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SARI 

Ivan Mustaghfirin, Ade. 2013. Pembelajaran Ekstrakurikuler Kesenian 

Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung.Skripsi.Jurusan Sendratasik Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Joko Wiyoso, 

S.Kar. M. Hum. Pembimbing II : Dra. Siti Aesijah, M. Pd. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung yang merupakan 

kesenian dari daerah Jawa Barat yang mengalami perubahan isi dan alat musik 

pengiringnya karena adanya percampuran budaya antara jawa dan sunda. 

Kesenian Gogonjakandimainkan dengan tiga unsur kesenian, yaitu seni musik, 

drama dan tari serta tiga unsur bahasa yaitu bahasa Sunda, Jawa Cirebon-an dan 

Indonesia, kegiatan ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan inipun belum pernah 

diadakan di sekolah lain. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di 

SMA Negeri 1 Tanjung dan proses pembelajarannya meliputi; mengetahui sikap 

siswa, prestasi siswa dan minat siswa terhadap ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan. Penelitian yang dilakukan mempunyai dua manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif yaitu permasalahan yang dibahas 

dilakukan dengan cara menggambarkan/menguraikan hal-hal yang berhubungan 

dengan suatu keadaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data dengan cara 

triangulasi 

Hasil penelitian adalah: (1) persiapan proses pembelajaran ekstrakurikuler 

kesenian Gogonjakan meliputi persiapan materi dan bahan aar yang akan 

disampaikan kepada siswa (2) pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang 

mencakup tiga tahapan yaitu: tahap awal, tahap isi dan tahap akhir (3) evaluasi 

pembelajaran minat siswa mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler Gogonjakan, 

meliputi aspek kepekaan dan aspek sikap (4) Tindak lanjut tentang pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran ekstrakurikuler Gogonjakan yang telah 

disampaikan.Komponen-komponen yang mempengaruhi pembelajaran 

ekstrakurikuler Gogonjakan, alat yang digunakan dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler Gogonjakan, metode yang dipakai dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler Gogonjakan, sikap guru, sikap siswa dan faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran ekstrakurikuler Gogonjakan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat dikemukakan 

adalah: (1) sekolah menyediakan ruang kesenian tersendiri, agar alat-alatnya pun 

bisa terjaga dengan baik; (2) ruang Gogonjakan di desain dengan rapi dan indah, 

sehingga siswa tertarik dan nyaman saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Gogonjakan; (3) sekolah menyediakan kostum khusus untuk para siswa yang 

memainkan ekstrakurikuler Gogonjakan agar terlihat bagus dan menarik dari segi 

penampilannya saat pementasan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran di sekolah, tidak pernah terlepas dari program 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dimana sekolah diberikan 

kesempatan untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan 

mengalokasikan sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap 

kebutuhan setempat. Seperti program pengembangan diri, termasuk salah satu 

komponen yang ada dalam KTSP. Pengembangan diri dilaksanakan pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung mencakup beberapa kegiatan, anatara 

lain: Kesenian, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), dan Karya Ilmiah 

Remaja (KIR). 

Kaitannya dengan pembelajaran kesenian, khususnya pendidikan seni 

musik  dalam KTSP, pengembangan diri merupakan salah satu komponen pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik pada pendidikan umum, pendidikan 

kejuruan, maupun pendidikan khusus. Hal ini mempunyai tujuan, khususnya 

dalam kegiatan ekstrakurikuler seni musik, yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 
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oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah.Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, selain itu juga 

tujuannya untuk melestarikan kebudayaan dan mengembangkan potensi dan 

prestasi peserta didik. 

Kegiatan pengembangan diri pada ekstrakurikuler seni musik difasilitasi 

dan dibimbing oleh guru atau tenaga pendidikan.Melalui pengembangan diri, 

khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler kesenian, seorang siswa bisa lebih 

mengembangkan minat dan bakatnya. Sumbangan dari sebuah kesenian, 

khususnya seni musik akan membuat sebuah wadah bagi suatu keberagaman 

budaya, yang didalamnya akan menghasilkan dan melestarikan kesenian daerah 

sendiri. 

Salah satu faktor yang mendasar dalam permasalahan tersebut, pada waktu 

kegiatan intrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung, untuk mata pelajaran kesenian 

atau seni budaya hanya diberi 2 jam pelajaran dalam satu minggu.Untuk itu pihak 

SMA Negeri 1 Tanjung memandang perlu adanya ekstrakurikuler kesenian 

khususnya pada seni musik yang mendukung kegiatan intrakurikuler 

tersebut.Kegiatan ekstrakurikuler ini salah satunya adalah ekstrakurikuler 

kesenian daerah, salah satunya adalah kesenian Gogonjakan. 

Kesenian Gogonjakanmerupakankesenian tradisional yang berasal dari 

daerah Jawa Barat, diJawa Barat nama kesenian ini adalah kesenian Gondang 

Jawa Barat. Menurut Rizal Dwi Prayogo(2009)Kesenian Gondang Jawa 

Baratawalnya biasa dilakukan setelah panen, karena hasil padi yang melimpah. 

http://rizaldp.wordpress.com/
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Juga merupakan luapan kegembiraan serta rasa syukur kepada Allah SWT. Bukan 

hanya para penduduk yang panen saja yang bergembira , tetapi juga merupakan 

suatu kesempatan bagi kaum muda untuk mendapatkan pasangan. Adapun alat-

alat kesenian GondangJawa Barat diantaranya adalah Lesung, alu, Kendang, dan 

Gong.Kesenian ini merupakan penghormatan terhadap Dewi sri yang dalam 

mitologi Sunda dipercaya sebagai Dewi Padi.Pemain kesenian Gondang yaitu 

wanita yang dianggap suci atau sudah tidak menstruasi (menopause). 

Perubahan nama kesenian Gondang Jawa Barat menjadi kesenian 

Gogonjakankarena adanya modifikasi dan penyederhanaan pada isi dan 

permainan menjadi lebih simple, hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan dengan 

kondisi lingkungan sekolah dan potensi siswa. Arti kata Gogonjakan sendiri 

berasal dari bahasa Sunda yaitu gonjak yang berarti guyonan atau bercanda. 

Kesenian ini merupakan salah satu kesenian daerah yang unik dan 

kompleks, dimana didalamnya terdapat tiga unsur kesenian, diantaranya seni 

drama, seni musik dan seni tari serta terdapat tiga bahasa didalamnya yaitu bahasa 

Sunda, Jawa Cirebon-an dan bahasa Indonesia hal ini dikarena letak SMA Negeri 

1 Tanjung berada di kabupaten Brebes yang berbatasan langsung dengan Provinsi 

Jawa Barat, dari setengah penduduk Kabupaten Brebes adalah penduduk yang 

sudah menggunakan bahasa dan budaya sunda, begitu juga dengan siswa SMA 

Negeri 1 Tanjung. Pada permainan yang disajikan seperti drama musikal yang 

disajikan dengan permainan alat-alat tradisional. 

Kabupaten Brebes yang masuk dalam Provinsi Jawa Tengah ini 

mempunyai bermacam-macam kebudayaan, karena letak Kabupaten Brebes 
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berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, banyak budaya dari Jawa Barat 

yang masuk kedalam masyarakat. Kesenian daerah yang masuk kedalam 

masyarakat kurang mendapat apresiasi dari sekolah maupun lembaga 

pembelajaran seperti sanggar dan lain sebagainya, sehingga pelestarian 

kebudayaan menjadi salah satu masalah utama, di tengah maraknya budaya dari 

luar yang masuk kedalam masyarakat. Pelestarian ini dapat diterapkan sebagai 

pembelajaran non formal dalam kegiatan sekolah salah satunya di SMA Negeri 1 

Tanjung ini memilih kesenian Gogonjakan sebagai salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler karena kurangnya media untuk tetap melestarikannya seperti pada 

musik Tarling masih dapat dijumpai dengan banyaknya lagu-lagu Tarling yang 

beredar di masyarakat dalam bentuk kaset VCD maupun video tentang 

pertunjukan Tarling. 

Minat masyarakat terhadap kesenian Gogonjakanatau kesenian Gondang 

masih sangat kurang, tidak adanya media menjadi salah satu masalah utama 

pelestarian kesenian Gogonjakanuntuk dapat lebih dikenal dan menjadi lebih 

familiar di masyarakat.Materi kegiatan pembelajaran kesenian non formal yang 

diajarkan di sekolah pada umumnya hanya mengambil dari kegiatan 

ekstrakurikuler yang sudah ada dan sudah banyak berkembang di sekolah-sekolah 

lainnya seperti ekstrakurikuler Drum band, Paduan suara maupun karawitan yang 

sudah banyak yang diteliti.Lain halnya dengan kesenian Gogonjakanini hanya 

terdapat di SMA Negeri 1 Tanjung dan belum pernah diteliti selama ini. 

Nilai–nilai yang terdapat pada kesenian Gogonjakan ini adalah 

mengajarkan kepada siswa untuk dapat lebih bersyukur atas segala pemberian dari 



5 

 

 
 

tuhan.Kebersamaan dan kekompakan juga menjadi suatu manfaat untuk siswa 

dalam belajar dan bersosialisasi. Permasalahan ini menjadi salah satu alasan SMA 

Negeri 1 Tanjung untuk memasukan kesenian Gogonjakan kedalam kegiatan 

ekstrakurikuler, selain agar siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya di 

bidang seni musik, siswa juga di ajarkan untuk lebih mencintai kebudayaan 

daerah setempat agar tetap lestari dan menjadi salah satu kekayaan bangsa. 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“Pembelajaran Ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakan Di SMA Negeri 1 Tanjung 

Kabupaten Brebes”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan dikaji 

adalah bagaimanakah PembelajaranEkstrakurikuler Kesenian Gogonjakandi SMA 

Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan 

menganalisis Pembelajaran Kesenian Gogonjakandi SMA Negeri 1 Tanjung 

Kabupaten Brebes. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1. Manfaat teoritis 

a. Dapat memberikan informasi tertulis bagi masyarakat umum, khususnya 

generasi muda sebagai pewaris serta penerus kebudayaan bangsa sehingga 

dapat lebih mengenal dan mampu melestarikanKesenian Gogonjakan. 

b. Dapat menambah wawasan tentang kesenian tradisional khususnya Kesenian 

Gogonjakan yang berasal dari Jawa Barat bagi mahasiswa, terutama 

mahasiswa SENDRATASIK Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang. 

1.4.2. Manfaat praktis 

a. Berguna untuk pembinaan generasi muda/siswa dalam mengembangkan 

budaya daerah setempat melalui ekstrakurikuler di sekolah. 

b. Memberi cirikhas atau nilai lebih bagi SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten 

Brebes yang mengembangkan seni Gogonjakan. 

c. Sebagai ajakan bagi sekolah atau instansi terkait guna menumbuhkan minat 

dan bakat dari para siswa. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu: 

1.5.1. Bagian awal skripsi yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

lampiran. 

1.5.2. Bagian isi skripsi yaitu: Bab 1 pendahuluan, yang berisitentang alasan 

pemilihan judul,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
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dan sistematika skripsi. Bab 2 landasan teori, yang berisi uraian tentang 

pengertian meliputi pengertian pembelajaran ekstrakurikuler Kesenian 

Gogonjakan. Bab 3 metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, sasaran penelitian,teknik pengumpulan data (Teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi), Teknik, Analisis data, Teknik 

keabsahan data. Bab 4 Pembahasan, yang berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian yang membahas tentang tentang gambaran umum lokasi 

penelitian dan proses pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan. 

1.5.3. Bagian akhir skripsi yaitu terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Pada hakekatnya belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujud 

dalam berbagai bentuk antara lain: perubahan pengetahuan, pemahaman, persepsi, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan dan perubahaan aspek-aspek lain yang ada 

dalam diri individu. Perubahan tersebut bersifat konstan dan berbekas (Winkel, 

1989: 36). Belajar terbagi dalam dua (2) pandangan, yaitu pandangan tradisional 

dan modern (dalam Hamalik 1985: 27). 

Menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha untuk memperoleh 

sejumlah ilmu pengetahuan, maka ia akan mendapat kekuasaan. Sebaliknya siapa 

yang tidak mempunyai pengetahuan atau bodoh, ia akan dikuasai orang lain. 

Pandangan ini juga disebut pandangan intelektualitas, terlalu menekankan pada 

perkembangan otak. Untuk memperoleh pengetahuan siswa harus mempelajari 

berbagai pengetahuan. Dalam hal ini buku pelajaran atau buku bacaan, menjadi 

sumber pengetahuan yang utama, sehingga sering ditafsirkan bahwa belajar 

berarti mempelajari buku bacaan, sedangkan pada pandangan modern, proses 

perubahaan tingkah laku karena adanya interaksi dengan lingkungannya. 

Maksudnya adalah bahwa seseorang dinyatakan dalam kegiatan belajar setelah ia 

memperoleh hasil, yaitu perubahan tingkah laku contohnya dari tidak tahu 
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menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Pada prinsipnya 

perubahan tingkah laku tersebut adalah perubahan kepribadian pada diri 

seseorang. 

2.1.2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. 

Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan pembelajaran (learning), 

merupakan proses perubahan yang relativ konstan dalam tingkah laku yang terjadi 

karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Proses perubahan perilaku yang 

yang ditimbulkan oleh pengalaman dan latihan adalah pembelajaran. Perubahan 

tersebut yang menonjol adalah variabel kepribadian, kemampuan dan 

keterampilan (sebagai hasil pendidikan dan pelatihan), (Tim MKDK UNNES 

1999: 92). 

Pembelajaran adalah perpaduan aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. 

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat belajar 

mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa belajar 

mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar 

mengajar karena pembelajaran pada hakekatnya adalah aktivitas belajar antara 

guru dan siswa (Utuh 1987: 9). 

Pembelajaran menurut Darsono dkk (2000: 24) dapat dibedakan menjadi 2 

yaitu umum dan khusus.Pengertian pembelajaran secara umum adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedesmikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

berubah kearah yang lebih baik. Sedangkan pengertian pembelajaran secara 

khusus dapat dilihat dari beberapa aliran psikologis seperti di bawah ini : 
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2.1.2.1.Aliran Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang digunakan 

dengan menyediakan lingkungan (stimulus), 

2.1.2.2.Aliran Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari, 

2.1.2.3.Gestalt  

Pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran 

sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya (mengaturnya) 

menjadi suatu gesalt (pula bermakna), 

2.1.2.4.Humanistik  

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (2003: 5), bahwa pengertian pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu 

lingkungan belajar. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan  

pengetahuan, penguasa kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 
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kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Pembelajaran disisi lain mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks, 

guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga 

mencapai suatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat 

mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan 

hanya sebagai pekerjaan suatu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan 

pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik 

wikipedia (2012). 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilaksanankan secara sadar dan 

disengaja dan merupakan proses perubahan tingkah laku seperti variabel 

kepribadian, kemampuan dan keterampilan yang terjadi karena adanya suatu 

pengalaman atau latihan dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Menurut Sujana (1989: 5), belajar adalah suatu proses yang ditandai 

adanya perubahan pada diri seseorang, seperti pengetahuan, penalaran, sikap, 

tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta aspek lainnyayang ada 

pada individu yang belajar. Pandangan ini menekankan adanya perubahan pada 

sifat dasar tersebut menyangkut segi pengetahuan, keterampilan maupun tingkah 

laku atau sikap. 
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Belajar dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan 

dari kehidupan manusia.Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-

potensi yang dibawanya sejak lahir.Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-

perubahan pada diri orang yang belajar baik mengarah pada yang lebih baik atau 

pun yang kurang baik, direncanakan atau tidak. 

Menurut Tri Anni (2004: 2-5) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Belajar memegang peranan penting didalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. 

Oleh karena itu dengan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang 

mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam 

proses psikologis. 

