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SARI 

 

Bondan Indra Lesmana. MOTIVASI SISWA BELAJAR ANGKLUNG 

PADA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SD N 02 PULOSARI  

KECAMATAN  BREBES  KABUPATEN  BREBES. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Udi Utomo, M Si dan Dosen 

Pembimbing II Drs.Moh,Muttaqin, M.Hum 

Penulis mengambil tema motivasi Siswa dalam Mengikuti Kegiatan 

Ekstrakurikuler angklung dalam penelitian ini adalah kegiatan angklung 

merupakan salah satu kegiatan positif di SD N 02 pulosari. Kegiatan 

ekstrakurikuler angklung merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan 

bakat siswa dalam bidang musik. Permasalahan yang dikaji yaitu usaha apa saja 

yang dilakukan oleh sekolah dalam memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat 

dalam memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan tekhnik keabsahan data interaktif yang 

ditempuh melalui proses pengumpulan data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD N 02 pulosari  adalah sekolah 

pertama di Brebes yang berani menjadikan kegiatan angklung sebagai salah satu 

ekstrakurikuler. angklung dianggap seabagai salah satu wadah yang dapat 

menampung bakat dan minat siswa. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan 

sekolah dalam mendorong siswa-siswinya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung di SD N 02 pulosari Brebes  adalah menyediakan fasilitas, seperti 

peralatan  angklung, lokasi latihan, dan pelatih professional yang mampu 

membangkitkan semangat siswa-siswi anggota angklung. Adapun motivasi yang 

telah diberikan sekolah yaitu : pertama, memberikan informasi kepada siswa 

tentang ekstrakurikuler angklung, terutama tentang apa yang harus dilakukan 

oleh siswa dan bagaimana cara melakukannya. Guru menjelaskan tentang syarat 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung. Kedua  memperkenalkan 

beberapa macam alat yang akan di gunakan. Guru yang dibantu pelatih angklung 

memperkenalkan satu persatu alat musik yang ada, serta memberikan contoh 

bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Ketiga  memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk mencoba dan memainkan alat-alat yang nantinya akan 

mereka gunakan pada saat mengikuti angklung. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan guna meningkatkan 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung yaitu  Untuk 

pihak sekolah, hendaknya meningkatkan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler angklung 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Motivasi tertinggi manusia adalah untuk dapat mengembangkan 

kapasitasnya atau potensinya setinggi-tingginya. Motivasi tersebut dinamakan 

aktualisasi diri (C.G. Jung dalam Irwanto, 1989: 204). Pada usia yang masih 

dini anak usia SD ini seorang guru lebih dituntun untuk memberikan motivasi 

dalam sebuah bidang kegiatan. Pada umumnya siswa SD berusia 6 tahun dan 

setelah bersekolah selama 6 tahun, usia mereka rata-rata mencapai 12 tahun. 

Apabila usia ini kita hubungkan dengan kajian psikologi perkembangan, 

mereka dianggap pada masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa. Walau secara jasmaniah kenyataanya mereka telah berkembang lebih 

awal, namun secara kejiwaan berkembang lama setelah itu. Secara biologis 

yang menjadi ciri berakhirnya masa kanak-kanak atau awal masa remaja 

ditandai oleh perkembangan pesat pada tinggi dan berat badan, yang secara 

menyeluruh terjadi perubahan pada proporsi serta bentuk tubuh. Sehubungan 

dengan perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja, kita mengenal 

ungkapan yang dipandang tepat bila dikemukakan dalam paparan tentang 

pendidikan seni yaitu kematangan biologis menjadi prasyarat untuk mulainya 

perkembangan kebudayaan pada manusia (Garha, 1998:8-9). 

kesenian sebagai salah satu aspek kebudayaan yang juga menjadi 

refleksinya kita mengenal seni anak-anak yang berbeda dalam penampilanya 
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dari seni orang lain. Apabila hal ini kita hubungkan dengan pernyataan di atas 

yang menempatkan masa remaja sebagai masa transisi, maka dalam senipun 

mereka berada pada masa transisi. Oleh karena itu tepatlah jika Kerajinan 

Tangan dan Kesenian sebagai mata pelajaran wajib bagi siswanya. 

Penempatan ini dilandasi oleh pandangan yang seakan-akan memperpanjang 

masa berlakunya dunia seni anak-anak. Umumnya para remaja telah 

meninggalkan dunia seni anak-anak dan mulai memasuki dunia seni orag 

dewasa. Hanya mereka masih dalam perjalanan dalam menuju dunia seni 

orang dewasa itu dan meskipun telah memasukinya mereka belum mantap 

berada pada dunia baru itu. Oleh karenanya bagi mereka seni kita tempatkan 

sebagai alat pendidikan saat mereka memperoleh berbagai pengalaman estetik 

yang tujuanya bukan untuk memupuk kemampuan mereka dalam 

menciptakan seni melainkan tujuan yang lebih umum, yaitu membantu 

mereka menyiapkan diri mencapai kedewasaan (Garha, 1989: 9). 

Mendidik anak dapat dimulai sejak di dalam kandungan. Sejak di 

dalam kandungan pendidikan biasanya dilakukan melalui tingkah laku atau 

sikap yang baik dari orang tuanya. Setelah lahir dimulai dengan pendidikan 

yang ada di lingkunganya. Pada saat anak memasuki usia sekolah, anak 

dihadapkan pada pendidikan yang berbeda-beda yang dimulai dari taman 

kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pendidikan di taman kanak-kanak 

diberikan untuk memperkenalkan kehidupan dan pola-pola sosial di dalam 

lingkungan sekolahnya. Pada pendidikan di sekolah dasar penekananya 

diberikan pada 3 tahap pada kemampuan dasar, yaitu menghitung, membaca, 
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dan menulis. Pendidikan di sekolah dasar bertujuan untuk memberikan bekal 

kemampuan dasar dan bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan 

kehidupan sebagai pribadi atau anggota masyarakat yang sesuai dengan 

tingkat perkembanganya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti 

pendidikan di SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). 

Pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar dilakukan melalui beberapa 

kegiatan antara lain Kegiatan Intrakurikuler, Kegiatan Kokurikuler, Kegiatan 

Ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan 

di sekolah yang waktunya telah ditetapkan dalam struktur program yang 

dimaksud untuk mencapai tujuan dalam masing-masing mata pelajaran. 

Kegiatan Kokurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk 

memperluas pengetahuan siswa mengenal hubungan antara berbagai jenis 

pengetahuan, menyalurkan bakat, serta melengkapi upaya penuh manusia 

seutuhnya. Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di 

luar jam pelajaran dalam waktu-waktu tertentu dan diberi nilai tersendiri. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler ada kegiatan yang wajib diikuti siswa kelas 4, 

kelas 5, dan kelas 6, tetapi ada juga pilihan tergantung minat mereka. Untuk 

wajib adalah kegiatan pramuka, sedangkan yang pilihan antara lain : baca 

tulis Al-Qur’an, melukis, vocal, angklung, dan lain-lain. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SD Negeri 02 Pulosari 

mempunyai tujuan untuk mengembangkan daya kreatif, motivasi, dan sikap 

mereka untuk mempelajari sesuatu dan akan menimbulkan minat yang baik. 

Bertolak dari uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh 
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segala hal yang berhubungan dengan motivasi siswa pada kegiatan 

ekstrakurikuler angklung SD Negeri 02 Pulosari. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti di SD Negeri 02 Pulosari, peneliti menemui 

kurangnya motivasi atau semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

lebih khusus ekstrakurikuler angklung di SD Negeri 02 Pulosari. Hal ini juga 

diperkuat dengan pendapat dari guru pendamping kegiatan ekstrakurikuler 

Angklung di SD Negeri 02 Pulosari . 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penulisan ini adalah “Bagaimana upaya meningkatkan 

motivasi siswa di SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes mengikuti ekstrakulikuler angklung?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

apa yang mendorong siswa SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes mengikuti ekstrakulikuler angklung. 

1.4 Manfaat penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini,siswa dapat lebih termotifivasi 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.dan di harapkan memberikan  

manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Sebagai bahan referensi bagi pembaca. 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada 

sekolah tentang cara memotivasi siswa pada kegiatan ekstrakurikuler 

SD Negeri 02 Pulosari kecamatan Brebes kabupaten Brebes .  

1.4.2 Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada sekolah setempat tentang sikap, perilaku dan 

dorongan yang diterima para siswa SD Negeri 02 Pulosari sehubungan 

dengan adanya kegiatan  ekstrakurikuler. 

1.4.3 Sebagai acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler angklung. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian motivasi 

Kata motivasi, berasal dari motif yang berarti daya penggerak yang di 

dalam diri seseorang sebagai determinan yang bisa berasal dari dalam diri 

individu, baik yang bersifat biologis maupun psikologis dan dari 

lingkunganya (Mappiare, 1998: 190). Jiwandono (1989: 73), mengemukakan 

bahwa motif sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

diri individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan atau mendesak. (Jiwandono 1989:73). Menurut Wuryani, kata 

motivasi berasal dari bahasa latin Motivum, yang menunjukan bahwa ada 

alasan tertentu mengapa suatu itu bergerak, dan bahasa inggris motivation, 

adalah kondisi psikologis yang menyebabkan seseorang bertingkah laku. 

Motivasi menurut Cood and Brophy (dalam Elida, 1988: 9) merupakan energi 

penggerak, pengarah dan memperkuat tingkah laku. Sedangkan menurut 

Hugo F. Reading (1986:26) motivasi adalah apa yang membuat seseorang 

melakukan aktivitas yang dominan. 

Motivasi timbul karena adanya stimulus-stimulus yang mendorong 

seseorang untuk memenuhi. Stimulus tersebut bisa berasal dari adanya 

kebutuhan jasmani seperti lapar, haus dan seks juga bisa berasal dari adanya 
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kebutuhan rohani seperti bergaul, mendapatkan kasih sayang, memperoleh 

penghargaan atau pujian dan sebagainya. Motivasi merupakan suatu 

pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan 

dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu (Gerungan, 

1977:142). Selanjutnya dikatakan bahwa semua tingkah laku manusia pada 

hakikatnya mempunyai motivasi. 

Terdapat tiga komponen utama di dalam motivasi, yaitu adanya 

kebutuhan, dorongan dan tujuan (Siagian, 1989:142). Kebutuhan yang 

merupakan segi pertama dari motivasi, timbul dalam diri seseorang apabila ia 

merasakan adanya kekurangan di dalam dirinya, atau dengan kata lain 

kebutuhan timbul apabila dirasakan ada ketidakseimbangan antara apa yang 

dimiliki dengan apa yang menurut persepsi yang bersangkutan seyogyanya 

dimilikinya, baik dalam arti fisiologis maupun psikologis. Sedangkan 

dorongan adalah usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan. Dorongan 

merupakan usaha pemenuhan kekurangan secara terarah. Maka dorongan 

sebagai segi kedua motivasi berorientasi pada usaha tertentu yang secara 

sadar dilakukan oleh seseorang yang menghilangkan kebutuhan dan 

mengurangi dorongan. Maka pencapaian suatu tujuan berarti mengembalikan 

keseimbangan dalam diri seseorang. 

Motivasi erat sekali hubungan dengan kebutuhan manusia. Soekanto 

(1982: 116) menguraikan kebutuhan dasar manusia terdiri dari : (1) sandang, 

pangan dan papan, (2) kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda, (3) 

harga diri, (4) kesempatan untuk mengembangkan potensi, serta (5) 
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kebutuhan akan kasih sayang. Selain kebutuhan di atas masih ada kebutuhan 

yang lain seperti kebutuhan akan hukum, misalnya semua kebutuhan di atas 

akan memberikan motivasi bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan. 

Maslow (dalam Siagian, 1989:146) mengatakan bahwa kebutuhan 

manusia itu dapat diklasifikasikan pada lima hirarkhi kebutuhan, yaitu : (1) 

kebutuhan fisiologis, (2) kebutuhan akan keamanan, (3) kebutuhan sosial, (4) 

kebutuhan “esteem”, serta (5) kebutuhan untuk aktualisasi diri. Motif  yang 

paling rendah harus dipenuhi terlebih dahulu, barulah motif  berikutnya yang 

harus mendapatkan pemenuhan. Seseorang pastilah tidak akan mengeluarkan 

uangnya untuk berekreasi, sementara ia juga menyadari bahwa ia harus 

memberi beras untuk makan keluarganya. Maka di sini ia harus 

mengesampingkan kebutuhan estetisnya, karena ada kebutuhan yang harus 

diutamakan yaitu kebutuhan fisiologis. Namun dewasa ini banyak ilmuwan 

yang mendalami teori motivasi, berpendapat bahwa berbagai kebutuhan 

manusia tersebut merupakan rangkaian, bukan hirarkhi (Siagian, 1989:162). 

