayah nada dibedakan menjadi dua, yaitu baskan adalah nada-

nada rendah dalam orgel ataupun piano. nada-nada baskan terletak di sebelah 

kiri c pusat. dan diskan adalah nada-nada tinggi yaitu nada-nada dari c pusat 

ke kanan sampai habis. Wilayah suara manusia menurut Al Sukohardi (1978 : 
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10) sembilan oktaf pada piano, yaitu nada - nada yang masih dapat didengar 

oleh manusia dalam hubungannya dengan musik. tetapi tidak semua nada 

tersebut dapat di nyanyikan oleh manusia. bagian yang terlalu rendah dan 

terlalu tinggi tidak dapat dinyanyikan manusia, karena itu suara manusia atau 

vokal mempunyai wilayah nada tertentu, walaupun wilayah nada ini bukan 

wilayah mutlak, melainkan wilayah rata - rata bagi jenis suara tertentu. 

 

 2.3.1.2. Pembagian wilayah suara manusia 

   Pembagian wilayah suara manusia digolongkan menjadi (1)Suara 

Wanita antara lain suara tinggi wanita disebut Soprano wilayah suaranya 

antara nada c’ - a ”, suara sedang wanita disebut Mezzo Soprano wilayah 

suaranya antara nada  a - f ”, suara rendah wanita disebut Alto dengan wilayah 

suara antara nada  f - d ”. (2) Suara Pria yaitu suara tinggi pria disebut Tenor 

wilayah suaranya antara nada c - a’, suara sedang  pria disebut Bariton 

dengan wilayah suara antara nada     A - f “, dan suara rendah pria  disebut  

Bass,  wilayah  suaranya  antara  nada F - d’. (3)Suara anak - anak laki - laki 

maupun perempuan umumnya sulit dibedakan , karena itu suara anak - anak 

di bawah usia 13 tahun dapat di golongkan menjadi dua yaitu suara tinggi 

anak - anak  mempunyai  luas  suara  antara  nada  c ‘ - f “, dan suara rendah 

anak - anak  mempunyai  luas  suara  antara nada a - d” 
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Skema wilayah nada manusia 

 

       Sopran c’ – a’’  

      Mezzo Sopran  a’ – f ” 

    Alto f’ – d “ 

 

                          

 

 

 

         Bass  F – d’ 

               Bariton A – f’ 

            Tenor C – a’  

 

Wilayah - wilayah tersebut adalah wilayah secara garis besar, mungkin ada 

orang (wanita) yang dapat menyanyi lebih tinggi dari a2 dan lebih rendah 

dari c1 dengan sedikit dipaksakan. 

 

2.3.2. Seni Suara Instrumen 

  Instrumen dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008 : 593) yaitu 

alat - alat musik seperti piano dan biola. Seni musik instrument menurut 

Sridadi (2004 : 31) yaitu penyajian seni musik yang dibawakan khusus 

menggunakan alat musik saja. Menurut Irhama (1995 : 4) musik 
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instrumental  adalah  satu  bentuk musik yang  diperdengarkan  dengan 

alat - alat (instrumen) seperti gitar, harmonika, seruling. 

  Menurut Wagiman (2003 : 95 - 97)  Penggelompokan  alat 

musik berdasarkan sumber bunyinya dan cara memainkan yaitu 

(1)Berdasarkan sumber bunyi alat musik dibedakan menjadi lima 

kelompok yaitu  (1.1) Idiophone yaitu alat musik yang sumber bunyinya di 

hasilkan dari alat itu sendiri. (1.2)Membronophone adalah alat musik yang 

sumber bunyinya berasal dari selaput atau kulit. (1.3)Aerophone yaitu alat 

musik yang sumber bunyinya berasal dari udara atau angin. 

(1.4)Chordophone adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari 

senar atau dawai. (1.5)Elektrophone yaitu alat musik yang sumber 

bunyinya berasal dari listrik. 

  (2) Berdasarkan cara memainkannya alat musik digolongkan antara lain 

(2.1) Alat musik pukul. (2.2) Alat musik petik. (2.3) Alat musik tiup dan 

(2.4) alat musik gesek.  

Beberapa istilah dalam seni suara instrumental antara lain Instrumen 

adalah alat musik, Instrumentalis pemain instrument, Instrumentalia 

hidangan seni suara instrumental atau lagu-lagu tanpa syair, Solo musik 

penyajian musik yang di lakukan oleh satu orang. Duet musik penyajian 

musik yang di lakukan oleh dua orang pemain. Trio musik penyajian musik 

oleh tiga orang pemain.Kwartet musik penyajian musik oleh empat orang 

pemain. Ensambel musik yaitu penyajian musik bersama dengan 

menggunakan alat musik tertentu, bentuk lagu dan arasemennya 
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sederhana.Orkes string penyajian musik yang menggunakan alat musik 

berdawai Orkes harmoni penyajian musik yang menggunakan berbagai 

alat musik tiup kayu. Orkes fanare penyajian musik yang menggunakan 

berbagai alat musik tiup logamOrkes perkusi penyajian musik dengan 

berbagai alat musik pukul, Orkes simponi penyajian musik yang 

menggunakan alat musik lengkap baik tiup, petik, gesek maupun alat 

musik pukul, Philharmonic orchestra adalah gaya baru dalam susunan 

formasi orkes simfoni dan alat musiknya lebih lengkap, Pianis pemain 

atau orang yang pandai memainkan piano, Violis pemain atau orang yang 

pandai memainkan biola Drumer  pemain drum pada band. 

 2.3.2.1. Unsur - unsur musik  

 Musik adalah seni yang mendasarkan pada pengorganisasian 

bunyi menurut waktu. Hal yang membedakan musik dari jenis bunyi lain 

yaitu adanya elemen utama yang melekat pada bunyi yang bersifat musikal. 

Kamin (dalam Sumaryanto, 2000:36) elemen yang di maksud adalah: 

2.3.2.1.1. Melodi 

   Subagyo (2004 : 35) Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau 

bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya. Sifat gerak 

melodi dapat di gabungakan atas Arah gerak naik yaitu rangkaian nada yang 

tingkat nada-nadanya meninggi, Arah gerak turun ialah rangkaian nada 

yang tingkat nada-nadanya merendah, Arah gerak di tempat ialah rangkaian 

nada yang tingkat nada-nadanya sama, Pola gerak melangkah ialah gerak 

melodi yang meninggi atau merendah menuju nada yang berdekatan dengan 
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nada tersebut, Pola gerak melompat ialah gerak melodi yang meninggi atau 

menurun  menuju nada yang berjauhan dengan nada tersebut, Pola gerak 

kombinasi ialah gerak melodi yang meninggi atau merendah menuju nada 

yang berdekatan atau yang berjauhan.  

2.3.2.1.2. Ritme 

     Ritme atau irama menurut  Al Sukohardi (1978 : 6) adalah 

pertentangan bunyi atara bagian yang berat dan bagian yang ringan yang 

selalu terulang dan teratur. Menurut Wagiman (2003 : 27) Irama adalah 

rangkaian gerak yang terdapat dalam musik.  Subagyo (2007 : 18) irama 

adalah gerak teratur karena munculnya aksen secara tetap.  Irama atau ritme 

adalah gerak berturut - turut secara teratur naik dan turunnya lagu secara 

beraturan. Sugiono (Kamus Bahasa Indonesia 2008 : 598).  Jadi irama atau 

ritme merupakan ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi 

gerak melodi. Ritme dapat kita rasakan dengan mendengarkan lagu secara 

berulang - ulang.  Beberapa istilah dalam irama atau ritme yaitu notasi 

Irama adalah bentuk tertulis dari irama yang di lambangkan dengan symbol 

notasi yang belum memakai nada, dan pola irama adalah pola bunyi yang 

secara tetap dan berulang - ulang dipakai untuk mengiringi sebuah lagu. 

2.3.2.1.3. Harmoni 

   Menurut Andijaning (2007 : 34) Harmoni adalah keselarasan, 

keindahan dan terdengar serasi dan indah. Harmoni adalah keselarasan 

paduan bunyi dan secara teknis meliputi susunan, peranan serta hubungan 
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dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk keseluruhan. Harmoni memiliki 

elemen interval dan akor. 

2.3.2.1.4. Tempo 

    Tempo menurut Wagiman (2003 : 27) adalah kecepatan gerak 

pulsa, menurut soetarno (1990 : 79) tempo adalah tanda untuk menunjukkan 

cepat lambatnya sesuatu lagu yang dinyanyikan. Tempo adalah cepat 

lambatnya sebuah lagu. Subagyo (2004 : 36). Untuk menentukan cepat 

lambatnya lagu tidak bisa di ukur dengan perasaan      (relatip) artinya, 

untuk menentukan ukuran yang mutlak diciptakan suatu alat yang di sebut  

metronome. Metronom buatan Maezel dibagi dalam 50 sampai 160 derajat. 

Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat adalah  ketukan dasar 

yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu menit. Misalkan sebuah 

lagu memiliki beat MM 70, artinya dalam satu menit terdapat 70 ketukan 

dan dalam satu ketukan dinyatakan dengan notasi seperempat.  

2.3.2.1.5. Dinamik 

  Menurut Subagyo ( 2007 : 20 ) Dinamik adalah keras lembut lagu 

dan perubahannya. Menurut Al sukohadi ( 1987 : 57 ) tanda dinamik adalah 

tanda yang dipergunakan untuk membeda - bedakan kekuatan suara. 

Menurut samidi ( 1972 : 12 ) tanda dinamik adalah tentang keras - lemahnya 

suara.  

2.3.2.1.6. Warna suara atau timbre 

   Warna suara adalah kwalitas nada atau warna suara alat music 

yang dapat memberikan perasaan tertentu. Subagyo (2004 : 37). Misalnya 
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suara ketipung pada musik dangdut apabila diperdengarkan sesuai dengan 

karakternya maka lagu dangdut akan terdengar lebih hidup. 

2.3.2.1.7. Tangga Nada 

   Menurut wagiman (2003 : 54) tangga nada adalah urutan 

titinada berbeda dari rendah ke tinggi atau sebaliknyadengan susunan 

interval tertentu.  Menurut Al Sukohadi (1978 : 9) tangga nada adalah 

susunan dari tujuh buah nada yang di akhiri dengan titinada ke delapan 

yang  merupakan  oktaf  dari  titinada  pertama.  Tangga nada menurut 

Subagyo  (2004 : 125) adalah susunan berjenjang dari nada - nada pokok 

suatu system nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai nada oktafnya. 

Tangga nada di bagi menjadi dua yaitu (1)Tangga nada Pentatonis 

menurut andijaning ( 2007 : 81 )   yaitu rangkaian nada yang terdiri dari 

lima nada ( penta berarti lima ). Interval atau jarak nadanya tidak hanya 1 

dan ½ nada,  tetapi  ½,  1, 1½,  dan 2  nada.  Berdasarkan nadanya, ada 

nada yang menggunakan pelog dan ada nada yang menggunakan slendro. 

(2)Tangga nada Diatonis yaitu sistem nada yang memakai jarak dua 

macam jarak antar nada yaitu tone jarak satuan dan semi tone jarak 

tengahan yaitu  1 - 1 - ½  - 1 - 1 - 1 - ½.  

 

 

       
 

       c    -   d    -   e        f    -    g   -    a   -    b       c’  
      

                    1        1       ½       1        1        1        ½  
 
  1   2 3 4  5    6 7 і 



 
 

18

2.3.2.1.8. Notasi 

  Notasi  disebut  juga  titinada  atau not. Notasi adalah 

seperangkat   atau  sistem lambang yang menggambarkan  tanda-tanda 

musik  ( Kamus Bahasa Indonesia Depanas 2008 : 1079 ). Menurut 

Subagyo (2004 : 123)  notasi adalah sistem pengaturan nada.   Tanda yang 

menunjukkan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada di sebut titinada 

atau not.  Al Sukohadi (1978 : 1).  Notasi berfungsi  sebagai huruf musik.    

 Ada dua macam notasi musik yaitu (1)Notasi angka, Notasi angka 

adalah sistem pengaturan nada atau huruf musik yang menunjukkan tinggi 

rendah dan panjang pendeknya nada dilambangkan dengan angka. 

Lambang tersebut adalah : 

Bentuknya :       1  -  2  -  3     4  -  5  -  6  -  7     1’ 

Dibaca   :  do    re    mi   fa  sol   la si  do    

 Kelebihan notasi angka adalah mudah dipahami atau 

dicerna bagi anak-anak, biasanya digunakan untuk lagu anak-anak dan 

cocok untuk musik vokal. Sedangkan kelemahan notasi angka antara 

lain, notasi angka tidak bisa digunakan untuk nada yang terlalu rendah    

( baskan ) atau terlalu tinggi ( diskan ) karena hanya mempunyai 

jangkauan tiga oktaf saja yakni : 

Nada rendah  : 1.  -  2.  -  3.  -  4.  -  5.  -  6.  -  7.  -  1 

Nada sedang  : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  1’ 



 
 

19

Nada tinggi  : 1’  -  2’   -  3’  -  4’  -  5’  -  6’  -  7’  -  1’’ 

Notasi angka dalam perkembangannya kurang efektif karena tidak 

memiliki patokan seberapa tinggi nada 1 (do) yang tetap. Notasi angka 

disebut juga notasi solmisasi. 

(2)Notasi  balok  adalah  notasi  / huruf musik yang ditulis pada  garis  

paranada atau sangkar nada. Notasi balok juga disebut  notasi  mutlak  

atau  umum  karena  mempunyai  patokan tinggi nada yang tetap (a = 440 

Hz)sehingga amat efektif digunakan dalam bermain musik.  Notasi balok  

lebih  cocok  dipergunakan  dalam  partitur  ( tek musik dengan notasi 

balok ) untuk  musik  instrumen. Notasi  balok  di lambangkan  dengan  

bentuk  kepala / bulat telur,  tiang  dan  bendera  serta  dibaca dan  ditulis 

memakai huruf  abjad   c - d - e - f - g - a - b - c’. 

(1)Lambang notasi balok dibagi menjadi tiga bagian kepala atau bulat 

telur, tiang dan bendera. 

    
                                  Bendera 

        

                                                                  Tiang  
 
                                            

                                                           BulatTelur                                                        
               

(2)Huruf  abjad  notasi  balok /notasi mutlak atau  notasi  umum adalah  

c  -  d  -  e  -  f  -  g  -  a  -  b  -  c’   
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Cara  membaca  huruf musik ini (notasi balok)  tidak berubah seperti 

cara membaca notasi angka yang selalu berubah setiap kali berganti 

nada dasar.  

Bentuk, Nama, Harga dan Nilai-nilai notasi balok. Harga dan nilai 

notasi balok dapat dilihat dari bentuk bendera. 

No Bentuk Nama Harga Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

             

Utuh 

Setengah 

Seperempat 

Seperdelapan 

Seperenambelas 

2 x ½  = 1 

2 x ¼ = ½ 

2 x 1/8 = ¼ 

2 x 1/16 = 1/8 

2 x 1/32 = 1/16 

4 ketukan 

2 ketukan 

1 ketukan 

½  ketukan 

¼  ketukan 

 

  Cara penulisan notasi pada paranada  

1). Notasi yang berada dibawah garis ke tiga tiangnya ke atas, 

sedangkan notasi yang beradadi atas garis ke tiga tiangnya ke bawah. 
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2). Notasi  pada  garis  ke  tiga tiangnya  bebas  ,( boleh ke atas dan 

boleh ke bawah ). 

 

 

3). Bendera notasi, baik tiang keatas maupun tiang ke bawah selalu ke 

arah kanan 

 

 

 

 

4). Bendera, dapat berdiri sendiri dan dapat di gabung pada satu birama. 

 

 

 

 

 

5). Apabila garis paranada tidak cukup, dapat menambah garis bantu 

atau garis penolong.  

  

  Tanda titik ( . ) di belakang notasi 
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    Berfungsi untuk memperpanjang  ½  kali notasi  di  depannya. 

  atau nilai titik adalah ½ dari notasi yang ada didepannya.  

  Bentuk, harga dan nilai tanda titik ( . ) di belakang notasi 

No Bentuk Harga Nilai Ketukan 

1 

2 

3 

4 

              . 

              .  

              . 

              .  

4 + 4 x ½  

2 + 2 x ½  

1 + 1 x ½  

½ + ½ x ½  

4 + 2 = 6 ketukan 

2 + 1 = 3 ketukan 

1 + ½ = 1 ½  ketukan 

½  + ¼  = ¾  ketukan 

 

 Bentuk dan nilai tanda diam 

 Tanda  diam  adalah  lambang  yang  menyatakan  beberapa 

lama harus berhenti atau beristirahat. 