Pengertian mengajar adalah suatu usaha guru untuk memimpin siswa 

kearah perubahan dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan sikap 

pribadi pada umumnya dan proses perskembangan intelektual pada khususnya 

(Ahmadi 1985: 32-33). Tugas dan tanggung jawab pendidik (guru) adalah 

mambantu dan membimbing siswa untuk mencari  kedewasaan seluruh ranah 

kejiwaan, sehubungan dengan itu guru berkewajiban merealisasikan segenap 

upaya yang melapangkan jalan menuju perubahan seluruh ranah kejiwaannya. 

Dalam hal ini, kegiatan nyata yang paling utama dalam memberikan bantuan dan 

bimbingan adalah pengajar (Muhibbin Syah 1996: 182). 

 Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 
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berlangsungnya proses belajar (Sadirman 1986: 46). Mengajar dapat juga 

diartikan sebagai aktivitas untuk menolong atau membimbing seseorang demi 

mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan skill attitude (bakat dan 

kemampuan), appreciation (penghargaan), idea (cita-cita), knowledge 

(pengetahuan) oleh Alvin W dalam (Roestijah 1982: 131). Dapat disimpulkan 

bahwa pengertian mengajar adalah tugas dan tanggung  jawab guru untuk 

mengarahkan atau memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada siswa dalam 

rangka perkembangan kemampuan, bakat, cita-cita, pengetahuan, jiwa dan sikap 

pribadi menuju ke arah yang lebih baik. 

2.1.3. Komponen Pembelajaran 

Djamarah (2002: 48) mengatakan bahwa terdapat beberapa komponen 

yang mempengaruhi dalam pembelajaran yang meliputi: tujuan pembelajaran, 

materi pengajaran, pendidik, siswa, metode, evaluasi, dan alat (sarana dan 

prasarana), komponen-komponen tersebut sebagai berikut: 

2.1.3.1.Tujuan pembelajaran 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapaidari pelaksanaan suatu 

kegiatan, maka dalam setiap kegiatan apapun tujuan tidak bisa diabaikan. Dalam 

perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan 

kepada anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya baik di sekolah maupun diluar 

sekolah (Djamarah 2002: 49). 
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2.1.3.2.Materi 

Materi pengajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

pembelajaran. Tanpa materi pengajaran, proses pengajaran tidak akan berjalan. 

Karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi 

pelajaran yang akan disampaikannya kepada anak didik (Djamarah 2002: 50). 

2.1.3.3.Pendidik (Guru) 

Guru yakni orang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar 

mengajar, katalisator kegiatan belajar mengajar, dan peranan lainnya yang 

memungkinkan berlangsungnya kesgiatan belajar mengajar yang efektif 

(Moedjiono 1993: 1). 

Guru sebagai figur pendidik yang bertugas membimbing dan mengarahkan 

cara belajar siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Peranan guru 

sangat bergantung pada tingkat penguasaan materi, metode mengajar dan 

pendekatan mengajar yang digunakan. 

2.1.3.4.Siswa  

Siswa merupakan orang yang menerima ilmu pengetahuan yang belum 

siswa ketahui dari seorang guru.Tanpa siswa guru bukan berarti apa-apa. Anak 

didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif  

Djamarah (2002: 151), menurut Moedjiono (1993: 1) siswa yakni seseorang yang 

bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

siswa adalah seseorang yang mencari, menerima, dan menyimpan ilmu 
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pengetahuan yang belum diketahuinya dari seorang guru atau pendidik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

2.1.3.5.Metode 

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode diperlukan oleh guru dan 

penggunanya bervariasisesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah 

peangajaran berakhir.Seorang guru tidak dapat melaksanakan tugasnya bila tidak 

menguasai suatu metode mengajar yang telah dirumuskan dan dikemukakan para 

ahli psikologis dan pendidikan. 

Ada beberapa macam metode yang sering dipergunakan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar antara lain. Djamarah (1996: 93 – 110): 

2.1.3.5.1. Metode Proyek 

Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik 

tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan 

sehinggapemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. 

2.1.3.5.2. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian, dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajari. 

2.1.3.5.3. Metode Tugas dan Resitasi 

Metode tugas dan resitati (penugasan) adalah metode penyajian bahan 

dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 
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2.1.3.5.4. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa-siswa 

dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan atau pertanyaan 

yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. 

2.1.3.5.5. Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama dan simulasi dapat diartikan sama artinya, dan dalam 

pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada dasarnya mendrama- 

tisasikan tingkah laku dalam hubungan dengan masalah sosial. 

2.1.3.5.6. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

mempertunjukan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang 

sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan, yang sering disertai dengan 

penjelasan lisan. 

2.1.3.5.7. Metode Problem Solving 

Metode Problem Solving (Metode Pemecahan Masalah) bukan sekedar 

metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berfikir, sebab dalam 

problem solving dapat menggunakan metode yang lainnya yang dimulai dengan 

mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. 

2.1.3.5.8. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pertanyaan yang harus dijawab, 

terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. 
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2.1.3.5.9. Metode Latihan 

Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan kepada kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

2.1.3.5.10. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, 

karena dari dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. 

2.1.3.6.Evaluasi 

Menilai hasil pengajaran adalah langkah terakhir dalam prosedur 

pengajaran.Evaluasi dapat ditunjukan pada prestasi belajar siswa. Evaluasi dapat 

memberikan umpan balik bagi guru dalam rangka perbaikan setiap komponen 

proses belajar mengajar. Selain itu evaluasi berkaitan dengan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh seseorang yang mengetahui sampai seberapa jauh tujuan atau 

sasaran pendidikan yang dapat dicapai. 

Bagi guru evaluasi sangat penting karena untuk mengetahui berhasil atau 

tidaknya proses belajar mengajar. Tanpa adanya evaluasi guru tidak dapat 

mengerti kekurangan siswa, dengan adanya evaluasi maka guru dapat melihat 

seberapa jauh siswa mencapai hasil pelajaran yang sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi juga diperlukan untuk 

mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mengembangkan keterampilan atau 

bakat yang ada dalam diri peserta didik. Bentuk evaluasi dalam kegiatan 
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ekstrakurikuler misalnya simthudduror, yaitu dengan cara menampilkan sajian 

musik rebana secara kelompok. 

2.1.3.7.Alat (sarana dan prasarana) 

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran.Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai 

tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi yaitu alat sebagai perlengkapan, alat 

sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan (Moedjiono 1993:1). 

Djamarah (2002:55) mengemukakan, bahwa sebagai alat bantu dalam 

pendidikan dan pengajaran, alat material (audiovisual) mempunyai sifat sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan untuk meningkatkan persepsi. 

b. Kemampuan untuk meningkatkan pengertian. 

c. Kemampuan untuk meningkatkan transfer (pengalihan) belajar. 

d. Kemampuan untuk memberikan penguatan dan hasil yang dicapai. 

e. Kemampuan untuk meningkatkan retensi (ingatan). 

Alat  (sarana dan prasarana) juga terdiri dari ruang kelas, tape, kaset, 

kostum, dan property. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa alat (sarana dan 

prasarana) tidak bisa diabaikan dalam program pengelolaan pengajaran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa komponen 

pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, pendidik, siswa, metode, 

evaluasi, dan alat (sarana dan prasarana). 
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2.2. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan diluar jam  pelajaran tatap 

muka, dilaksanakan di sekolah untuk lebih memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan menentukan nilai atau sikap dalam rangka 

penerapan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata 

pelajaran dalam kurikulum (Depdikbud dalam Budiarto 2005: 3). 

Kegiatan kegiatan yang lebih memantapkan pembentukan kepribadian 

seperti: kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Olah Raga, Palang 

Merah Remaja (PMR), Kesenian, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan 

dengan menggunakan waktu diluar jam pelajaran yang tercantum dalam program 

kegiatan-kegiatan tersebut diatas dimaksud untuk lebih mengaitkan antara 

pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dengan keadaan dan 

kebutuhan lingkungan (Kurikulum Menengah Umum, Landasan, Program, dan 

pengembangan). 

Ditinjau dari sifatnya, kegiatan ekstrakurikuler bersifat 

terbuka.Maksudnya diperuntukan bagi semua siswa yang ingin mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler tanpa ada unsur diskriminasi selama memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Sedangkan upaya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

agar berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya dukungan dan 

kebijakan dari pihak sekolah, misalnya dengan menyediakan alat dan fasilitas 

yang ada dan memadai, dana yang mencukupi dan pengajar ekstrakurikuler yang 

profesional. 
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Kegiatan ekstrakurikuler lebih dititikberatkan pada pembinaan dan 

pengembangan kepribadian siswa secara utuh, tidak hanya mencakup 

pengembangan pengetahuan keterampilan saja, akan tetapi juga sikap, perilaku 

dan pola pikir yang utuh, dan termasuk memadukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta keimanan dan ketakwaan, kegiatan hubungan antara berbagai mata 

pelajaran, penyaluran bakat dan minat serta melingkupi upaya pembinaan 

manusia seutuhnya. 

Beberapa macam ekstrakurikuler antara lain: 

2.2.1. EkstrakurikulerPramuka 

Ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa 

cinta alam, mandiri, melaksanakan Dasadarma dan Trisatya 

2.2.2. Ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja 

Ekstrakurikuler karya ilmiah remaja merupakan kegiatan siswa untuk 

berlatih membuat karya ilmiah. 

2.2.3. Ekstrakurikuler Olah Raga 

Ekstrakurikuler basket Merupakan kegiatan siswa untuk mengembangkan 

bakat dan minat siswa terhadap olahraga. 

2.2.4. Ekstrakurikuler Kerohanian 

Ekstrakurikuler kerohanian merupakan salah satu kegiatan siswa untuk 

mendalami ilmu agama seperti baca tulis al quran dan ceramah rohani. 

2.2.5. Ekstrakurikuler Kesenian 

Ekstrakurikuler kesenian merupakan kegiatan siswa untuk meningkatkan 

dan mengasah bakat siswa dibidang seni. 
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2.3. Ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakan 

2.3.1. Pengertian Kesenian 

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang 

digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa 

manusia.Berbicara tentang seni atau kesenian, maka tidak dapat dilepaskan dari 

konteks kebudayaan yang melahirkan seni itu sendiri.Pertautan ini disebabkan 

oleh seni atau kesenian merupakan bagian dari tujuh unsur kebudayaan yang 

bersifat universal (umum), artinya sekecil atau sesederhana apapun kebudayaan 

suatu suku bangsa unsur kesenian ada di dalamnya.Menurut C. Kluchom dalam 

Koentjaraningrat (1987: 22). 

Menurut Kottak dalam carapedia.com (2012) seni sebagai kualitas, hasil 

ekspresi, atau alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya serta 

klasifikasi objek-subjek terhadap kriteria estetis.Setiap kebudayaan suku bangsa 

terdapat tujuh unsur kebudayaan yang disebut cultural universal (umum), yaitu 

meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan 

tekhnologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Menurut 

Koentjaraningrat (2002;19), Kesenian adalah ciptaan dari segala pikiran dan 

perilaku manusia yang fungsional, esteti dan indah, sehinga ia dapat dinikmati 

dengan panca inderanya yaitu penglihat, pengecap, perasa dan pendengar. 

William A. Haviland dalam carapedia.com (2012) Kesenian adalah 

keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara 

kreatif di dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. 

Kesenian dan kebudayaan lahir dalam konteks tempat dan waktu tertentu, 
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meskipun pada dasarnya bebas dan menginginkan kebebasan sesuai 

keinginannya, tetapi sebagai makhluk sosial ia terikat oleh aturan bersama. Daya 

kreativitasnya disesuaikan dengan “apa yang baik” dalam pengertian 

masyarakatnya.Setiap masyarakat memiliki “ideology” yaitu sejumlah ajaran 

tentang makna hidupnya yang menjadi pegangan dasar atau nilai-nilai dasar, 

bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak, baik sebagai makhluk 

individual maupun sebagai anggota masyarakat. 

Tradisi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kesenian tradisional, hal itu 

disebabkan kesenian tradisional merupakan perwujudan dari suatu penciptaan 

yang behubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu.Seperti halnya adat, religi, 

kegiatan masyarakat dan peristiwa lainnya.Seperti yang dikemukakan Umar 

Kayam dalam Seni tradisi masyarakat (1981: 20). 

2.3.2. Pengertian Kesenian Tradisional 

Kesenian tradisional adalah suatu bentuk seni yang bersumber dan berakar 

serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat dan 

lingkungannya.Pengolahannya berdasarkan atas cita-cita masyarakat 

pendukungnya.Cita rasa disini mempunyai pengertian yang luas, termasuk nilai 

kehidupan tradisi, pendekatan falsafah, rasa etis, dan estetis serta ungkapan 

budaya lingkungan. 

Menurut Sumaryanto (2002: 8) dinyatakan bahwa tradisional berasal dari 

kata tradisi yang berarti suatu kebiasaan yang berakar dari sekelompok 

masyarakat yang menjadikan ciri dari masyarakat tersebut, dilaksanakan sesuai 

dengan norma-norma dan nilai-nilai dari masyarakat tersebut.Dengan 
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berkembangnya zaman, biasanya suatu tradisi tetap terlaksana dalam kelompok–

kelompok masyarakat yang masih dapat menjaga keutuhan tradisi.Namun pada 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu, tradisi sudah banyak ditinggalkan. 

Kesenian sebagai pedoman bagi pemenuhan kebutuhan integratif yang 

bertalian dengan keindahan, berfungsi mengintegrasikan berbagai kebutuhan 

tersebut menjadi satu satuan system yang diterima oleh cita rasa yang langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan pembenaran secara moral dan 

penerimaan akal pikiran warga masyarakat pendukungnya (Rohidi, 2000: 11). 

Menurut Sumaryanto (2007: 7-8) dikatakan bahwa suatu fenomena 

kesenian dalam pandangan strukturalis dapat dilihat sebagai fenomena 

kebahasaan, karena kesenian pada dasarnya adalah ekspresi, perawujudan atau 

simbolisasi dari pandangan-pandangan atau perasaan–perasaan manusia. 

Pandangan dan perasaan ini ingi dikomunikasikan, disampaikan pada orang lain. 

Dengan demikian kesenian adalah wahana berkomunikasi, seperti bahasa.Jika 

demikian, kesenian memiliki aspek langue dan parole seperti bahasa.Kesenian 

sebagai sebagai gejala teradisi yang berartisuatu kebiasaan yang berakar dari 

sekelompok masyarakat yang menjadikan ciri dari masyarakat tersebut, 

dilaksanakan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dari masyarakat 

tersebut.Dengan berkembangnya zaman, biasanya suatu tradisi tetpa terlaksana 

dalam kelompok-kelompok masyarakat yang masih dapat menjaga keutuhan 

tradisi.Namun pada kelompok–kelompok masyarakat tertentu, tradisi sudah 

banyak ditingalkan. 
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Menurut Sedyawati (1980: 48) tradisional biasa diartikan segala sesuatu 

yang sesuai denga tradisi, sesuai denga kerangka, pola-pola, bentuk maupun 

penerapan yang selalu berulang.Sedangkan menurut Rohidi (2000: 101) kesenian 

tradisional atau biasa dikatakan kesenian asli Indonesia terbagi menjadi berpuluh 

kesenian daerah yang terdiri dari seni rakyat dan seni klasik.Seni rakyat 

berkembang secara beragam di desa-desa dan seni klasik berkembang terutama 

dipusat–pusat pemerintahan kerajaan (tempo dulu) di Indonesia.Kesenian 

tradisional itupun mungkin ada pada masyarakat suku bangsa terasing berupa 

kesenian lokal, atau juga pada masyarakat daerah perbatasan. 

Bastomi (1988: 54) menyatakan bahwa kesenian tradisional adalah 

kesenian yang khas dan erat sekali hubungannya bahkan sama sekali tidak 

terlepas dari alam dan segala aspek kehidupan masyarakat daerah sebagai 

pendukungnya.Slamet dalam Sinaga (2001: 71) berpendapat bahwa kesenian 

tradisional merupakan bentuk seni yang bersumber dan berakar serta telah 

dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat dilingkungannya.Kehidupan dan 

pengolahan kesenian tradisional didasarkan atas cita rasa masyarakat 

pendukungnya, meliputi pandangan hidup, nilai kehidupan tradisi, rasa etis serta 

ungkapan budaya lingkungan yang kemudian diwariskan pada generasi 

penerusnya. 