Sambil memuaskan kebutuhan fisiologis seseorang juga membutuhkan 

keamanan, dikasihi oleh orang lain, ingin dihormati dan akan merasa puas 

bila potensi yang terpendam dalam dirinya dapat dikembangkan dan 

sebagainya. 

Seseorang dengan kedudukan sosial yang telah kokoh pun masih 

memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang dan diakui 

keberadaanya oleh orang lain. Menurut Donald (dalam Jiwandono, 1989:73), 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 
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munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Dari pengertian yang dikemukakan Dolald tersebut mengandung tiga elemen 

penting, yaitu : (1) motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 

diri individu. Walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri individu, 

penampakanya akan menyangkut kegiatan fisiknya, (2) motivasi ditandai 

dengan munculnya, rasa atau feeling, afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi 

relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan yaitu afeksi dan emosi yang 

dapat menentukan tingkah laku seseorang, (3) motivasi akan dirangsang 

karena adanya tujuan. Motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon 

dari suatu aksi, yaitu tujuan. Berdasarkan ketiga elemen di atas, penulis 

berpendapat bahwa motivasi sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri 

seseorang, sehingga akan berlanjut dengan gejala kejiwaan, perasaan dan juga 

emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini 

didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. 

Menurut tim pengembangan MKDK IKIP Semarang, beberapa upaya 

yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi siswa adalah 

sebagai berikut (1) Mengoptimalkan penerapan prinsip. Ada beberapa prinsip 

yang terkait dalam proses belajar mengajar misalnya perhatian siswa, 

pengulangan belajar, materi pelajaran yang dapat merangsang dan menata 

pemberian balikan dan penguatan, Agar motivasi siswa meningkat hendaknya 

guru berusaha menciptakan situasi yang sedemikian rupa sehingga perhatian, 

keterlibatan siswa dan lain-lain yang termasuk prinsip belajar berfungsi 
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secara optimal. (2) Mengoptimalkan uinsur-unsur yang dinamis. Yang 

dimaksud unsur-unsur yang dinamis adalah unsur-unsur yang keberadaanya 

dapat berubah-ubah yang dari tidak ada menjadi ada, dari keadaan melemah 

menjadi menguat. 

Termasuk dalam unsur-unsur ini antara lain bahan mengajar dan 

upaya pengadaanya, suasana belajar dan upaya pengembanganya, kondisi 

siswa dan upaya penyiapanya dan penguatanya. Guru hendaknya berusaha 

mengorganisasikan materi pelajaran sehingga siswa mudah dan senang 

mempelajarinya. Selain itu guru harus pula mempertimbangkan beberapa hal 

dalam memilih materi pelajaran, antara lain tingkat kemampuan siswa, 

tingkat perkembangan (usia) siswa, keterkaitanya dengan pengalaman siswa, 

kesesuaian materi dengan minat atau lingkungan siswa. Mengoptimalkan 

pemanfaatan pengalaman yang telah mempelajari materi baru tersebut oleh 

karena itu, guru pandai-pandai memilih contoh-contoh hendaknya banyak 

terdapat dilingkungan siswa. Mengembangkan cita-cita atau aspirasi siswa. 

Setiap siswa mempunyai aspirasi (cita-cita) untuk mencapai kesuksesan 

dalam belajar, kesuksesan biasanya dapat meningkatkan aspirasi ini, 

hendaknya guru tidak menjadikan siswa selalu gagal, alangkah idealnya 

apabila siswa diberi kesempatan merumuskan tujuan belajar yang sesuai 

dengan kemampuanya, sehingga motivasi mereka untuk mencapai tujuan 

tersebut lebih kuat. 

. 
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2.2 Unsur – unsur Motivasi 

Stanley Vance (1982) mengatakan bahwa pada hakikatnya motivasi 

adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada 

kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan – tindakan yang 

menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. 

Robert Dubin (1985) mengartikan motivasi sebagai kekuatan kompleks yang 

membuat seseorang berkeinginan memulai dan menjaga kondisi kerja dalam 

organisasi. Motivasi oleh penulis diartikan sebagai setiap kekuatan yang 

muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan 

tertentu di lingkungan dunia kerja atau di pelataran kehidupan pada 

umumnya. 

Manusia adalah mahluk bertujuan, meski tidak ada manusia yang 

mempunyai tujuan yang benar-benar sama di dalam mengarungi hidup ini. 

Demikian juga dalam memotivasi anak untuk mengikuti ekstrakurikuler 

angklung di sekolah. Idealnya setiap individu pasti memiliki kesadaran dan 

motivasi dalam dirinyaterlebih dalam suatu tujuan tertentu dalam hidupnya. 

Manusia adalah insane yang berenergi, apakah itu enegi fisik, otak, mental, 

dan spiritual dalam arti luas. Kekuatan tersebut berakumulasi dan menjelma 

dalam bentuk dorongan batin seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin 

secara optimal serta membrikan kepuasan batin kepada individu tersebut.  
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2.2.1 Tipe-tipe motivasi  

Motivasi merupakan fenomena hidup yang banyak corak dan 

ragamnya. Secara umum motivasi dapat diklasifikasikan dalam empat jenis, 

yaitu : 

2.2.2 Motivasi Positif  

Motivasi positif merupakan proses pemberian motivasi atau usaha 

membangkitkan motiv di mana hal itu diarahkan pada usaha untuk 

mempengaruhi orang lain agar dia bisa bekerja dengan baik dan antusias 

dengan cara memberikan keuntungan tertentu kepadanya. Jenis-jenis motivasi 

positif antara lain imbalan yang menarik, memberikan pujian terahadap 

sesuatu yang telah tercapai, perhatian atau kasih sayang yang diberikan saat 

melakukan hal tertentu, dukungan yang membangkitkan semangat dalam 

melakukuan tugasnya.  

2.2.3 Motivasi Negatif  

Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber 

dari rasa takut, takut dimarahi, takut di jauhi teman-teman,  motivasi negative 

yang berlebihan akan membuat individu tersebut tidak bisa mencapai tujuan 

yang diinginkan. Individu tersebut akan menjadi tidak kreatif, merasa serba 

salah, serba takut, dan serba terbatas dalam geraknya.  

2.2.4 Motivasi dari Luar  

Motivasi dari luar  adalah motivasi yang muncul dari luar sekoalah 

atau dari luar diri individu, motivasi ini sangat berpengaruh pada pada 
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seseorang, dimana motivasi dari luar dapat memberikan pengarung yang 

sangat signifikan pada suatu tindakan yang ingin dicapai oleh seseorang 

2.2.5 Upaya-upaya Dalam Memotivasi 

            Upaya adalah usaha; akal; ikhtiar untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. (KBBI:1990:995). 

ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberikan 

motivasi kepada siswa, carayang dapat dilakukan untuk meningkatan 

motivasi siswa sebagai berikut : 

2.2.6 Rasa hormat (respect) 

Berikan rasa hormat secara adil, demikian juga penghargaan. Adil 

tidak berarti sama rata. Dengan demikian, dilihat dari aspek prestasi belajar 

siswa, guru tidak akan memberikan penghargaan atau rasa hormat yang sama 

kepada semua siswa. Berikan penghargaan kepada siswa atas dasar prestasi, 

sehingga dari sikap yang seperti itu dapat memotivasi siswa yang lain agar 

lebih giat belajar untuk mendapat prestasi, supaya dari prestasi yang diraih 

siswa tersebut membuahkan penghargaan dari sekolah atau guru. 

2.2.7 Informasi (information) 

Memberikan informasi kepada siswa tentang kegiatan seputar 

sekoklah, terutama tentang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana 

cara melakukannya. Supaya setiap siswa dapat mengetahui tentang 

sekolahnya, agar siswa juga tau harus bersikap seperti apa untuk dapat 

berprestasi dalam sekolahnya. 
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2.2.8 Perilaku (behavior) 

Usahakan mengubah perilaku sesuai dengan harapan, dengan 

demikian guru mampu membuat siswa berperilaku atau berbuat sesuai yang 

diharapkan dari sekolah. Sertakan juga pujian kepada siswa yang rajin dan 

berprestasi sehingga para siswa akan berusaha lebih baik mengikuti semua 

kegiatan sekolan dan aktif dalam belar siswa. Sehingga guru akan mudah 

menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa. 

2.2.9 Hukuman (phunishment) 

Berikan hukuman kepada siswa yang bersalah diruang yang terpisah. 

Jangan menghukum siswa di depan orang lain, baik di depan teman 

sekelasnya maupaun di depan guru-guru. Hukuman yang diberikan di depan 

teman-temannya atau di depan guru-guru dapat menimbulkan frustasi dan 

merendahkan martabat siswa tersebut. Sehingga dalam memberi hukuman 

sangat perlu kebijakan tidak hanya asal-asalan memberikan hukuman. 

Kepekaan dalam member hukuman juga harus di perhitungkan agar resiko 

atau dampak yang di dapat dari hukuman menghasilkan hasil yang 

diinginkan. 

 

2.2.10 Perintah (command) 

Perintah yang diberikan kepada siswa sebaiknya bersifat langsung.jika 

perintah di berikan dengan salah dalam arti dengan nada bicara yang kurang 

mengenakkan, atau dengan kata-kata yang kurang sopan kepada siswa, maka 
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secara tidak langsung siswa merasa sungkan untuk mengerjakan perintah dari 

gurunya dan akibatnya di-tidak-kan. Sebaiknya berikan perintah dengan nada 

yang halus menganggap keberadaan siswa. Dengan hal tersebut siswa merasa 

nyaman atas perintah yang diberikan. 

 

2.2.11 Perasaan (sense) 

Intaraksi antara guru dan siswa adalah interaksi antar-manusia. 

Manusia adalah insan yang penuh dengan perasaan. Tanpa mengetahui 

bagaimana harapan siswa dan perasaan apa yang ada pada diri mereka, sangat 

sukar bagi guru untuk memotivasi siswa. Perasaan dimaksud antara lain rasa 

memiliki, rasa partisipasi, rasa bersatu, rasa keluarga, rasa diterima dalam 

sekolah, dan rasa mencapai prestasi. Dalam hal ini memeberikan motivasi 

kepada seseorang lengsung atau tidak langsung kita harus mengenal tentang 

tipe-tipe manusia. Karena setiapa manusia memiliki sifat-sifat tersendiri, 

tidak ada kesamaan antara sifat manusia satu dengan sifat manusia yang lain, 

untuk itu kita sangat perlu mengenal setiap karakter akan sifat-sifat manusia 

sebelum kita member motivasi terhadap seseorang. Dibawah ini bisa di lihat 

ada beberapa tipe-tipe manusia. 

Tipe-tipe manusia adalah sebagai berikut : 

No 

Tipe 

Intelig

ensi 

Deskripsi No 

Tipe 

Intelige

nsi 

Deskripsi 
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1 Logik

a atau 

Intele

ktual 

- Kemampuan 

mengingat 

- Kemampuan 

menganalisis 

- Kemampuan 

menalar 

- Kemampuan 

mengevaluasi 

- Kemampuan 

mencegah masalah 

- Kemampuan 

menangani 

informasi 

- ide-ide abstrak 

4 Fisikal - Pemain bola 

- Atletik 

- Penari 

- Memiliki kepeduliaan 

terhadap kebugaran dan 

kesehatan 

- Menyenengi aktifitas 

fisik 

- Memiliki ketrampilan 

manual 

- Menyenangi kegiatan 

diluar rumah 

 

2 Kecer

dasan 

intuin

sif 

- Sensifitas perasaan 

- Spekulasi terhadap 

masa depan 

- Menggunakan 

imajinasi 

- Kesadaran untuk 

mengambil resiko 

- Kapasitas untuk 

berubah 

5 Praktika

l 

 

- Rendah kemampuan 

mengeja 

- Rendah kemampuan 

mengeja 

- Ketrampilan tangan 
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 Emosi

onal 

- Sikap hangat 

- Kesadaran akan 

perasaan diri sendiri 

- Sensifitas terhadap 

perasaan orang lain 

- Mengkreasi 

keharmonisan dan 

iktikad baik 

- Peduli dengan isu-

isu emosional secara 

terbuka 

- Memiliki empati 

terhadap 

pengalaman orang 

lain 

6 Intra-

Person

al 

- Manusia yang sensitive 

yang melihat sesuatu 

dalam kerangka dirinya 

sendiri 

- Cenderung 

mengandalkan kekuatan 

individual 

- Tidak memiliki 

kemampuan 

menggerakkan orang 

lain 

- Otonomi tinggi dalam 

bekerja 

- Memiliki rasa percaya 

diri yang kuat 

- Cenderung diam dalam 

melihat aneka fenomena 

- Jarang menyatakan 

kesetujuan atau 

ketidaksetujuan 
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3 Music

al 

- Dapat bernyanyi 

- Bermain 

- Menciptakan music 

7 - Inter-

Person

al 

- Memiliki kemampuan 

bekerja dengan dan 

melalui orang lain 

- Manusia yang sensitif 

yang melihat sesuatu 

dalam kerangka 

bersama-sama orang 

lain 

- Mempu menerima 

realitas orang lain 

- Lebih mengedepankan 

potensi dan keunggulan 

orang lain dari pada 

kelemahannya 

- Cenderung 

mengandalkan kekuatan 

bersama 

- Memiliki kemampuan 

kuat menggerakkan  

orang lain 

- Memiliki rasa 

kepercayaan tinggi 

kepada orang lain 
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- Cenderung member 

respons positif atau 

negatif dalam melihat 

aneka fenomena 

- Secara terbuka 

menyatakan kesetujuan 

atau ketidaksetujuan 

 

2.3  Kegiatan 

Kegiatan merupakan rangkaian atau susunan dalam acara yang sudah 

teragenda atau sudah tarjadwal yang harus dilakukan atau dilaksanakan. 

