
 
 

i 
 

 

 

EKSTRAKURIKULER BAND DI SMA NEGERI 2 

BREBES : ANALISIS PEMBELAJARAN DALAM 

KONTEKS PENGEMBANGAN APRESIASI, 

EKSPRESI DAN KREATIVITAS SISWA 

 

SKRIPSI 
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

oleh 

Nama  : Hessal Hekmatyar 

NIM   : 2501410100 

Program Studi : Pendidikan Seni Musik 

Jurusan  : Pendidikan Sendratasik 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

ABSTRAK 

 

Hekmatyar Hessal, 2015. “Ekstrakurikuler Band Di SMA Negeri 2 Brebes : 

Analisis Pembelajaran Dalam Konteks Pengembangan Apresiasi, Ekspresi 

Dan Kreativitas Siswa”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan 

Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembelajaran musik di sekolah diarahkan pada pembelajaran musik kreatif. 

Salah satu contohnya adalah ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes yang 

menerapkan sistem belajar sambil melakukan (learning by doing). Ketertarikan 

penulis untuk meneliti dikarenakan jarang sekali adanya kegiatan ekstrakurikuler 

band di sekolah menengah atas di Kabupaten Brebes yang menganalisis 

pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas siswa. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Proses Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Band dan (2) Pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas 

siswa di SMA Negeri 2 Brebes. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran dan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi. 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, metode penelitian yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga 

pendekatan penelitian yaitu pendekatan pedagogik, musikologi dan psikologi. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi, dokumentasi 

dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisa dengan tahapan: data direduksi, 

kemudian menggunakan triangulasi data serta selanjutnya ditarik kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses pembelajaran 

ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu 

tahap perencanaan pembelajaran, tahap pelaksanaan meliputi metode ceramah, 

metode demonstrasi dan metode latihan serta tahap evaluasi. (2) Dalam 

pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas siswa, penelitian ini dibagi 

menjadi tiga tahapan, yaitu pada apresiasi materi pembelajarannya meliputi 

mengamati, menghayati serta mengevaluasi. Pada tahap ekspresi materi 

pembelajarannya meliputi mengidentifikasi tempo dan dinamika. Pada tahap 

kreativitas materi pembelajarannya meliputi mengaransemen sebuah karya musik. 

Saran yang dapat disampaikan adalah agar sekolah menambah waktu belajar 

ekstrakurikuler band menjadi dua kali pertemuan dalam seminggu, pihak sekolah 

memenuhi sarana seperti senar gitar dan kabel. Hal ini menjadi penghambat 

berjalannya proses pembelajaran, maka diperlukan perhatian khusus agar kendala-

kendala yang muncul tidak menjadi masalah yang berlarut-larut dan tidak 

mengganggu proses kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak, tapi juga perlu 

bermimpi, jangan hanya berencana, tapi juga perlu untuk percaya 

(Anatole France). 

Tidak semua yang dihitung dapat diperhitungkan, tidak semua yang 

diperhitungkan dapat dihitung (Albert Einstein). 

Jika cinta tidak dapat mengembalikan engkau kepadaku dalam kehidupan 

ini, pastilah cinta akan menyatukan kita dalam kehidupan yang akan datang 

(Kahlil Gibran). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini sekolah sebagai lembaga yang dipercaya sebagai ujung tombak 

pendidikan bangsa, dituntut untuk selalu mengadakan perubahan di lembaga 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini sekolah banyak mengadakan kegiatan di luar jam kegiatan sekolah 

(ekstrakurikuler), mulai dari SD, SMP, dan SMA. Pada SMA Negeri 2 Brebes 

terdapat berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai pilihan, baik 

dalam ekstrakurikuler di bidang karya ilmiah, olahraga, kerokhanian dan seni. 

Dalam ekstrakurikuler musik, di SMA Negeri 2 Brebes adalah ekstrakurikuler 

band yang diadakan satu kali latihan dalam seminggu. 

Ekstrakurikuler Band di SMA Negeri 2 Brebes adalah ekstrakurikuler 

yang sangat membantu kegiatan intra seni budaya dan mampu menorehkan 

identitas SMA Negeri 2 Brebes sebagai sekolah yang identik dengan prestasi 

musik. Setiap tahun para siswa dari sekolah tersebut selalu mendapatkan prestasi 

di kejuaraan-kejuaraan tingkat Kabupaten misalnya pada festival band pelajar 

tingkat kabupaten Brebes dalam rangka hari jadi ke 334 kabupaten Brebes, Band 

dari SMA N 2 Brebes mendapat juara I. 

Berdasarkan studi pendahuluan, dapat diketahui bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler ini bertujuan untuk menfasilitasi minat serta mengembangkan 

keterampilan siswa di bidang musik khususnya Band sehingga dapat mewakili 
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sekolah pada setiap festival band lokal maupun nasional. Pembelajaran 

ekstrakurikuler Band di SMA N 2 Brebes dilaksanakan seminggu sekali pada sore 

hari (diluar jam pelajaran). Band di SMA N 2 Brebes terdiri dari empat sampai 

lima siswa dengan formasi yaitu gitar, bass, drum, keyboard dan vokal.  

Tujuan pembelajaran ekstrakurikuler Band pada dasarnya sama dengan 

tujuan pengajaran seni pada intrakulikuler yaitu diarahkan kepada pengembangan 

kreativitas, ekspresi, ketrampilan dan apresiasi seni (Jazuli, 2002: 36). 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 

sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, selain itu juga tujuannya untuk 

mengembangkan potensi dan prestasi peserta didik. 

Apresiasi merupakan sebuah bagian dari kegiatan berkesenian, maka 

setiap manusia dapat berapresiasi dan masing-masing individu tidaklah sama 

dalam berapresiasi. Apresiasi adalah suatu pegamatan, penghayatan, penilaian, 

kemudian sampai dengan taraf penghargaan. Menurut Bastomi (1996: 62) proses 

apresiasi yaitu melalui kegiatan mengamati,  menghayati dan mengevaluasi. 