Kesenian tradidsional adalah kesenian asli yang lahir karena adanya 

dorongan emosi dan kehidupan batin yang murni atau dasar pandangan hidup dan 

kepentingan pribadi masyarakat pendukungnya.Kesenian tradisional merupakan 

ungkapan batin yang dinyatakan secara simbolis yang menggambarkan arti 
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kehidupan masyarakat pendukungnya.Maka dari itu nilai yang terkandung dalam 

kesenian tradisional adalah nilai kepribadian dan nilai pandangna hidup 

masyarakat pendukungnya. 

Kesenian tradisional akan hidup terus menerus selama tidak ada  

perubahan pandangan hidup pemiliknya. Kesenian tradiasional akan mati atau 

punah jika pandangan hidup serta nilai–nilai kehidupan masyarakat 

pendukungnya tergerser oleh nilai–nilai baru. Dalam Bastomi (1988: 16) adapun 

ciri–ciri kesenian tradisional adalah : 

a. Merupakan gagasan kolektif masyarakatnya. 

b. Tema gagasan atau wujudnya mengandung ciri-ciri khusus yang dimili oleh 

kelompok masyarakatnya. 

c. Gagasan kolektif itu dinilai sedemikian tinggi oleh warga masyarakat yang 

bersangkutan sehingga menjadi kebanggaan mereka bersama. 

d. Adanya pengakuan dari orang atau kelompok masyarakat lain dalam rangka 

interaksi sosial. 

Kasim dalam Bastomi (1988: 59) menyatakan bahwa hasil kesenian 

tradisional biasanya diterima sebagai tradisi oleh masyarakat.Kesenian tradisional 

adalah pewaris yang dilimpahkan dari angkatan tua kepada angkatan yang muda. 

Kesenian tradisional adalah kesenian yang lahir dari masyarakat yang erat 

hubungannya dengan adat istiadat dan bersifat kedaerahan serta telah dirasakan 

sebagai pemilik dari masyarakat itu sendiri, diwariskan secara turun temurun dari 

angkatan tua kepada generasi muda. Kesenian tradisional bukan sesuatu yang 

bersifat baku, melainkan bersifat fleksibel karena kesenian tradisional dapat 
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menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat pendukungnya 

tidak mampu lagi menjaga kelestarian kesenian tradisional tersebut. 

2.3.3. Pengertian Kesenian Gogonjakan 

Kesenian Gogonjakan adalah modifikasi dari kesenian Gondang Jawa 

Barat.Pertunjukan kesenian gondang pada awalnya merupakan upacara 

penghormatan kepada Dewi sri, yang dianggap dapat memberikan kesuburan 

tanah, sehingga masyarakat memperoleh hasil panen yang melimpah. 

Kesenian Gondang Jawa Barat, atau disebut Gondang Buhun, adalah seni 

tetabuhan (tutunggulan) yang disertai dengan nyanyian. Alatnya adalah sebuah 

lisung (lesung, wadah untuk menumbuk padi) dan halu (alu), penumbuk padi 

terbuat dari sebatang kayu. Bunyi lesung dihasilkan dari tumbukan alu, yang bisa 

dilakukan ke berbagai bagian lesung, baik ke bagian dalam maupun bagian luar 

(Disparbud provinsi Jawa Barat  2009). 

 

Menurut Sariyun (1991; 7) Seni Gondang dikembangkan di daerah Jawa 

Barat oleh para leluhur pesyiar agama Islam, salah satu contoh dari tokoh tersebut 

adalah Kangjeung Syeh Syarif Hidayatulloh atau yang dikenal dengan Sunan 

Gunung Jati. Bentuk seni ini digunakan sebagai alat untuk menyebarkan agama 

islam di daerah Jawa Barat. setiap cerita yang diceritakan dalam pagelaran 

kesenian Gondang Jawa Barat ini hampir sama, yaitu ber-gondang ria. Ceritanya, 

Ada sekelompok putri remaja sedang ber-gondang ria, tiba-tiba datang lah 

sekelompok remaja putra merayu para remaja putri. Para remaja putri ini menolak 

dengan tegas rayuan si remaja putra.Dirayu sampai beberapa kali rayuan, embel–

embel dan janji, di tolak terus.Setelah beberapa kali rayuan, akhirnya luluh juga. 

Tapi walaupun begitu, para remaja putri ini akan menerima para remaja putra 

dengan syarat–syarat tertentu (Rizal Dp wordpress 2009). 

http://www.disparbud.jabarprov.go.id/
http://rizaldp.wordpress.com/2009/07/09/kesenian-gondang
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Pada musim kemarau yang panjang, dan hujan tak kunjung turun, 

masyarakat melakukan upacara minta hujan yang disebut dengan iring-iring 

kucing.Dalam upacara ini, seekor kucing dan ayam jago diarak keliling 

kampung.Pelaksanaannya pada malam hari, dan tandanya dimulai dengan 

tutunggulan galuntang.Setelah itu, rombongan Gondang bersiap untuk keliling 

kampung mengarak kedua binatang tersebut.Lesung digotong beramai-ramai, 

sementara alat musik Ronggeng Gunung ditabuh bersahut-sahutan.Setelah sampai 

di suatu tempat, kucing dan ayam jago dimandikan, kemudian dilepas.Gondang 

pun dimainkan. 

 

2.4. Kerangka Berpikir 

Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan, kesenian senantiasa terkait 

dengan aspek-aspek keagamaan, ekonomi, bahasa maupun sosial budaya, 

sehingga dapat diartikan pula bahwa kesenian merupakan salah satu aktivitas 

budaya masyarakat yang dalam kehadirannya tidak dapat berdiri sendiri. 

Adanya perbedaan kondisi lingkungan masyarakat pendukung kesenian 

tradisional maka menyebabkan kesenian yang berkembang disuatu daerah 

berbeda dengan daerah yang lain. Salah satu contohnya adalah kesenian yang 

lahir karena adanya akulturasi budaya di masyarakat adalah kesenian Gondang 

Jawa Barat yang masuk ke Kabupaten Brebes menjadi kesenian Gogonjakan, 

karena letak geografis Kabupaten Brebes berada tepat di perbatasan antara 

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga menyebabkan terjadinya 



28 

 

 
 

akulturasi budaya atau percampuran budaya tanpa merusak atau mengganti 

budaya daerah setempat.  

Pembelajaran kesenian daerah merupakan kebutuhan yang sangat penting 

di sekolah-sekolah karena maraknya budaya asing yang masuk, oleh karena itu 

SMA Negeri 1 Tanjung mengadakan kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan sebagai wujud keprihatinan terhadap kebudayaan tradisional 

Indonesia yang sudah mulai terkikis oleh zaman. 

Dalam penelitian ini kerangka berfikir pembelajaran ekstrakurikuler 

kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes adalah 

sebagai berikut: 

 

  Kesenian daerah  Gogonjakan         ekstrakurikuler  

 

   persiapan        pembelajaran  

   pelaksanaan 

   evaluasi                                                proses pembelajaran  

   tindak lanjut     

      

                               keberhasilan pembelajaran 

 

Gambar 01. Skema Kerangka Berpikir  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam hal ini 

objek penelitiannya adalah PembelajaranEkstrakurikuler Kesenian Gogonjakan di 

SMA Negeri 1  Tanjung Kabupaten Brebes. Sifat kualitatif penelitian ini 

mengarah pada mutu dan kedalaman uraian, yakni pembahasan tentang 

PembelajaranEkstrakurikuler Kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1  Tanjung 

Kabupaten Brebes. 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

ilmiah.Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penelitian yang baik dan benar 

maka seorang peneliti perlu memperhatikan cara-cara penelitian atau lebih 

dikenal dengan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti, 

sehingga memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan kondisi yang ada di 

lapangan. 

Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami objek 

penelitian. Metode tersebut merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh 

seorang peneliti. Metode penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan dasar 

untuk mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan memperoleh hasil 

yang akurat dan benar. 

Deskriptif adalah penguraian tentang kejadian-kejadian berdasarkan data-

data baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bogdan dan Taylor (dalam 
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Sumaryanto2001:2), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller (dalam 

Sumaryanto2001: 2), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai tradisi 

tertentu dalam penelitian sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan 

pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam Bahasannya dan dalam peristilahannya. 

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan pada metode 

kualitatif, mengadakan, menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki 

seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya 

bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 

peneliti dan subjek penelitiannya, (Moleong 2001:27). 

 

3.2.  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Tanjung Brebes. 

3.2.2. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah Pembelajaran Ekstrakurikuler Kesenian 

Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk mengolah data yang diperlukan (Nazir, 1988: 21).Pengumpulan 

data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, wawancara mendalam dan 

observasi. Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji tulisan-tulisan yang berkenaan 

dengan sasaran yang dikaji. Studi dokumen digali dari perorangan atau lembaga 

yang berupa artikel, foto, gambar dan sejenisnya. Wawancara mendalam secara 

khusus ditujukan kepada informan terpilih (informan kunci) yang didasarkan atas 

penilaian terhadap calon informan yang paling mengetahui tentang gejala yang 

dikaji, ingin dipahami, dan tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian, serta 

hal yang berkenaan dengan objek penelitian. Informan penelitian ini adalah 

Kepala Sekolah,Guru pengajar ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan dan siswa-

siswi SMA Negeri 1 Tanjung. Wawancara ini berisi pertanyaan yang bermuara 

pada masalah PembelajaranEkstrakurikuler Kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 

1  Tanjung Kabupaten Brebes. 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang benar. Data yang 

dimaksudkan adalah data-data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian tersebut, 

untuk kepentingan pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut : 

3.3.1. Teknik Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara cermat di lapangan terhadap 

obyek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sumaryanto2001:17), 
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pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara 

berperan serta dan tidak berperan serta. Pengamatan menurut Moleong (dalam 

Sumaryanto2001:17), dapat pula di bagi ke dalam pengamatan terbuka dan 

pengamatan tertutup. Pengamatan terbuka diketahui oleh subjek dengan sukarela 

memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang 

terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang lain yang sedang mengamati 

mereka. Sebaliknya, pada pengamatan tertutup adalah pengamat beroperasi tanpa 

diketahui oleh subjeknya. 

3.3.1.1. Jenis-jenis Observasi menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sumaryanto 

2001:17) adalah Observasi Partisipan dan Nonpartisipan  

a. Observasi Partisipan : Observer turut ambil bagian dalam kehidupan 

observee. 

b. Observasi Nonpartisipan : Observer hanya sebagai pengamat, tidak turut 

dalam kehidupan observee. 

Pengumpulan data melalui teknik observasi dilakukan di SMA Negeri 1 

Tanjung  Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dilakukan dengan metode 

observasi Nonpartisipan, karena peneliti hanya mengamati saja tidak ikut kedalam 

kegiatan pembelajarannya, dengan menggunakan observasi terbuka yang mana 

diketahui oleh subjeknya. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mengamati 

proses kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakanmeliputi 

bagaimana proses pembelajaran, metode dan strategi yang digunakan, mengetahui 

minat siswa, sarana dan prasarana serta sikap siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakandi SMA Negeri 1 Tanjung. 



33 

 

 
 

3.3.2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang memberikan atau yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong2001:135). Wawancara (interview) adalah 

sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (Arikunto, 1998: 145). Jenis wawancara menurut 

Gaba dan Lincoln (2000:137-139) meliputi : a) wawancara oleh tim panel, b) 

wawancara tertutup dan wawancara terbuka, c) wawancara riwayat secara lisan, 

dan wawancara terstruktur dan tak terstruktur. 

Macam-macam Wawancara menurut Sudarwin Danim (2002:132):  

a. Wawancara Tertutup. Pada wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan difokuskan 

pada topik-topik khusus atau umum. Panduan wawancara dibuat cukup rinci. 

Pewawancarapun bekerja, sebagian besar dipandu oleh item-item yang dibuat 

meskipun tetap terbuka berfikir divergen. 

b. Wawancara Terbuka, yaitu peneliti memberikan kebebasan diri dan 

mendorongnya untuk berbicara secara luas dan mendalam. Pada wawancara 

dengan format terbuka, subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam 

menentukan isi wawancara. 

  Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka, agar peneliti dapat menentukan pertanyaan atau isi dari wawancara itu 

sendiri secara lebih luas. Pertanyaan akan disampaikan kepada informan secara 

khusus, yakni Siswa, Guru Pengajar dan Sepala Sekolah. Peneliti bisa bertanya 
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secara mendalam dan luas tentang hal yang berkaitan dengan ekstrakurikuler 

Kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes. Pertanyaan 

ini secara khusus ditujukan kepada : 

1) Kepala Sekolah  

 Guna memperoleh informasi tentang awal mula Kesenian 

Gogonjakandipilih sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 

Tanjung. Untuk mengetahui keadaan siswa, tujuan pembelajaran ekstrakurikuler 

kesenian Gogonjakan, prestasi siswa, kelengkapan sarana dan prasarana serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler 

Kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung. 

2) Guru pengajar ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan 

 Pada wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

bagaimana proses pembelajaran pada kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan, strategi yang digunakan, usaha memotivasi siswa, pengalaman 

mengajar.  

3) Siswa–siswi SMA Negeri 1 Tanjung  

 Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana tanggapan dan 

antusiasme siswa, motivasi mengikutinya, keterlibatan siswa serta kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakandi SMA Negeri 1 Tanjung. 

 Hasil wawancara diharapkan dapat mengumpulkan data sebanyak–

banyaknya tentang ekstrakurikuler kesenian Gogonjakandi SMA Negeri 1 

Tanjung selaras dengan masalah yang ingin diketahui oleh peneliti. 
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3.3.3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

budaya, agenda dan sebagainya (Arikunto1998:236). Pengumpulan dokumen 

digunakan sebagai bahan untuk menambah informasi yang diteliti.Pertimbangan 

dipilihnya teknik dokumentasi yaitu karena dokumentasi merupakan sumber data 

yang stabil dalam menunjukkan suatu fakta, mudah didapat dan peristiwanya 

telah berlangsung. 

 Pengumpulan dokumen meliputi data tentang pembelajaran 

ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung. Dokumen 

tersebut dapat berupa foto-foto dan arsip–arsip sekolah. Makalah atau artikel 

dalam suatu majalah atau koran dapat diambil sebagai data tambahan apabila 

memiliki isi atau informasi yang sesuai dengan penelitian, sehingga data ini 

mampu mengungkap gejala–gejala pada waktu sebelumnya. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2001:190) teknik analisis data adalah cara 

menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk mengambil kesimpulan 

hasil penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan cara menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yang telah diperoleh dari penelitian di 

lapangan, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Proses 

pengolahan data dimulai dengan mengelompokan data-data yang terkumpul 
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melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka maupun catatan 

yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini untuk diklasifikasikan dan 

dianalisis berdasarkan kepentingan penelitian. Hasil analisis data tersebut 

selanjutnya disusun dalam bentuk laporan dengan teknik deskriptif analisis, yaitu 

dengan cara mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data yang telah 

terkumpul dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. 

 Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto2001:21), menegaskan bahwa 

teknik analisis data deskriptif kualitatif  senantiasa berkaitan dengan kata-kata dan 

bukan rangkaian angka. Data yang terkumpul dari berbagai cara ini semua tetap 

diurai dengan kata-kata. Analisis tersebut dibagi dalam tiga tahap, yaitu; 

3.4.1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses 

analisis data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data. 

3.4.2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk wacana naratif 

(penceritaan kronologis) yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang 
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banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk disederhanakan dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3.4.3. Kesimpulan / Verivikasi 

 Verifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab dari awal 

pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif harus mampu mencari benda-

benda, mencatat keteraturan , pola-pola, konfigurasi yang semua itu merupakan 

satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada keterkaitan alur, sebab akibat, 

serta preposisi. Di bawah ini merupakan skema analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2001: 23). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 02. Skema Analisis Data Kualitatif menurut Miles danHuberman 

dalam Sumaryanto (2001:23). 