Tetapi ada juga yang menyebut kegiatan itu dengan istilah rutinitas seseorang 

sehari-hari. Secara garis besar pengertian kegiatan itu sendiri memiliki arti 

yang sangat luas, tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian kegiatan itu 

adalah rutinitas sehari-hari dari seseorang yang sudah teragenda atau 

terjadwal untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

 2.4 Kegiatan Intrakurikuler 

             Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan, tempat guru mengajar dan 

murid belajar, maka terjadilah proses belajar mengajar, dimana para murid 

dapat meningkatkan serta mengembangkan : 

2.4.1 Ilmu pengetahuan dan teknologi 

2.4.2 Pandangan hidup, kebijaksanaan dan kepribadian 
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2.4.3 Tata pergaulan ( manusia dengan manusia, manusia dengan 

masyarakat,manusia dengan alam atau lingkungan, manusia dengan 

Tuhan Yang Maha Esa ) 

2.4.4 Hasil karya ( teknologi, ketrampilan, kesenian, dan lain-lain ). 

Sekolah sebagai masyarakat belajar, adalah sekolah yang merupakan 

pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna bag 

kehidupan warga, masyarakat dan negara, dan karenanya perlu dibiasakan 

kepada masyarakat anak didik sedini mungkin menggali, mengenal, 

memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan belajar mengamalkanya 

melaui proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai masyarakat belajar, 

sekolah adalah tempat atau sumber bagi pengembangan kebudayaan (Juklak  

1984 : 3). Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar 

diri siswa, sebagaimana lingkungan individu pada umumnya, ada tiga yaitu 

linkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat berarti unsur-unsur yang 

mendukung atau yang menghambat dapat berasal dari ketiga lingkungan 

tersebut. Bagi seorang guru hal ini sangat penting, karena guru terlibat 

langsung dalam pembelajaran siswa. Guru harus harus berusaha mengelola 

kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menampilkan diri 

secara menarik dalam rangka membantu siswa termotivasi dalam belajar. 

Lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana perlu ditata dan 

dikelola supaya menyenangkan dan membuat siswa betah belajar, kebutuhan 

akan rasa aman perlu mendapat perhatian agar motivasi belajar timbul dan 

dapat dipertahankan. Peranan guru dalam sekolah Mengajar, lazimnya 
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didefinisikan sebagai “ Serangkaian interaksi antara orang-orang yang 

berperan sebagai guru dengan orang yang berperan sebagai murid, yang 

bertujuan untuk mengubah keadaan kognitif dan efektif murid “ (Bidwell, 

1973). Hingga dekade lalu. Penelitian mengenai peranan guru menitik 

beratkan pada latar belakang sosial guru, dengan penekanan pada makna 

status guru didalam keterlibatan hubungan dengan murid, dan pada umumnya 

tidak berhasil mengungkapkan hubungan antara karakteristik kepribadian 

guru dan gaya mengajar guru dengan prestasi belajar murid. 

2.5 Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan 

salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, 

misalnya olah raga, kesenian, dan kepramukaan yang diadakan di 

sekolah diluar jam biasa. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara 

satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa saling berbeda. Variasinya 

sangat ditentukan oleh kemampuan guru, siswa dan kemampuan dari 

sekolah itu sendiri. 

2.5.1  Pengertian Program Ekstrakurikuler 

Menurut Arikunto (1997: 271) yang dimaksud dengan program adalah 

sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian tujuan kegiatan yang diselenggarakan diluar jam pelajaran biasa. 

Kegiatan ini dilaksanakan sore hari. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan 

untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh 
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sekelompok siswa. Misalnya, olah raga, kesenian, dan berbagai macam 

ketrampilan lainya. 

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekstrakulikuler adalah 

kegiatan tambahan diluar struktur program dilaksanakan diluar jam pelajaran 

biasa agar memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan 

kemampuan siswa. 

2.5.2  Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman 

belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut 

Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar adalah (1987: 9). 

2.5.1.1 Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

siswa bersikap efektif. 

2.5.1.2 Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

2.5.1.3 Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan 

satu pelajaran dengan mata pelajaran lainya. 

Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Dasar menegaskan bahwa ruang 

lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal pada kegiatan yang dapat 

menunjang dan mendukung program intrakurikuler yaitu mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa, ketrampilan melaluyi hobi dan 

minatnya serta mengembangkan sikap yang ada pada program intrakurikuler 

dan program kokurikuler. 
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2.6 Jenis Kegiatan Estrakurikuler 

Daien ( 1988: 24 ) kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua yaitu 

bersifat rutin dan bersifat periodik. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat 

rutin adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara rutin 

adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus 

menerus, seperti latihan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat 

periodik adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu 

tertentu saja. Banyak macam dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan disekolah-sekolah dewasa ini. Beberapa macam kegiatan 

ekstrakurikuler menurut Sutisna (1985:56) antara lain sebagai berikut : 

2.6.1 Organisasi murid seluruh sekolah 

2.6.2 Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat kelas. 

2.6.3 Kesenian, tari-tarian, band, drum band, vocal grup. 

2.6.4 Klub-klub hoby, fotografi, jurnalistik. 

2.6.5 Pidato dan drama. 

2.6.6 Klub-klub yang berpusat pada suatu mata pelajaran (klub Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan seterusnya). 

2.6.7 Publikasi sekolah (Koran sekolah, buku tahunan sekolah sekolah dan 

lain-lain) 

2.6.8 Organisasi yang disponsori secara kerjasama (pramuka dan 

seterusnya). 
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Dari uraian diataas dapat ditarik kesimpulan kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan diluar jam pelajaran sekolah agar lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan. 

2.7 Sejaraah Angklung 

Angklung adalah alat musik yang dibuat dari bambu (Soeharto, 2008: 

4). Panjang-pendek serta besar-kecilnya setiap tabung berbeda-beda, sesuai 

dengan tinggi rendah bunyinya, mulai dari yang sejengkal, sampai yang lebih 

dari satu meter. Tiap satuan angklung terdiri dari 2, 3, atau 4 tabung bambu, 

sesuai dengan peranannya dalam permainan. Angklung dimainkan dengan 

cara menggoyangkannya perpasang atau digantung pada rak. Dahulu pada 

umumnya alat musik angklung ditala dalam sistem nada pentatonik dan 

permainannya lebih bersifat ritmis, namun sekarang angklung banyak ditala 

dalam sistem diatonik dan melodi menjadi sangat berperan. 

Angklung dibunyikan dengan cara digetarkan, digoyangkan, dan 

ditengkep, yaitu cara membunyikan angklung untuk menghasilkan nada 

tunggal dengan cara mematikan nada-nada yang lainnya dalam satu gerak 

pendek (Masunah, 2003: 17). Bambu merupakan bahan dari angklung, jenis 

bambu yang dapat digunakan, antara lain bambu hitam, bambu kuning, dan 

bambu tutul (bambu yang berwarna putih dan coklat). 

2.7.1 Asal usul angklung 

Secara geografis, wilayah Jawa Barat berwujud dataran di bagian 

utara, dan pegunungan di bagian selatan. Di wilayah tersebut tumbuh 

berbagai jenis tanaman seperti kayu, bambu, dan tanaman perdu. Mata 
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pencaharian utama penduduk pada awalnya adalah berladang. Dalam 

masyarakat  agraris ini tumbuh subur sistem kepercayaan yang terutama 

berkaitan dengan sistem bercocok tanam, sehingga lahirlah bentuk-bentuk 

upacara yang di dalamnya terdapat unsur tari dan musik. Ternyata dalam 

masyarakat agraris ini, bambu telah berbentuk angklung merupakan bagian 

dari upacara. Sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, musik angklung 

tersebut secara fungsional bergeser menjadi seni pertunjukan, meskipun di 

beberapa tempat masih berfungsi sebagai bagian dari upacara (Masunah, 

2003: 3) 

2.7.2 Jenis-jenis angklung 

Ditinjau dari sejarahnya, angklung di setiap daerah tidak memiliki 

hubungan, akan tetapi jika ditinjau dari fungsi awal angklung itu berada, 

ternyata beberapa angklung tradisional memiliki kesamaan fungsi. Menurut 

Masunah (2003: 5), jenis-jenis angklung jika ditinjau dari fungsinya, antara 

lain: 

2.7.2.1 Dogdog Lojor, merupakan jenis kesenian angklung yang dianggap 

paling tua (kuno). Dilihat dari segi penyajiannya, lebih bersifat ritmis. 

Dogdog Lojor masih berfungsi dalam upacara pertanian. 

2.7.2.2  Badud, secara historis masih berfungsi dalam upacara pertanian. 

Namun Badud telah mengalami perubahan fungsi, perubahan tersebut 

salah satunya ditandai adanya unsur teatrikal. 

2.7.2.3 Badeng, fungsi sosialnya lebih ditekankan pada misi agama (Islam) 

dan misi program dari pemerintah. Secara musikal Badeng dimainkan 
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lebih ritmis bersamaan dengan koreografi gerak tari dan 

dikombinasikan dengan nyanyian yang unik 

2.7.2.4 Buncis, secara historis berhubungan dengan pertanian, meskipun 

sekarang berfungsi sebagai hiburan. Secara musikal, 

Buncismengalami perubahan  yang dipengaruhi oleh seni gamelan, 

dan lagu-lagu kawih. 

2.7.2.5 Angklung Sunda/Indonesia, hanya berfungsi sebagai tontonan dalam 

rangka kepariwisataan. Sajian angklung digunakan untuk berbagai 

iringan lagu sunda yang berlaras salendro, pelog, atau madenda, serta 

lagu Indonesia dan lagu asing yang bernada diatonis. 

 

2.7.3 Instrumen Sejenis 

AngklungAda beberapa instrumen yang sejenis dengan angklung, 

yang menggunakan bambu sebagai bahan utamanya. Instrumen- instrumen 

tersebut antara lain: 

2.7.3.1 Celempung, adalah instrumen yang terbuat dari seruas 

bambuberukuran besar (bambu gombong). Ada dua macam 

Celempung, yaitu: (1) yang dibuat dengan salah satu ujung ruasnya 

tertutup; dan (2) yang dibuat dengan kedua ujung ruasnya tertutup. 

Biasanya Celempung dilengkapi dengan instrumen lain, seperti 

rebab, vokal, dan kacapi siter (kacapi kawih). 

2.7.3.2    Calung, adalah alat bunyi-bunyian terbuat dari beberapa ruas bambu  

yang disusun secara berderet dari bagian yang beruas besar sampai 
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yang beruas kecil. Terdapat tiga macam Calung, yaitu calung 

gambang/renteng, calung gamelan, dan calung jinjing. 

2.7.3.3   Angklung Banyuwangi, merupakan sebuah orkes berlaras slendro 

yang terdiri atas dua buah angklung semacam gambang bambu 

dengan 13 ruas bambu, metalofon berbentuk bilah, kendang, gong, 

dan suling. Lagu-lagu yang dibawakan oleh Angklung Banyuwangi 

adalah lagu-lagu khas ensembel ini dan lagu-lagu dari repertoar 

gandrung Banyuwangi (Masunah, 2003: 15-18).  

2.7.3.4  Kenthongan, merupakan salah satu alat musik yang terbuat 

daribambu, kayu atau akar bambu. Jika dibuat dari bambu maka 

yang diambil adalah bagian antara ruas dan ruas dan di bagian 

tengahnya dilubangi, sedangkan jika dibuat dari kayu atau akar 

bambu maka caranya adalah melubangi bagian tengah menjadi 

ruang resonansi. Kenthongan dalam ukuran kecil dapat dipegang, 

sedangkan yang besar digantung pada tiang. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif. Pendekatan ini 

dipilih karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan tentang hal–hal 

yang berhubungan dengan upaya memotivasi siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler angklung di SD Negeri Pulosari Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes. Perolehan data dengan pendekatan kualitatif 

merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan memuat penjelasan 

tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat.  