Kegiatan ekstrakurikuler band di sekolah akan memberikan pengalaman 

berkesenian yang membantu meningkatkan kemampuan berapresiasi pada diri 

seseorang. 

Pengembangan ekspresi dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

Band merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik 



3 

 

 
 

dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik dalam pengelompokan frase 

(phrasing) yang ditunjukkan oleh siswa dalam pembelajaran (Jamalus, dalam 

Kumbara, 2013:8). Ekspresi siswa dalam ektrakurikuler Band merupakan 

ungkapan pikiran dan perasaan siswa yang tersirat dari lagu untuk disampaikan 

kepada pendengar.  

Munandar (2009:47) menyatakan bahwa kreativitas merupakan 

kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau 

unsur-unsur yang ada. Kegiatan pembelajaran Ekstrakurikuler Band lebih 

menekankan pada aktivitas “belajar sambil melakukan” (learning by doing). 

Kegiatan Ekstrakurikuler Band ini juga dipandang penting sebagai suatu kegiatan 

yang dapat menumbuhkembangkan kreativitas peserta didik. Kreativitas ini 

merupakan elemen penting dalam Pendidikan kesenian dan hanya dapat diperoleh 

dengan melakukan beragam pengalaman praktik secara terus-menerus. 

Kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes dilaksanakan 

dalam kegiatan pengembangan diri di luar jam pelajaran sekolah. Tujuan kegiatan 

pengembangan diri band adalah untuk menyalurkan minat dan bakat anak pada 

bidang musik yang diadakan setiap hari kamis sore di luar jam pelajaran sekolah. 

Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Brebes, kepala sekolah 

memberikan tanggung jawab penuh kepada guru atau pembimbing yang 

bersangkutan dalam memberikan arahan akan materi dan bahan-bahan yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. 

Pelatih kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes 

memberikan arahan atau bimbingan tentang pengetahuan mengenai musik dan 
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instrumen band. Sebagian besar siswa atau siswi belajar secara individu baik pada 

instrumen gitar, drum, bass, piano ataupun vokal, dan untuk yang baru belajar 

maupun yang sudah bisa memainkan alat mereka diarahkan mulai dari awal 

latihan tangganada, pengenalan notasi hingga mengaransemen sebuah lagu.  

Pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes sangat 

menarik untuk diteliti mengingat prestasi siswa di bidang musik sangat banyak. 

Hasil penelitian sebelumnya (Riko Saputra, 2014) menemukan adanya pengaruh 

kegiatan ekstrakurikuler band dapat mengembangkan apresiasi, ekspresi dan 

kreativitas siswa. Oleh sebab itu, peneliti akan mengadakan penelitian dengan 

judul “Ekstrakurikuler Band Di SMA Negeri 2 Brebes: Analisis Pembelajaran 

Dalam Konteks Pengembangan Apresiasi, Ekspresi Dan Kreativitas Siswa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan pokok yang akan 

dikaji adalah: 

(1) Bagaimana proses pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes? 

(2) Bagaimana pembelajaran pengembangan apreasiasi, ekspresi dan kreativitas 

siswa dalam ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pembelajaran 

ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes. 
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(2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pembelajaran 

pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas siswa dalam ekstrakurikuler 

band di SMA N 2 Brebes. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai gambaran dan sumbang pemikiran bagi dunia pendidikan dan untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

pada penelitian berikutnya. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Almamater 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk 

menambah perbendaharaan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

1.4.2.2 Bagi SMA N 2 Brebes 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang dampak positif 

dari hasil pembelajaran band yang telah dilaksanakan, sehingga pelaksanaan 

program ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes semakin berkembang dan 

optimal. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, penelitian 

skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 
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1.5.1  Bagian awal  

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

1.5.2  Bagian Isi  

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, 

yaitu:  

BAB 1  : Pendahuluan  

Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB 2  : Landasan Teori  

Bagian ini membahas teori pembelajaran, konsep 

ekstrakurikuler, band, pengembangan apresiasi, pengembangan 

ekspresi, pengembangan kreativitas, siswa menengah atas 

(SMA) dan kerangka berpikir. 

BAB 3  : Metode Penelitian  

Bab ini berisi metode penelitian yang memuat pendekatan 

dalam penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data serta langkah-langkah 

analisis data dalam penelitian. 
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BAB 4  : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian.  

BAB 5  : Penutup  

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang diajukan dalam 

penelitian.  

1.5.3  Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembelajaran 

Istilah pembelajaran menurut Max Darsono dkk (2000:24) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut 

Hanjrah Sri Mumpuni (2007:14) dalam skripsinya mendefinisikan pembelajaran 

sebagai upaya guru untuk mnciptakan suatu sistem atau cara yang memungkinkan 

terjadinya suatu proses belajar siswa dalam mengembangkan semua aspek dalam 

dirinya. Belajar juga merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan.  

Dari berbagai macam pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses untuk mengubah keadaan, sikap dan 

pengetahuan siswa lewat pengalaman secara terus-menerus. Berdasarkan konsep 

mengenai pembelajaran ini, Agus (2008:9) dapat di temukan beberapa indikator 

yang menandai sebuah proses pembelajaran sekaligus menjadi komponen-

komponen dalam kegiatan pembelajaran, antara lain: (1) Perencanan 

pembelajaran, (2) Guru sebagai pelaku, (3) Siswa sebagai peserta didik, (4) 

Menggunakan berbagai media belajar dan (5) Proses belajar siswa. 
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2.1.1 Perencanaan Pembelajaran 

Sebuah kegiatan agar bisa dikatakan sebagai pembelajaran, maka harus 

melalui suatu perencanaan yang sistematis. Adapun perencanaan yang harus 

dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran haruslah mengacu pada 

kurikulum yang mencakup komponen guru/pembimbing, siswa, tujuan, materi, 

metode, media, evaluasi dan sarana prasarana (Wahyu Utomo, 2006:17). 