Bentuk dan nilai tanda diam dalam tabel 

No Nama Letak Bentuk Nilai 
 
1 
 

 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 

 
Utuh/penuh 
 
 
Tengahan 
 
 
Perempatan 
 
 
Perdelapanan 
 
 
Perenambelasan 
 

 
Tergantung  di 
garis ke 4  
 
Diatas garis ke 3 
 
 
Antara spasi 1 – 4 
 
 
Antara garis 2 – 4 
 
 
Antara garis 1 - 4 
 

 
 
 
 
 

 
4 ketukan 
 
 
2 ketukan 
 
 
1 ketukan 
 
 
½  ketukan 
 
 
¼  ketu 
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  Tanda kunci adalah tanda yang digunakan pada garis paranada untuk 

menunjukkan letak titinada. Tanda kunci ada tiga macam yaitu kunci G, 

kunci F, dan kunci C (1)Kunci G (Kunci biola) adalah tanda yang 

menunjukkan nada  g  pada garis kedua dari paranada. Kunci G biasanya 

digunakan untuk menuliskan     nada-nada tinggi. Kunci G disebut kunci 

diskan atau kunci biola. Letak kunci nada dengan kunci G adalah sebagai 

berikut : 

 

    

  

   c’   d’   e’   f’  g’    a’   b’  c” 

 

(2)Kunci  F atau kunci Bass adalah  tanda  yang  menunjukkan nada  f  

pada  garis  ke empat dari paranada.  Kunci  f  digunakan untuk menulis 

nada-nada rendah.  Kunci  f  disebut juga kunci bass. Letak nada-nada 

dengan kunci  f  adalah : 

  

 

          c  d e f g  a   b  c’ 
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(3)Kunci C dalam praktek musik, jarang digunakan. Kunci C dipakai pada 

alat musik tertentu yang bersuara sedang, misalnya biola alto. Letak kunci 

C adalah sebagai berikut : 

 

      

 

     f   g   a  b  c d e f 

   

 2.3.2.1.9. Tanda Kromatis 

    Tanda Kromatis adalah tanda yang berfungsi untukmenaikkan 

atau menurunkan nada setengah laras. Penulisan tanda kromatis di 

letakkan didepan titinada dan berlaku pula untuk titinada senama yang 

panjangnya sampai batas garis birama. 

   Macam – macam tanda kromatis adalah sebagai berikut : 

    

No Bentuk Nama Gunanya 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
Kress 
 
Mol 
 
Pugar 
 
Dobel Kress 
 
Dobel Mol 

 
Untuk menaikkan not seharga ½  nada 
 
Untuk menurunkan not seharga ½  nada 
 
Untuk mengembalikan not kebentuk semula 
 
Untuk menaikkan not seharga 1 nada 
 
Untuk menurunkan not seharga 1 nada 
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2.4. Band 

   Band menurut Hamdju (1991 : 80) kesatuan musik yang terdiri dari 

empat hingga delapan orang  yang membawakan lagu - lagu jenis pop 

dengan ciri khas dan gaya  tersendiri  yaitu  mengemukakan  beat  (gerak  

irama) emosi dan hot.  Menurut Qohar (dalam kamus popular : 35) Band 

adalah kelompok pemain musik. Menurut Subagyo (2007 : 96) Band 

adalah kelompok pemain musik dengan peralatan yang disesuaikan 

dengann tujuan pengadaanya dan tidak mengikutkan alat musik gesek.  

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Kutowinagun adalah merupakan musik campuran antara musik vokal dan 

musik instrumen  yang dapat di sebut dengan “ band “  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan  penelitian 

  Sebuah penelitian hakekatnya merupakan suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis. 

Penelitian yang berhubungan dengan  pembelajaran  ekstrakurikuler band di 

SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten  Kebumen, menggunakan 

pedekatan kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif. Tan dalam 

koentjoroningrat (1993 : 30) deskriptif adalah memberi gambaran yang 

secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu.    

 

3.2. Lokasi dan sasaran penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian mengambil lokasi SMA Negeri I Kutowinangun 

Kabupaten Kebumen dimana tempat dilaksanakannyan kegiatan 

ekstrakurikuler band’ 

 

 3.2.2. Sasaran Penelitian 

 Sasaran dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang jelas 

tentang: 
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3.2.2.1. Rencana pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen.   

3.2.2.2. Pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA 

Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

3.2.2.3. Hasil pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

3.2.2.4. Pendukung dan Penghambat pembelajaran ekstrakurikuler 

band di SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

3.2.2.5. Fungsi dari pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri 

I Kutowinangun Kabupaten Kebumen. 

 

3.3. Waktu pelaksanaan penelitian 

  Penelitian dilaksanakan selama empat bulan yaitu bulan Pebruari sampai 

bulan  Mei 2009. 

 

3.4. Langkah-langkah penelitian 

   Langkah awal, pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penelitian : ijin, alat-alat yang digunakan, 

survey awal setelah semua siap, penelitian lapangan, wawancara dengan 

kepala sekolah, Pembina ekstra band dan peserta band. 
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3.5. Sumber data dan tehnik pemilihannya 

 3.5.1. Sumber data 

  Sumber data yang diperoleh adalah hasil wawancara peneliti dengan 

siswa peserta, guru pembimbing dan kepala sekolah tempat 

dilaksanakannya kegiatan. 

 3.5.2. Tehnik pemilihan 

  Tehnik penelitian dari nara sumber yang di anggap mengetahui 

dengan jelas masalah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler band 

yaitu guru pemimbing. 

3.6. Metode  pengumpulan data 

   Metode  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data  adalah : 

 3.6.1. Observasi ( pengamatan ) 

   Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena 

yang diteliti. Pengamatan dapat dibagi kedalam pengamatan terbuka 

dan pengamatan tertutup. Observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan observasi terbuka, menurut Moleong 

dalam ( sumaryanto, 2007 : 101 ) adalah pengamatan yang diketahui 

oleh subyek, sehingga subyek dengan suka rela memberikan 

kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang 

terjadi.  

    Alasan pemanfaatan diadakannya observasi atau pengamatan 

menurut Guba dan Lincoln ( dalam Moleong, 1996:125-126) adalah 

sebagai berikut : (1)Tehnik pengamatan ini didasarkanatas 
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pengalaman secara langsung, merupakan alat yang ampuh untuk 

mengetes kebenaran, peneliti dapat menanyakan kepada subyek, dan 

memperoleh keyakinan tentang keabsahan data. (2)Tehnik 

pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. (3)Pengamatan memungkinkan peneliti 

mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh data. 

(4)Cara yang terbaik untuk menghindari kemungkinan hilangnya 

hasil wawancara maka peneliti memanfaatkan cara pengamatan. 

(5)Tehnik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami 

situasi-situasi yang rumit. (6) Dalam kasus-kasus tertentu dimana 

tehnik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat 

menjadi alat sangat bermanfaat. 

    Observasi dilapangan pada pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler band SMA Negeri Kutowinangun Kabupaten 

Kebumen Tahun Ajaran 2008/2009 dilakukan selama empat bulan 

yaitu bulan Pebruari, Maret, April, Mei tahun 2009. 

    Pengamatan dilapangan antara lain kepada peserta kegiatan  

ekstrakurikuler band, waktu pelaksanaan ekstrakurikuler band, 

sarana penghambat dan pendukung, pembina ,hasil pembelajaran 

ekstrakurikuler band dan  Lokasi Penelitian. 
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3.6.2. Wawancara ( interview ) 

  Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. 

Wawancara yaitu  percakapan yang bertujuan memperoleh data yang 

diperlukan baik antara dua orang atau lebih dan peneliti sebagai 

pihak yang mengarahkan pembicaraan. Menurut Singarimbun   

(1987 :192) Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini tehnik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka.  

Menurut Guba & Lincoln (dalam Sumaryanto ,2007 : 102 ) 

wawancara terbuka adalah yang para subyek/responden tahu bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan mengerti maksud wawancara 

tersebut Wawancara dalam penelitian ini adalah kepada Kepala 

Sekolah, Guru Pembina ekstrakurikuler band dan peserta 

ekstrakurikuler band SMA Kutowinangun I Peserta, Pembina, 

Kabupaten Kebumen. 

 

3.6.3. Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi  yaitu  pengumpulan data dari sumber – sumber yang 

ada. Adapun data  - data yang diperoleh melalui transkrip atau 

rekaman. Rekaman yaitu setiap tulisan atau pertanyaan yang 

dipersiapkan oleh individu atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa. Dokumen yaitu setiap 

penyatuan yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan 
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tertentu seperti : surat - surat, foto, pengumuman, keterangan, 

peraturan dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik 

mengamati pelaksanaan kegiatan, mengambil foto-foto sebagai 

dokumen dan keterangan dari nara sumber yaitu peserta band dan 

Pembina ekstrakurikuler band SMA Negeri I Kutowinagnun. 

 

3.7. Tehnik pemeriksaan keabsahan data 

 Tehnik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan kriteria 

derajat kepercayaan dengan tehnik triangulasi  yaitu sumber, metode dan 

data ( Sumaryanto 2007 : 114 )  Tehnik triangulasi merupakan tehnik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu(Moleong,1996:178) 

 Menurut Patton(dalam Moleong,1996:178) rinciannya sebagai 

berikut : (1)Tehnik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Tehnik triangulasi 

dengan sumber dapaat dicapai melalui lima cara yaitu (1.1)Membandingkan 

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. (1.2)Membandingkan apa 

yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi. (1.3) Membandingkan apa yang dikatakan orang orang tentang 

situasi penelitiandengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

(1.4)Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
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pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan. 

(1.5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (2) Tehnik triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu 

(2.1)Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasilpenelitianbeberapa 

tehnik pengumpulan data dan(2.2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa 

sumber data dengan metode yanga sama. (3) Tehnik triangulasi Penyelidik, 

dengan jalan memanfdaatkan peneliti atau pengawas lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. (4) Tehnik 

triangulasi dengan teori guba (dalam Moleong 1996:178) berdasarkan 

anggapan bahwa waktu tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaanya 

dengan satu atau lebih teori. 