Dengan data kualitatif  kita dapat mengikuti dan memahami alur 

peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran 

orang – orang setempat dan dapat memperoleh penjelasan yang banyak 

dan sangat bermanfaat (terjemahan Miles dan Huberman dalam Rohedi,  

1992 : 1-2). Penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, melainkan 

memberi penjelasan dan pemahaman secara menyeluruh dan sistematis 

terhadap kaitan hubungan permasalahan yang dikaji.  
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3.2  Lokasi dan sasaran penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri Pulosari Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes i. Dipilihnya lokasi tersebut karena  di SD 

Negeri Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mempunyai 

program kegiatan ekstrakurikuler angklung. Dengan demikian penulis 

bisa memperoleh data yang tepat baik melalui wawancara dengan guru 

kesenian dan mengobservasi langsung di sekolah tersebut.  

Adapun sasaran penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana cara memotivasi siswa agar terdorong mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklungyang dilaksanakan di SD Negeri 02 Pulosari 

Kecamatan Brebes kabupaten Brebes , serta untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhinya dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler maupun komponen-

komponen pendukung pengajaran ekstrakurikuler angklung hingga 

diketahui faktor penghambat pelaksanaan ekstrakurikuler angklung 

tersebut. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data  

Untuk menjawab masalah penelitian, dibutuhkan suatu data. Data 

diperoleh dari atau melalui kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan 

data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

keterangan, kenyataan atau informasi yang benar dan dapat dipercaya. 
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Data yang dimaksudkan adalah data yang ada hubunganya dengan 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah :  

3.3.1 Teknik  Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara 

Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan, diajukan secara lisan, dan jawaban informan dikemukakan 

secara lisan juga. Dengan teknik wawancara ini dapat digal i dan 

diperoleh informasi yang jelas, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terarah dan tidak terarah.  

Wawancara tidak terarah merupakan wawancara yang bersifat 

bebas, santai dan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya 

kepada informan dalam memberikan keterangan sesuai dengan 

pertanyaan. Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keterangan secara umum antara lain tentang situasi dan 

kondisi SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, 

prestasi yang diraih, keadaan siswa dan keadaan guru. Wawancara ini 

peneliti lakukan dengan Kepala Sekolah SD Negeri 02 Pulosari 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Dan wawancara ini juga 

ditujukan untuk orang tua agar bisa mengetaui berhasil atau tidaknya 

dalam memotivasi anaknya dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung di SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes. 
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Selanjutnya setelah mendapat keterangan secara umum, peneliti 

menggunakan wawancara terarah untuk mengetahui segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler angklung di 

SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Secara 

mendalam untuk memperoleh data yang lebih dalam dan rinci.  

Wawancara terarah yang dimaksud adalah memperoleh data 

tentang pedoman yang digunakan, bertujuan untuk memotivasi siswa 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung, guru yang 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler angklung, siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler angklung, materi dan metode yang digunakan, 

sarana dan prasarana yang ada, sampai dengan jenis evaluasi yang 

digunakan. Wawancara ini peneliti lakukan dengan guru kesenian dan 

guru pengajar kegiatan angklung. Dengan wawancara terarah ini, maka 

akan didapat jawaban yang lebih lengkap tentang pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler angklung di SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes.  

 

3.3.2 Teknik Observasi 

Teknik observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara 

mengamati objek  secara langsung. Pengamatan dilakukan pada suatu 

benda, keadaan, kondisi, situasi, proses atau tingkah laku seseorang 

dengan membuat catatan secara selektif terhadap latar belakang dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh para pendukung pengajaran 
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ekstrakurikuler angklung di SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes. 

Beberapa kali peneliti melaksanakan observasi langsung di SD 

Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, observasi 

yang dilakukan pertama kali mengamati situasi dan kondisi secara 

umum di SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. 

Dari observasi yang pertama ini diperoleh data letak geografis, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana keadaan guru karyawan dan siswa di 

SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Observasi 

yang kedua dapat memperoleh data tentang gambaran kegiatan 

intrakurikuler yang dilaksanakan di SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes. Observasi yang kedua dilaksanakan pagi hari 

pada jam pelajaran, pada observasi yang ketiga diperoleh keterangan 

tentang kegiatan ekstrakurikuler angklung. 

Observasi keempat, kelima dan seterusnya memperoleh data 

secara mendalam tentang keadaan secara lengkap yang terjadi pada 

kegiatan ekstrakurikuler angklung. Perolehan data ini disamping 

dilakukan dengan mengamati juga diperoleh dengan teknik wawancara. 

Dengan teknik observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan dengan 

menggunakan pencatatan dengan cara sistematis dengan cara ikut 

berpartisipasi. 

Pengamatan yang dilakukan pada saat proses kegiatan 

ekstrakurikuler angklungberlangsung, adapun hal-hal yang diamati 
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adalah apakah siswa tersebut mengikuti latihan secara serius atau hanya 

sekedar ikut yang tujuanya hanya ingin berkumpul dengan teman-

temanya. Untuk itu guru pembina ini ingin mengetahui bagaimana cara 

memotivasi siswa agar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklungsecara sungguh-sungguh.   

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menelaah bahan dokumen tentang kegiatan ekstrakurikuler angklungdi 

SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Data yang 

diperoleh dari teknik ini kemudian dipilih dan diseleksi. Informasi yang 

telah ada dan sesuai dengan permasalahan serta yang mendukung 

permasalahan dalam penelitian ini yang penulis gunakan. Dokumentasi 

digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan yang tidak 

diberikan oleh informan. Dokumentasi juga dapat memperkuat suatu 

pendapat atau informasi dari informan, wujud dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah catatan, gambar dan daftar nilai, 

atau leger kelas serta foto yang memuat tentang kegiatan 

ekstrakurikuler angklungdi SD Negeri 02 Pulosari Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes. Gambar foto yang telah diambil dijadikan suatu 

bukti terhadap suatu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler angklung. 

3.3.4 Teknik Analisis data  

Teknik analisis data adalah proses penyusunan dalam 

mengkategorikan data, mencari pola dengan maksud memahami 
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maknanya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersifat kualitatif. 

Maka analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Proses 

analisis ini diperoleh melalui proses pengumpulan data, mereduksi, dan 

mengklasifikasi, mendeskripsi, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan serta interprestasi semua informasi yang secara selektif 

telah terkumpul (Miller dan Huberman dalam Robendi, 1994: 10).  

Miller dan Huberman (dalam Rohidi, 1992:16), menyatakan bahwa 

untuk memperoleh data yang benar, data yang diperoleh dengan melalui 

teknik wawancara, observasi, atau dokumentasi kemudian direduksi, 

disajikan, selanjutnya disimpulkan dan diverifikasikan. Dalam penelitian ini 

data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Data tersebut kemudian 

direduksi (disederhanakan), diklasifikasi (dikelompokkan), diinterpretasikan, 

dan dideskripsikan ke dalam bentuk bahasa verbal untuk mencari verifikasi 

(penarikan kesimpulan). Proses analisis data dimulai dengan:  

3.3.4.1 Pengumpulan data, yaitu dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia sebagai sumber, yang meliputi : wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, 

gambar dan foto. 

3.3.4.2 Proses reduksi (disederhanakan), dilakukan dengan cara penulis 

membuat rangkuman dari data yang sudah dikumpulkan. 

3.3.4.3 Proses klasifikasi (dikelompokkan), yaitu data yang dipisah-

pisahkan, kemudian peneliti mengelompokanya sesuai dengan 
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permasalahan untuk dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk 

sekumpulan informasi. 

3.3.4.4 Proses interpretasi data, yaitu menganalisis data yang sudah 

dikelompokkan menurut kategorisasi, kemudian ditafsirkan sesuai 

dengan tujuan dalam penelitian. 

3.3.4.5 Penyajian data, penyajian data dapat diartikan sebagai kumpulan 

informasi yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data yang baik merupakan cara 

utama bagi analisis yang sahih. 

3.3.4.6 Proses verifikasi (penarikan kesimpulan), yaitu peneliti melakukan 

tinjauan ulang terhadap catatan data lapangan yang sudah ada. 

Dimulai dari pengumpulan data, proses reduksi, proses verifikasi, 

kemudian diadakan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan penjelasan di atas rincian proses analisis data dapat  

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Bagan Proses Analisis Data (Miller dan Huberman, (1992:16-19). 
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3.4 Teknik Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 1990:178). 

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara antara 

lain, yaitu teknik triangulasi. Teknik inilah yang digunakan oleh peneliti 

untuk mendukung keabsahan data. Teknik triangulasi adalah verifikasi 

penemuan melalui informasi dari berbagai sumber, menggunakan metode 

dalam pengumpulan data.  

Teknik ini meliputi tiga unsur penting dalam mendukung keabsahan 

data, yaitu : 

3.4.1 Sumber 

Yaitu  membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan adanya 

informasi. 

3.4.2 Metode 

Yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 

3.4.3 Teori 

Peneliti menggunakan beberapa sumber buku sebagai acuan teoritis, 

karena tidak mungkin peneliti hanya menggunakan satu teori untuk dapat 

memeriksa derajat kepercayaan suatu data informasi. Setelah memakai teori 

dari berbagai sumber selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan 
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menggunakan beberapa teori dan didukung dengan data-data yang sudah ada. 

Dengan demikian akan meningkatkan derajat kepercayaan data akan tepat 

sesuai keadaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan penelitian di SD N 02 pulosari brebes, tentang 

upaya sekolah dalam memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung, mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. 

4.1 Gambaran Umum SD N 02 pulosari Kabupaten brebes 

4.1.1 Lokasi, letak dan kondisi lingkungan 

SD N 02 pulosari terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten 

Brebes.,SD N 02 pulosari Brebes memiliki tingkat satu lantai dengan enam 

ruang kelas, satu ruang UKS, satu ruang kantor,dan satu ruang perpustakaan,. 

SD  N  02 pulosari didirikan tepatnya berada di jalan Raya pulosari Brebes. 

Jalan raya pulosari Brebes tersebut merupakan jalur akses alternatif 

transportasi umum maupun pribadi, Adapun batas lokasi SD N 02 pulosri 

Brebes adalah sebagai berikut : disebelah utara SD N 02 pulosari Brebes 

merupakan pemukiman penduduk dan pertokoan, disebelah timur SD N 02 

pulosari Brebes adalah persawahan, sedangkan disebelah barat adalah  jalan 

Raya pulosari pulosari Brebes yang akses utama jalan alternatif, dan 

disebelah selatan adalah SD N 01 pulosari Brebes. Berikut ini adalah foto 

lokasi dimana SD N 02 pulosari Brebes berada. 
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Foto 4.2 : Halaman  SD N 02 pulosari Brebes 

(Sumber : Bondan Indra Lesmana, Agustus 2013) 

 

4.1.2 Kondisi fisik SD N 02 pulosari Brebes 

Tabel 2. Keadaan Umum SD N 02 pulosari Brebes 

Sumber : Data sarana dan prasarana SD N 02 pulosari Brebes 

Keadaan Umum 

SD N 02 pulosari Brebes 

1. Gedung Sekolah 

2. Ruang Kantor Kepala Sekolah 

3. Ruang Guru 

4. Ruang TU 

5. Ruang Perpustakaan 

6. Ruang UKS 

7. Lapangan Upacara 

8. Meja/kursi Murid 

1 unit 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

Ada 

240 buah 
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9. Meja/kursi Guru 

10. Meja/kursi Kepala Sekolah 

11. Meja/kursi TU/Guru 

12. Papan Tulis 

13. Rak ruang KS/ruang TU/Penjaga 

14. Tiang Bendera 

15. WC Murid/Guru 

16. Mesin Ketik/Komputer 

17. Radio/Tape 

18. Listrik 

19. Dapur Sekolah 

20. Mushola 

21. Televisi 

22. Wireless 

23. Alat Musik angklung 

24. Alat Musik Rebana 

25. Alat musik marching band 

26. Almari Piala 

13 buah 

1 buah 

14 buah 

8 buah 

3 buah 

1 buah 

3 buah 

2 buah 

2 buah 

2.200 KWH 

Ada 

1 unit 

1 buah 

2 buah 

1 set 

1 set 

1 set 

1 buah 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Berikut adalah bentuk struktur organisasi SD N 02 pulosari Brebes 

 periode 2010-2014 

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKOLAH 

 

Sunarti, S.Pd 

TATA USAHA 

 

ST. Solekha 

BENDAHARA 

 

Nuryati, S.Pd 

 

SEKRETARIS 

 

Tri Waningsih, S.Pd 

WAKASEK 

KURIKULUM 

 

Rokhyatin, 

S.Pd 

WAKASEK 

KESISWAAN 

 

Lailarohmah 

WAKASEK 

SAR. PRAS. 