 

Hasil dari penelitian ini disasarkan dari definisi–definisi yang ada 

kemudian diolah untuk menjadi suatu konsep yang teratur.Konsep inilah yang 

dijadikan alat mencapai data dan analisis data oleh penulis. 

 

 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

 

 

 

Penyajian data 

 

Menarik kesimpulan 
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3.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu aplikasi studi yang 

menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama (Denzin, dalam 

Sudarwan Danim, 2002:37). Denzin mengemukakan empat bentuk triangulasi, 

yaitu : 

3.5.1. Triangulasi Sumber (Sources Triangulation) 

 Triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk melakukan pengecekan 

dan pengecekan ulang serta melengkapi informasi. 

3.5.2. Triangulasi Metode (Methods Triangulation) 

 Seperti halnya triangulasi sumber, triangulasi metode memungkinkan 

peneliti untuk melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh dengan metode 

tertentu dengan metode lain. 

3.5.3. Triangulasi investigator (Investigators Triangulation) 

 Triangulasi investigator triangulasi peneliti dimungkinkan bila penelitian 

dilaksanakan secara kelompok.Hal ini dianggap penting karena dalam menelaah 

fenomena, setiap peneliti melihatnya dari sisi panddang yang berbeda. 

3.5.4. Triangulasi Teori (Theories Triangulation) 

 Pada triangulasi teori ini digunakan untuk melihat realita dapat 

mengundang perbedaan hasil. Karena teori dikembangkan dari paradigma yang 

berbeda, perlu ditegaskan bahwa peneliti tidak bias serta merta menerima 

kehadiran triangulasi teori. 

 Tahap ini merupakan tahap akhir dari setiap penelitian sebagai upaya 

melaporkan hasil penelitiannya kepada khalayak umum. Setelah data dianalisis 
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dan ditafsirkan, peneliti segera mengembangkan kesimpulan yang akan dijadikan 

dasar dalam mengembangkan implikasi dan saran yang relevan. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber peneliti melakukan pengecekan 

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan metode 

yang berbeda.Teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan menggunakan 

sumber data informasi dari kepala sekolah,guru SMA (pelatih ekstrakurikuler 

kesenian Gogonjakan) dan siswa tentang pembelajaran ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakandi SMA Negeri 1 Tanjung. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

4.1.1. Lokasi SMA Negeri 1 Tanjung 

SMA Negeri 1 Tanjung berlokasi di Jl. Cemara Kelurahan Lemahabang, 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, luas tanah di SMA Negeri 1 Tanjung 

mencapai 29.850 M² dan luas bangunan 18.000 M². Secara geografis SMA Negeri 

1 Tanjung menghadap kearah timur, tepat di depan kantor Kepala Desa Sengon 

Kecamatan Tanjung. 

Batas wilayah SMA Negeri 1 Tanjung adalah sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara :Perumahan Penduduk, Puskesmas Kecamatan Tanjung dan 

Polsek Tanjung 

2) Sebelah Timur :Balai Desa Sengon Kecamatan Tanjung 

3) Sebelah selatan :Pemukiman Penduduk dan Balai Desa Lemahabang 

Kecamatan Tanjung 

4) Sebelah Barat :Areal persawahan / pertanian bawang merah dan cabai 

Lokasi SMA dapat ditempuh dari arah Brebes dengan menggunakan 

angkutan umum jurusan Tanjung Losari, setelah melewati jembatan sungai 

Kebuyutan lalu turun dan ganti menggunakan ojek atau becak dengan jarak 

tempuh sekitar 500 m kearah selatan, atau bisa juga ditempuh menggunakan 

sepeda motor dari arah desa Kersana yang berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Tanjung. 



 

 

 

 

41 

 

Gambar 03. Denah Lokasi SMA Negeri 1 Tanjung 

(Gambar : Ade Ivan Mustaghfirin, 2013) 

 

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 1 Tanjung 

SMA Negeri 1 Tanjung mempunyai Visi, Misi dan Tujuan mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan.Visi dari SMA Negeri 1 Tanjung adalah 

terwujudnya generasi muda yang bermutu dan dibutuhkan masyarakat. 

4.1.1.1.Misi SMA Negeri 1 Tanjung 

Misi dari SMA Negeri 1 Tanjung adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan  ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Membentuk insan berakhak mulia. 

3) Menyiapkan peserta didik untuk masuk Perguruan Tinggi. 

4) Melaksanakan  Bimbingan dan Pembelajaran secara intensif 

5) Meningkatkan pembinaan Ekstrakurikuler : Keagamaan, Pramuka, Olahraga, 

Bahasa dan sastra, komputer dan Seni. 
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6) Menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, rapi dan indah. 

7) Menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai, sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

4.1.1.2.Tujuan SMA Negeri 1 Tanjung  

 Selain Visi dan Misi, SMA Negeri 1 Tanjung juga mempunyai tujuan, 

demi mendukung kegiatan pendidikan sekolah, yaitu : 

1) Terciptanya lingkungan sekolah yang semakin nyaman, rapi, bersih, indah, 

aman, sejuk, dan sehat (7K). 

2) Meningkatnya kedisiplinan peserta didik dalam mentaati tata tertib sekolah dan 

efektif dalam pelaksanaan ekstrakurikuler. 

3) Tersedianya 7 (tujuh) ruang kelas yang menggunakan sarana pembelajaran 

berbasis ICT. 

4) Meraih prestasi dibidang Olympiade dan Karya Ilmiah (minimal peringkat 2 

tingkat kabupaten). 

5) Perintisan mewujudkan Wana Wiyata Mandala. 

Demikian Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 1 Tanjung. Seperti kutipn 

dari buku pasal 1 UU SISDIKNAS tahun 2003 (dalam Jamal Ma’mur. 2011: 29) 

menyatakan bahwa “diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia”. 

Visi, Misi dan Tujuan diterapkan di SMA Negeri 1 Tanjung juga mempunyai 

tujuan yang sama yaitu, bukan hanya menjadikan anak yang berprestasi, namun 

juga untuk memdidik anak untuk mempunyai akhlak yang mulia demi kelancaran 

dan pencapaian prestasi yang unggul untuk siswa – siswi SMA Negeri 1 Tanjung. 
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4.1.3. Keadaan Fisik SMA Negeri 1 Tanjung 

SMA Negeri 1 Tanjung memiliki beberapa ruangan standar, ruang tersebut 

terdiri atas ruang kelas yang berjumlah 26 ruang kelas yang terdiri dari 8 kelas X 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kelas XI terdiri dari 9 kelas diantaranya kelas XI IPS 1, 2, 

3, 4, 5 dan IPA 1, 2, 3, 4 serta kelas XII terdiri dari 9 kelas diantaranya kelas XI 

IPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan IPA 1, 2, 3. Selain ruang kelas ada juga ruang yang lain 

seperti ruang Guru, ruang Kepala Sekolah, ruang Tata Usaha, kamar mandi, ruang 

tamu, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang BK, ruang OSIS, aula, hall, ruang 

UKS, ruang dapur, gudang, masjid, ruang musik, sanggar pramuka dan kopsis. 

 

Gambar 04. Bangunan depan SMA Negeri 1 Tanjung 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin 18 Januari 2013). 

 

Disediakan juga satu rumah dinas untuk penjaga sekolah, lapangan olah 

raga dan kantin. Terdapat 3 penjaga tapi hanya satu yang menempati rumah dinas 
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karena dua dari penjaga sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, terdapat juga 

lapangan dan fasilitas olah raga seperti lapangan Tenis, Sepak bola dan Basket 

ketiganya digunakan untuk kegiatan pembelajaran olah raga maupun digunakan 

sebagai tempat untuk berlangsungnya peringatan upacara tingkat Kecamatan pada 

hari – hari besar tertentu seperti upacara hari besar kemerdekaan RI. 

 

Gambar 04. Aula SMA Negeri 1 Tanjung 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin 18 Januari 2013). 

 

Pada Gambar 3 terdapat ruang aula SMA Negeri 1 Tanjung merupakan 

ruangan serba guna yang biasa digunakan untuk acara kegiatan sekolah seperti 

acara pertemuan, acara perpisahan sekolah maupun acara pementasan kegiatan 

kesenian. 
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Gambar 05.Hall SMA Negeri 1 Tanjung sedang dalam tahap renovasi 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 18 Januari 2013). 

 

 

 
Gambar 06. Gerbang Utama SMA Negeri 1 Tanjung 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 18 Januari 2013). 
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Tabel 1 

Jumlah dan Kondisi Ruangan SMA Negeri 1 Tanjung 

Jenis Ruang 
Jumla 

(Ruang) 

Luas 

(m
2
) 

Kondisi Ruang  *) ( Jml Rg) 
KET 

B RR RB 

R. TEORI 24 1.728 V - - - 

R. PRAKTIK 1 72 V - - - 

LABORATORIUM 

a. Lab. Kimia 

b. Lab. Biologi 

c. Lab. Fisika 

d. Lab.Komp 

e. Lab. Bahasa 

 

1 

1 

1 

1 

1 

480 

120 

120 

120 

120 

120 

 

v 

v 

v 

v 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERPUSTAKAAN 1 120 V - - - 

R. Guru 1 120 V - - - 

R. Tata Usaha 1 52 V - - - 

R. Kepala Sekolah 1 24 V - - - 

R. Istirahat Kasek 1 24 V - - - 

R. BK/Konsultasi 1 48 V - - - 

R. OSIS 1 24 V V - - 

R. UKS 1 15 - V - - 

R. Dapur 1 32 V - - - 

Rumah Penjaga 1 36 V - - - 

Aula 1 225 - V - - 

Hall 1 144 - V - - 

WC/ KM Guru/Tu 5 48 V - - - 

WC/ KM Siswa 23 69 - V - - 

WC/ KM Kasek 1 6 V - - - 

Gudang 1 24 V - - - 

Masjid 1 81 - V - - 
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Ruang Musik 1 32 V - - - 

Sanggar Pramuka 1 24 V - - - 

Kopsis 1 12 V - - - 

 

*) Kondisi : B = baik, RR = rusak ringan, RB = rusak berat. 

 

Sumber : Arsip SMA Negeri 1 Tanjung 

 

Selain dari ketersediaan ruangan, SMA Negeri 1 Tanjung mempunyai 

faktor penunjang dan faktor penghambat diantaranya : 

4.1.2.1. Faktor Penunjang 

4.1.2.1.1. Suasana sejuk, nyaman, jauh dari polusi dan kebisingan, di tengah-

tengah lingkungan pemukiman penduduk, lingkungan areal pertanian dan 

lingkungan perkantoran. 

4.1.2.1.2. Suasana lingkungan yang tenang sebagai pendukung keberhasilan 

proses pembelajaran. 

4.1.2.1.3. Sarana/prasarana cukup dan hal ini dapat memotivasi siswa untuk 

lebih meningkatkan penguasaan ilmunya, terutama lahan dengan luas+ 3 Ha yang 

sangat mungkin pengembangan fisik sekolah 

4.1.2.2. Faktor Penghambat 

4.1.2.2.1. Keadaan Tanah 

Luas tanah di SMA Negeri 1 Tanjung mencapai 29.850 M² dan luas 

bangunan 18.000 M². Mengingat lokasi  SMA Negeri 1 Tanjung bekas tanah 

persawahan serta kondisinya masih labil dan terlalu rendah, maka bila turun hujan 

menimbulkan genangan–genangan air, saluran tidak mampu menampung air 
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hujan, bahkan sering mengakibatkan lapangan upacara dan olahraga (Sepak bola) 

kebanjiran. Dengan demikian  saluran air perlu ditambah/diperbaiki. 

4.1.2.2.2. Transportasi 

Karena letaknya jauh dari jalan raya yang dilalui angkutan umum (mobil) 

yang langsung menjangkau sekolah.Bagi pegawai dan peserta didik yang tidak 

memiliki kendaraan sendiri, harus naik becak, sehingga menambah ongkos 

/pengeluaran harian. Selain itu kendala lain jika musim hujan, terowongan kereta 

api tergenang air, sehingga menghambat perjalanan. 

4.1.2.2.3. Kedisiplinan  

Intensitas angka keterlambatan peserta didik ke sekolah sulit teratasi, 

karena letak rumah siswa jauh dari sekolah, bahkan ada yang diluar provinsi 

(Jawa Barat).Termasuk pegawai dan guru sebagian rumahnya jauh dari 

sekolah.Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas menjadi salah satu faktor. 

4.1.4. Tenaga Pengajar, Tenaga Pendukung dan Siswa 

Seluruh guru pengampu/guru yang mengajar, serta staf karyawan di SMA 

Negeri 1 Tanjung ada 76 guru, baik kepala sekolah, guru mapel, guru kelas, guru 

penjaskes, guru komputer, guru ekstrakurikuler maupun pengurus TU. Guru yang 

telah menjadi pegawai tetap atau PNS ada sebanyak 41 guru. Dan yang masih 

menjadi guru bantu sebanyak 14 guru. Petugas TU berjumlah 5 orang yang sudah 

PNS. 
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Tabel 2 

Tenaga pengajar dan tenaga pendukung SMA Negeri 1 Tanjung tahun ajaran 

2012/2013 

No Tenaga Kependidikan Negeri Swasta 

1 Kepala Sekolah 1 - 

2 Guru 40 14 

3 Tenaga Tata Usaha 5 5 

4 Penjaga - 6 

5 Laborant - 1 

6 Tukang kebun - 2 

7 Pustakawan - 2 

 Jumlah 46 30 

 

Sumber :ArsipSMA Negeri 1 Tanjung 

 

 

Jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung semua berjumlah 961 

siswa.Kelas X terdiri dari 9 (Sembilan) kelas, keseluruhan berjumlah 325 siswa, 

kelas XI terdiri dari 9 (Sembilan) kelas, keseluruhan berjumlah 334 siswa dan 

kelas XII terdiri dari 8 (delapan) kelas, keseluruhan berjumlah 302 siswa. 

Tabel 3 

Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Tanjung 

Jumlah Rombel Jumlah Siswa 

Kelas X 9 Kelas X 325 

Kelas XI 9 Kelas XI 334 

Kelas XII 8 Kelas XII 302 

 

Sumber :Arsip SMA Negeri 1 Tanjung. 
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Tabel 4 

Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Tanjung Menurut Agama 

Jumlah Siswa Menurut Agama 

Islam 936 

Kristen 23 

Katholik - 

Hindu - 

Budha 2 

Jumlah 961 

 

Sumber :Arsip SMA Negeri 1 Tanjung 

 

4.1.5. Fasilitas yang Tersedia di SMA Negeri 1 Tanjung 

Fasilitas di SMA Negeri 1 Tanjung sudah cukup memadai. Diantaranya 

SMA Negeri 1 Tanjung mempunyai beberapa ruang kelas untuk pembelajaran 

teori siswa, ruang tersebut terdiri atas ruang kelas yang berjumlah 26 ruang kelas 

yang terdiri dari 8 kelas X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kelas XI terdiri dari 9 kelas 

diantaranya kelas XI IPS 1, 2, 3, 4, 5 dan IPA 1, 2, 3, 4 serta kelas XII terdiri dari 

9 kelas diantaranya kelas XI IPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan IPA 1, 2, 3. Selain ruang kelas 

ada juga ruang yang lain seperti ruang Guru, ruang Kepala Sekolah, ruang Tata 

Usaha, kamar mandi guru dan siswa, ruang tamu, perpustakaan, laboratorium 

IPA, ruang BK, ruang OSIS, aula, hall, ruang UKS, ruang dapur, gudang, masjid, 

ruang musik, sanggar pramuka dan kopsis. 

Sekolah juga mempunyai lahan kosong yang memungkinkan untuk 

pengembangan sekolah. Lahan kosong tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk 

fasilitas olahraga. Terdapat banyak fasilitas olahraga di SMA Negeri 1 Tanjung 
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seperti Lapangan Bulu Tangkis Indoor yang terleatak di dalam aula SMA Negeri 

1 Tanjung, arena Tenis Meja, Lapangan Tenis outdoor, Lapangan Sepak Bola, 

Lapangan Basket dan Lapangan voli. 