2.1.1.1 Guru/pembimbing 

Guru merupakan orang yang berpengalaman berperan sebagai pendorong 

dan motivator. Guru juga berperan sebagai pengaruh atau pembimbing yang tidak 

membiarkan peserta didik melakukan hal yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Dengan demikian, guru menjadi fasilitator agar dorongan dan bimbingan dapat 

terwujud dalam perubahan perilaku peserta didik (Yulaelawati, 2004:2). 

2.1.1.2 Siswa 

Peserta didik/siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan 

baik formal maupun nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan 

tertentu (https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik). 

2.1.1.3 Tujuan 

Pengertian tujuan dalam pembelajaran adalah suatu proses deskripsi 

mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung 

kegiatan pembelajaran (Hamalik, 2002:109). 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
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2.1.1.4 Materi 

Pengertian materi dalam pembelajaran adalah segala sesuatu (dalam arti 

pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang diberikan kepada peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran (Wahyu 

Utomo, 2006:18). 

2.1.1.5 Metode 

Pengertian metode dalam pembelajaran adalah cara yang digunakan guru 

supaya siswa memperoleh pengalaman belajar mengenai materi yang disampaikan 

(Gino, 1993:67). 

2.1.1.6 Media 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang fikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik (http://www.psb-

psma.org/content/blog/media-pembelajaran).  

2.1.1.7 Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang berkelanjutan tentang 

pengumpulan dan penafsiran insformasi untuk menilai keputusan yang dibuat 

dalam merancang suatu sistem pembelajaran (Hamalik, 2002:210). 

2.1.1.8 Sarana Prasarana 

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb), (Kamus Besar 

BI, 2002:893). Sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang 

dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan 

http://www.psb-psma.org/content/blog/media-pembelajaran
http://www.psb-psma.org/content/blog/media-pembelajaran
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(Kamus Besar BI, 2002:999). Hamalik (1980:23) sarana dan prasarana adalah 

semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide 

tersebut sampai pada penerima. 

2.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan indikator pada definisi pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebuah kegiatan agar memenuhi syarat sebagai pembelajaran 

haruslah dilakukan oleh seorang guru. Guru menurut Pasaribu dan Simanjutak 

(1983:9) harus memperhatikan komponen-komponen berikut: (1) Guru harus 

mengetahui tujuan yang harus dicapai di dalam mengajar, (2) Guru harus 

memutuskan dan menetapkan tingkah laku yang akan dimiliki dan diperlihatkan 

oleh murid setelah berakhirnya satu periode mengajar belajar, (3) Guru harus 

menetapkan strategi pengajaran atau situasi belajar di mana tingkah laku yang 

diharapkan itu dapat dicapai dan (4) Guru harus mempersiapkan alat-alat evaluasi 

untuk mengetahui sejauhmana tercapainya tujuan yang dikehendaki. 

2.1.3 Peserta Pembelajaran 

Peserta pembelajaran atau sering kita sebut peserta didik adalah manusia 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Keaktifan peserta didik 

melalui unsur yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. 

Aktivitas mandiri adalah jaminan untuk mencapai hasil yang sejati (Budiningsih, 

2005:5). 
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2.1.4 Penggunaan Media Pembelajaran 

Media dan alat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu 

yang dapat menyajikan pesan sehingga dapat merangsang fikiran, perhatian dan 

minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Menurut Pasaribu 

dan Simanjuntak (1983:35) media pembelajaran biasanya bersifat audio-visual, 

menurut jenisnya pembelajaran di bagi menjadi tiga, yaitu: (1) Media 

pendengaran yang menuntut indra pendengaran, antara lain: tape recorder dan 

radio, (2) Media penglihatan yang menuntut indra penglihatan, antara lain: chart 

dan bahan-bahan tulisan, (3) Media penglihatan dan pendengaran yang menuntut 

kesiapan mata dan telinga, antara lain: film bicara, televisi, slideshow yang 

memperdengarkan suara. 

Dengan demikian guru harus mempu memanipulasi sumber-sumber 

belajar sedemikian rupa sehingga meskipun tanpa ada kehadiran guru sekalipun, 

kegiatan pembelajaran tetap dapat berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan 

penggunanaan media-media pembelajaran yang ada. 

2.1.5 Proses Belajar Siswa 

Menurut Chaplin (Syah, 2007:109) proses adalah suatu perubahan 

khususnya menyangkut perubahan tingkah laku dan perubahan kejiwaan. Dalam 

psikologi belajar, proses berarti cara atau langkah yang menimbulkan beberapa 

perubahan hingga tercapainya hasil tertentu. Jadi, proses belajar dapat diartikan 

sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi 

dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke 

arah yang lebih maju dari pada keadaan sebelumnya. 
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Belajar itu sendiri menurut Gino (1997:6) adalah sebuah upaya sadar yang 

dilakukan individu untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan 

perubahan tingkah laku yang berbentuk kemampuan-kemampuan baru, yang 

dalam konteks ini mencakup kemampuan berkreasi dan berekspresi musik secara 

berkelompok dalam format band.  

2.2 Konsep Ektrakurikuler Band 

2.2.1  Ekstrakurikuler  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81a pasal 2 (2013:2) Tentang Implementasi Kurikulum bahwa 

ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di 

luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan 

dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan 

kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di 

luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. 

 

Suryosubroto (2009: 287) mendefinisikan kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di 

sekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran 

dalam kurikulum, disebut kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu 

bidang pelajaran yang diminati oleh peserta didik, misalnya olahraga, kesenian, 

berbagai macam keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan di sekolah di 

luar jam pelajaran biasa (Suryosubroto, 2009: 286). Kegiatan ekstrakurikuler yang 

diikuti peserta didik dapat memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong 

pembinaan sikap atau nilai-nilai. 
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Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang dilakukan baik di dalam 

maupun di luar sekolah. Tujuannya  adalah untuk memperluas pengetahuan siswa, 

mengenal antara hubungan berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat 

serta melengkapi upaya pembinaan manusia indonesia seutuhnya. 

Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler bisa diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diberikan kepada peserta didik di 

lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menonjolkan potensi diri anak yang 

belum terlihat di luar kegiatan belajar mengajar serta memperkuat potensi yang 

telah dimiliki peserta didik. Biasanya lembaga pendidikan (sekolah) memiliki 

lebih dari lima kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini agar peserta didik dapat memilih 

kegiatan yang diminatinya, misalnya seperti ekstra olahraga, ekstra kepramukaan, 

ekstra musik, ekstra bela diri / karate, dan ekstra komputer. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dengan sekolah 

yang lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh guru, siswa, dan 

kemampuan dari sekolah itu sendiri. Ekstrakurikuler merupakan wadah bagi siswa 

untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalan suatu bidang tertentu sesuai 

dengan potensi masing-masing siswa.  

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, 

dan persiapan karir. (1) Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik 

melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan 

untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan, (2) Fungsi sosial, 
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yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial 

dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai 

moral dan nilai sosial, (3) Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga 

menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus 

dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih 

menarik bagi peserta didik, (4) Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik 

melalui pengembangan kapasitas (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013). 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 

adalah: (1) kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik; (2) kegiatan ekstrakurikuler harus 

dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. 

Berdasarkan tujuan ekstrakurikuler di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa ekstrakurikuler erat hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat bertambah wawasannya mengenai mata 

pelajaran yang erat kaitannya dengan pelajaran di ruang kelas dan biasanya yang 

membimbing siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah 
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guru bidang studi yang bersangkutan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa juga 

dapat menyalurkan bakat, minat dan potensi yang dimiliki. Salah satu ciri 

kegiatan ekstrakurikuler adalah keanekaragamannya, di mana hampir semua minat 

remaja dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. 

Hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti pelajaran ekstrakurikuler dan 

berdampak pada hasil belajar di ruang kelas yaitu pada mata pelajaran tertentu 

yang ada hubungannya dengan ekstrakurikuler yaitu mendapat nilai baik pada 

pelajaran tersebut. Biasanya siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler akan 

terampil dalam berorganisasi, mengelola, memecahkan masalah sesuai 

karakteristik ekskul yang digeluti. 

2.2.2  Band 

Menurut W. Joseph (2010:45) definisi dari band dapat diartikan sebagai 

satuan musik yang tidak mengikutsertakan alat tiup dan alat gesek. Band 

merupakan sekelompok instrumentalis tanpa disertai adanya pemain ansambel 

string di dalamnya, kelompok musikal, organisasi musikal, atau sekelompok 

pemusik yang tampil bersama dalam sebuah pertunjukan seni dan memainkan 

musik populer. 

Menurut Safrina dalam Hakiki (2009:15) pemain band akan menghasilkan 

perpaduan unsur-unsur musik yang ditimbulkan oleh alat musik yang digunakan, 

maupun suara penyajiannya. Musik band ini tidak terlepas dari hakikat pendidikan 

seni yang diharapkan mampu: (1) memupuk dan mengembangkan kreatifitas serta 

sensitifitas siswa, (2) menunjang pembentukan dan pengembangan pribadi secara 

utuh, (3) memberikan peluang seluas-luasnya untuk berekspresi kreatif. 



17 

 

 
 

Berdasarkan konsep tentang band tersebut, maka indikator-indikator yang 

menandai sebuah kelompok manusia sebagai kelompok band adalah sebagai 

berikut, yaitu: (1) Kelompok musikal, atau organisasi musikal, atau sekelompok 

pemusik yang terdiri dari dua pemain isntrumen atau lebih tanpa disertai adanya 

pemain string di dalamnya, (2) Bebas melakukan kegiatan aransemen musik yang 

kreatif, (3) Aransemen musik yang dibuat untuk digunakan pada saat tampil 

bersama dalam sebuah pertunjukan seni, (4) Memainkan musik populer. 

 Dalam sebuah kelompok musik band, dengan sendirinya akan terbentuk 

sebuah tim kerja yang beranggotakan beberapa jenis musisi yang turut serta di 

dalamnya sehingga terbentuklah pembagian tugas dan jalur komunikasi. Dalam 

hal ini, sebagai contohnya adalah band yang umumnya beranggotakan drummer, 

bassis, keyboardis, guitaris, dan vocalist. 

 Fungsi Drum total bertanggung jawab dengan bentuk fondasi yaitu beat 

dan ritme tanpa nada, Bass membungkus beat dan ritme tersebut dengan nada dan 

membentuk fisik musik tersebut, Keyboard dengan pengisiannya pada back 

ground musik dan ritme memperlebar dan mempersolid dari sudut nuansa musik 

tersebut, Guitar secara bergiliran dengan keybordis mempersolid ritme dan 

mempertajam musik terutama dari sudut aksen musik tersebut, Vocal sebagai 

wakil dari pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok musik tersebut melalui 

lirik lagu dan sekaligus memonitor keberadaan publik (Pandjaitan dalam 

Puspitasari, 2013: 34). 
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2.3 Pembelajaran Pengembangan Apresiasi, Ekspresi dan Kreativitas 

2.3.1 Pembelajaran Pengembangan Apresiasi 

Pembelajaran menurut Corey (Sagala, 2011: 61) adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset 

khusus dari pendidikan.  

Menurut Aminudin (2010: 34) istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin 

apreciatio yang berarti “mengindahkan” atau “menghargai”. Apresiasi sastra 

sebenarnya bukan merupakan konsep abstrak yang tidak pernah terwujud dalam 

tingkah laku, melainkan pengertian yang di dalamnya menyiratkan adanya suatu 

kegiatan yang harus terwujud secara konkret. Perilaku kegiatan itu dalam hal ini 

dapat dibedakan antara perilaku kegiatan secara langsung dan tidak langsung. 

Apresiasi secara langsung adalah kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra 

berupa teks maupun performansi secara langsung. Sedangkan apresiasi tidak 

langsung dapat ditempuh dengan cara mempelajari teori sastra, membaca artikel 

yang berhubungan dengan kesusastraan dan lain sebagainya. 