 

Zunus 

Prastyo, S.Pd 
 

WAKASEK 

HUMAS 

 

Indi Astuti, 

S.Pd 

DEWAN GURU 

SISWA 

Kls. III Kls. IV Kls. V Kls. VI Kls. II Kls. I 
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     4.1.4      Biografi Guru, Karyawan, dan Siswa SD N 02 pulosari Brebes 

SD N 02 pulosari Brebes mempunyai Guru atau tenaga pengajar yang 

berjumlah 13 orang. Dari jumlah guru dan karyawan itu sebagian besar 

berlatar belakang pendidikan sarjana, sebagian kecil lainya ada yang 

berijazah sarjana muda, diploma muda, dan diploma tiga. Umumnya para 

guru bertempat tinggal di daerah brebes. Dari beberapa guru dan karyawan 

yang ada di SD N 02 pulosari Brebes rata-rata memeliki kewajiban dalam 

setiap kegiatan yang ada di sekolah. Karena dalam ekstrakurikuler, setiap 

guru mendapat jadwal giliran memantau kegiatan ekstrakurikuler serta ikut 

membantu bapak Nanang dalam melatih angklung. Menurut pengamatan 

penulis, hubungan antara kepala sekolah Ibu sunarti, Spd, dengan para guru 

yang ada di SD N 02 pulosari Brebes sangat harmonis, baik dalam kelas 

maupun diluar kelas. Hal itu dibuktikan pada setiap kegiatan yang ada di 

sekolah, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler angklung yang dilatih oleh 

bapak Nanang. Bentuk dari keharmonisan itu dilihat dari kedekatan pihak 

sekolah dan pelatih, sebab sekolah memberikan kepercayaan dan hak penuh 

kepada bapak Nanang untuk melatih ekstrakurikuler angklung di SD N 02 

pulosari Brebes, sehingga bapak Nanang merasa nyaman dalam melatih 

ekstrakurikuler angklung di SD N 02 pulosari Brebes. Sedangkan ibu 

nuryatin, Spd yang menjadi pengurus kegiatan siswa selalu memotivasi para 

siswa supaya lebih aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan yang ada di 

sekolah. Dari keharmonisan yang diciptakan oleh hubungan antara kepala 
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sekolah, para guru dan pelatih angklung terwujud suasana aman, tentram, dan 

damai yang sangat diharapkan dalam setiap lingkungan pendidikan. 

 4.1.5    Denah Ruang SD N 02 pulosari Brebes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
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       4.1.6    Sarana dan Prasarana Pendukung ekstrakurikuler angklung 

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah sarana dan prasarana. Karena sarana 

dan prasarana turut membantu kelancaran proses belajar mengajar sehingga 

akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan proses kegiatan ekstrakurikuler 

angklung, SD N 02 pulosari menyediakan berbagai fasilitas untuk 

mendukung kegiatan tersebut antara lain : 

4.1.3.1 Halaman sekolah 

Halaman sekolah cukup memiliki peran penting dalam kegiatan 

angklung. Dimana halaman sekolah sebagai salah satu sarana untuk 

melakukan latihan angklung. Halaman yang cukup luas ini dimanfaatkan 

sebagai tempat latihan baris berbaris dan melakukan display kegiatan 

angklung dan beberapa kegiatan lain. Kondisi halaman yang cukup sederhana 

ini tidak lantas menyurutkan ambisi siswa dalam melakukan kegiatan 

angklung.  Halaman sekolah ini di pilih karena lokasinya yang masih di 

lingkup sekolah sehingga siswa tetap dalam pengawasan pihak sekolah dalam 

melakukan kegiatan angklung serta mudah saat mengumpulkan anak-anak 

yang menjadi peserta angklung. Karna jiwa anak-anak sering kali susah untuk 

di jadikan anak yang cekatan. Oleh sebab itu dari pertimbangan beberapa hal 

tersebut pihak sekolah sengaja memilih halaman sekolah sebagai tempat 

latihan angklung 
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SD N 02 pulosari memiliki perlengkapan angklung yang masih di 

gunakan untuk latihan, namun beberapa alat telah mengalami kerusakan. 

Akan tetapi kerusakan alat tersebut tidak menyurutkan minat siswa untuk 

mengikuti ekstrakurikuler angklung. Kondisi alat musik angklung tersimpan 

dengan baik kejadian tersebut disebabkan karena SD N 02 pulosari memiliki 

ruangan khusus untuk menyimpan semua perlengkapan alat musik.. 

 

4.1.3.2 Kondisi alat music angklung di SD N 02 pulosari Brebe 

Peralatan angklung tersebut, merupakan sarana pembelajaran 

angklung yang digunakan sebagai media pelatihan. Alat musik angklung di 

SD N 02 pulosari memiliki kondisi 85% dalam keadaan baik, 13% dalam 

keadaan rusak ringan, dan 2% dalam keadaan rusak berat. pada saat akan 

mengikuti lomba,  tidak perlu menyewa alat khusus yang jauh lebih baik dari 

alat yang telah tersedia di SD N 02 pulosari, karena peralatan yang masih 

cukup bagus cukup bisa untuk memperoleh hasil yang maksimal pada saat 

perlombaan. Disediakan pula seragam untuk angklung. Hal itulah yang 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler angklung berjalan dengan lancar. 

4.1.3.3 Seragam angklung SD N 02 pulosari Brebes 

Di dalam pementasan angklung seragam sangat menunjang dalam 

setiap penampilan, sebab dari seragam akan di nilai dari segi kekompakan 

seragam, tidak hanya di nilai dari segi permainan musiknya atau atraksi-

atraksi dan displaynya. Di SD N O2 pulosari  sendiri memiliki satu set 
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seragam angklung, seragam dalam angklung  memiliki corak dan model 

sendiri, proses persiapan pelatihan ekstrakurikuler angklung 

Tahap-tahap persiapan dalam proses pelatihan angklung di SD N 02 

pulosari Brebes meliputi: 

4.1.3.4 Persiapan tempat latihan 

Tempat merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam proses 

pelatihan angklung. Tempat yang permanen sangat membantu dan 

memudahkan bagi pelatih untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan juga 

latihan akan berjalan dengan lancar apabila tempat latihan sudah memadai 

dengan jumlah semua pemain angklung  yang ada. Disini disediakan sebuah 

halaman kosong yang bisa digunakan untuk display angklung. 

4.1.3.5 Persiapan materi pelatihan 

Materi merupakan hal yang sangat perlu diperhatinkan dalam 

pelatihan angklung agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung sebaiknya materi disesuaikan dengan permintaan 

peserta angklung. Biasanya pelatih memilih lagu-lagu yang sedang popular di 

telinga masyarakat. Tidak jarang pelatih juga memlih lagu sesuai dengan 

keinginan siswa. Hal ini dilakukan oleh pelatih agar para siswa tetap merasa 

senang menjalani kegiatan angklung, dan mereka tidak merasa tertekan oleh 

materi yang di berikan oleh pelatih. 
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4.1.3.6 Persiapan pemain/peserta 

Persiapan dari pemain sangat penting sebelum proses pelatihan 

dilaksanakan. Hal yang paling utama harus di persiapkan secara matang 

adalah mental anak. Mental yang siap dari siswa akan membawa pengaruh 

besar dalam kegiatan angklung. Selain mental kesehatan fisik siswa juga 

harus di perhatikan, siswa harus benar-benar sehat karena kegiatan angklung 

ini menguras banyak tenaga. Hal lain yang tidak kalah penting seperti datang 

tepat waktu, sebelum latihan dimulai, masing-masing pemain/peserta sudah 

mempersiapkan dan bertanggung jawab terhadap alat musik mereka masing-

masing. Biasanya dalam hal ini peran orang tua sangat di perlukan, karena 

peralatan angklung  yang agak  merepotkan.  

4.1.3.7 Pelaksanaan Proses Pelatihan musik angklung 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari semua proses latihan. 

Dengan persiapan yang sungguh-sungguh dan serius dari pelatih maupun 

pemain, maka kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat memberikan 

hasil yang optimal. Dalam tahap pelaksanaan pelatihan angklung, diharapkan 

dalam proses pelatihanya pemain dapat belajar dengan serius, karena dalam 

tahap inilah saat penting untuk menentukan langkah pelatihan selanjutnya 

yaitu latihan akhir atau evaluasi. Dalam proses ini guru dan pelatih berperan 

aktif dalam memotivasi pemain agar mampu menampilkan secara maksimal. 

Jadi, dengan dorongan semangat dari guru dan pelatih diharapkan semua 

pemain bisa menguasai materi dalam tahap pelaksanaan pelatihan inti tersebut 
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Foto 4.12 : proses latihan angklung  

(Sumber : Bondan Indra Lesmana ,Agustus 2013) 

 

 

 

 

 

Foto 4.13 :proses latihan angklung   

(Sumber : Bondan Indra Lesmana, Agustus 2013) 
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4.1.3.8 Kondisi dan keadaan latihan angklung 

Jumlah peserta angklung diSD N 02 pulosari  yaitu 45 anak. Dari 

sekian banyak anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung ada 

sekitar anak 38 orang anak yang hadir mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung. akan tetapi kendala kembali dihadapi yaitu pada kelengkapan alat, 

dari jumlah peserta tersebut sekitar sembilan anak yang tidak kebagian alat, 

namun untuk peserta yang tidak mendapat alat, tidak berarti harus pulang 

meninggalkan latihan, namun bapak Nanang selaku pelatih angklung dan di 

bantu ibu rokhyatin, Spd selaku pengurus kesiswaan memberi motivasi 

supaya peserta yang tidak mendapat alat tidak minder dengan peserta lain 

yang mendapat alat. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.18 : suasana latihan angklung di SD N 02 pulosari Brebes 

(Sumber : Bondan Indra Lesmana, Agustus 2013) 
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4.1.3.9 Jadwal latihan kegiatan ekstrakurikuler angklung di SD N 02 pulosari 

Brebes 

Jadwal latihan kegiatan ekstrakurikuler angklung  di laksanakan satu 

minggu dua kali pertemuan, pada setiap hari jumat dan sabtu pukul 15.00 

sampai dengan 17.00. Dan berikut adalah jadwal latihan kegiatan 

ekstrakurikuler angklung di SD N 02 pulosari Brebes, 

 

Tabel 4. Jadwal latihan ekstrakurikuler angklung di SD N 02 pulosari Brebes 

Pertamuan Materi Yang Diajarkan 

Paraf 

Pelatih 

Paraf Guru 

pendamping 

Minggu I 

( jumat-sabtu) 

15.00-17.00 

Latihan baris berbaris   

Minggu II 

( jumat-sabtu) 

15.00-17.00 

Berlatih menggunakan alat 

angklung 

  

Minggu III 

( jumat-sabtu) 

15.00-17.00 

Pengenalan lagu yang akan 

dimainkan 
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Minggu IV 

( jumat-sabtu) 

15.00-17.00 

Pengulangan materi dari 

minggu pertama sampai 

dengan minggu ketiga 

  

 

Kegiatan ekstrakurikuler angklung di SD N 02 pulosari Brebes 

dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan seperti tabel di atas. Materi 

yang di sampaikan setiap minggu berbeda, tetapi disesuaikan juga dengan 

kebutuhan dan kemampuan siswa. Namun ketika akan mengikuti festival, 

kepala sekolah SD N 02 pulosari Brebes meningkatkan intensitas jadwal 

latihannya tiga bulan sebelum festival di mulai. Pada bulan pertama proses 

latihan di laksanakan satu minggu dua kali setiap hari jumat dan sabtu pukul 

15.00 sampai dengan 17.00. Pada bulan kedua sebelum festival di mulai, 

proses latihan di tambah intensitasnya menjadi satu minggu tiga kali latihan, 

dilaksanakan pada hari , jumat, sabtu,dan minggu dimulai dari jam 15.00 

sampai dengan 17.00. dan ketika memasuki bulan ketiga sebelum festival di 

mulai intensitas proses latihan semakin rutin, proses latihan menjadi setiap 

hari, dari senin sampai dengan minggu  pada jam 15.00 sampai dengan 17.30.  