  Dalam penelitian Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Band  

di SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun ajaran 

2008/2009  menggunakan  tehnik  triangulasi  yang sudah di terangkan 

diatas  yaitu  membandingkan  hasil  penelitian dengan wawancara  yang 

diperoleh  dari  nara  sumber yaitu peserta ekstrakurikuler band dan 

Pembina ekstrakurikuler band di SMA Negeri I Kutowinangun Kabupaten 

Kebumen.   
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3.7. Tehnik analisis / pengolahan data 

 Dalam menganalisa data hasil penelitian digunakan  tehnik analisis 

data kualitatif model Denzin dan Licoln, Sumaryanto(2007:111-112) Data 

yang bersifat kualitatif diinterprestasikan untuk mencari makna dan 

implikasi hubungan yang ada(contekstual analisis). Analisis induktif 

dimulai dengan merumuskan terlebih dahulu sejumlah permasalahan 

kedalam beberapa pertanyaan atau isu spesifik yang dijadikan tujuan 

penelitian. Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan utama telah 

dikemukakan, tetapi pertanyaan- pertanyaan spesifik yang lain dapat digali 

melalui wawancara bebas atau obsservasi partisipatoris di lapangan sehingga 

dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau intuisi dari para 

pelaku atau actor yang terlibat. Data ini dirangkum secara deskritif untuk 

membantu menemukan konsep-konsep indigenous atau keaslian yang 

diungkapkan oleh subyek penelitian sendiri sesuai dengan 

realitasnya(Patton,1990:390).  

 Dalam langkah analisis ini dilakukan pentahapan seperti mereduksi 

data, memaparkan bahan empirik dan menarik kesimpulan serta 

memverivikasi. Reduksi data dimaksudkan untuk melakukan 

penyederhanaan, pengabstrakan dan mentransformasikan data yang masih 

kasar dari berbagai catatan dilapangan yang dilakukan dari awal sejak 

pengumpulan data. Dengan tahap ini dimaksudkan dapat menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisasikan 

data yang sangat diperlukan. 
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Pemaparan maksudnya menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk 

bahan yang diorganisasi melalui ringkasan terstruktur, diagram, matrik 

maupun synopsis dan beberapa teks. Dengan cara ini dapat membanatu 

menyusun analisis yang dikehendaki dan diarahkan kepada upaya 

merumuskan temuan konsep. 

 Tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi dimaksudkan 

membuat penafsiran makna dari sajian atau pemaparan data, kemudian 

memverifikasikannya. Hasil verifikasi ditinjau atau diperiksa ulang dengan 

melihat kembali kelapangan, mendiskusikan secara informal maupun formal 

Untuk memahami proses analisis diatas dapat di lihat pada skema berikut :  

 

                            Pengumpulan data dan pemeriksaan data 
     Di lapangan 
 

          Triangulasi                   Triangulasi 

 
Reduksi data     Pemaparan data 
Penyempurnaan     Ringkasan terstruktur 
Pengabstrakan     diagram, teks, dll 
Penggolongan 
 

          Triangulasi              Triangulasi   Triangulasi 

                
        Penarikan kesimpulan 
                Penafsiran dan verifikasi 

 

 

Skema model  analisis data Kontekstual 

(berasal dari pemahaman sumber Denzin dan Lincoln, 1994) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Kutowinangun 

  4.1.1. Lokasi dan Lingkungan sekitar 

 SMA Negeri 1 Kutowinangun terletak di Jalan. Raya Barat 185 

Kutowinangun, Desa Kuwarisan, Kecamatan  Kutowinangun, 

Kabupaten  Kebumen, Provinsi  Jawa Tengah.  Mempunyai luas 

tanahnya  26.558 m2, dan didirikan bangunan yang terdiri dari  21 

ruang Kelas,  1 laboratorium IPA,  1 laboratorium Kimia, 1 

laboratorium  komputer, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kesenian, 1 

ruang UKS, 1 ruang  koperasi,  1 ruang Bimbingan Konseling,  1 

laborat bahasa,     1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Waka, 1 ruang 

Guru,   1 ruang Tata Usaha, 1 Ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah,  

2 kamar mandi / WC guru,  1 kamar mandi / WC kepala sekolah,  16 

kamar kandi / WC siswa, 1 Gudang,  1 ruang Ibadah.  

  SMA Negeri 1 Kutowinangun  pada  tahun  akreditasi 2007 

memperoleh  Status  A (Amat Baik)  dengan skor nilai 89,30,  NSS 

dan NPSN : 20301030510020 / 20305013.  Kepala Sekolah SMA 

Negeri 1 Kutowinangun bernama   Dra. Nurhidayati di bantu oleh 48 

orang guru dan 18 orang tenaga administrasi.  Lokasi berada 25 

kilometer sebelah timur dari Ibukota Kabupaten Kebumen dan dapat 

dijangkau dengan kendaraan umum maupun sepeda motor. 
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4.1.2. Urutan Kepala Sekolah 

 Urutan kepala sekolah nama dan tahun menjabatnya (1)Suhadi, BA Th 

menjabat : 01/07/1984 - 05/07/1985 1 tahun, (2)Drs. Slamet PA Th 

menjabat : 07/07/1985 - 24/01/1991 5 tahun, (3)Soeseno Waloeyo, BA 

Th menjabat : 25/01/1991 - 14/06/1993 2  tahun, (4)Drs. Slamet 

Siswadi Th menjabat : 15/06/1993 - 20/01/1995 1 Tahun, (5)Bambang 

H Nasa Th menjabat : 21/01/1995 - 09/04/1998 3 Tahun, (6)Drs. 

Murdanang Th menjabat : 10/04/1998 - 05/09/2002 4 Tahun, 

(7)Djamal, S.Pd Th menjabat : 06/09/2002 - 20/10/2004 2 Tahun, 

(8)Dra. Nurhidayati Th menjabat : 21/10/2004 – sekarang. 

4.1.3. Visi dan Misi Sekolah 

 Visi sekolah adalah Unggul dalam Prestasi, Terdepan dalam Imtaq dan 

Iptek, dan Misi Sekolah adalah (1)Mengefektifkan pelaksanaan 

program pembelajaran, (2)Menyediakan sumber belajar yang memadai 

sesuai dengan tuntutan perubahan kurikulum maupun perkembangan 

iptek, (3)Menyediakan sarana dan prasarana bidang akademik dan non 

akademik dengan memadai, (4)Meningkatkan pembinaan bakat di 

bidang olah raga dan seni, (5)Meningkatkan pembinaan bakat di 

bidang sains, (6)Meningkatkan pembinaan bakat di bidang keagamaan, 

(7)Meningkatkan pembinaan dan pembentukan akhlak mulia melalui 

kegiatan keagamaan, (8)Memfasilitasi berbagai lomba berbasis TIK, 

(9)Meningkatkan pembinaan di bidang penulisan karya ilmiah, 

(10)Mengefektifkan terlaksananya aturan - aturan yang ada di sekolah. 
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4.1.4. Prestasi 

SMA 1 KUTAWINANGUN Memiliki beberapa Prestasi yang 

membanggakan,diantaranya adalah (1)Prestasi Juara II Kabupaten 

”Tartil SMA/MA Putri dalam MTQ Pelajar ke XXIII Tingkat 

Kabupaten Kebumen 2007/2008, (2)Prestasi Juara III Kabupaten ” 

Festival Band Antar Pelajar ” dalam rangka HUT SMA Negeri 2 

Kebumen 2007/2008, (3)Prestasi Juara III Kabupaten ” Basket Ball 3 

ON 3 ” antar pelajar dalam HUT SMA Negeri 2 Kebumen 2007/2008, 

(4)Prestasi Juara III Lomba Sinopsis Siswa SMA/SMK Tk. Kabupaten 

Kebumen 2006/2007, (5)Prestasi Juara I Kabupaten ”Do Something, 

VJ, Band, Parodi” Tk SLTA Se-Kab. Kebumen 2006/2007, (6)Prestasi 

Juara I Karisidenan Tae Kwon Do Tingkat Ex. Karisidenan Kedu 

2006/2007, (7)Prestasi Juara I Karisidenan Pencak Silat POPDA Tk. 

Ex. Karisidenan Kedu 2006/2007, (8)Prestasi Juara III Propinsi Tae 

Kwon Do POPDA Tk. Propinsi Jawa Tengah 2006/2007, (9)Prestasi 

Juara III Propinsi Pencak Silat POPDA Tk. Propinsi Jawa Tengah 

2006/2007, (10)Prestasi Juara III Kabupaten Lomba Mata Pelajaran 

“Komputer”2006 / 2007, (11)Prestasi Juara III Kabupaten Pekan Seni 

”Seni Tari” SLTA Kab. Kebumen 2005/2006, (12)Prestasi Juara I 

Kabupaten Henry Dunant Cup Centre Tk. SLTA Se-Kab. Kebumen  

2005/2006, (13)Prestasi Juara I Kabupaten Tae Kwon Do POPDA 

Kab. Kebumen2005/2006,(14)Juara Harapan 1 Festival Pelajar 
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tingkat Kab.Kebumen 2003, (15)Juara III Paduan suara dalam 

rangka HUT RI ke 61 th 2006. 