Selain fasilitas olah raga, di SMA Negeri 1 Tanjung juga terdapat fasilitas 

kesenian, baik kesenian daerah maupun kesenian modern seperti seperangkat alat 

band dan karawitan jawa yang terdapat di ruang kesenian. Sehubungan dengan 

adanya renovasi sekolah, maka sebagian alat kesenian dipindahkan sementara di 

ruang aula SMA Negeri 1 Tanjung. 

 

 

Gambar 08. Alat kesenian 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 18 Januari 2013). 
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Alat kesenian tersebut sering digunakan siswa pada kegiatan 

ekstrakurikuler kesenian yang diadakan pada setiap hari sabtu setelah kegiatan 

belajar mengajar disekolah telah selesai. 

4.1.6. Prestasi SMA Negeri 1 Tanjung 

SMA Negeri 1 Tanjung merupakan sekolah yang cukup sering 

berpartisipasi dalam kegiatan acara perlombaan yang di adakan di tingkat 

Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten baik di tingkat akademis maupun non 

akademis. Hal ini dibuktikan oleh kepala SMA Negeri 1 Tanjung yaitu Bapak 

Sunaryo yang mempunyai banyak prestasi dan penghargaan yang diraih seperti 

mengikuti kejuaraan Olympiade Sains Matematika, LKTI Penegak tingkat 

Provinsi dan lomba Administrasi DWP Dinas P&K. Begitu banyak penghargaan 

yang didapat oleh beliau, sehingga memotivasi guru-guru lain untuk lebih 

mengembangkan sekolah untuk mewujudkan sekolah teladan yang berprestasi. 

Tabel 5. 

Prestasi SMA Negeri 1 Tanjung Periode 2009/2010 s.d 2011/2012. 

No Jenis Lomba Tingkat Tahun Peringkat 

1 KIR KPMDB Yogya SMA Kabupaten 2009 1 

2 Festival Paduan Suara Kabupaten 2009 1 

3 Tenis Lapangan Putra Kabupaten 2009 1 

4 Pekan Seni Tari SMA Kabupaten 2010 3 

5 LCTP GW WAP ke 3 pa. Kwarcab Brebes 2010 1 

6 LCTP GW WAP ke 3 pi. Kwarcab Brebes 2010 3 

7 LCC UUD 1945 Kabupaten 2010 3 

8 Dian Pinsat Binwil Barat Kwarcab Brebes 2010 1 

9 Bola Basket SMA Kabupaten 2011 2 

10 Bulutangkis SMA Kabupaten 2011 1 
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11 Olympiade Sains Matematika Kabupaten 2011 2 

12 Pidato Bahaya Merokok Kabupaten 2012 1 

13 Festival Band SMA Kabupaten 2012 3 

14 Saka Bhayangkara Polres Brebes Kabupaten 2012 1 

15 LCC Nasionalisme Kabupaten 2012 2 

 

Sumber :Arsip SMA Negeri 1 Tanjung. 

 

 

Gambar 09.Peran Serta PelajarSMA Negeri 1 Tanjung Pada Acara Festival Band 

Pelajar di gedung B6 FBS UNNES 

Gambar: Dokumen SMA Negeri 1 Tanjung 

 

Festival band pelajar adalah salah satu keiatan yang sering diikuti oleh 

SMA Negeri 1 Tanjung, karena guru melihat potensi dan minat siswa terhadap 

musik band masih cukup tinggi, seperti pada tahun 2012, SMA Negeri 1 Tanjung 

mendapat juara 3 dalam perlombaan Festival Band Pelajar tingkat Kabupaten. 
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Keikutsertaan SMA Negeri 1 Tanjung pada acara kesenian seperti ini tidak lepas 

dari peran Guru Kesenian yaitu Daniel Lumondo yang juga menjabat sebagai 

Ketua Dewan Kesenian Brebes cabang Kecamatan Tanjung, pembinaan kesenian 

yang dilakukan sudah banyak menuai hasil positif, hal ini dilakukan untuk 

memaksimalkan potensi yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung yang banyak 

memiliki bakat dibidang kesenian. 

 

 

Gambar 10. Tempat bukti macam–macam penghargaan 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 18 Januari 2013) 

 

4.2. Ekstrakurikuler Kesenian 

Ekstrakurikuler merupakan salah satu ekstrakurikuler yang diadakan di 

SMA Negeri 1 Tanjung, ekstrakurikuler kesenian ini mempunyai tujuan agar 
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siswa dapat mengembangkan bakat dan minat siswa terhadap kesenian baik 

kesenian daerah maupun kesenian tradisional. 

Macam–macam ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung antara 

lain : 

1) Ektrakurikuler Paduan Suara 

Ektrakurikuler Paduan Suara merupakan salah satu ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan bakat siswa dibidang menyanyi, ekstrakurikuler paduan suara 

tersebut juga digunakan sebagai pengiring upacara bendera maupun upacara hari–

hari besar lainnya. 

2) Ekstrakurikuler Band 

Ekstrakurikuler Band merupakan salah satu ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan bakat siswa bermain band, kegiatan ini diadakan setiap hari 

sabtu setelah kegiatan belajar mengajar selesai.Kegiatan ekstrakurikuler band 

diadakan selain untuk mengasah dan mengembangkan siswa di bidang musik, 

juga untuk mengikuti kegiatan perlombaan. 

3) Ekstrakurikuler Rebana 

Ekstrakurikuler rebana merupakan salah satu ekstrakurikuler kesenian 

daerah tradisional yang diajarkan di SMA Negeri 1 Tanjung,  kegiatan ini 

diadakan untuk lebih mengenalkan siswa terhadap kesenian daerah setempat. 

4) Ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakan 

Ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakan merupakan ekstrakurikuler yang 

mempelajari kesenian tradisional dari daerah Jawa Barat yang dijadikan sebagai 

salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung. 
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4.2.1. Ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakan 

Ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan merupakan salah satu 

ekstrakurikuler kesenian daerah yang diadakan selain rebana di SMA Negeri1 

Tanjung yang cukup diminati siswa karena keunikan dari kesenian tersebut dan 

merupakan ekstrakurikuler kesenian daerah yang belum pernah diajarkan di 

sekolah lain. 

Pada awalnya, kesenian Gogonjakanmerupakankesenian tradisional yang 

berasal dari daerah Jawa Barat, diJawa Barat nama kesenian ini adalah Kesenian 

Gondang. Kesenian Gondang awalnya biasa dilakukan setelah panen, karena hasil 

padi yang melimpah. Juga merupakan luapan kegembiraan serta rasa syukur 

kepada Allah SWT.Bukan hanya para penduduk yang panen saja yang 

bergembira, tetapi juga merupakan suatu kesempatan bagi kaum muda untuk 

mendapatkan pasangan.Adapun alat-alat kesenian Gondang diantaranya adalah 

Lesung, alu, Kendang, dan Gong.Kesenian ini merupakan penghormatan terhadap 

Dewi sri yang dalam mitologi Sunda dipercaya sebagai Dewi Padi. 

Perubahan nama kesenian Gondang Jawa Barat menjadi kesenian 

Gogonjakankarena adanya modifikasi dan penyederhanaan pada isi, alat musik 

yang dimaikan dan bentuk permainannya menjadi lebih mudah dan simple, hal ini 

dikarenakan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan potensi 

siswa. Arti kata Gogonjakan sendiri berasal dari bahasa Sunda yaitu gonjak, 

gonjakan  yang berarti guyonan atau bercanda. 
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Gambar 11. KesenianGogonjakan 

Sumber :Dokumen SMA Negeri 1 Tanjung. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah, Sunaryo “ekstrakuri- 

kuler Kesenian Gogonjakan sudah ada sejak 2010, tapi baru dilaksanakan pada 

tahun 2012 sampai sekarang, hal ini karena kurangnya tenaga pengajar 

professional yang memadai” (wawancara, tgl 19 Januari 2013). Dengan 

diadakannya ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakan ini siswa dapat mengetahui 

salah satu kesenian yang ada di Jawa Barat meskipun SMA Negeri 1 Tanjung 

berada di Provinsi Jawa Tengah dan dapat diakui di masyarakat Kecamatan 

Tanjung Kabupaten Brebes. 

Pemilihan Ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan ini dilandasi oleh letak 

geografis dari SMA 1 Tanjung yang berada di Kabupaten Brebes yang berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, faktor geografis ini 
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menyebabkan timbulnya akulturasi budaya atau percampuran budaya dan 

perbedaan di Kabupaten Brebes pada bahasa dan budaya. Sekitar 30% masyarakat 

Brebes sudah menggunakan bahasa dan budaya Sunda.Demikian juga siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakan ini sebagian berasal dari daerah 

Sunda, karena mungkin lebih familiar pada lagu yang lebih banyak menggunakan 

bahasa Sunda. Hal tersebut menimbulkan adanya sedikit perubahan dan 

modivikasi dari lirik lagu yang dibuat dalam tiga bahasa yaitu bahasa Sunda, 

bahasa Jawa Cirebon-an dan bahasa Indonesia, begitu juga pada permainan alat 

musik kesenian Gogonjakantersebut dibuat lebih sederhana agar siswa dapat 

dengan cepat menghafal dan memahami materi. 

 

 

Gambar 12.Pembelajaran Gogonjakan 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 17 Januari 2013). 
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Gambar 13. Siswa bermain kendang 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 17 Januari 2013). 

 

Untuk jangka menengah, SMA Negeri 1 Tanjung akan berencana untuk 

mementaskan kesenian Gogonjakan pada acara-acara penting seperti perpisahan 

Siswa-siswi sekolah, perlombaan kesenian baik tingkat kecamatan maupun 

tingkat Kabupaten, peringatan hari-hari penting seperti hari jadi Kabupaten 

Brebes sebagai pengisi acara guna lebih mengenalkan kesenian Gogonjakan 

sebagai salah satu dari bermacam–macam kesenian daerah yang hanya diadakan 

di SMA Negeri 1 Tanjung. 

Menurut Yunus selaku guru pembina eksatrakurikuler kesenian 

Gogonjakan menyampaikan bahwa “ekstrakurikuler Gogonjakan ini bisa menjadi 

salah satu andalan dan ciri khas dari SMA Negeri 1 Tanjung, hal ini dikarenakan 
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sangat jarang ada sekolah yang mengajarkan kesenian daerah yang hampir punah 

seperti kesenian Gogonjakan ini (wawancara 16 Januari 2013). 

Penggunaan salah satu alat musik yang berupa Lesung tersebut dinilai 

merupakan salah satu keunikan yang sampai saat ini sangat jarang di temui, 

penggunaan Lesung tersebut juga dapat menggunakan alternatiflain seperti 

penggunaan kentongan masjid, karena ada kemiripan bentuk dan suara yang 

dikeluarkan. Kesenian Gogonjakan hanya menggunakan alat musik ritmis, karena 

menggambarkan ciri khas kehidupan pada masa lalu, dimana alat-alat musik 

bernada sebagian hanya dimiliki oleh kalangan orang kaya saja. 

Ekstrakurikuler yang terbilang baru ini mendapat dukungan dari berbagai 

pihak seperti dari Kepala Sekolah, Guru dan Siswa, terbukti dengan antusiasme 

siswa terhadap kesenian Gogonjakan yang mereka nilai merupakan kesenian yang 

unik dan merupakan salah satu tantangan bagi mereka untuk meningkatkan skill 

dan pengetahuan mereka tentang kesenian Daerah. 

 

4.3. Pembelajaran Ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakandi SMA Negeri 1 

Tanjung 

Pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 

Tanjung cukup diminati oleh siswa. Ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap hari 

Rabu, jam 14.30 WIB. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan pada 

tanggal 26 Januari 2013 dengan pengampu ekstrakurikuler Gogonjakan, Yunus 

yang menyatakan bahwa ”Alokasi waktunya berjalan relatif, antara 1½ sampai 2 

jam, tergantung pada kondisi anak”. Guru ekstrakurikulerGogonjakan tidak 
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pernah memaksakan siswa untuk berlatih, karena jika dipaksakan maka hasil 

pembelajaran pun akan menjadi kurang efektif dan sia–sia. Beliau selalu 

memperhatikan semangat siswa, jika siswa semangat untuk mengikuti 

pembelajaran, maka pembejajaran Kesenian Gogonjakanakan dilaksanakan 

selama 2 jam, namun jika kondisi siswa tidak memungkinkan, pembelajaran akan 

dilaksanakan hanya 1 jam saja. 

Pengampu ekstrakurikuler Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung adalah 

pengampu dari guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, guru seni 

musik yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung kurang begitu menguasai kesenian 

Gogonjakan, namun dalam proses pembelajarannya, guru seni musik ikut 

mendampingi siswa. SMA Negeri 1 Tanjung memilih guru non seni musik karena 

pertimbangan pengetahuan dan kemampuan dalam proses pembelajarannya 

kepada siswa, karena sekolah tidak ingin memberikan keterampilan secara 

setengah-setengah. Sekolah ingin anak didiknya mempunyai bakat dan diajar 

secara benar untuk memberikan ilmu lebih kepada siswa. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, Sunaryo, yang 

menjelaskan bahwa “selain itu juga ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan  di 

SMA Negeri 1 Tanjung tidak diadakan hanya untuk pelengkap atau untuk hiburan 

saja, namun juga mempunyai misi untuk mengikuti lomba–lomba diluar sekolah 

dan membekali siswa sebuah keterampilan”. Itu alasan kenapa sekolah 

mengambil guru khusus untuk mengampu ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan. 

Pada pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan lebih banyak 

siswa yang berasal dari daerah yang sudah menggunakan bahasa dan budaya 
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sunda yang mengikuti karena lebih cepat mempelajari materi-materi yang 

diajarkan karena banyak menggunakan bahasa sunda meskipun sudah 

dimodivikasi dengan mencampurkan bahasa sunda, jawa Cirebon-an, dan bahasa 

Indonesia, hal ini dimaksudkan agar siswa yang berasal dari luar daerah sunda 

juga dapat mengikuti dengan baik. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan ini pun dibebaskan untuk memilih posisi atau instrument apa yang 

ingin dimainkan meskipun pada kesenian Gogonjakan hanya terdapat tiga alat 

instrument saja seperti Lesung, kendang dan gong. Siswa yang belum mendapat 

jatah berlatih pun dapat menunggu giliran sambil menghafalkan materi. 

 

 

Gambar 15. Guru mempraktekan salah satu gerakan Gogonjakan 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin 17 Januari 2013). 
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Pembelajaran Gogonjakan dilakukan secara santai dan terbuka untuk 

semua siswa, hal ini dilakukan untuk mengurangi ketegangan siswa setelah proses 

Kegiatan belajar mengajar selesai. 

4.3.1. Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Kesenian GogonjakanDalam 

Satu Pertemuan di SMA Negeri 1 Tanjung 

Proses pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan berjalan sesuai 

dengan rencana. Sesuai wawancara dengan guru pengampu ektrakurikuler 

Gogonjakan, Yunus “kegiatan ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di 

nonaktivkan atau tidak berjalan hanya saat akan menghadapi tes sekolah, libur 

sekolah, dan pada waktu sedang banyak acara disekolah”. (wawancara, tgl 14 

Januari 2013).  

Adapun proses pembelajaran ekstrakurikuler Kesenian Gogonjakandi 

SMA Negei 1 Tanjung yaitu: 

4.3.1.1. Persiapan Pembalajaran 

  Pada proses persipan pembelajaran, guru menyiapkan materi yang akan 

diajarkan. Pada proses pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Ggogonjakan, guru 

pengampu tidak diwajibkan membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, guru 

hanya menyiapkan materi yang akan disampaikan sebelum proses pembelajaran 

berlangsung sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu 

memahami materi kesenian Gogonjakan. 