Dalam kegiatan ekstrakurikuler angklung, pelatih selalu menciptakan 

suasana yang santai tapi serius. Hal ini bertujuan agar siswa tidak merasa 

jenuh dan bosan dalam kegiatan ekstrakurikuler angklung. Suasana yang 

diciptakan oleh pelatih memberikan dampak positif bagi siswa. Latihan yang 

diselingi dengan bercaanda, ceria, membuat siswa merasa senang serta 
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bersemangat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung. Dalam proses 

mengajar ekstrakurikuler angklung  pelatih menerapkan sistem mengajar 

dengan cara yang serius tetapi santai.  Pelatih memberikan materi sesuai 

dengan permintaan peserta ekstrakurikuler angklung. hal itu bertujuan untuk 

merangsang paserta eksrakurikuler angklung agar lebih aktif dalam mengikuti 

latihan. 

Beberapa guru yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler 

angklung adalah ibu nuryati, Spd dan ibu Siti solkha yang bekerja dibidang 

kesiswaan. Di samping itu semua guru dan staf karyawan mendapat giliran 

untuk mendampingi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler angklung secara 

bergantian, selain memberi fasilitas yang dibutuhkan oleh anggota angklung, 

kepala sekolah juga ikut serta dalam mendampingi proses latihan kegiatan 

angklung di SD N 02 pulosari. Hal itu bertujuan untuk memantau sejauh 

mana siswa siswinya menguasai materi yang diajarkan oleh pelatih. 

Selain bimbingan dari pihak sekolah, peran orang tua juga tidak kalah 

penting dalam proses kegiatan ekstrakurikuler angklung. Wujud peran orang 

tua yang mendukung putera-puterinya dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung yaitu memberikan ijin pada putera-puterinya untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung yang dilaksanakan setelah jam 

pulang sekolah, ikut serta dalam menjadi donatur ketika kegiatan tersebut  

akan mengikuti perlombaan. Dalam mengikuti sebuah perlombaan, sekolah  

bekerja sama dengan pihak orang tua murid, karena dari pihak sekolah 

mengunakan dana dari sekolah dan bantuan donasi dari orang tua untuk biaya 
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akomodasi kegiatan ekstrakurikuler angklung selama mengikuti perlombaan. 

SD N 02 pulosari tidak bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini 

orang tua diberikan wewenang penuh oleh pihak sekolah, karena orang tua 

dianggap lebih mampu dan mengerti segala sesuatu yang di butuhkan oleh 

putera-puterinya. Demi  kelancaran kegiatan angklung, orang tua saling 

berbagi tugas dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan peserta 

angklung selama proses perlombaan  berlangsung. 

4.2 Tujuan, Metode, dan Evaluasi kegiatan Ekstrakuler angklung Di 

SD N 02 pulosari Brebes 

4.2.1 Tujuan 

Tujuan diadakannya, agar sisawa-siswi SD N 02 pulosari  menjadi 

orang yang memiliki kemampuan tidak hanya secara teori namun juga 

memiliki kemampuan secara praktek. Untuk itu SD N 02 pulosari mencoba 

mengenalkan angklung pada siswa-siswinya sebagai salah satu kegiatan yang 

positif untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang seni, khususnya seni 

musik. Kepala SD N 02 pulosari  menganggap angklung  adalah kegitan yang 

mampu meningkatkan kualitas atau mutu sekolah dimana SD N 02 pulosari  

akan selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah lain dan  berharap akan 

mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas secara praktek dan 

teori. 

4.2.2 Metode  

Dalam proses ekstrakurikuler angklung di SD N 02 pulosari  pelatih 

menggunakan metode pengajaran dengan cara demontrasi, latihan (drill) dan 
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pemberian tugas. Selama proses demontrasi berlangsung pelatih meminta 

anggota angklung untuk melihat dan mengamati pelatih memberikan contoh 

memainkan alat-alat yang akan di gunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

angklung. Dan selama proses demontrasi berlangsung anggota angklung 

diwajibkan untuk benar-benar mengamati pelatih dalam memberikan contoh 

cara memainkan alat yang akan digunakan. Setelah pelatih selesai 

memberikan  demontrasi, pelatih memberikan kesempatan kepada anggota 

angklung  untuk mencoba memainkan alat-alat yang akan di gunakan. Dan 

ketika para anggota angklung  mencoba memainkan alat-alat yang akan 

anggota di gunakan pelatih kembali lagi memperagakan cara memainkan alat-

alat yang akan anggota yang akan di gunakan secara satu persatu dan 

bergiliran. 

Proses demontrasi ini dilaksanakan terus menerus sampai pelatih 

menganggap para anggota angklung benar-benar mampu untuk mengikuti 

intruksi yang diberikan pelatih. Setelah proses demontrasi selesai pelatih 

melanjutkan kembali ke pengajaran yang kedua, yaitu latihan, dalam latihan 

pelatih mencoba kemampuan para anggota angklung untuk memainkan alat-

alat yang telah dipelajari dalam proses demontrasi secara kelompok sesuai 

dengan alat yang di pilih sebelumnya. Proses latihan secara berkelompok 

dilakukan secara terus menerus secara bertahap dalam beberapa kali 

pertemuan, kemudian setelah pelatih menganggap anggota angklung sudah 

mampu memainkan secara berkelompok kemudian pelatih melakukan proses 

latihan berikutnya yaitu proses latihan secara bersama-sama dari kelompok-
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kelompok yang sudah di bagi sesuai dengan jenis alatnya dengan materi yang 

sederhana. Dalam beberapa kali pertemuan pelatih sedikit demi sedikit 

memberikan satu materi lagu yang sederhana untuk dimainkan. setelah 

pelatih menganggap anggota angklung sudah mampu memainkan lagu yang 

diberikan, pelatih kembali memberikan materi kedua yang sedikit lebih susah 

dari materi yang sebelumnya. Dan proses terahir yang dilakukan pelatih 

adalah pemberian tugas kepada anggota angklung, bentuk tugas yang 

diberikan adalah materi lagu kedua yang sudah diajarkan secara detail. Dan 

tugas tersebut dimainkan secara kelompok sesuai dengan jenis alat yang 

sudah dipilih oleh anggota angklung. 

 

 

 

 

 

Foto 4.21 :Pertunjukan  dalam rangaka HUT RI  

(Sumber : Bondan Indra Lesmana, Agustus, 2013) 

 

4.2.3 Evaluasi 

Setelah proses pemberian pelatihan terhadap anggota angklung dirasa 

sudah cukup, pelatih yang didampingi kepala sekolah melakukan evaluasi 

terhadap anggota angklung dengan cara: (1) pelatih meminta anggota 

angklung untuk megulang dan memainkan kembali materi yang sudah 
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diajarkan selama proses ekstrakurikuler. Kemudian (2) pelatih memberikan 

koreksi kepada anggota angklung terhadap permainan yang belum sempurna 

menurut pelatih dan kepala sekolah, setelah pengkoreksian terhadap 

permainan selesai, (3) pelatih meminta ijin kepada kepala sekolah untuk 

memberikan pengajaran kembali dan membenahi kembali pola permainan 

anggota angklung yang belum sempurna sampai permainan benar-benar 

sempurna dan pantas untuk diikutsertakan dalam sebuah perlombaan (event). 

4.3 Sejarah angklung di SD N 02 pulosari Brebes 

SD N 02 pulosari sangat berupaya memotivasi para siswa-siswinya 

untuk melakukan kegiatan positif guna meningkatkan kualitas  sumber daya 

manusia (SDM) di SD N 02 pulosari. Salah satu kegiatan yang berhubungan 

dengan kesenian juga dianggap mampu untuk mengembangkan bakat dan 

kreativitas siswa adalah angklung. angklung sebagai sarana guna menggali 

potensi siswa dalam bidang musik, dalam arti jarang di Brebes yang 

menjadikan angklung sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Beberapa sekolah 

lain hanya mengutamakan ekstrakurikuler di bidang olah raga yang dianggap 

sebagai kegiatan positif.dan marcing band. Oleh karena itu SD N 02 pulosari 

Brebes  mencoba mengenalkan angklung pada siswa-siswinya sebagai salah 

satu kegiatan yang positif untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang 

seni, khususnya seni musik. Kepala SD N 02 pulosari  menanggap angklung 

adalah kegitan yang mampu meningkatkan kualitas atau mutu sekolah dimana 

SD N 02 pulosari  akan selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah lain dan 

berharap akan mencetak penerus bangsa yang lebih berkualitas. 
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Hingga pada akhirnya pada tahun 2010,ibu sunarti S.pd selaku kepala 

sekolah periode 2010/2014 menyarankan angklung sebagai ekstrakurikuler di 

SD N 02 pulosari Brebes. Usulan tersebut mendapatkan respon yang sangat 

baik oleh para guru dan karyawan. Seluruh staf di SD N 02 pulosari Brebes 

berembug untuk mengatur strategi dalam memotivasi siswa-siswi untuk 

mengikuti ekstrakurikuler angklung. Dengan di adakannya ekstrakurikuler ini 

di harapkan siswa mampu mengembangkan potensinya dalam bidang seni, 

khususnya seni musik. 

4.4 Upaya memotivasi siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler 

angklung di SD N 02 pulosari Brebes 

Setelah diresmikannya angklung menjadi salah satu ekstrakurikuler, 

beberapa guru yang bertanggung jawab dalam ekstrakurikuler ini berupaya 

memotivasi siswanya dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung, 

para guru berusaha memotivasi siswa-siswinya agar aktif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler angklung. Usaha memotivasi siswa telah dilaksanakan baik 

oleh kepala sekolah, para guru, pelatih, maupun orang tua. Guru selaku wakil 

orang tua siswa saat siswa berada di sekolah, guru memang telah berupaya 

semaksimal mungkin demi peningkatan baik kualitas maupun kuantitas 

peserta ekstrakulikuler angklung. Usaha yang telah maksimal ini memang 

belum mencapai hasil yang optimal. Namun tidak henti-hentinya upaya 

memotivasi ini tetap dilanjutkan, sehingga apa yang menjadi visi dan misi SD 

N 02 pulosari dapat terwujud melalui kegiatan ekstrakurikuler angklung.  
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Adapun upaya-upaya yang telah tempuh dari beberapa pihak sekolah 

maupun luar sekolah untuk memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung antaralain : 

4.4.1 Upaya kepala sekolah 

Setelah melakukan wawancara dengan kepala sekolah, peneliti 

memperoleh beberapa informasi  tentang kegiatan ekstrkurikuler angklung 

yang dilakukuan di SD N 02 pulosari Brebes. Sebelum proses ekstrkurikule 

berjalan, kepala sekolah melakukan upaya-upaya untuk menarik minat para 

siswa supaya mengikuti kegiatan ekstrkurikuler angklung  yang akan 

dilaksanakan disekolah. Adapun bentuk upaya-upaya atau usaha-usaha yang 

dilakukan kepala sekolah untuk menarik minat siswa-siswinya mengikuti 

kegiatan ekstrkurikuler angklung antara lain : 

4.4.1.1 Menyediakan fasilitas 

Kepala sekolah berupaya dan berusaha menyediakan semua sarana 

dan fasilitas yang diperlukan dalam proses ekstrkurikuler angklung untuk 

mendukung siswa-siswinya mengikuti kegiatan angklung. Upaya kepala 

sekolah dalam memotivasi siswanya agar tetap mengikuti kegiatan 

ekstrkurikuler angklung adalah memberikan tayangan dalam bentuk VCD 

pada siswa tentang beberapa contoh pertunjukan angklung yang ada di 

indonesia. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler tersebut, mendatangkan pelatih khusus yang 

profesional dalam bidang angklung. Menyusun jadwal kedatangan pelatih 

agar kegiatan angklung berjalan dengan efisien. Setelah kegiatan 
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ekstrakurikuler  berjalan sesuai jadwal, sesekali kepala sekolah ikut 

membimbing kegiatan tersebut  guna mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa-siswinya selama dalam mengikuti kegiatan ekstarakurikuler angklung. 

Satu hal lagi yang di lakukan oleh kepala sekolah agar siswa-siswinya tetap 

aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung  yaitu memberikan 

selingan permainan dalam kegiatan latihan, hal ini dilakukan untuk 

menghindari kejenuhan para anggota angklung. Sehingga kegiatan 

ekstrakurikuler angklung di SD N 02 pulosari  tetap berjalan sesaui dengan 

keinginan yang direncanakan. 