 

 4.1.5. Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Kegiatan ekstrakurikuler adalah wahana pengembangan pribadi peserta 

didik melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung maupun 

tidak langsung dengan materi kurikulum, sebagai bagian tak 

terpisahkan dari tujuan kelembagaan SMA. Kegiatan  Ekstrakurikuler  

yang  diadakan di  SMA  Negeri 1 Kutowinangun  adalah : 

4.1.5.1. Ekstrakurikuler  Band  adalah kegiatan pengembangan 

potensi siswa dalam rangka memperkaya kreativitas dalam 

berolah seni musik.  

4.1.5.2. Teater  merupakan ekstrakurikuler yang mengetengahkan 

kemampuan mengekspresikan diri dalam sebuah lakon. 

Dengan mengikuti kegiatan ini maka potensi anak dalam hal 

kemampuan mengekspresikan emosi dapat dibina dan 

dikembangkan. Selain hal tersebut di atas, dalam berteater, 

pembinaan terhadap rasa percaya diri jua menjadi perhatian 

tersendiri. Kerjasama, saling mempercayai, dan saling 

menghargai rekan juga merupakan sisi lain yang menjadi 

konsentrasi pembinaan dalam ekstrakurikuler ini. Ketika 

siswa tampil dalam sebuah pementasan maka semua potensi-

potensi di atas akan diuji langsung dan sekaligus.    
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4.1.5.3. PMR ( Palang Merah Remaja ) 

Merupakan cabang ekstrakurikuler yang menekankan nilai 

kemanusiaan. Banyak yang dapat dikembangkan melalui 

PMR, diantaranya mengadakan kegiatan donor darah maupun 

PPPK untuk membantu korban banjir dan bencana alam 

lainnya. Kegiatan PMR yang sudah dilaksanakan adalah 

pelatihan-pelatihan, berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara 

bendera dengan mempersiapkan personilnya untuk menjaga 

jika ada siswa yang sakit. 

4.1.5.4. Tari 

 Tari tradisional merupakan kegiatan seni tari yang 

mengembangkan unsur-unsur tari nusantara. 

4.1.5.5. Seni Rupa  

Adalah kegiatan pengembangan bakat siswa yang dapat 

dinikmati oleh panca indra penglihatan. Di antaranya 

kemampuan melukis, membatik, kerajinan tangan dan 

membuat kreasi-kreasi seni lainnya.  

 

4.1.5.6. KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) 

 Ekstrakurikuler KIR adalah salah satu kegiatan yang 

memberikan pelayanan dalam pengembangan minat dan 

bakat ilmiah siswa, yang diwujudkan dalam kegiatan 

penelitian dan observasi, diskusi ilmiah dan diskusi lapangan. 
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4.1.5.7. Jurnalistik 

 Ekstrakurikuler  jurnalistik merupakan salah satu cabang 

ekstrakurikuler yang sarat kreativitas. Seperti pembuatan mading dan 

majalah sekolah. 

 

4.1.5.8. Pecinta Alam 

 Pecinta Alam ORPLAS  Berawal dai hoby, kecintaan pada suasana 

alam bebas dan kegiatan adventure, juga keinginan ikut andil dalam 

gerakan “ Stop Global Warming ”. Muncullah keberanian diri untuk 

membentuk eksta kurikuler pecinta alam SMA N 1 Kutowinangun 

dengan nama “ ORPLAS ”, singkatan dari Organisasi Pecinta Alam 

Smansaku. Nama itu diberikan oleh siswa siswi anggota ORPLAS 

Angkatan I tepatnya pada tanggal 2 Juni 2004, tidak lama setelah 

mendaki Gunung Slamet.  Orplas meraih juara 3 dalam Wall 

Climbing tingkat Kabupaten (Tahun 2008) dan mendapat 

kesempatan untuk seleksi olahraga tingkat propinsi di Solo. 

Kegiatan Orplas meliputi : rock climbing, wall climbing, caving dan 

mountenering. Juga melakukan penjelajahan dan pendakian seperti 

ke Gunung Slamet, G. Merbabu, G. Sumbing, G. Lawu, G.Sindoro 

dan G. Ciremai. Sedangkan untuk kegiatan wall climbing karena 

belum memiliki sarana sendiri, masih nebeng di Stadion 

Candradimuka Kebumen (milik FPTI Cabang Kebumen). 
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Orplas dalam kegiatannya menjalin kerjasama dengan para alumni 

Smansaku yang punya hoby serupa seperti dengan Mapala Fakultas 

Ekonomi (Ascenders) Unsoed Purwokerto dan  UNS Sport. 

4.1.5.9. Taekwondo  

 Taekwondo Arta Klub SMA Negeri 1 Kutowinangun bertujuan 

Membina mental untuk menjadi orang yang disiplin, cerdas, tangkas 

serta siap untuk berprestasi.  Dan yang terpenting sebagai anggota 

Tae Kwon Do SMA Negeri 1 Kutowinangun  adalah bisa 

menghormati dan menghargai orang lain serta selalu bersikap santun 

kapan pun dan dimana pun. 

4.2. Perencana Pembelajaran Ekstrakurikuler Band 

 Rencana kegiatan adalah rancangan, pembuatan konsep dan program 

untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Rencana kegiatan ekstrakurikuler 

band SMA Negeri 1 Kutowinangun di buat dan diajukan bersamaan 

pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah ( RAPBS )  

oleh guru bidang studi. Semua kegiatan ekstrakurikuler yang sudah 

direncanakan dan masuk RAPBS pelaksanaannya dibiayai APBS. 

Rencana dan program kegiatan seni budaya tahun ajaran 2008 / 2009 

adalah sebagai berikut (1)Pengadaan symbal drum satu set, stand gitar 

dan standart partitur, (2)Perawatan alat musik (prioritas), (3)Pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler band, (4)Parade band antar kelas yang 

dilaksanakan pada waktu classmeeting yaitu setelah ulangan semester I, 

(5)Mengikuti festival band dua kali ( insidental ), (6)Pagelaran musik 
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kelas XII pada tanggal 18 – 19 mei 2009, (7)Perpisahan kelas XII di isi 

band kelas X dan XI. 

   Rencana kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

4.2.1. Pengadaan symbal drum satu set. 

Sebagai penunjang kegiatan Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 

Kutowinagun perlu pengadaan symbal di karenakan yang lama 

sudah tidak layak pakai. Maka pada bulan mei tahun 2008, 

direalisaikan pembelian symbal drum     “ zildjian ” seharga satu 

juta delapan ratus rupiah, sedangkan untuk stand gitar dan 

standart partitur terealisasikan pada bulan maret tahun 2009. 

4.2.2. Perawatan alat musik  

 Perawatan alat musik dimaksudkan sarana untuk memelihara alat – 

alat musik yang ada secara tertib agar tetap dalam kondisi siap pakai, 

serta untuk pengadaan sarana yang tak terduga seperti pembelian 

batu batrei mikrophon, pembelian minyak gitar, pembelian senar 

gitar dan pembelian stick drum.  SMA Negeri 1 Kutowinangun untuk 

tahun ajaran 2009 / 2010 mempunyai program pembuatan ruangan 

kedap suara.  ( wawancara dengan guru seni budaya ), agar suara 

musik tidak mengganggu pelajaran yang lain.  

4.2.3. Festival band antar kelas 

  Festival band antar kelas dilaksanakan sebagai ajang kreasi dan 

berekspresi dalam berolah seni bagi siswa sebagai tolok ukur 

keberhasilan dalam pembelajaran seni musik serta dapat memilih 
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pemain alat musik terbaik. Selanjutnya dari hasil pemilihan terbaik 

dipersiapan mengikuti lomba atau festival band yang setiap tahun 

diadakan. Dalam acara clasmeeting dilaksanakan beberapa kegiatan 

antara lain festival band antar kelas, basket ball antar kelas, baca Al 

Qur’an individu. 