 

Pada sisi lain, Squire dan Taba (dalam Aminudin, 2010: 34) 

berkesimpulan bahwa sebagai suatu proses, apresiasi melibatkan tiga unsur inti, 

yakni aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. Aspek kognitif berkaitan 

dengan keterlibatan intelek pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur 

kesastraan yang bersifat objektif, aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan 

unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks 

sastra yang dibaca, sedangkan aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan 

memberikan penilaian terhadap baik-buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai 

serta sejumlah ragam penilaian lain yang secara personal cukup dimiliki oleh 

pembaca.  
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Tujuan apresiasi seni menurut kurikulum pendidikan umum, untuk 

memperkenalkan siswa terhadap seni dan lebih jauhnya lebih bisa memahami 

nilai-nilai dan aturan dalam kehidupan budayanya. Menurut Bastomi (dalam 

Sobandi, 2008:118) kegiatan apresiasi meliputi tiga tahapan, antara lain: (1) 

Kegiatan Mengamati, (2) Kegiatan Menghayati, (3) Kegiatan Mengevaluasi. 

Pada tahap kegiatan mengamati, pengamat melakukan reaksi pada 

rangsangan yang datang pada objek. Bentuk kegiatan yang dilakukan pengamat 

berupa observasi, meneliti dan menganalisa, menilai objek, sehingga terjadi 

tanggapan yang tergantung pada sifat kritis dan kecermatan pengamat dalam 

mencermati objek. Kemudian pada tahap menghayati, kegiatan yang dilakukan 

penghayat adalah mengadakan seleksi terhadap objek sehingga terjadi 

penyesuaian antara nilai yang terkandung didalam objek dengan hasil pengamatan 

yang dilakukan oleh penghayat. Sedangkan tahap mngevaluasi dapat dilaksanakan 

apabila pelakunya dapat mengukur bobot seni yang dievaluasinya. Kemampuan 

mengukur bobot ini biasanya dengan disertai kemampuan memberi kritik pada 

seni. 

Pembelajaran pengembangan apresiasi seni meliputi pembelajaran 

apresiasi seni di dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. 

Pembelajaran apresiasi di dalam lingkungan sekolah dapat berupa kegiatan 

membahas suatu karya seni baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan 

pembelajaran apresiasi di luar lingkungan sekolah dapat berupa kegiatan 

mengunjungi pameran, mengunjungi sentra kerajinan, mengunjungi museum dan 

sebagainya. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pengembangan apreasiasi merupakan kegiatan yang kompleks 

memadukan antar-nalar dan sikap sehingga mampu melakukan penilaian. 

Apresiasi dalam pendidikan seni dapat diterangkan sebagai pengenalan, 

pemahaman, penikmatan terhadap unsur-unsur dan nilai yang terkandung dalam 

suatu karya seni. 

2.3.2 Pembelajaran Pengembangan Ekspresi  

Ekspresi dalam musik adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang 

mencakup tempo, dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang 

diwujudkan oleh seniman, musik atau penyanyi yang disampaikan pada 

pendengarnya (Jamalus, 2013:8). Dengan begitu unsur ekspresi merupakan unsur 

perasaan yang terkandung di dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik yang 

melalui kalimat musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan rasa 

yang dikandung dalam suatu lagu. Ekspresi juga dapat diartikan sebagai 

penjiwaan, di mana melalui sikap seluruh pribadi, seorang seniman, penyanyi atau 

pemain musik membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”. Sikap badan, sikap 

tangan, serta ungkapan wajah seorang atau beberapa penampil dalam sebuah 

penyajian musik melengkapi secara visual apa yang mereka sampaikan dengan 

suara.  

Ekspresi adalah “sesuatu yang dikeluarkan” (Sumardjono, 2000:73). 

Seperti tindakan mengamuk yang dikeluarkan manusia saat ia ditekan perasaan 

marah, seperti derasnya arus perasaan cinta yang dikeluarkan orang saat ia 

memeluk dan membelai seseorang yang dicintainya.  
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Ekspresi dalam seni adalah mencurahkan perasaan tertentu dalam suasana 

perasaan gembira, perasaan marah atau sedih dalam ekspresi seni juga harus 

dilakukan pada waktu senimannya sedang “tidak marah atau sedih” (Sumardjono, 

2000: 74). Dengan demikian jelaslah bahwa kualitas perasaan yang diekspresikan 

dalam karya seni bukan lagi perasan individual, melainkan perasan yang 

universal. Perasaan yang dapat dihayati oleh orang lain, sekalipun jenis perasaan 

itu belum pernah dialami oleh orang lain tersebut. Adanya seleksi dan penajaman 

perasaan terhadap suatu stimulus akan melahirkan intensitas perasaan yang 

diekspresikan. Perasaan tertentu dalam seni dapat begitu tajam dan menggores 

karena senimannya berhasil mengekspresikan pengalaman perasaannya itu dengan 

pilihan yang tepat dan sasaran yang tegas.  

Karl Edmund (2013: 10) berpendapat bahwa setiap gerakan badan dan 

sikap dari penyaji pertunjukan musik baik itu solo maupun grup, harus mengabdi 

kepada ekspresi musik. Agar musik dapat diekspresikan dalam tubuh, maka 

syaratnya adalah tubuh harus bersikap relaks dan tenang, agar penampilannya 

tidak kaku, sehingga penampilan dari penyaji pertunjukan musik akan nampak 

hidup dan tidak membosankan serta dapat dinikmati dengan sempurna. Dalam 

mengekspresikan sebuah karya musik, kita harus dapat menjiwai dan meresapi isi 

dari karya musik tersebut.  