4.3.1.2. Pelaksanaan Pembelajaran 

  Proses pelaksanaan pembelajaran mempunyai tiga tahapan pembelajaran 

yaitu : 
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4.3.1.2.1. Tahap awal, pembelajaran diawali oleh pembukaan dan dari 

pengampu. Pengampu memberikan sedikit tentang cerita yang 

berkaitan dengan apa yang akan dipelajarinya nantinya. Setelah 

mendengarkan sedikit cerita kemudian pengampu memberikan 

pengertian tentang alat musik, gerakan–gerakan dan lagu serta 

memberikan catatan teks lagu yang akan dimainkan. Pengampu 

memberikan fotocopy teks lagu yang ditulis dengan tiga bahasa yaitu 

bahasa Sunda, Jawa Cirebon–an dan bahasa Indonesia lalu siswa yang 

hadir menyanyikan lagu secara bersama–sama sebelum 

mempraktekan langsung dengan memainkan alat masing–masing, 

siswa yang tidak berperan sebagai penyanyi pun turut serta menghafal 

dan memahami lagu tersebut agar dapat mengikuti dan mengingat 

bagian–bagian dari materi yang diajarkan. 

4.3.1.2.2. Tahap isi, siswa diberikan untuk memilih dan mencoba alat musik 

yang tersedia. Berdasarkan wawancara, pengampu mengatakan “saya 

tidak pernah memaksakan siswa untuk memilih alat yang ingin 

dipelajarinya, saya bebaskan siswa untuk memilih sendiri, agar 

semangatnya pun bermula dari dalam diri sendiri, dengan begitu 

proses pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar”. Setelah semua 

memegang alat musik ataupun siswa yang menyanyi, pengampu 

memberikan aba–aba dengan mengawali bernyanyi terlebih dahulu 

agar siswa dapat mengikuti dan bermain secara bersama–sama. 
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4.3.1.2.3. Tahap akhir, pengampu mengajarkan cara bagaimana siswa dapat 

mengikuti dan bermain secara selaras dengan alat musik yang lain, 

karena pada kesenian Gogonjakan tidak ada notasi. Guru pengampu 

hanya menyampaikan materi dengan gerakan–gerakan yang sudah 

dicontohkan saja. Pada permainannya, guru terlebih dahulu 

menyiapkan keyboardsebagai ukuran nada yang akan diambil, setelah 

mengetahui nada dasar yang akan digunakan, maka guru pelatih 

Gogonjakanmencontohkan terlebih dahulu. guru sering menggunakan 

nada dasar D sebagai acuan siswa bernyanyifeeling musik dan 

kemampuan siswa berimprovisasi menjadi salah satu faktor 

keberhasilan dan kelancaran proses pembelajaran. 

4.3.1.3. Penilaian/Evaluasi 

Pengampu ekstrakurikuler Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung 

mempunyai cara atau kriteria sendiri dalam melakukan penilaian terhadap siswa. 

Pengampu melihat antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan, apakah siswa rajin mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler atau tidak, bagaimana semangat siswa dalam mempelajari materi 

yang diberikan pengampu kepada siswa, apakah siswa dapat memainkan alat 

musik Gogonjakan dengan baik, atau melakukan gerakan tari dan drama dengan 

cukup benar. 

Semua kegiatan proses pembelajaran perlu diadakan evaluasi. Hal ini 

untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga pengampu dapat 

bertindak cepat apabila siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Evaluasi juga 
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dapat memberikan motivasi pengampu dan siswa sehingga akan meningkatkan 

kemampuannya dalam proses pembelajaran. 

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pada model 

pembelajaran ekstrakurikuler Gogonjakan ini memperhatikan beberapa kriteria 

diantaranya: aspek kepekaan menganalisis materi yang diberikan, 

mengidentifikasi bunyi, aspek kepekaan yang meliputi kemampuan memahami 

materi secara praktik, lalu ada aspek sikap yang meliputi kemampuan siswa 

menyajikan materi di depan kelas. Proses evaluasi tersebut akan dilakukan dengan 

metode pengamatan. 

Pengampu memberikan nilai dengan cara seperti ini karena cara penilaian 

seperti itulah dinilai cocok dengan karakter siswa. Penilaian yang dilakukan tidak 

terlalu rumit, namun cukup berbobot.Pengampu dapat melihat dan langsung 

menilai seberapa besar antusias dan seberapa besar para siswa dapat mengikuti 

materi yang diberikan pengampu dalam pembelajaran Gogonjakan sehingga guru 

pengampu dapat memberikan penilaian pada buku rapor siswa. 

4.3.1.4.Tindak Lanjut 

Tindak lanjut dalam pembelajaran Gogonjakan pada ekstrakurikuler ini 

sangat penting.Sebelum mengakhiri pembelajaran, pengampu bertanya kepada 

siswa apakah sudah paham dengan materi yang diberikan, dan pengampu melihat 

perkembangan siswa. Jika pada saat akhir pembelajaran pengampu merasa bahwa 

siswa belum paham betul akan materi yang disampaikan dan dipelajari, maka 

pada minggu berikutnya atau pertemuan selanjutnya materi yang belum dipahami 
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tersebut akan diulangi lagi. Dengan begitu siswa dapat memahami dan 

memainkan lagu yang dipelajari minggu sebelumnya. 

Setelah siswa mampu dan paham akan materi yang disampaikan, tindak 

lanjut berikutnya adalah memantapkan siswa dalam memainkan Gogonjakan. 

Tujuannya agar siswa tidak canggung saat pementasan. Jika pada saat 

pembelajaran siswa sudah mantap, maka mereka tidak akan merasa canggung 

ataupun gerogi saat pementasan berlangsung, karena mereka sudah belajar dengan 

sungguh-sungguh. 

Memainkan Gogonjakan tidak mudah, karena siswa yang tidak memiliki 

kemampuan dan keahlian di bidang musik lebih sulit untuk mengikuti dan lebih 

lambat dalam pembelajaran, misalkan saja pada permainan Lesung, Lesung yang 

dimainkan oleh empat orang sering mengalami kesulitan karena ketidaksesuaian 

harmoni dan irama pukulan alu, siswa yang lebih mempunyai bakat musik dapat 

lebih cepat memahami dan lebih mudah dalam mempraktekan materi. 
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Gambar 16. Siswa putri memainkan Lesung 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 17 Januari 2013) 

 

 

Musik yang dimainkan berupa irama ritmik dan keselarasan pukulan 

masing-masing alat, pada pemain Lesung, setelah permainan musik yang 

dilakukan secara bersama-sama,  empat orang siswa putri yang bermain Lesung 

pun lalu meletakan pukulan Lesung atau alu tersebut untuk bernyanyi dan ber-

Gondang ria bersama siswa putra yang yang juga menjadi penyanyi yang juga 

berjumlah empat orang, mereka bernyanyi saling saut-menyaut, bergantian satu 

sama lain. 

Siswa harus menghafal teks yang sudah diberikan oleh guru 

pengampu.Karena itu guru pengampu mengajarkan Gogonjakan dengan sangat 

sabar dan dilakukan secara berulang ulang. Guru pengampu memberikan sedikit 
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gurauan dan lelucon untuk mengurangi rasa jenuh siswa. Guru seni musik dari 

SMA Negeri 1 Tanjung pun turut mendampingi siswa berlatih. 

Lagu yang siswa mainkan memang terdengar asing bagi siswa–siswa, 

karena lagu tersebut merupakan lagu kesenian daerah yang memang kurang 

terkenal untuk kalangan siswa yang lebih banyak menggemari musik–musik barat 

dan modern. Alat musik yang mereka mainkan memang baru mereka pelajari, 

siswa lebih dapat dengan cepat mempelajari alat musik modern seperti Drum, 

gitar maupun keyboard, karena permainan musik modern ini lebih sering didengar 

dan dimainkan oleh siswa remaja pada umumnya, oleh karena itu guru pengampu 

memberikan materi dengan sangat sabar dan dilakukan secara berulang–ulang 

agar siswa dapat mengerti dan memahami cara memainkan dan menyanyikan 

materi lagu yang sudah diberikan, karena jika siswa hanya menghafalkan saja, 

siswa akan mengalami kesulitan pada proses pembelajaran yang akan dilakukan 

pada minggu berikutnya 

Kesenian Gogonjakan mengajarkan siswa tentang kekompakan dan lebih 

mengasah kemampuan siswa dalam bermain alat musik khususnya alat musik 

daerah meskipun hanya beberapa saja. Kolaborasi antara musik, gerakan tari dan 

drama yang menjadi unsur kesenian Gogonjakan pun menjadi perpaduan gaya 

kesenian yang komplit karena siswa juga diajarkan tidak hanya bermain musik 

saja melainkan siswa dapat berlatih dan mengenal gerakan-gerakan tari dari 

berakting layaknya pertunjukan drama musikal, permainan ekspresi dan gerakan 

siswa juga menjadi salah satu kelancaran dalam proses pembelajaran, banyak 

siswa yang merasa malu khususnya siswa pria ketika harus mempraktekan adegan 
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tarian, pada permasalahan seperti ini guru pengampu selalu mengarahkan siswa 

dengan sangat sabar dan ikut mempraktekan bagaimana gerak dan ekspresi apa 

yang harus dilakukan oleh siswa, gerakan tari tersebut menggunakan gerakan tari 

Jaipongan yang lebih menonjolkan gerakan tubuh dan goyangan pada bagian 

pinggul. 

Tema dari Gogonjakan adalah cerita gurauan, maka siswa harus dapat 

memainkan dengan rileks dan menikmati permainan kendang dan gong yang 

mengiringi gerakan tari dan drama.Sering banyak terjadi kesalahan pada gerakan 

tari siswa putra maupun putri, tapi siswa sering mensiasati dengan gerakan 

improvisasi, bergerak hanya sesuai dengan irama kendang sambil melantunkan 

nyanyian secara bergantian. 

 

LIRIK LAGU GOGONJAKAN 

 

Awewe : dina iuh-iuh tanjung, dina babantar kalangkang…….duuuh. 

nyangking pare nu obyak  pisan, hayu batur urang kalisung 

kalisung urang ngagondang  bari urang Gogonjakan. 

 

2 kali 

Terjemahan:  

Wanita: di tanjung yang teduh, di bantaran sungai terbayang-bayang....duuh 

Membawa padi yang sangat banyak, ayo teman kita menumbuk 

padi, menumbuk padi sambil ber-gondang sambil kita bercanda 

 

2 kali 

 

Lalaki : durirang-duraring hahariringan 

durirang-duraring hahariringan 

ginding ngagedigna, gagah  ngalengkahna 

jiga menak pajajaran. 

deungkleung dengdek-deungkleung dengdek 
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buah kopi-buah kopi raranggeuyan 

keun anu dewek ulah pati diheureuyan 

 

hai………. 

solalilali …….. 

solalilali ……. 

solalilali-solali – solali wau-wau waeng 

 

terjemahan: 

lelaki:  durirang-duraring berdendang 

durirang-duraring berdendang 

  bagus pakaiannya, gagah melangkahnya 

  seperti bangsawan pajajaran 

  berani serong-berani serong 

  buah kopi-buah kopi banyak buahnya 

  biarkan itu sendiri tidak usah ditertawakan 

 

awewe: dasar jadi orang suka ganggu    ( lalaki ) 

gayamenak suka blagu    ( lalaki ) 

model keren tanpa malu 

lalaki di jaman maju 

lalaki-lalaki,  model keren gaya  blagu. 

 

hai……… 

solalilali …….. 

solalilali ……. 

solalilali-solali – solali wau-wau waeng 

 

terjemahan:  

wanita: dasar jadi orang suka ganggu    ( lelaki ) 

gayabangsawan suka blagu    (lelaki) 

model keren tanpa malu 

lelaki di jaman maju 

lelaki-lelaki, model keren gaya blagu. 

 

hai……… 

solalilali……… 

solalilali……… 

solalilali-solali-solali wau-wau waeng 
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lalaki:   sapa wonge suka jual mahal    ( awewe ) 

so akrab dan so terkenal    ( awewe ) 

model  alim  gaya binal 

awewe  wis terkenal 

awewe-awewe, model alim gaya binal 

 

hai……… 

solalilali …….. 

solalilali ……. 

solalilali-solali – solali wau-wau waeng 

 

terjemahan: 

laki-laki: siapa orangnya yang suka jual mahal   (wanita) 

  sok akrab dan sok terkenal    (wanita) 

  model alim gaya binal 

  wanita sudah terkenal 

  wanita-wanita, model alim gaya binal 

 

hai……… 

solalilali …….. 

solalilali ……. 

solalilali-solali – solali wau-wau waeng 

 

lalaki:  dinda apa cinta sama kanda    (tidak) 

akang sumpah brani mati    (jangan) 

kalau dinda      (tidak) 

kita segera kawin     (tidak) 

mari-mari…      (tidak) 

mari kita pulang     (jangan)     

 

hai….. 

solalilali …….. 

solalilali ……. 

solalilali-solali – solali wau-wau waeng 

 

terjemahan: 

laki-laki: dinda apa cinta sama kanda    (tidak) 

  mas sumpah berani mati    (jangan) 

kalau dinda       (tidak) 

kita segera kawin     (tidak) 
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mari-mari kita pulang     (jangan) 

 

hai….. 

solalilali …….. 

solalilali ……. 

solalilali-solali–solali wau-wau waeng 

 

awewe: lalaki naon, lalaki naon 

lalaki teu aruyahan 

matak ijid matak cua matak susah laki rabi 

ih….tai manukan, ih… tai manukan 

butata butiti siga buta loba daki 

disurung ngguk-nggukan 

disered ungked-ungkedan 

ih…. tai manukan, ih….tai manukan 

ih…ih….tai manukan 

ih ...ih….taimanukan 

 

si nini si aki  tarumpak kukudaan 

disurung ngguk-nggukan 

disered ungked-ungkedan 

ih…. tai manukan, ih….tai manukan 

ih…ih….tai manukan 

ih ...ih….taimanukan 

 

jung jurungkunung……. 

 

 

Terjemahan: 

wanita:  laki-laki macam apa 

  laki-laki tidak menarik 

  sebab benci sebab benci sebab susah suami istri 

  ih.... kotoran burung, ih.... kotoran burung 

  buta seperti banyak daki 

  didorong dorong-dorongan 

  diseret seret-seretan 

  ih.... kotoran burung, ih.... kotoran burung 

  ih.... ih.... kotoran burung 

ih.... ih.... kotoran burung 
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si nenek si kakek sandal berkuda 

disirung surung-surungan 

diseret seret-seretan 

ih.... kotoran burung, ih.... kotoran burung 

  ih.... ih.... kotoran burung 

ih.... ih.... kotoran burung  

 

lalaki:  euis …..dengarkan   kanda 

kalau euis cinta kanda 

kanda janji  

kita segra kepenghulu 

   

purnama nu kungsi leungit 

ayeuna datang ngahaleuang deui 

hayu patarema ati 

kiwari urang ditepangkeun deui 

 

ayeuna mangsa nu endah 

hayu urang suka bungah 

caang bulan opat belas 

narawangan hate bangbal. 

Terjemahan: 

Lelaki:  eusi (sebutan untuk cewek).... dengarkan kanda 

  Kalau euis cinta kanda 

Kanda janji 

Kita segera ke penghulu 

Purnama sebelum hilang 

Sekarang datang bernyanyi dengan nyaring 

Ayo menyatukan hati 

Sekarang saya datang lagi 

Sekarangsaat ini indah 

Ayo saya suka gembira 

Terang bulan empat belas 

 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 

 

Lagu Gogonjakandinyanyikan secara bergantian oleh laki–laki (lalaki) 

dan perempuan (awewe) yang saling saut menyaut satu sama lain dengan irama 
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pentatonis sunda yaitu irama laras madenda atau sorog dengan bunyi da mi na ti 

la da atau selaras dengan nada fami do si la fa pada notasi diatonis. 

Adapun notasi lirik lagu gogonjakan: 

 

GOGONJAKAN 

         laras madenda 

4/4         Da = 4 (Fa) 

    0       0      0      0      2        1         1        1        1+        4        1        1 .      4     

                                      Di       na        i        uh       i           uh       tan    jung   di 

 

 

    1+     3+     4         2      2      2       1+      1     .     1       .      1       .      