 

4.2.5. Pagelaran kelas XII   

 Pagelaran kelas XII SMA Negeri 1 Kutowinangun di laksanakan setiap 

akhir semester ,  sekaligus merupakan kegiatan ujian praktek  seni  

budaya, sebagaimana ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap 

sekolah/madrasah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 

dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan. Standar kompetensi seni budaya (seni musik) 

SMA/MA kelas XII semester dua, berbunyi (4) “ Mengapresiasi karya 

seni musik “ dan pada kompetensi dasar disebutkan (4.2) Menyiapkan 

pertunjukan tradisional dan non tradisional atau manca negara (Non 

Asia) di sekolah  atau  di luar  sekolah.  Indikasi  pada  kompetensi 

dasar tersebut adalah penyusunan proposal kegiatan, 

mengidentifikasikan kebutuhan dalam pergelaran atau penampilan 

musik dan mengidentifikasikan acara pagelaran musik.  Sedang pada   

(4.3) Menampilkan  pertunjukan  tradisional  dan non  tradisional atau 
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manca negara (Non Asia) di sekolah atau di luar sekolah. Indikasi pada 

kompetensi  dasar  tersebut  adalah  bernyanyi dengan nada yang 

sesuai,  bermain  musik  instrumental  memainkan lagu Manca Negara 

dengan  tehnik  yang  benar dan memainkan alat musik mengiringi 

lagu-lagu  dengan  tehnik  yang benar (Petunjuk Teknis Pengembangan 

Silabus SMA / MA 2006 : 40). Materi pagelaran antara lain 

menampilkan    Pagelaran kelas XII SMA  Negeri  1  Kutowinangun  

dalam  dua  tahun  terakhir  ini  telah  dibiayai  dengan Bantuan 

Operasional Sekolah, sehingga siswa tidak di bebani biaya sama 

sekali.  

4.2.6. Perpisahan kelas XII 

 SMA Negeri 1 Kutowinagun melaksanakan kegiatan perpisahan 

bersamaan dengan pengumuman kelulusan siswa kelas XII. Tujuan 

dari kegiatan perpisahan adalah (1)Sebgai sarana apresiasi seni bagi 

siswa baik secara langsung maupun tidak. (2)Sebagai sarana  hiburan 

bagi siswa kelas XII setelah melaksanakan ujian Nasional maupun  

Sekolah. (3)Sebagai  bentuk laporan kepada orang tua wali murid  

mengenai eksistensi pelajaran seni budaya, kreativitas, kreasi dan 

ekspresi siswa – siswi SMA Negeri 1 Kutowinangun. Pengisi kegiatan  

perpisahan kelas XII melibatkan kelas X dan XI. 

4.3. Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Band  

 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Band di SMA Negeri 1 Kutowingaun 

menggunakan beberapa tahapan kegiatan yaitu : 
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 4.3.1. Pembentukan seksi seni budaya kelas. 

   Seksi seni budaya kelas dibentuk, untuk mengkoordir teman sekelas 

apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya (parade 

band, pagelaran, perpisahan) serta membantu program kerja 

departemen seni budaya dalam kepengurusan  Organisasi Siswa Intra 

Sekolah. Adapun tugas-tugas seksi seni budaya kelas antara lain 

(1)Berkoordinasi dengan departemen seni budaya Organisasi Siswa 

Intra Sekolah dan guru pembimbing tentang pemakaian ruang musik 

diluar jadwal latihan yang ditentukan sekolah. (2)Membantu 

memperlancar jalannya kegiatan kesenian diantaranya pelaksanaan 

ekstra band, parade band antar kelas, festival band pelajar, pagelaran  

serta  perpisahan yang di adakan  SMA     Negeri 1 Kutowinangun, 

(3)Mengkoordinir teman sekelas dalam setiap latihan, (4)Membentuk 

grup  band kelas. 

 4.3.2. Penyusunan Jadwal , Agenda dan absensi siswa 

   4.3.2.1. Penyusunan Jadwal   

 Untuk  mengefektifkan waktu kegiatan serta mengingat 

banyaknya  jumlah peserta  ekstrakurikuler  band agar tidak terjadi 

saling berebut waktu pelaksanaan, maka Pembina ekstrakurikuler 

band dibantu departemen kesenian / seksi kesenian kelas , diketahui 

kesiswaan dan disetujui Kepala Sekolah menyusun jadwal 

pelaksanaan kegiatan. Jadwal kegiatan  ekstrakurikuler band Pilihan 

SMA Negeri 1 Kutowinangun dilaksanakan setiap (1)Hari  Senin  
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jam 14.00 - 16.00 WIB peserta kelas X, (2)Hari  Rabu  jam 14.00 - 

16.00 WIB peserta kelas XI, (3)Hari Jum’at,  jam 14.00 - 16.00 WIB 

peserta kelas XII.  

Sedangkan untuk latihan ekstrakurikuler band klasikal, waktunya 

bebas tergantung kesiapan kelompoknya dan berkoordinasi dengan 

seksi kesenian kelas. 

4.3.2.2. Agenda Kegiatan dan absensi siswa 

  Agenda kegiatan  adalah notulen  atau  catatan  kegiatan 

selama pelaksanaan  ekstrakurikuler. Buku atau agenda tersebut 

digunakan  untuk mencatat  materi  yang sudah pernah untuk latihan,  

sampai mana keberhasilan  grup band dalam berlatih, siapa personel 

band yang perlu dibantu demi kelancaran kegiatan dan rencana 

materi untuk minggu berikutnya.  Setiap kelompok band wajib 

mengisi agenda kegiatan dan mencatat perkembangan dan kendala 

dalam latihan serta mengisi daftar absensi yang sudah disediakan 

guru sebagai laporan  tertulis setiap bulan kepada kesiswaan . 

       

4.3.3. Pembentukan Kelompok 

 Pembentukan kelompok ekstarkurikuler band SMA Negeri 1 

Kutowinangun ada tiga cara yaitu : 

4.3.3.1. Pembentukan Kelompok Klasikal 

 Kelompok klasikal adalah  kelompok kerja per kelas sebagai 

penunjang pelajaran  intrakurikuler yang waktu latihannya pada sore hari 
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atau di luar jam tatap muka dan bisa dimasukkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler band. Kelompok ini dibentuk berdasarkan undian. 

Jumlah siswa per kelas 40 orang, di bagi 5 personel band ( vokalis, 

gitaris, bassis, keyboardis dan drummer ). sehingga setiap kelas ada 8 

kelompok band yang terdiri putra maupun  putri.  Agar kelompok dapat 

berjalan lancar langkah yang dilakukan guru adalah sebagai berikut 

(1)Mendata  siswa yang  mempunyai bakat  musik. (vokalis, gitaris, 

bassis dan yang tidak atau belum mempunyai dasar  bermusik), 

(2)Mengadakan  undian  dengan  acuan  siswa yang mempunyai basis  

musik tersebar disetiap kelompok dan harus dijalankan sesuai undian, 

(3)Memberi materi lagu, (4)Mempunyai otoritas mengganti atau 

menukar personel band apabila  ada  kelompok  yang  tidak  lancar.  

Selain  penunjang intra, kelompok kalsikal diharapkan sebagai bentuk  

latihan  aktualisasi  kerjasama, menghargai teman, melatih kesabaran  

demi  satu  tujuan,  karena  siswa yang  musikalitasnya tinggi  atau  

mempunyai  basis  musik harus membantu, membimbing  siswa  yang  

belum  atau tidak mempunyai basis musik.  Sehingga siswa diharapkan 

memahami kesetaraan dan arti pentingnya kerjasama atau teamwork. 

4.3.3.2.  Pembentukan Kelompok Pilihan / Bebas 

  Pembentukan kelompok ini berdasarkan minat dan kemauan  

siswa  bebas tanpa paksaan.  Siswa  diharapkan  menyadari   

ekstrakurikuler  band  sebagai pilihan  dan sebagai sarana  

mengembangkan   minat  yang ada pada siswa serta memupuk bakat 
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musikal yang ada pada dirinya. karena banyak  ekstrakurikuler  lain  yang  

jadwal  pelaksanaannya  bersamaan.  Ekstrakurikuler  yang  bersamaan 

waktu latihan adalah tari, drama/teater,  sepakbola  dan  basket.  Biasanya  

kelompok ini terdiri dari siswa - siswi  yang  mempunyai  musikalitas 

lumayan, sehingga guru pembimbing lebih mudah untuk memantau dan 

mengarahkan. 

4.3.3.3. Pembentukan Kelompok Band Sekolah 

 Pembentukan kelompok band Sekolah menurut Memet 

berdasarkan  seleksi awal terhadap siswa yang mempunyai musikalitas 

tinggi (bakat).  Anggotanya  bebas  bisa  campuran putra - putri atau 

kelas X, XI dan XII.  Selain dari seleksi awal, pembentukan  kelompok  

band sekolah  di ambil  berdasarkan parade  band  antar  kelas  yang  

mana pada parade band antar kelas diambil kriteria vokalis, gitaris, 

bassis,  keyboardis  dan drummer terbaik.  Pembentukan  yang  kedua  ini  

lebih baik, karena pengambilan personilnya  berdasarkan aktualisasi 

musikalitas di atas panggung.  Sehingga kelompok ini boleh dikatakan 

kelompok yang mapan.   Kelompok  band  sekolah  inilah  yang  nantinya  

menjadi duta seni mewakili  SMA Negeri 1 Kutowinangun untuk 

kegiatan  lomba (festival) band pelajar dan undangan adik-adik  yaitu  

pada  acara  pagelaran tingkat SMP/MTs  atau  acara esidental lainnya. 