Pada pembelajaran pengembangan ekspresi, hal-hal yang perlu 

diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Karl Edmund (dalam Kumbara, 2013: 

10) bahwa tiga bentuk ekspresi dalam bermusik yaitu: (1) Tempo. Memilih tempo 

yang tepat termasuk dalam penjiwaan. Perubahan tempo seperti mempercepat 
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(accelerando) dan memperlambat (ritardando) merupakan teknik dalam 

pengeluaran wujud ekspresi atau penjiwaan dalam pementasan musik, (2) 

Dinamika. Membawakan sebuah karya musik dengan keras dan lembut, 

memperkeras dan memperlembut, merupakan bagian penjiwaan di samping 

perhatian terhadap tempo dan gaya lagu, (3) Gaya. Dalam pementasan musik, 

gaya penyaji musik adalah hal yang paling mudah ditangkap audien. Karena 

melalui pementasan dapat dengan jelas dilihat gaya yang diungkapkan penyaji 

musik dalam membawakan sajian musik. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam pembelajaran pengembangan 

ekspresi dapat dilihat dari bentuk ekspresi siswa terhadap musik. Ekspresi musik 

ini merupakan ungkapan pikiran dan perasaan siswa melalui sikap sebagai 

penyanyi atau pemain musik sehingga membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”. 

Sikap badan, sikap tangan, serta ungkapan wajah seseorang atau beberapa 

penampil dalam sebuah penyajian musik akan melengkapi secara visual apa yang 

mereka sampaikan dalam formasi nada-nada baik dari tempo, dinamik, dan warna 

nada dari unsur-unsur pokok musik. 

2.3.3 Pembelajaran Pengembangan Kreativitas 

Pada dasarnya kreativitas merupakan konsep yang multi-dimensional 

karena banyak definisi dari kreativitas yang sangat beragam sehingga tidak ada 

konsep pasti tentang kreativitas tersebut. Salah satu konsep yang amat penting 

dalam bidang kreativitas adalah hubungan antara kreativitas dan aktualisasi diri. 

Menurut psikolog humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers (dalam 

Munandar 2009:18), aktualisasi diri adalah apabila seseorang menggunakan 
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semua bakat dan talentanya untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, 

mengaktualisasikan atau mewujudkan potensinya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

merupakan bakat yang secara potensial dapat dimiliki oleh setiap orang, yang 

dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya. Kreativitas juga merupakan daya 

ekspresi, imajinasi, maupun ungkapan yang dimiliki seseorang dalam 

menuangkan ide atau gagasan suatu bentuk karya. Oleh karena itu, kreatif lebih 

menekankan pada orang yang selalu berkreasi, yaitu membuat sesuatu yang 

sebelumnya belum ada menjadi ada. Kreativitas sangat erat kaitannya dengan 

gaya perseorangan karena proses penciptaan karya seni merupakan perpaduan 

faktor internal dan eksternal.  

Pembelajaran kreativitas dalam bidang musik seperti menurut Gunara 

(2010:54) yang mengatakan bahwa kreativitas musik dipandang menjadi dua 

perbedaan  yaitu (1) kreativitas sebagai “gaya berfikir” , belajar musik dapat 

memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan perpikir, hal ini 

dilakukan secara analisis, penilaian karya musik dan  improvisasi/eksplorisasi 

musik; dan (2) kreativitas sebagai aktivitas, dimana kreativitas merupakan sebuah 

proses berkreasi dan mengembangkan ide-ide musikal. Dengan demikian pemain 

melatih untuk memproduksi atau mencipta.  

Berkreasi dalam kegiatan musik merupakan hal yang sangat penting, 

sebagai kegiatan imajinatif dan terciptanya karya-karya musik maupun 

menganalisis sebuah karya musik. Wujud dari proses kreatif yakni karya musik 

dan analisis musik. Kreativitas musik seseorang tidak hanya dinilai pada sebuah 
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hasil akhir berupa penciptaan sebuah karya musik atau lagu, melainkan pada 

proses pembuatanya juga sehingga untuk menilai kreativitas, diperlukan evaluasi 

terhadap proses yaitu yang berkaitan dengan aransemen dan makna dari lagu 

tersebut. 

Kreativitas sangat penting dipupuk dan dikembangkan dalam diri siswa 

karena dengan kreativitas, maka siswa dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 

Untuk mencapai hal itu, diperlukan sikap dan perilaku kreatif agar anak didik 

mampu menghasilkan pengetahuan baru. Munandar (2009:47) menyatakan bahwa 

kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan 

data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa kreativitas dibutuhkan dalam pembelajaran ekstrakurikuler Band.  

2.4 Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Usia siswa SMA secara umum berada pada rentang 15-19 tahun yang 

kerap disebut sebagai usia remaja. Menurut WHO dalam Sarwono (2010:9) 

bahwa remaja adalah suatu ketika individu berkembang dari saat pertama kali ia 

menunjukan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola 

identifikasi dari anak-anak mencapai dewasa, terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih 

mandiri. 

Masa remaja adalah usia disaat individu berintegrasi dengan masyarakat 

dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih 

tua, melainkan berada di dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 
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masalah hak (Al-Mihgwar 2006: 56). Siswa SMA memiliki karakteristik 

perkembangan mental pada tahap perkembangan operasional formal yakni pada 

berusia antara 15 sampai 18 tahun. Karakteristik siswa SMA dapat dilihat dari 

perkembangan-perkembangan seperti berikut: (1) Perkembangan karakteristik 

berupa perkembangan fisik, (2) Perkembangan karakteristik seksual, (3) 

Perkembangan karakteristik berpikir, cara berfikir kausalitas, (4) Perkembangan 

karakteristik emosi yang cenderung meluap-meluap, (5) Perkembangan 

karakteristik dalam kehidupan sosialnya.  

Pada masa remaja, pertumbuhan fisik mengalami perubahan lebih cepat 

dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan fisik 

remaja jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan, serta otot-

otot tubuh berkembang pesat. Terdapat pula perbedaan pada perkembangan 

karakteristik seksualnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tanda-tanda 

perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya alat reproduksi sperma 

mulai berproduksi sedangkan pada anak perempuan, bila rahimnya sudah bisa 

dibuahi karena ia sudah mendapatkan menstruasi yang pertama.  