 

na      ba      ban       tar                ka      lang    ka                             duuuh 

 

 

    1   0    1+    4     4    4   0    4    3    3+   1    3+    3   4    0    1+   4    4   4   

 

nyangking pa  re           nu  om byaak    pi     i      san        ha   yu   ba tur 

 

 

0   4   3    3+   1     3+   3   4     0    4     4 .    3   3 .     3     4      1+     4     

 

u    rang   ka          li             sung      ka    li    sung   u     rang nga   go     n 

 

 

3 .      5+      3        1    1+      1       3+     1       3      4   3      .      .      .      

 

dang   ba       ri         u         rang    go    go              ja               kan... 



 

 

 

 

76 

4.3.2. Komponen Pembelajaran Kesenian Gogonjakan 

Untuk mengetahui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung, akan dijelaskan beberapa komponen 

pembelajaran. 

4.3.2.1. Guru  

Figur guru sangat berperan dalam keseluruhan proses pembelajaran karena 

semua keadaan guru lah yang mengendalikan. Guru mempunyai tugas dan 

wewenang untuk memberikan pelajaran, mendorong siswa untuk berusaha bisa 

dan mencapai tujuan, mengadakan koreksi, menegur siswa bila siswa bertindak 

diluar batas. Guru harus mempunyai sikap sabar, karena yang dihadapi adalah 

siswa Sekolah Menengah Atas yang masih dalam masa pubertas yang tidak jarang 

berani menentang perintah guru. 

Faktor pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan yang pertama 

adalah guru. Guru yang mengajarkan dan melatihbagaimana cara siswa 

mempraktekan materi Gogonjakan dengan baik dan benar. Yunus, guru mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, beliau adalah pengampu kesenian 

Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung.beliau mempelajari Gogonjakansecara 

otodidak, karena beliau merupakan masyarakat sunda, maka kesenian dari daerah 

sunda menjadi salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan secara turun 

temurun. Didampingi oleh guru seni musik yang ada di SMA Negeri 1 

Tanjungdalam mengampu ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan.Karena guru 

yang ada di sekolah kurang begitu menguasai kesenian Gogonjakan. 
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Guru mengajarkan dari awal hingga akhir pembelajaran dengan sabar dan 

santai. Membuat siswa senang di ajar oleh Bapak Yunus. Beliau mempunyai cara 

sendiri untuk untuk mengajar siswa–siswi SMA yang sama sekali belum pernah 

mengetahui tentang kesenian Gogonjakan. Guru berusaha menjadi teman siswa, 

agar siswa pun merasa nyaman, namun bukan mengajarkan siswa untuk tidak 

menghormati guru. Disamping berusaha menjadi teman, guru tetap bertindak 

tegas kepada siswa yang kadang tidak menghiraukan.Tanpa adanya guru 

pengampu kesenian Gogonjakan, maka pembelajaran Gogonjakan ini tidak dapat 

berlangsung. 

4.3.2.2. Siswa  

Siswa berperan sangat penting dalam proses pembelajaran Gogonjakan. 

Siswa adalah objek yang dituju dengan diadakannya ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan.Siswa yang mengikuti ekstrakurikulerGogonjakanberasal dari kelas 

XI, keikutsertaan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakaniniartinya siswa 

benar-benar mempelajari alat dan materi yang diajarkan, bagaimana cara 

memainkannya, bagaimana gerak dan ekspresi gerak tariannya. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu siswa pada tanggal 20 Januari 2013 siswa, Ady 

SetyaNugraha mengatakan “saya mengikuti ekstrakurikuler Gogonjakan untuk 

mendapatkan pengalaman, pengetahuan tentang kesenian daerah”. Hal ini 

menunjukan bahwa siswa aktif dalam mencari ilmu dan pengalaman, baik dalam 

kegiatan belajar mengajar disekolah maupun kegiatan yang diadakan diluar jam 

mata pelajaran.Siswa menjadi objek utama diadakannya ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan sesuai dengan tujuan sekolah. 
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Adakalanya siswa kehilangan motivasi untuk mempelajari Gogonjakan, 

atau motivasi menurun pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada saat 

seperti ini, guru harus memotivasi siswa untuk untuk lebih bersemangat dalam 

proses pembelajaran. Motivasi merupakan faktor yang penting untuk siswa, 

dengan motivasi yang tinggi siswa akan lebih bersemangat, ulet dan berusaha 

mencapai tujuan. 

4.3.2.3. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana adalah faktor penunjang kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler Gogonjakan yang berikutnyasetelah guru dan siswa, yang 

berperan sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan disediakannya 

sarana, prasarana dan alat untuk pembelajaran Gogonjakan ini siswa dapat 

memainkannya secara langsung, siswa dapat mempelajari secara langsung dan 

mengerti alat–alat yang ada dalam Gogonjakan, seperti ruang kesenian untuk 

tempat pelatihan, papan tulis untuk menjelaskan materi yang diajarkan serta alat–

alat kesenian Gogonjakan. Dengan disediakannya alat untuk pembelajaran 

Gogonjakan ini siswa dapat memainkannya secara langsung, siswa dapat 

mempelajari secara langsung dan mengerti alat-alat yang ada dalam Gogonjakan. 

Tanpa adanya sarana penunjang, proses kegiatan pembelajaran Gogonjakan tidak 

akan bisa berjalan secara maksimal. Apalagi pembelajaran karawitan yang banyak 

melaksanakan praktek. 

Berbeda dengan hanya memperlihatkan gambar atau video Gogonjakan, 

guru bisa langsung mengajari bagaimana cara memainkan Gogonjakan dengan 

benar. Setelah guru memperagakannya, siswa dapat langsung meniru apa yang 



 

 

 

 

79 

telah diajarkan oleh guru. Ketersediaan alat sangat diperlukan untuk menunjang 

pembelajaran Gogonjakan.Sarana dan prasarana harus dijaga dan dirawat dengan 

baikagar tidak rusak dan dapat terus digunakan. 

4.3.2.4. Tujuan  

Pembelajaran Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung mempunyai 

berbagai kendala, namun tetap masih bisa berjalan dengan lancar karena motivasi 

guru dan siswa yang tinggi.Alat musik Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung 

sudah memadai.Meskipun berada di provinsi Jawa Tengah, kesenian Gogonjakan 

tetap diajarkan karena lokasi Kabupaten Brebes yang berada di perbatasan dengan 

Jawa Barat yang sudah mengalami berbagai campuran budaya. 

Tujuan pembelajaran Kesenian Gogonjakan adalah untuk mengenalkan 

kesenian tradisional dari daerah Jawa Barat kepada siswa SMA Negeri 1 

Tanjung.Agar mereka lebih dapat mengenal budaya bangsa sendiri dan mampu 

untuk melestarikannya. Di era modern ini banyak sekali budaya barat yang masuk 

ke Indonesia, budaya ini akan lebih cepat masuk dan dikenal oleh anak muda, 

karena mereka hanya melihat lewat tayangan di televisi saja. 

Siswa akan lebih cepat mengenal karena setiap hari mereka melihat 

tayangan di televisi yang menampilkan budaya barat lebih banyak daripada 

menampilkan budaya daerah. Oleh karena itu di SMA Negeri 1 Tanjung 

dikenalkan kesenian Gogonjakanyang berasal dari daerah sendiri yaitu budaya 

Indonesia. 

Selain itu SMA Negeri 1 Tanjung memberikan ekstrakurikuler 

Gogonjakan juga bertujuan untuk memupuk bakat dan minat siswa yang ingin 
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mendalami dan belajar tentang kesenian daerah.Agar mereka bisa tumbuh dengan 

baik sesuai ajaran yang diajarkan dalam Gogonjakan. Karena pada Gogonjakan 

tidak hanya diajarkan bagaimana cara bermainalat musik daerah, gerak tari dan 

drama, namun juga diajarkan tata cara dan budi pekerti. 

4.3.2.5. Materi 

Materi yang digunakan dalam pembelajaran adalah materi lagu Gondang 

Jawa Barat. Seperti pada namaGogonjakan sendiri yang berarti bergurau atau 

bercanda, maka dapat disebut nama Gogonjakan atau gondang Jawa Barat pun 

dapat disebut sebagai judul lagu. Pada penyampaian materi dilakukan secara 

santai dan diselingi canda gurau dari guru pengampu guna mencairkan suasana 

pada saat proses pembelajaran, karena guru mengetahui betul jika siswa sama 

sekali belum mengetahui dan mengenal materi Gogonjakan sebelumnya. 

Guru pengajar ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan berencana ingin 

mengambil materi yang lain selain dari lagu Gogonjakanitu sendiri yang masih 

menggunakan bahasa sunda, guru pengajar ingin lebih mengenalkan budaya 

masyarakat Jawa Barat pada umumnya melalui kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan. 

Berikut ini adalah pola pukulan lagu Gogonjakan: 
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Pola pukulan Gogonjakanmenggunakan pola pukulan sederhana, hal ini 

karena menyesuaikan dengan potensi siswa, sebagian besar siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler Gogonjakankurang dapat membaca notasi balok dengan 

lancar.Pada unsur kesenian Gogonjakan sendiri terdapat tiga unsur kesenian yaitu 

seni musik, seni tari dan seni drama.Membuat siswa lebih tertarik karena 

keunikannyadan lebih semangat dalam mempelajarinya. Pada system 

pembelajaran seperti ini, siswa tidak akan merasa bosan dan jenuh, justru siswa 

akan menjadi semangat dan tertarik untuk mempelajari hal – hal baru. 

4.3.2.6. Alat, Sumber dan Metode Pembelajaran 

a. Alat  

Pembelajaran musik Gogonjakan hanya membutuhkan tiga instrument 

musik sebagai objek pembelajaran yaitu alat musik berupa Lesung, kendang 

jaipong dan Gong sunda.Alat musik Gogonjakan merupakan alat musik ritmis 
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yang terbuat dari kayu pada alat musik Lesung dan Kendang serta logam 

kuningan pada alat musik Gong.Alat musik tersebut sudah tersedia semua di SMA 

Negeri 1 Tanjung. 

b. Sumber  

Sumber pembelajaran kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung 

berasal dari pengampu ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan yaitu Bapak 

Yunus.Beliau mengambil sumber dari buku-buku kesenian dan sejarah kesenian 

musik Gondang Jawa Barat yang telah tercatat secara turun-temurun.Pengampu 

tidak membuat perangkat mengajar seperti RPP, namun membuat program 

pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa.Program yang dibuat juga harus 

sesuai dengan kenyataan pada pembelajaran pada satu semester siswa harus 

menyelesaikan materi yang telah dibuat. 

c. Metode Pembelajaran Gogonjakan 

Metode yang diterapkan di SMA Negeri 1 Tanjung adalah metode latihan 

driil dan metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang bisa dikatakan 

sebagai metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai 

alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar 

mengajar (syaiful Bahri, 2006: 97). Alasan pengampu memilih metode ceramah 

adalah agar pengampu dapat berinteraksi dengan murid secara santai, karena 

dengan komunikasi maka penyampaian materi pembelajaran pun akan bisa 

diterima dengan mudah oleh siswa. 

Metode yang kedua adalah metode latihan driil atau peragaan.Metode ini 

dipakai untuk menanamkan suatu keterampilan tertentu terhadap siswa dengan 
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melakukannya secara otomatis (jamalus, 1981: 34).Alasan pengampu memilih 

metode driil atau peragaan adalah karena dengan metode ini siswa dapat 

memperagakan secara langsung, karena pembelajarannya adalah praktek 

memainkan alat musik, gerak tari dan drama. Jadi setelah pengampu memberikan 

contoh contoh bagaimana cara bermain Gogonjakan, kemudian siswa bisa 

memperagakannya secara langsung. Dan jika siswa mempunyai kesulitan, maka 

akan diulangi secara berulang–ulang samapi mereka bisa memainkannya dengan 

baik. 

 

4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kesenian Gogonjakandi SMA Negeri 1 Tanjung 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

kesenian Gogonjakan antara lain : 

4.4.1. FaktorPendukung 

4.4.1.1.Faktor Guru 

Guru pengampu kegiatan ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di SMA 

Negeri 1 Tanjung adalah pengampu yang diambil dari guru mata pelajaran non 

seni musik yaitu guru pendidikan Kewarganegaraan, karena guru seni musik dari 

SMA Negeri 1 Tanjung kurang begitu mahir dan menguasai bidang kesenian 

Gogonjakan. Dengan mengambil guru pengampu yang lebih professional, maka 

pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan pun berjalan dengan lancar 

dan sesuai dngan tujuan sekolah. 
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4.4.1.2.Faktor Siswa 

Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran Gogonjakan berpengaruh 

besar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan adanya minat dan antusias 

siswa yang tinggi, maka siswa akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Hal tersebut dapat dilihat saat proses pembelajaran berlangsung, bagaimana 

antusias siswa mengikuti, memperhatikan dan mempraktekkannya dengan 

semangat. Sehingga pembelajaran akan mudah berlangsung dengan baik, tanpa 

minat siswa pembelajaran tidak akan mencapai tujuan seperti yang telah 

direncanakan. 

4.4.2. Faktor Penghambat 

4.4.2.1.Faktor Guru 

Faktor penghambat dari guru yaitu apabila guru berhalangan untuk hadir, 

atau absen dari latihan rutin. Karena kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

kesenian Gogonjakan hanya diadakan satu minggu sekali, maka jika guru 

berhalangan hadir siswa akan lebih lama mendapatkan materi baru maupun 

mengulang materi minggu sebelumnya agar siswa menjadi lebih paham, karena 

tidak ada guru pengganti, siswa pun enggan untuk belajar sendiri. Jadi waktu satu 

minggu akan terbuang percuma. 

4.4.2.2.Faktor Siswa 

Faktor penghambat dari siswa yaitu keaktivan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan bermacam-macam seperti : 

kebanyakan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Gogonjakanbertempat tinggal 

jauh dari lokasi sekolah. 
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4.4.2.3.Ruang Latihan 

 Ruang kesenian yang tersedia di SMA Negeri 1 Tanjung kurang memadai, 

hal ini disebabkan karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan yang teratur, 

lokasi sekolah yang terdapat di areal persawahan pun menjadi salah satu faktor 

kekhawatiran sekolah akan datangnya banjir. 

 
Gambar 17. Ruang Kesenian 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 17 Januari 2013) 

 

Keadaan ruangan di SMA Negeri 1 Tanjung sebanyak 65% sedang dalam 

tahap perbaikan, sehingga alat-alat kesenian yang ada di ruang kesenian 

dipindahkan sementara ke Aula SMA Negeri 1 Tanjung yang lokasinya lebih 

tinggi dengan bangunan yang lain. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 

1 Tanjung, dapat disimpulkan bahwapembelajaran ekstrakurikuler 

GogonjakanSMA Negeri 1 Tanjung melalui tiga proses pembelajaran yaitu (1) 

persiapan proses pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran yang meliputi tiga 

tahap yaitu tahap awal, tahap isi dan tahap akhir, (3) evaluasi pembelajaran untuk 

mengetahui dan menilai tingkat kemampuan siswa setelah menerima materi, (4) 

Tindak lanjuttentang pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

ekstrakurikuler Gogonjakan yang telah disampaikan.Komponen-komponen 

pembelajaran ekstrakurikuler Gogonjakandi SMA Negeri 1 Tanjung meliputi 

tujuan pembelajaran, Guru, Peserta didik, materi, sarana dan prasarana dan 

metode.Peserta didik yang mengikuti pembelajaran Gogonjakan di SMA Negeri 1 

Tanjung semuanya ialah kelas XI.Penggunaan metode pembelajaran 

ektrakurikuler Gogonjakandi SMA Negeri 1 Tanjung menggunakan dua metode 

pembelajaran yaitu metode ceramah dan metode driil atau metode peragaan. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar 

ekstrakurikuler kesenian Gogonjakan di SMA Negeri 1 Tanjung Kecamatan 
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Tanjung Kabupaten Brebes ini lebih efektif dan lebih diminati oleh para siswa, 

maka penulis mempunyai saran sebagai berikut : 

5.2.1. Sekolah menyediakan ruang kesenian tersendiri, agar alat-alatnya pun bisa 

terjaga dengan baik. 