4.4.1.2 Menyelenggarakan pembinaan secara rutin terhadap anggota kegiatan 

ekstrakurikuler angklung 

Kepala sekolah juga menyelenggarakan pembinaan secara rutin 

terhadap anggota kegiatan ekstrakurikuler angklung. Adapun bentuk 

pembinaan secara rutin yang dilakukan kepala sekolah untuk kegiatan 

ekstrakurikuler angklung seperti (1) penyeleksian anggota: penyeleksian 

anggota atau pemilihan anggota angklung  dilakukan atau dilaksanakan 

setelah anggota ekstrakurikuler angklung dianggap mampu dan berbakat 

dalam memainkan alat musik dalam ekstrakurikuler angklung.  Sekolah  

sengaja mendatangkan pelatih khusus dari luar, karena kepala SD N 02 

pulosari  ingin siswanya lebih maju dan bisa mengembakan seluruh 

potensinya dengan maksimal. Pelatih menyeleksi semua murid kelas 3, 4, dan 

5, kemudian diambil 20 anak sebagai anggota angklung. Proses penyeleksian 

ini di lakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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memainkan alat musik yang telah di sediakan. Kriteria yang di pilih yaitu 

siswa mampu menirukan permainan sederhana yang sudah didemontrasikan 

oleh pelatih. (2) melakukan latihan dasar: Setelah terpilih 20 anak sebagai 

anggota tetap , pelatih memberikan pendidikan dasar yang meliputi 

pendidikan baris berbaris yang berfungsi keseragaman gerak kaki, meliputi 

jalan ditempat, langkah biasa, langkah tegap, serong kanan, serong kiri, dua 

kali belok kanan, balik kanan, hadap kanan, hadap kiri. Baris berbaris 

merupakan hal yang sangat penting . Hal itu dimaksudkan agar siswa bisa 

kompak dalam display angklung. pelatih juga memberikan pelatihan dasar 

yang menggunakan metode demontrasi, latihan (drill) dan pemberian tugas 

metode tersebut dilakukan agar siswa semakin tertarik dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler angklung. (3) melaksanakan latihan rutin: proses 

latihan rutin telah diagendakan sekolah untuk meningkatkan kemampuan para 

anggota ekstrakurikuler angklung. Latihan rutin kegiatan  dilaksanakan sesuai 

jadwal yang telah di tentukan oleh sekolah. Materi yang di sampaikan setiap 

minggu berbeda, tetapi disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kemampuan 

siswa, proses latihan rutin dilaksanakan seminggu satu kali. (4) memberi ijin 

latihan tambahan: ketika  akan mengikuti festival, kepala sekolah 

memberikan ijin untuk meningkatkan intensitas jadwal latihannya tiga bulan 

sebelum festival di mulai. Pada bulan pertama proses latihan di laksanakan 

satu minggu dua kali setiap hari jumat dan sabtu pukul 15.00 sampai dengan 

17.00. Pada bulan kedua sebelum festival di mulai, proses latihan di tambah 

intensitasnya menjadi satu minggu tiga kali latihan, dilaksanakan pada hari , 
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jumat, sabtu,dan minggu dimulai dari jam 15.00 sampai dengan 17.00. dan 

ketika memasuki bulan ketiga sebelum festival di mulai intensitas proses 

latihan semakin rutin, proses latihan menjadi setiap hari, dari senin sampai 

dengan minggu pada jam 15.00 sampai dengan 17.30. (5) mengikutkan lomba 

(event): kepala sekolah selalu berupaya untuk meningkatkan minat siswa-

siswinya agar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung, salah satu upaya 

tersebut adalah mengikut sertakan  dalam sebuah acara perlombaan (event), 

dari mengikutkan sebuah perlombaan (event) siswa akan merasa senang dan 

siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung yang ada disekolah.  

 

    

 

 

 

 

  

Foto 4.22 :proses pementasan anklung SD N 02 tingat  kecamatan Brebes 

(Sumber : Bondan Indra Lesmana, Agustus  2013) 
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4.4.2 Upaya para guru 

Interaksi guru dan siswa terjalin harmonis. Hal itu bisa dilihat dari 

sikap guru kepada siswa yang tidak memberi jarak antara guru dengan siswa, 

sehingga siswa merasa nyaman dalam menjalankan aktifitasnya. Keseharian 

guru dan siswa yang saling memberikan sikap timbal balik yang saling 

mengerti dan menghargai dalam hal apapun. Guru memberi perhatian secara 

khusus kepada siswa-siswinya dengan mendukung setiap kegiatan yang ada 

di sekolah, salah satunya dalam kegiatan ekstrakurikuler angklung. Begitu 

juga para siswa yang selalu aktif mengikuti segala kegiatan di sekolah. 

Dengan demikian interaksi antara guru dan siswa  sangat terjalin dengan baik 

dan belum pernah mendapatkan masalah yang berarti. Setiap guru  SD N 02 

pulosari sangat paham tentang pentingnya suatu motivasi, sehingga para guru 

tidak segan-segan mendidik siswa-siswinya dalam proses belajar mengajar. 

Para guru juga memiliki beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

memotivasi siswa-siswinya dalam mengikuti proses kegiatan ekstrakurikuler 

angklung, berikut cara atau tekhnik para guru dalam memberi memotivasi: (1) 

rasa hormat, memberikan rasa hormat secara adil, demikian juga 

penghargaan. Adil tidak berarti sama rata. Dengan demikian, dilihat dari 

aspek prestasi belajar siswa, guru tidak akan memberikan penghargaan atau 

rasa hormat yang sama kepada semua siswa. Berikan penghargaan kepada 

siswa atas dasar prestasi, sehingga dari sikap yang seperti itu dapat 

memotivasi siswa yang lain agar lebih giat belajar untuk mendapat prestasi, 

supaya dari prestasi yang diraih siswa tersebut membuahkan penghargaan 
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dari sekolah atau guru. (2) informasi, Memberikan informasi kepada siswa 

tentang kegiatan seputar sekoklah, terutama tentang apa yang harus mereka 

lakukan agar bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung. Supaya setiap 

siswa dapat mengetahui tentang sekolahnya, agar siswa juga tau harus 

bersikap seperti apa untuk dapat berprestasi dalam sekolahnya. (3) perilaku, 

setiap guru berusaha mengubah perilaku sesuai dengan harapan, dengan 

demikian guru mampu membuat siswa berperilaku atau berbuat sesuai yang 

diharapkan dari sekolah. Para guru juga memberikan pujian kepada siswa 

yang rajin dan berprestasi sehingga para siswa akan berusaha lebih baik 

mengikuti semua kegiatan sekolah dan aktif dalam belajar siswa. Sehingga 

guru akan mudah menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa. (4) 

hukuman, guru juga memberikan hukuman kepada siswa yang bersalah 

diruang yang terpisah. Sehingga siswa tidak merasa dilecehkan secara mental 

di depan teman sekelasnya maupaun di depan guru-guru. Karena pada anak 

usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun memiliki sifat yang harus selalu di  

mengerti, Hukuman yang diberikan di depan teman-temannya atau di depan 

guru-guru dapat menimbulkan frustasi dan merendahkan martabat siswa 

tersebut. Kepekaan dalam memberi hukuman juga harus di perhitungkan agar 

resiko atau dampak yang di dapat dari hukuman menghasilkan hasil yang 

diinginkan. (5) perintah, upaya guru yang dilakukan untuk memotivasi para 

siswa sangat baik, karena dalam hal petrintah guru melakukannya secara 

langsung terhadap siswa yang akan diperintah, sehingga perintah tersebut 

dapat tersampaikan dan mendapat respon yang baik juga dari siswa yang akan 
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diperintahkan karena pada dasarnya jika perintah tersebut di berikan dengan 

salah dalam arti dengan nada bicara yang kurang mengenakkan, atau dengan 

kata-kata yang kurang sopan kepada siswa, maka secara tidak langsung siswa 

merasa sungkan untuk mengerjakan perintah dari gurunya dan akibatnya di-

tidak-kan. Oleh sebab itu para guru di SD N 02 pulosari  benar-benar teliti 

dalam memberi memotivasi kepada siswa-siswinya. (6) interaksi, Intaraksi 

antara guru dan siswa adalah interaksi antar-manusia. Manusia adalah insane 

yang penuh dengan perasaan. Tanpa mengetahui bagaimana harapan siswa 

dan perasaan apa yang ada pada diri mereka, sangat sukar bagi guru untuk 

memotivasi siswa. Perasaan dimaksud antara lain rasa memiliki, rasa 

partisipasi, rasa bersatu, rasa keluarga, rasa diterima dalam sekolah, dan rasa 

mencapai prestasi. Dalam hal ini para guru  sudah paham akan interaksi 

tersebut, hal ini dapat dicontohkan dalam guru memotivasi, setiap guru yang 

akan memotivasi siswa, terlebih dulu guru mengenalli karakter siswa tersebut 

dengan pendekatan-pendekatan yang lebih. Hal tersebut dilakukan karena 

setiap manusia memiliki sifat-sifat tersendiri, tidak ada kesamaan antara sifat 

manusia satu dengan sifat manusia yang lain, untuk itu para guru selalu 

melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa sebelum memberikan 

memotivasi. 

 

4.4.3 Upaya pelatih dalam memotivasi 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari semua proses latihan. 

Dengan persiapan yang sungguh-sungguh dan serius dari pelatih, maka 
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kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan dapat memberikan hasil yang 

optimal. Dalam tahap pelaksanaan pelatihan angklung, diharapkan dalam 

proses pelatihanya pemain dapat belajar dengan serius, karena dalam tahap 

inilah saat penting untuk menentukan langkah pelatihan selanjutnya yaitu 

latihan akhir atau evaluasi. Dalam proses ini pelatih berperan aktif dalam 

memotivasi pemain agar mampu menampilkan secara maksimal. Jadi, dengan 

dorongan semangat dari pelatih diharapkan semua pemain bisa menguasai 

materi dalam tahap pelaksanaan pelatihan inti tersebut. Adapun upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pelatih antara lain: (1) metode pengajaran:  proses 

pengajaran yang dilakukan pelatih dalam menyampaikan materi sangat baik, 

karena sebelum pelatih memberikan materi dalam bentuk peragaan, terlebih 

dahulu pelatih menciptakan suasana yang nyaman untuk anggota angklung, 

kemudian pelatih menyampaikan apa yang akan di pelajari oleh anggota 

angklung dengan tekhnik yang baik, seperti dengan nada bicara yang lembut 

dan murah senyum, sehingga anggota angklung dapat menerima materi yang 

disampaikan oleh pelatih. Kemudian pelatih menjelaskan lagu yang akan 

dimainkan dalam peragaan nanti, setelah dicatatkan lagunya kemudian pelatih 

memberikan gambaran ketukan atau pola dalam memukul alat-alat angklung  

mengikuti dari melodi lagu yang sudah dijelaskan dan di catat sebelum proses 

demontrasi. Setelah pendemontrasian selesai, pelatih mengajak untuk 

mencoba materi peragaan yang telah disampaikan. Setelah siswa sudah 

mengetahui dan berulang kali mencoba bentuk pola dari permainan lagu 

tersebut kemudian pelatih melanjutkan proses pengajaran. (2) Materi 
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pengajaran, materi kegiatan ekstrakurikuler angklung yang diberikan oleh 

pelatih sangat bervariasi dalam arti ketika pemilihan materi pelatih 

menyesuaikan dengan keinginan atau kesenangan siswa. Contohnya pada 

materi pertemuan minggu pertama dengan lagu gundul gundul pacul, namun 

pada minggu kedua apabila siswa sudah menguasainya diberikan materi baru 

seperti lagu Ibu Kita Kartini, dengan demikian siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler angklung tidak merasa jenuh. Terkadang pelatih 

memberikan lagu-lagu dari permintaan pemain yang konotasinya  adalah 

band yang sedang naik daun. Metode tersebut dilakukan supaya selama dalam 

proses pengajaran tidak menjenuhkan. 

4.4.4 Upaya orang tua dalam memotivasi 

Orang tua siswa juga sangat penting peranannya terhadap segala 

aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh anaknya di luar rumah. Selain 

harus mencukupi semua kebutuhan primer sekolah yang berupa pakaian, 

seragam sekolah, alat tulis menulis, biaya bulanan sekolah, uang saku dan 

kebutuhan-kebutuhan anak yang lainnya, selain kebutuhan primer yang 

berupa materi, hal yang sangat amat berpengaruh terhadap mental anak yaitu 

asupan yang cukup dalam kejiwaan atau kebutuhan rohaniah mereka. 

Kebutuhan rohaniah mereka akan terpenuhi dengan memberikan perhatian 

dan kasih sayang yang cukup dari orang tua, dengan perhatian dari orang tua 

secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Dimana 

anak akan merasa lebih yakin bahwa mereka mampu melakukan sesuatu 

dengan baik. Hal itu terjadi karena adanya stimulus yang berupa suatu 
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keinginan untuk mendorong anaknya agar lebih giat melakukan suatu 

kegiatan yang positif dan bermanfaat.  Dorongan itu yang biasa kita sebut 

sebagai motivasi. 