Pada perkembangan karakteristik berpikir, remaja sudah mulai berpikir 

kausalitas. Hal ini menyangkut tentang hubungan sebab akibat. Mereka tidak akan 

terima jika dilarang melakukan sesuatu oleh orang yang lebih tua tanpa diberikan 

penjelasan yang logis. Perkembangan ini berkaitan juga dengan karakteristik 

emosi remaja yang meluap-luap. Emosi remaja masih labil, karena erat 

hubungannya dengan keadaan hormon. Karakteristik emosi remaja lebih kuat dan 

lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis. Dalam kehidupan 
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sosialnya, remaja memiliki karakteristik keterampilan sosial dan kemampuan 

penyesuaian diri. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja, individu sudah 

memasuki dunia pergaulan yang lebih luas dimana pengaruh teman-teman dan 

lingkungan sosial akan sangat menentukan.   

2.4.1 Perkembangan karakteristik moral 

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya 

mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar 

bagi pembentukan nilai diri mereka. Para remaja mulai membuat penilaian 

tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan 

lingkungan mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan 

lain sebagainya.  

2.4.2 Perkembangan karakteristik kepribadian 

Secara umum penampilan sering diindentikkan dengan manifestasi dari 

kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak. Karena apa yang tampil tidak 

selalu mengambarkan pribadi yang sebenarnya (bukan aku yang sebenarnya). 

Dalam hal ini amatlah penting bagi remaja untuk tidak menilai seseorang 

berdasarkan penampilan semata, sehingga orang yang memiliki penampilan tidak 

menarik cenderung dikucilkan. Pentingnya peran orangtua memberikan 

penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa 

mendasarkan pada hal-hal fisik seperti materi atau penampilan. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Pengembangan diri adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

wajib yang merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta 

didik melalui kegiatan, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

dan rasa tanggung jawab sosial, selain itu juga tujuannya untuk melestarikan 

kebudayaan dan mengembangkan potensi dan prestasi peserta didik. 

Ekstrakurikuler Band termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler bidang 

seni, dimana didalamnya terkandung lingkup pengembangan apresiasi, ekspresi 

dan kreativitas siswa. Kegiatan pengembangan diri pada ekstrakurikuler Band 

difasilitasi dan dibimbing oleh guru atau tenaga pendidikan. Melalui 

pengembangan diri, khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler Band, seorang 

siswa bisa lebih mengembangkan minat dan bakatnya di bidang musik.  
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Dalam penelitian ini kerangka berfikir pembelajaran ekstrakurikuler Band 

di SMA N 2 Brebes adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1     Metode dan Pendekatan Penelitian 

Metode merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah, oleh 

karena itu untuk dapat melakukan penelitian yang baik dan benar, seorang peneliti 

perlu memperhatikan cara-cara penelitian atau lebih dikenal dengan metode 

penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti, sehingga memperoleh hasil 

penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kondisi yang ada 

dilapangan. 

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, metode penelitian yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan tentang proses pembelajaran 

di SMA Negeri 2 Brebes yang berhubungan dengan keadaan atau status fenomena 

kelompok tertentu dalam bentuk kalimat, bukan berupa angka-angka (Rachman, 

1993:108).  

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990:3) menjelaskan bahwa 

deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari data yang bersifat 

kualitatif mengenai pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes untuk 

diuraikan secara deskriptif. 
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Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan 

pedagogik, pendekatan musikologi dan pendekatan psikologi. Pendekatan 

pedagogik merupakan pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis 

pembelajaran ekstrakurikuler, pengembangan apresiasi, pengembangan ekspresi 

dan pengembangan kreativitas. pendekatan musikologi digunakan untuk 

menganalisis band dalam bermusik dan pendekatan psikologi digunakan untuk 

menganalisis karakteristik siswa SMA. 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMA N 2 Brebes yang beralamat di Jalan Jendral 

Ahmad Yani No. 77 Brebes. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, sasaran penelitian 

ini adalah: (1) Proses pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes. (2) 

Proses pengembangan apreasiasi, ekspresi dan kreativitas siswa dalam 

ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes.  

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah narasumber. Narasumber 

yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru seni budaya dan peserta didik yang 

mengikuti ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes. Sumber data sekunder 

berupa dokumentasi yang dapat diperoleh pada saat penelitian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer dan 

data sekunder untuk keperluan penelitian. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh perorangan langsung melalui objeknya. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi 

misalnya dokumen hasil pembelajaran ekstrakurikuler band serta dokumen hasil 

pembelajaran pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas siswa. 

Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang 

relevan, akurat, dan reliable yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data 

pada suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, 

dan informasi yang benar dan dapat dipercaya untuk dijadikan data. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Teknik Observasi 

Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti “melihat” dan 

“memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan 

hubungan antara aspek dan fenomena tersebut. Obsevasi berarti pengamatan yang 

bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh 

pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap 

informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya (Rahayu dan Ardani, 2004:1). 

Obervasi atau pengamatan adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu 

obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam menggunakan metode 
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observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen (Suharsimi Arikunto, 2013: 272) 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler Band. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non 

participant, dimana peneliti hanya melihat serta mengamati objek yang akan di 

observasi. Hasil observasi ini menguatkan data yang didapatkan dari hasil 

wawancara dan dokumentasi. 

3.4.2 Teknik Wawancara 

Wawancara menurut Sugiyono (2010:317) adalah merupakan pertemuan 

dua orang  untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga  dapat 

dikostruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini akan 

menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti membuat pedoman 

wawancara secara garis besarnya saja. Wawancara terstruktur adalah wawancara 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya 

(Sulistyo-Basuki, 2006:171).  