4.3.4. Pemberian Materi Lagu 

  Pemberian materi lagu ada dua macam yaitu untuk kelompok 

klasikal  materi  lagu  disesuaikan  standar kompetensi  dan  kompetensi 
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dasar  setiap  jenjang,  karena  ekstrakurikuler  kelompok klasikal  

sebagai penunjang pelajaran  intrakurikuler  seni  budaya.  Misalnya  

kelas  XI  semester  dua  materi  lagu yang  diberikan adalah lagu-lagu 

non tradisional. Namun khusus kelas XII, materi lagu yang diberikan 

yaitu lagu daerah, lagu  non  tradisional dan lagu-lagu mancanegara, 

sebagai persiapan kegiatan ujian pagelaran. Pemberian materi lagu pada 

kelompok band sekolah, bebas artinya tidak tergantung standar 

kompetensi  dan  kompetensi dasar karena personel band campuran dari 

kelas X,XI dan XII. Misalnya Wind of change Scorpion, I have a dream 

ABBA, Nusantara Ariyanto, setengah tiang slank dan lain sebagainya.  

  Pemberian materi lagu dimaksudkan agar siswa terbiasa membaca 

notasi dalam memainkan alat musik sehingga teori dan notasi betul-betul 

menjadi dasar untuk berkreasi.     

 4.3.5. Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler Band 

    Pelaksanaan  pembelajaran kegiatan  Ekstrakurikuler band SMA 

Negeri 1 Kutowinagun dikelompokkan menjadi dua cara yaitu              

(1)Mempraktekkan karya musik dengan membaca partitur notasi balok.  

untuk kelompok ekstrakurikuler klasikal. Karena materi yang diberikan 

pada kelompok klasikal ini masih berkaitan dengan program 

intrakurikuler musik. Kenapa kelompok klasikal ini termasuk dalam 

program ekstrakurikuler band, karena pelajaran seni musik dominan 

prakteknya dan waktu pada jam tatap muka (intrakurikuler) tidak 

mencukupi untuk  itu, kelompok ekstrakurikuler band klasikal diberikan 
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kesempatan menggunakan waktu untuk berlatih musik diluar jadwal 

ekstrakurikuler bebas(pilihan).  

(2) Mempraktekkan  karya  musik dengan tidak membaca partitur berlaku 

untuk peserta ekstrakurikuler pilihan (bebas) Selain agar tidak jenuh 

dengan materi yang di berikan pada pelajaran intrakurikuler, kelompok 

bebas diberi kebebasan memainkan lagu-lagu pilihan yang tidak terkait 

dengan materi pelajaran. Kelompok band pilihan atau bebas berlatih 

berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan sekolah yaitu (1)Hari  Senin  

jam 14.00 - 16.00 WIB peserta kelas X, (2)Hari  Rabu  jam 14.00 - 16.00 

WIB peserta kelas XI, (3)Hari Jum’at,  jam 14.00 - 16.00 WIB peserta 

kelas XII.  

   Pelaksanaan   kegiatan  bermusik atau  ekstrakurikuler  band  

dilaksanakan setelah tahapan-tahapan tersebut diatas di jalani satu persatu, 

sehingga dalam permainan secara kelompok, penyajian lagu diharapkan 

cepat  menyesuaian antar personel band. Berdasarkan pengamatan peneliti 

mayoritas kelompok band kelas XI  dan  XII  dapat mempraktekkan alat 

musik  dengan  membaca partitur.  

   

4.4. Hasil Pembelajaran Ekstrakurikuler Band 

 Hasil pembelajaran ekstrakurikuler band SMA Negeri 1 

Kutowinangun dapat di lihat dari festival band antar kelas pada waktu 

classmeeting dan ujian praktek kelas XII yang diselenggarakan bersamaan 

dengan Pagelaran Musik kelas XII selama dua hari, tanggal 19 -20 mei 
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2009 dengan tema “With Mucic We Increase  Creativity Without Leaving 

Our Cultural “ State Senior Hight School 1 Kutowinangun 2008/2009, 

yang di ikuti 7 kelas dengan jumlah 56 grup band. Setiap kelompok 

memainkan dua lagu wajib yaitu (1) Lagu Mancanegara “Denpasar Moon” 

karya Maribeth, (2)Lagu Non Tradisional Indonesia “X Friend” karya Tipe 

X dan (3) Lagu pilihan/bebas derah. Ini berarti kegiatan pagelaran SMA 

Negeri I Kutowinangun 2008/2009 di ikuti semua siswa-siswi kelas XII.  

Sebelum membawakan lagu di atas panggung, setiap kelompok/grup band 

wajib menyerahkan partitur lagu yang dimainkan yang dibuat siswa baik 

secara manual maupun menggunakan program Encore kepada guru 

penguji.  

    Dari pengamatan, wawancara dan studi dokumen,  peneliti dapat 

menarik  beberapa  kesimpulan tentang hasil pelaksanaan ekstrakurikuler 

band SMA Negeri 1 Kutowinangun.  

4.4.1. Siswa dapat membaca notasi balok dengan benar. 

4.4.2. Siswa dapat memainkan alat musik ritmis maupun melodis.  

4.4.3. Siswa dapat menyanyi dengan tehnik vokal dengan baik.  

Hasil atau nilai dari pembelajaran ekstrakurikuler band SMA 

Negeri I Kutowinangun yang di ekspresikan  pada acara pagelaran musik 

dengan tema “With Mucic We Increase  Creativity Without Leaving Our 

Cultural “ State Senior Hight School 1 Kutowinangun 2008/2009 dan 

ujian akhir semester dapat dilihat pada lampiran. 
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4.5. Faktor Penghambat dan Pendukung  

 4.5.1. Faktor-faktor pendukung pembelajaran Ekstrakurikuler 

Band SMA Negeri 1 Kutowinangun meliputi (1)Dukungan dari 

sekolah, (2)Peralatan musik yang dimiliki SMA Negeri 1 

Kutowinangun sangat mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan 

Ekstrakurikuler Band, (3)Tersedianya ruang  kegiatan 

ekstrakurikuler band SMA Negeri 1 Kutowinangun dengan ukuran 

6x6 meter, (4)Pembina ekstrakurikuler band SMA Negeri 1 

Kutowinangun selalu memberi bimbingan kepada peserta dan 

mampu memberikan jalan keluar apabila peserta mendapat 

kesulitan., (5)Orangtua siswa mendukung adanya kegiatan 

ekstrakurikuler band di SMA Negeri 1 Kutowinangun terutama 

orang tua peserta ekstrakurikuler band, (7)Lingkungan di luar SMA 

Negeri 1 Kutowinangun yang ikut mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler band. 

 4.5.2. Faktor Penghambat pembelajaran  Ekstrakurikuler Band 

SMA Negeri 1 Kutowinangun meliputi (1)Kedisiplinan peserta 

tentang waktu yang ditentukan, siswa datang terlambat 30 menit dari 

jadwal yang ditentukan sekolah, (2)Kurangnya tenaga pengajar         

( guru ) seni musik, (3)Belum adanya peredam  ruang musik              

( rencana diadakan th ajaran 2009 / 2010 ), (4)Jadwal  latihan yang di 

sediakan pihak SMA Negeri 1 Kutowinangun dirasa masih kurang. 
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4.6. Fungsi kegiatan Ekstrakurikuler Band 

  4.6.1. Ekstrakurikuler Band sebagai media pengembangan bakat. 

   Bakat adalah dasar kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa 

sejak lahir Kamus Bahasa Indonesia( 2008 : 121 ). Suatu bentuk 

kemampuan yang dibawa sejak lahir dari faktor keturunan disebut 

bakat    ( Qohar : 35 ).  Menurut Subagyo ( 2004 : 43 ) bakat adalah 

kompetensi dasar yang dimiliki sejak lahir.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa bakat  

adalah segala kemampuan setiap orang yang sudah dibawa sejak 

lahir, artinya bakat seni yang ada pada setiap orang akan berkembang 

dengan baik apabila didukung oleh pendidikan dan lingkungannya.  

    Kegiatan Ekstrakurikuler Band SMA Negeri 1 

Kutowinangun memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan bakat dengan berkarya seni ( musik ). Menurut 

Memet Marzuki, Kegiatan pengembangan bakat siswa selain 

ekstrakurikuler band dapat dilihat dalam festival band antar kelas, 

pagelaran dan perpisahan kelas XII. 

   4.6.2. Ekstrakurikuler Band sebagai media ekspresi. 

  Ekspresi adalah pengungkapan  atau proses menyatakan 

yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan dan 

perasaan,Kamus Bahasa Indonesia (2008:381). Jadi melalui kegiatan 

ekstrakurikuler band siswa memiliki kesempatan untuk 

mengekspresikan diri dan menciptakan karya seni ( berkreasi) untuk 
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diperlihatkan kepada khalayak. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, 

segala perasaan hati ( gembira, sedih, cinta atau amarah ) maksud 

dan gagasan  dapat digambarkan dan di ungkapkan dalam karya seni 

musik. Melalui ekstrakurikuler band siswa dapat menyampaikan 

pesan perasaanya kepada penikmat seni atau apresiator.  Dari 

ekspresi dapat dilihat mengenai jati diri atau karakter siswa. 