5.2.2. Ruangan kesenian di desain dengan rapidan indah, sehingga siswa tertarik 

dan nyaman saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan. 

5.2.3. Sekolah menyediakan kostum dan riasan khusus untuk para siswa yang 

mengikuti Gogonjakanagar terlihat bagus dan lebih menarik saat 

pementasan. 

5.2.4. Sekolah lebih sering mengikutsertakan dan mementaskan Gogonjakandi di 

dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri 1 Tanjung guna lebih 

mengenalkan kepada masyarakat. 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

JUDUL : PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER KESENIAN 

GOGONJAKANDI SMA NEGERI 1 TANJUNG KECAMATAN TANJUNG 

KABUPATEN BREBES 

A. PedomanObservasi 

Lembar Observasi 

No Kegiatan Keterangan 

1 Kegiatan belajar mengajar  

2 Cara membuka pelajaran  

3 Materi yang disampaikan  

4 Strategi belajar mengajar  

5 Respon siswa  

6 Minat siswa  

7 

 

Kondisi dan kelas kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler 

kesenian Gogonjakan 

 

 

B. PedomanWawancara 

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Daftar pertanyaan : 

a) Bagaimana sejarah singkat tentang SMA Negeri 1 Tanjung? 

b) Berapa jumlah guru yang mengampu di SMA Negeri 1 Tanjung? 
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c) Apakah guru yang mengajar ekstrakurikuler ini guru pengampu di SMA atau 

mendatangkan guru dari luar? 

d) Apakah ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung ini diadakan hanya untuk 

tambahan pelajaran saja atau ada misi lain? 

e) Kelas berapa yang wajib mengikuti ekstrakurikuler Gogonjakan? 

f) Prestasi apa sajakah yang sudah pernah didapat? 

g) Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi standar pembelajaran di SMA 

Negeri 1 Tanjung? 

h) Metode apa saja yang dipakai dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Tanjung? 

i) Apakah setiap ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung diwajibkan guru 

untuk membuat RPP? 

j) Apakah setiap tahun ada penambahan fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler? 

 

2. Wawancara dengan guru pelatih Gogonjakan 

  Daftar pertanyaan : 

a) Sejak kapan Bapak menjadi guru sekaligus pelatih musik? 

b) Apakah latarbelakang pendidikan Bapak? 

c) Berapa jam Bapak mengajar dalam seminggu? 

d) Sejak kapan ekstrakurikuler Gogonjakan aktif di SMA Negeri 1 Tanjung? 

e) Berapa kali pelaksanaan ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan dalam 

seminggu? 

f) Hari apa ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan? 

g) Jam berapa ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan? 
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h) Apakah Bapak selalu hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan? 

i) Apakah fasilitas Kesenian Gogonjakan sudah memadai? 

j) Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran kesenian Gogonjakan? 

k) Bagaimana Bapak memotivasi siswa agar bisa mengikuti ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

l) Teknik apa yang Bapak lakukan agar siswa tidak jenuh dengan pembelajaran 

ekstrakurikuler Gogonjakan? 

m) Usaha apa yang Bapak lakukan agar minat siswa terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler Gogonjakan besar? 

n) Materi apa saja yang  Bapakberikan kepada siswa? 

o) Apakah Bapak mempersiapkan satuan pembelajar sebelum kegiatan 

ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan? 

p) Sumber bahan pembelajaran mengambil dari mana? 

q) Metode apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

 

3. Wawancara dengan siswa peserta kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan 

 Daftar pertanyaan : 

1. Mengapa adik – adik memilih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan? 

2. Apa minat adik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan? 

3. Apa yang memotivasi adik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 



 

 

 

 

97 

4. Apakah adik mempunyai kesulitan dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

5. Apa saja kendala yang adik jumpai dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

6. Bagaimana pendapat adik tentang guru bidang studi seni musik? 

7. Bagaimana pendapat adik tentang cara Bapak / Ibu mengajar ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

8. Menurut adik kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan di sekolah, alokasi waktu, 

pemilihan hari sudah tepat? 

9. Apakah keinginan adik dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

 

C. PedomanDokumentasi 

1. Data guru dan karyawan 

2. Struktur organisasi 

3. Data siswa 

4. Denah sekolah 

5. Data prestasi siswa 

6. Sertifikat / piagam penghargaan. 
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Lampiran 4 

HASIL WAWANCARA PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER 

KESENIAN GOGONJAKAN DI SMA NEGERI 1 TANJUNG KABUPATEN 

BREBES 

 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Informan : Kepala SMA Negeri 1 Tanjung 

Nama  : Sunaryo, S.Pd 

Hari / Tanggal : Jum’at, 19 Januari 2013 

Tempat : SMA Negeri 1 Tanjung 

1. Bagaimana sejarah singkat tentang SMA Negeri 1 Tanjung? 

Jawab : sebenarnya tidak ada sejarah yang menarik tentang berdirinya SMA 

Negeri 1 Tanjung ini, dan tidak ada dokumen maupun data tertulis. Dulu SMA 

Negeri 1 Tanjung sering disebut sekolah impres karena didirikan karena 

adanya instruksi Presiden tahun 1991. 

2. Berapa jumlah guru yang mengampu di SMA Negeri 1 Tanjung? 

Jawab : semua ada 76, sudah termasuk, karyawan TU dan penjaga. 

3. Apakah guru yang mengajar ekstrakurikuler ini guru pengampu di SMA atau 

mendatangkan guru dari luar? 

Jawab : untuk ekstrakurikuler Gogonjakan, sekolah tidak menggunakan guru 

dari luar melainkan memakai jasa guru maple PKN karena lebih menguasai 

kesenian Gogonjakan tersebut. 
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4. Apakah ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung ini diadakan hanya untuk 

tambahan pelajaran saja atau ada misi lain? 

Jawab : tentunya semua kegiatan di SMA Negeri 1 Tanjung tidak terkecuali 

dengan ekstrakurikuler Gogonjakan yang diadakan untuk lebih mengenalkan 

kesenian daerah, serta diterima di masyarakat seperti halnya ekstrakurikuler 

rebana di SMA Negeri 1 Tanjung yang lebih dulu di kenal oleh masyarakat. 

5. Kelas berapa yang wajib mengikuti ekstrakurikuler Gogonjakan? 

Jawab : sebenarnya tidak wajib, hanya saja lebih dikhususkan untuk kelas X1, 

soalnya XII harus lebih fokus ke Ujian Nasional. 

6. Prestasi apa sajakah yang sudah pernah didapat? 

Jawab : untuk kesenian Gogonjakan ini memang baru diadakan, jadi untuk 

sementara belumada prestasi yang diraih. 

7. Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi standar pembelajaran di SMA 

Negeri 1 Tanjung? 

Jawab : saya rasa masih harus ditingkatkan lagi. 

8. Metode apa saja yang dipakai dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Tanjung? 

Jawab : metode yang digunakan disesuaikan dengan kondisi sekolah, guru 

maupun siswa pada saat latihan berlangsung 

9. Apakah setiap ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung diwajibkan guru 

untuk membuat RPP? 

Jawab : tidak, untuk ekstrakurikuler tidak membutuhkan RPP, yang 

dibutuhkan adalah program serta jadwal untuk pencapaian tujuan 

ekstrakurikuler 
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10. Apakah setiap tahun ada penambahan fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler? 

Jawab : ada, tp mungkin hanya beberapa saja 
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Lampiran 5 

Hasil Wawancara dengan Guru Pelatih Gogonjakan 

Informan : Guru Pelatih Gogonjakan SMA Negeri 1 Tanjung 

Nama  : Drs. Yunus 

Hari / tanggal : jum’at,19 Januari 2013 

Tempat : SMA Negeri 1 Tanjung 

1. Sejak kapan Bapak / Ibu menjadi guru sekaligus pelatih musik? 

Jawab : Saya mengajar Gogonjakan baru dari tahun 2012 

2. Apakah latarbelakang pendidikan Bapak / Ibu? 

Jawab : meskipun saya adalah guru PKN, kemampuan memainkan kesenian 

ini diturunkan secara turun temurun dari jaman nenek moyang, tapi saya lebih 

mengembangkannya sendiri. 

3. Sejak kapan ekstrakurikuler Gogonjakan aktif di SMA Negeri 1 Tanjung? 

Jawab : sebenarnya ekstrakurikuler Gogonjakan sudah ada dari tahun 2010, 

tapi baru aktif tahun 2012 kemarin. 

4. Berapa kali pelaksanaan ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan dalam 

seminggu? 

Jawab : dilaksanakan hanya satu hari dalam seminggu 

5. Hari apa ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan? 

Jawab :setiap hari rabu 

6. Jam berapa ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan? 

Jawab : setelah jam pulang sekolah sekitar jam 14.30 WIB 

7. Apakah Bapak selalu hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan? 
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Jawab : saya usahakan selalu hadir, kecuali jika ada acara diluar sekolah 

8. Apakah fasilitas Kesenian Gogonjakan sudah memadai? 

Jawab :saya kira sudah cukup memadai 

9. Bagaimana minat siswa terhadap pembelajaran kesenian Gogonjakan? 

Jawab : minat siswa cukup bagus 

10. Bagaimana Bapak / Ibu memotivasi siswa agar bisa mengikuti ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

Jawab : dengan memberikan pengertian bahwa mencintai kesenian daerah itu 

penting, karena generasi muda adalah satu – satunya pewaris budaya 

Indonesia 

11. Teknik apa yang Bapak / Ibu lakukan agar siswa tidak jenuh dengan 

pembelajaran ekstrakurikuler Gogonjakan? 

Jawab :saya sering melontarkan candaan agar siswa tidak bosan 

12. Usaha apa yang Bapak / Ibu lakukan agar minat siswa terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler Gogonjakan besar? 

Jawab : saya selalu melatih siswa dengan semangat agar siswa juga semangat 

13. Materi apa saja yang  Bapak / Ibu berikan kepada siswa? 

Jawab : materi yang saya ajarkan adalah lagu Gogonjakan sendiri 

14. Apakah Bapak / Ibu mempersiapkan satuan pembelajar sebelum kegiatan 

ekstrakurikuler Gogonjakan dilaksanakan? 

Jawab : saya mengajarkan secara langsung 

15. Sumber bahan pembelajaran mengambil dari mana? 

Jawab : saya mengajar sesuai dengan pengetahuan saya, tidak ada sumber 
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16. Metode apa yang Bapak / Ibu gunakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

Jawab : metode ceramah dan praktek 
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Lampiran 6 

Hasil Wawancara dengan Siswa Peserta Ekstrakurikuler Gogonjakan 

Informan : Siswa SMA Negeri 1 Tanjung 

Nama  : Ady Setya Nugraha 

Hari / tanggal : sabtu, 20 Januari 2013 

Tempat : SMA Negeri 1 Tanjung 

1. Mengapa adik memilih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan? 

Jawab : karena ini kesenian yang unik 

2. Apa minat adik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan? 

Jawab : untuk menambah pengalaman 

3. Apa yang memotivasi adik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

Jawab : agar mengetahui kesenian daerah yang lain 

4. Apakah adik mempunyai kesulitan dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

Jawab : ada, karena kebanyakan menggunakan bahasa sunda 

5. Apa saja kendala yang adik jumpai dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

Jawab : kadang sewaktu waktu capek karena banyak pelajaran di sekolah yang 

sulit 

6. Bagaimana pendapat adik tentang guru pengajar Gogonjakan? 

Jawab : bagus, orangnya asik 

7. Bagaimana pendapat adik tentang cara Bapak mengajar ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 
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Jawab : saya senang, karena banyak bercanda 

8. Menurut adik kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan di sekolah, alokasi waktu, 

pemilihan hari sudah tepat? 

Jawab : sudah tepat 

9. Apakah keinginan adik dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

Jawab : menambah pengalaman 
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Informan : Siswa SMA Negeri 1 Tanjung 

Nama  : Selia Nurmala 

Hari / tanggal : Sabtu, 20 Januari 2013 

Tempat : SMA Negeri 1 Tanjung 

1. Mengapa adik memilih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

Gogonjakan? 

Jawab : karena ini kesenian yang lain dari yang lain 

2. Apa minat adik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan? 

Jawab : untuk menambah pengalaman 

3. Apa yang memotivasi adik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

Jawab : nambah pengalaman 

4. Apakah adik mempunyai kesulitan dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

Jawab : ada, karena lebih banyak pakai hafalan 

5. Apa saja kendala yang adik jumpai dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

Jawab : masih malu 

6. Bagaimana pendapat adik tentang guru pengajar Gogonjakan? 

Jawab : bagus, orangnya lucu 

7. Bagaimana pendapat adik tentang cara Bapak mengajar ekstrakurikuler 

Gogonjakan? 

Jawab : serius tapi santai 

8. Menurut adik kegiatan ekstrakurikuler Gogonjakan di sekolah, alokasi waktu, 

pemilihan hari sudah tepat? 
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Jawab : sudah tepat 

9. Apakah keinginan adik dalam mempelajari kesenian Gogonjakan? 

Jawab : menambah pengalaman. 
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Lampiran 7 

JADWAL KEGIATAN EKSTRA KURIKULER 

SMA NEGERI 1 TANJUNG 

 

 

N HARI KEGIATAN WAKTU PEMBINA KET 

1 

 

Senin 

 

 Seni Baca Alquran 14.00-16.00 Imam turmudi, 

S.Pd.I. 

Pramuka 

wajib 

untuk 

kelas X 2 

 

 

 

 

Selasa 

 

 

 

 

PMR 

 

 

 

Bulu Tangkis 

 

14.00-16.00 

 

 

 

14.00-16.00 

-Sri Nurhidayah, 

S.Pd 

-Gatot Teguh S, 

S.T. 

Riyanto, S.Pd 

3 

 

 

 

 

 

Rabu 

 

 

 

 

 

Volly Ball 

 

Mading 

 

KIR 

14.00-16.00 

 

14.00-16.00 

 

14.00-16.00 

 

Arief Budiman 

D.A.,S.E. 

Retnowati, S.Pd. 

 

Siti Sadiyah, S.Pd. 

 

4 

 

 

Kamis 

 

 

Seni Musik 

 

 

Seni Suara 

14.00-16.00 

 

 

14.00-16.00 

-Drs. Yunus 

-Daniel Lumondo 

 

Dra. Sri 

Lestariningsih 

5 

 

 

 

 

 

 

Jumat 

 

 

 

 

 

 

Bola Basket 

 

Keputrian 

 

Kepramukaan 

 

 

14.00-16.00 

 

11.00-13.00 

 

14.00-16.00 

Mahadika, S.Pd 

 

Maorint Titus M., 

S.Pd. 

-Teguh Eko I, 

S.Pd. 

-Eny  Dwi D, 

S.Pd. 

 

6 Sabtu Sepak Bola 

 

Rebana 

14.00-16.00 

 

14.00-16.00 

 

 

Mahadika, S.Pd. 

 

Dennis Haruna, 

S.Pd.I 
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Lampiran 8 

 

 
 

Gambar 17. Gerbang SMA Negeri 1 Tanjung 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 16 Januari 2013) 

 

 

Gambar 18. Regu Paduan Suara SMA Negeri 1 Tanjung 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 
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Gambar 19. Peta Kecamatan Tanjung 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 

 

 

Gambar 20. Ekstrakurikuler Band 

(Foto : Ade Ivan Mustaghfirin, 19 Januari 2013) 
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Gambar 21. Ekstrakurikuler Olah Raga 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 

 

 

Gambar 22. Perpisahan Sekolah 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 
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Gambar 23. Karnaval SMA Negeri 1 Tanjung 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 

 

 

Gambar 24: Tim PKS SMA Negeri 1 Tanjung 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 
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Gambar 25. Regu Paskibraka SMA Negeri 1 Tanjung 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 

 

 

Gambar 26. Parade Kesenian 

Sumber : SMA Negeri 1 Tanjung 