Dorongan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak antara lain; 

memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya, sebagai orang tua yang 

baik harus tahu bakat dan minat anaknya. Menyalurkan keinginan anaknya 

sesuai dengan kemampuan yang di miliki anaknya. Kesediaan antar jemput 

putera puterinya setiap kegiatan ekstrakurikuler angklung. Bahkan ada orang 

tua yang mengantar sekaligus menunggu sambil menyaksikan proses latihan 

dari awal sampai akhir, sehingga putera puterinya yang ditunggui akan lebih 

giat dalam berlatih. Memberikan uang saku tambahan kepada anaknya untuk 

keperluan makan siang, tetapi ada juga anak yang tidak terbiasa jajan (makan 

besar). Menghadapi keadaan yang semacam ini orang tua juga kreatif, 

anaknya yang demikian itu diberi bekal nasi dan lauk yang di kemas dalam 

wadah praktis dan mudah di bawa. Sehingga rata-rata peserta Ekstrakurikuler 

angklung  ini sebelum latihan telah makan siang terlebih dahulu.  

Orang tua juga harus mau memutar kaset atau VCD yang berupa 

pertunjukan angklung, dengan tujuan agar anaknya lebih bersemangat dan 

memliki obesesi untuk melakukan yang terbaik dan berprestasi. Berusaha 

mengikutsertakan anaknya dalam berbagai acara tertentu di masyarakat 

seperti acara tujuh belasan dan dalam perlombaan. Dengan demikian 

kemampuan dan hobi anaknya akan dapat tersalurkan dalam kegiatan-

kegiatan yang ada di masyarakat. Dengan demikian akan menjadikan 
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kebanggaan tersendiri bagi orang tua apabila putera puterinya dapat 

menampilkan sesuatu hal yang positif. Sebagai bonus kebanggan orang tua 

apa bila putera puterinya mendapat juara dalam beberepa perlombaan. Dan 

yang terpenting anak-anak akan mudah di arahkan jika mereka merasa senang 

karena orang tua mereka mendukung kegiatan mereka, sehingga orang tua 

akan mudah untuk mengarahkan dan membimbing putera-puterinya dalam 

hal yang positif.  

4.5 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

angklung di SD N 02 pulosari Brebes 

4.5.1 Faktor Pendukung 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh 

beberapa informasi tentang upaya sekolah untuk mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler angklung. Adapun Faktor-faktor yang mendukung dalam 

kegiatan ekstrakurikuler angklung antara lain : 

4.5.1.1 Kepala sekolah 

                SD N 02 pulosari  memiliki kepala sekolah yang mempunyai atau 

memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian yang lebih terhadap kegiatan-kegiatan 

sekolah. Untuk itu kepala sekolah  telah menyediakan fasilitas angklung, dan tidak 

hanya menyediakan fasilitas saja namun kepala sekolah selalu meluangkan waktu 

untuk berpartisipasi dalam ekstrakurikuler angklung  tersebut. Sikap tersebuat 
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adalah bentuk dukungan yang dilakukan kepala sekolah untuk memotivasi parasa 

siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung. 

4.5.1.2 Tersedianya fasilitas 

Fasilitas dalam kegiatan angklung ini sangat penting pengaruhnya 

karena tanpa fasilitas kegiatan angklung sangat susah untuk berkembang lebih 

maju. Tersedianya halaman kosong yang cukup luas membantu siswa untuk 

berlatih angklung  dengan lebih giat dan tekun, sarana penunjang lainya 

seperti peralatan angklung lengkap dan pakaian angklung  juga di sediakan 

oleh sekolah untuk lebih menarik minat siswa agar mau berlatih secara serius.  

4.5.1.3 Minat siswa 

SD N 02 pulosari  memiliki kualitas siswa yang cukup bagus dalam 

bidang musik khususnya dalam kegiatan angklung. Dari minat siswa yang 

begitu bagus, pihak sekolah tidak segan-segan untuk memotivasi siswa 

siswinya dalam bentuk materi untuk membiayai semua kegiatan sekolah 

khususnya angklung. Memiliki anak didik yang sangat antusias sekali dalam 

mengikuti ekstrakurikuler angklung menjadi kebanggaan tersendiri untuk 

sekolah. 
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4.5.1.4 Keingintahuan dan rasa penasaran 

Pada anak usia dini  tidak terlepas dari rasa keingintahuan yang sangat 

tinggi, terlihat dari siswa yang memiliki rasa keingintahuan yang sangat 

tinggi terhadap alat musik angklung. 

4.5.1.5 Peranan seluruh warga sekolah 

Peranan warga sekolah baik guru, karyawan, maupun siswa sangat 

penting dalam proses kegiatan ekstrakurikuler angklung. Adapaun peranan 

yang di jelaskan adalah sikap timbal balik dan sikap pengertian terhadap 

kegiatan angklung  di sekolah. Bentuk dari sikap pengertian tersebut di 

tuliskan dalam sikap tidak mengganggu ketika pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler angklung.  

4.5.2 Faktor Penghambat 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh 

beberapa kendala yang menghambat ketika kegiatan ekstrakurikuler angklung 

berlangsung. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam proses kegiatan 

ekstrakurikuler angklung  berlangsung antara lain : 

4.5.2.1 Orang tua 

Dalam kegiatan angklung  peran orang tua siswa sangat di butuhkan 

untuk ikut serta dalam memotivasi putera-puterinya mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung. Akan tetapi kenyataannya tidak sesuai yang di 

harapkan sekolah. Ada beberapa dari orang tua siswa yang kurang 

memberikan motivasi dalam kegiatan ekstrakurikuler . Kebanyakan dari 
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orang tua siswa tidak memperbolehkan atau tidak memberikan ijin kepada 

putera-puterinya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler  karena orang tua 

takut jika putera-puterinya akan kelelahan jika mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung  dan akan mengabaikan mata pelajaran yang lain. 

4.5.2.2 Kondisi cuaca 

Kondisi cuaca merupakan salah satu kendala dalam proses kegiatan 

angklung terkadang kondisi cuaca dan iklim yang tidak mendukung menjadi 

salah satu faktor penyebab terhambatnya proses latihan. Sehingga faktor 

cuaca mempengaruhi sedikit banyaknya peserta angklung  yang datang saat 

latihan, apabila cuaca menunjukan akan hujan posisi orang tua dari siswa 

kebanyakan melarang anaknya untuk datang berlatih ekstrakulikuler 

angklung.  

4.5.2.3 Kemampuan siswa 

Kemampuan siswa yang terbatas juga menjadikan salah satu faktor 

terhambatnya ekstrakurikuler angklung ini. Dimana siswa memaksakan diri 

untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler angklung, akan tetapi pada 

kenyataannya mereka tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk 

memainkan dengan baik dan benar alat musik yang mereka inginkan. 

Sehingga dengan terpaksa pelatih dan pihak sekolah harus mengganti siswa 

yang berkemampuan rendah itu dengan siswa yang mempunyai kemampuan 

lebih. Dengan satu catatan, siswa yang diganti tersebut diberi perhatian atau 
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pendekatan khusus dari pihak sekolah agar siswa tersebut tidak mengalami 

stres atau down pada mentalnya. 
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BAB  5 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dalam Bab IV, bahwa pada tahun 2010 ,SD N 02 pulosari   adalah sekolah 

pertama di daerah Brebes yang berani menjadikan kegiatan sebagai salah satu 

ekstrakurikuler angklung. angklung dianggap seabagai salah satu wadah yang 

dapat menampung bakat dan minat siswa. Dengan upaya upaya yang 

dilakukan oleh sekolah untuk siswa-siswinya agar ingin mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung. Dari upaya-upaya yang dilakukan sekolah 

menuntut agar siswa - siswanya dapat menuangkan segala potensi ke hal yang 

positif. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan sekolah dalam mendorong 

siswa-siswinya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung di SD N 02 

pulosari Brebes  adalah menyediakan fasilitas, seperti peralatan angklung, 

seragam angklung, lokasi latihan, dan pelatih professional yang mampu 

membangkitkan semangat siswa-siswi anggota angklung. 

Beberapa hal yang telah dilakukan sekolah untuk memotivasi siswa-

siswinya dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung adalah memberi 

perhatian secara khusus kepada semua siswa-siswi supaya percaya diri dan 

dapat menjadi seorang yang memiliki kreativitas dan kecerdasan diatas rata-
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rata. Adapun motivasi yang telah diberikan sekolah yaitu : pertama, 

memberikan informasi kepada siswa tentang ekstrakurikuler angklung, 

terutama tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa dan bagaimana cara 

melakukannya. Guru menjelaskan tentang syarat dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung. 

Kedua  memperkenalkan beberapa macam alat yang akan di gunakan. 

Guru yang dibantu untuk memperkenalkan satu persatu alat musik yang ada, 

serta memberikan contoh bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Ketiga  

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba dan memainkan alat-

alat yang nantinya akan mereka gunakan pada saat mengikuti latihan 

angklung. 

5.2.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan guna meningkatkan 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung yaitu : 

pertama, Untuk siswa peserta angklung, agar lebih aktif lagi dalam mengikuti 

latihan agar kelak menjadi tenaga ahli di bidang musik khususnya angklung. 

kedua, Untuk orang tua siswa terus mendukung putera-puterinya dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung. ketiga, Untuk pihak sekolah, 

hendaknya meningkatkan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler supaya alumnusnya memiliki nilai tambah di banding dengan 

sekolah yang tidak mempunyai kegiatan ekstrakurikuler angklung. keempat, 

Untuk guru yang bersangkutan, selalu berusaha menggunakan metode dan 
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teknik-teknik mengajar yang bervariasi agar siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung. 
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1. Pedoman Observasi. 

1.1 Gambaran umum SD N 02 pulosari Brebes, meliputi : 

1.1.1 Lokasi, letak, dan kondisi lingkungan 

1.1.2 Keadaan Guru, karyawan, dan siswa 

1.1.3 Bentuk denah 

1.2 Proses ekstrkurikuler angklung meliputi : 

1.2.1 Materi 

1.2.2 Tujuan 

1.2.3 Metode 

1.2.4 Evaluasi 

1.2.5 Interaksi Guru dan Siswa 

2. Pedoman Wawancara 

2.1 Wawancara Dengan Guru 

2.1.1  apa saja upaya yang dilakukan untuk mendorong agar siswa tertarik 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung? 

2.1.2 Sarana dan prasarana apa saja yang telah anda usahakan untuk 

memperlancar kegiatan ekstrakurikuler angklung? 

2.1.3 Materi lagu apa saja yang dapat membuat para siswa terdorong aktif 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung? 

2.1.4 Dalam suatu acara, teknik bagaimanakah yang anda gunakan dalam 

memilih siswa yang akan dipentaskan? 
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2.1.5 Tindakan apa saja yang anda lakukan terhadap siswa yang tidak 

terpilih dalam suatu pentas? 

2.1.6 Dalam suatu lomba, teknik bagaimanakah yang anda gunakan dalam 

memilih siswa yang diikutsertakan dalam lomba? 

2.1.7 Bagaimanakah upaya anda  dalammemberi motivasi terhadap siswa 

yang tidak terpilih dalam mengikuti lomba? 

2.1.8 Teknik evaluasi yang bagaimanakah yang anda terapkan agar para 

siswa tetap tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung? 

2.1.9 Tindakan apa yang anda lakukan agar orang tua siswa turut 

mendorong kegiatan putera-puterinya dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler angklung? 

2.1.10 Tindakan apa yang anda lakukan agar para guru di sekolah anda turut 

mendorong para siswanya aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung? 

2.2 Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

2.2.1 Usaha apa yang anda lakukan agar siswa-siswi di sini mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler angklung? 

2.2.2 Setelah Siswa-siswi anda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung, bagaimanakah cara mengetahui bahwa siswa-siswi anda 

tetap aktif ? 

2.2.3 Sarana dan prasarana apa saja yang telah anda usahakan dan sediakan 

untuk mendorong agar siswa-siswinya tetap aktif ? 
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2.2.4 Bagaimanakah usaha anda agar siswa-siswinya termotivasi ingin 

mengikuti suatu pentas? 

2.2.5 Usaha apa yang anda lakukan agar siswa-siswinya terdorong untuk 

dapat dipilih mengikuti suatu lomba? 

2.2.6 Bagaimanakah cara anda mengetahui bahwa siswa-siswi anda telah 

menguasai materi lagu yang telah diajarkan oleh Guru ekstrakurikuler 

angklung? 

2.2.7 Usaha apa saja yang anda lakukan agar siswa-siswinya selalu aktif 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler angklung? 

2.2.8 Usaha apa yang anda lakukan dalam memotivasi orang tua siswa 

untuk turut mendorong putera putrinya aktif dalam mengikikuti eksta 

kurikuler angklung? 

2.2.9 Upaya apa yang anda lakukan dalam mengoptimalkan peran Guru 

dalam memotivasi siswa-siswinya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

angklung? 

  

 