Kedisilpinan, loyalitas kerja, kerja kelompok yang baik serta  

kepercayaan diri sebagai pondasi diri yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupannya di masa depan dalam menghadapi berbagai tantangan 

dan hambatan dalam hidupnya dapat tumbuh dari kegiayan 

ekstrakurikuler band. 

 4.6.3. Ekstrakurikuler Band sebagai media apresiasi. 

    Apresiasi adalah aktif berbuat dan mau melakukan sesuatu 

yang bertujuan agar daya kreasi atau kretivitas kita terasah dan 

tambah tajam . Nursito( 2000 : 92). Apresiasi adalah penilaian yang 

berupa penghargaan. Apresiasi seni adalah pembelajaran yang 

mengarah pada suatu pemahaman gagasan, seperti memahami 

maksud dari syair lagu yang dinyanyikan, penguasaan memainkan 

instrumen, penguasaan tehnik vocal dalam penyajian karya-karya 

seni musik. Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler Band SMA Negeri 

1  Kutowinangun, festival antar kelas dan Pagelaran  adalah  

merupakan bentuk kegiatan berapresiasi musik secara langsung. 

Mendokumentasikan kegiatan seni, mengisi agenda latihan 
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merupakan apresiasi secara tidak langsung sehingga dari 

pemahaman, melihat atau mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan, 

siswa mampu dan terbiasa serta membentuk sifat yang menghargai 

orang lain (karya seni seseorang). Diharapkan dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan  sikap menghargai pendapat orang lain selalu 

tumbuh demi kelangsungan tatanan hidup masyarakat yang rukun 

dan aman. 

 4.6.4.  Ekstrakurikuler Band sebagai media Hiburan 

   Ekstrakurikuler  merupakan sarana rekreatif untuk melepas 

kepenatan setelah belajar. 

 4.6.5.  Ekstrakurikuler Band sebagai Daya tarik siswa baru. 

   Ketertarikan siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya 

tidak hanya karena prestasi akademiknya saja namun keberadaan  

ekstrakurikuler band merupakan pertimbangan juga.  

 4.6.6.  Ekstrakurikuler Band sebagai Penunjang pembelajaran Intrakurikuler 

   Program pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri I 

Kutowinangun sangat menunjang program intrakurikuler, karena 

waktu untuk berlatih bermusik lebih banyak dan lebih rileks.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian Kegiatan Ekstrakurikuler Band SMA 

Negeri 1 Kutowinangun dapat disimpulkan bahwa :  

 Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Band SMA Negeri 1 

Kutowinangun di rencanakan dan terprogram mulai awal tahun ajaran 

yang diketahui, disetujui dan didukung pihak sekolah. 

 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Band SMA Negeri 1 

Kutowinangun  dapat berjalan  baik  karena  melalui  tahapan  yang  benar. 

Mulai dari  pembentukan seksi kesenian kelas,  penyusunan jadwal, 

agenda  latihan, absensi   siswa, pemberian materi  lagu hingga 

pelaksanaan  kegiatan di laksanakan tahap demi tahap. 

 Hasil  yang dicapai  Kegiatan Ekstrakurikuler Band SMA Negeri 

1  Kutowinangun  dalam  menunjang  kegiatan  intrakurikuler  musik 

adalah  setiap  siswa  mampu  membaca  notasi  balok  dengan  baik,  

dapat  memainkan  alat musik melodis  maupun  ritmis dan dapat 

menyanyi  dengan  tehnik yang benar. Dan  mampu meraih gelar juara 

pada  beberapa  lomba,  serta SMA Negeri 1 Kutowinangun identik 

dengan musik ( wawancara  4 : 2009 ). 
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 Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Ekstrakurikuler Band SMA 

Negeri 1 Kutowinangun terdapat faktor-faktor pendukung dan 

penghambat.  

 Faktor  pendukung Kegiatan Ekstrakurikuler antara lain 

Dukungan  dari  sekolah, Tersedianya  Peralatan  musik yang dimiliki 

SMA Negeri 1 Kutowinangun , Tersedianya ruang  kegiatan 

ekstrakurikuler band meskipun belum kedap suara. Pembina 

ekstrakurikuler  band  SMA  Negeri  1 Kutowinangun , Dukungan 

orangtua  siswa terhadap  ekstrakurikuler  band.  Dukungan  Lingkungan 

di luar  SMA  Negeri 1 Kutowinangun  

 Faktor  Penghambat  kegiatan  Ekstrakurikuler  Band SMA 

Negeri 1 Kutowinangun antara lain Kedisiplinan peserta tentang waktu 

yang ditentukan, Kurangnya tenaga pengajar  (guru) seni musik. Belum 

adanya peredam  ruang musik, Kurangnya waktu atau jadwal  latihan yang 

di sediakan pihak SMA Negeri 1 Kutowinangun . 

 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Band SMA Negeri 1 

Kutowinangun  tidak  hanya bermanfaat  untuk melatih bertanggungjawab 

dan sikap mandiri, menambah pengalaman bersosialisasi, menciptakan 

penyegaran dari kejenuhan belajar, mengevaluasi karya seni secara 

obyektif  tapi  juga  mempunyai fungsi sebagai media Pengembangan 

bakat siswa,  sebagai  media berapresiasi siswa dalam berkesenian, sebagai 

media berekspresi berolah seni serta penunjang intrakurikuler. 

 



 

 

58

5.2. Saran 

  Demi peningkatan mutu dan kualitas hasil yang dicapai dalam 

pembelajaran   ekstrakurikuler  band  SMA  Negeri  1 Kutowinangun    

maka peneliti  memberikan  saran - saran  sebagai  berikut  pembina 

ekstsrakurikuler  band  harus  mengambil  langkah - langkah  tegas  kepada 

anggota  yang tidak  disiplin, penambahan tenaga edukasi seni budaya, 

ruang  ekstrakurikuler  band  ( musik)  diberi  peredam   ruangan  dan  pihak 

sekolah seyogyanya memberikan waktu tambahan untuk kegiatan 

ekstrakurikuler  band  tanpa  mengganggu jadwal kegiatan ekstrakurikuler 

yang  lain. Pihak  sekolah memberikan penghargaan kepada anggota 

maupun kelompok band yang berprestasi, sebagai motivasi siswa untuk 

belajar lebih giat demi mengharumkan SMA Negeri 1 Kutowinangun. 
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Lampiran I 
 
 
 

RANCANGAN 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER BAND 

DI SMA NEGERI KUTOWINANGUN 

TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

A. Pedoman Observasi 

 Aspek yang akan di observasi yaitu rencana, pelaksanaan , hasil,  pedukung 

dan penghambat serta fungsi pembelajaran eksttrakurikuler band SMA 

Kutowinangun I Kab. Kebumen.   

 

B. Pedoman Wawancara 

 1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

  a) Apa dukungan Sekolah terhadap ekstrakurikuler band? 

b) Ekstrakurikuler apa saja yang di laksanakan di SMA Negeri 1 

Kutowinangun? 

c) Sarana apa saja yang dimiliki sekolah sebagai penunjang pembelajaran 

ekstrakurikuler band? 

d) Dari manakah dana yang digunakan untuk  Pagelaran? 

 

 2. Wawancara dengan Guru Pembimbing 

e) Bagaimana rencana pembelajaran ekstrakurikuler band? 

f) Bagaimana metode yang dalam  pembelajaran ekstrakurikuler band? 
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g) Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menhambat jalannya 

kegiatan ekstrakurikuler  band? 

h) Bagaimana hasil dalam di bidang seni musik setelah di adakannya  

kegiatan ekstrakurikuler band? 

i) Apa fungsi  pembelajaran ekstrakurikuler  band terhadap pelajaran 

intrakurikuler seni budaya ( musik )?. 

j) Prestasi apa yang  pernah diraih dari seni musik atau band SMA 

Negeri 1 Kutowinangun  dengan  berjalannya pembelajaran 

ekstrakurikuler band? 

 

 3. Wawancara dengan peserta ekstrakurikuler band / siswa 

k) Ekstrakurikuler apa saja yang adik ikuti di sekolah? 

l) Sukakah adik dengan adanya pembelajaran ekstrakurikuler band 

disekolahan?  

m) Apa yang mendorong adik ikut  pembelajaran ekstrakurikuler band 

disekolahan? 

n) Syarat apa saja siswa dapat mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler 

band disekolahan? 

o) Apakah orang tua adik mendukung terselenggaranya pembelajaran 

ekstrakurikuler band di sekolah? 

p) Bagamana pendapat adik tentang cara mengajar guru seni budaya? 
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C. Dokumentasi 

  Daftar cocok dengan dokumen : surat – surat, foto, pengumuman, 

keterangan, peraturan dan CD. 
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