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data dengan cara bertanya 

langsung kepada responden. Dalam hal ini responden yang dimaksud adalah 

Bapak Sadimin selaku kepala SMA Negeri 2 Brebes, Bapak Harnoto selaku guru 

seni budaya dan pelatih ekstrakurikuler band dan peserta didik yang berjumlah 

lima siswa yang mengikuti ekstrakurikuler band di SMA N 2 Brebes tentang 

pembelajaran ekstrakurikuler musik umum dan ekstrakurikuler Band di SMA N 2 

Brebes. 
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3.4.3 Teknik Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2010: 329) mengemukakan bahwa studi dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen  bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi data yang belum diungkapkan 

informan, serta mengecek sejauh mana data yang telah diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. Jadi pada penelitian kualitatif tidak cukup dilaksanakan 

hanya dengan mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara saja, 

walaupun kedua langkah tersebut dianggap sebagai langkah yang dominan.  

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes berupa sarana dan prasarana serta 

foto-foto yang berhubungan dengan proses pembelajaran ekstrakurikuler band di 

SMA Negeri 2 Brebes. Hasil dokumentasi tersebut selanjutnya diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga menjadi data yang dapat mendukung dan saling 

melengkapi, yaitu data yang diperoleh dari metode observasi dan wawancara. 

3.5 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, 2007:178). 

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. 

Teknik inilah yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung keabsahan data. 

Menurut Patton (Moleong, 2007:330) triangulasi berarti membandingkan dan 
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mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan cara: 

3.5.1 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

3.5.2 Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3.5.3 Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

3.5.4 Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang 

berlainan. 

3.5.5 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang 

berkaitan. 

 Patton (dalam Moleong, 2007:331) menyatakan bahwa dalam hal ini 

jangan sampai banyak mengharapkan hasil perbandingan tersebut merupakan 

kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting bisa mengetahui 

adanya alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang 

diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam struktur klasifikasi. Data tersebut 

bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, 

dokumentasi, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap 

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli-tulis), tetapi 
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analisis kualitatif tetap menggunakan perhitungan matematis atau statistika 

sebagai alat bantu analisis. 

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu data yang telah diperoleh dari 

hasil teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi diorganisir, untuk kemudian 

data yang sudah ada tersebut barulah digabungkan lalu disimpukan untuk 

menjelaskan sasaran yang dikaji.  

Menurut Moleong (2007:247) teknik analisis data merupakan proses 

analisis yang dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumbe, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis di dalam lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar atau foto-foto. Data yang telah 

diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan mengklasifikasikan data, 

mendeskripsikan dan menginterprestasikan data menurut isinya. Selanjutnya 

analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu usaha untuk 

menggambarkan hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, triangulasi dan menarik 

kesimpulan. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, meliputi: 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti untuk 

dapat memperoleh informasi dalam memilih dan mempertimbangkan masalah 

yang akan ditentukan. Pada tahap ini, data yang terkumpul dianalisis secara 

deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian 
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disederhanakan, dikelompokkan, diinterpretasikan, dan dideskripsikan ke dalam 

bentuk bahasa verbal untuk dapat ditarik kesimpulan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia sebagai sumber, yang 

meliputi: wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen resmi, gambar, dan foto. 

3.6.2 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses 

analisis data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dipilih, data 

yang dibuang, cerita mana yang sedang berkembang itu merupakan pilihan-

pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi 

3.6.3 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya pnarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wawancara naratif (perceritaan kronologis) yang merupakan 

penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk 

yang disederhanakan. 
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3.6.4 Triangulasi Data 

Selain menggunakan reduksi data, peneliti juga menggunakan teknik 

triangulasi data sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam 

pengertiannya, triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330). Triangulasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu 

wawancara, observasi dan dokumen.  

 

Bagan 3.1 Triangulasi Data 

Miles & Huberman (1992:458) 

 

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan langkah-langkah sesuai 

tujuan penelitian, diadopsi dari Miles & Huberman (1992:458), yakni: Data 

reduction (reduksi data: Seleksi & Identifikasi data), Data display (pemaparan 
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data: Transkripsi & Interpretasi data), dan Data conclusion (penyimpulan data: 

Verifikasi & Deskripsi data). 

 

 

Bagan 3.2 Metode dan Teknik Analisis Data  

Soenarto (2001:83) 

 

Untuk memeriksa akurasi (kebenaran/ketepatan) pada penelitian ini, 

peneliti melakukan beberapa metode. Memeriksa keabsahan data pada penelitian 

ini, peneliti melakukan metode sesuai pendapat Soenarto (2001:83) yakni 

Triangulasi dan Peer-debriefing, guna mengukur kualifikasi data, metode dan 

hasil analisis. Memeriksa keabsahan hasil penelitian ini sangatlah penting, oleh 

sebab itu kebenaran dan akurasi data yang diperoleh perlu diketahui. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Guba (dalam Sudikan, 2001:83), penelitian ini juga meng-

gunakan teori Qualitative Validity (Validitas Kualitatif) dengan indikator:  
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(1) credibility (kredibilitas/keterpercaya-an), (2) transferability 

(transferabilitas/ketera-lihan), (3) dependability (dependabilitas/kebergantungan), 

dan (4) confirmability (konfirmabilitas/kepastian). 
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pada sebuah hasil akhir berupa penciptaan sebuah karya musik atau lagu, 

melainkan pada proses pembuatanya juga. 

 Menurut Bapak Harnoto selaku pelatih kegiatan ekstrakurikuler band di 

SMA Negeri 2 Brebes pada hasil wawancaranya dengan peneliti pada tanggal 12 

Agustus 2015 mengatakan bahwa “Manusia memiliki kelebihan berupa akal 

pikiran, kalbu, emosi, nafsu dan kemampuan membuat sesuatu (kreasi) yang baru, 

baik, nyata ataupun abstrak”.  

Pada poses pembelajaran ekstrakurikuler band dalam konteks 

pengembangan kreativitas siswa, pelatih perlu menciptakan kondisi kelas yang 

menyenangkan, sebab dengan kondisi demikian cenderung berpengaruh positif 

terhadap kegiatan berpikir kreatif siswa. Untuk menilai tingkat kreativitas siswa, 

pelatih memerlukan evaluasi terhadap proses yaitu yang berkaitan dengan 

aransemen. Aransemen merupakan salah satu bentuk ciptaan yang berhubungan 

dengan penulisan musik baik yang berupa gubahan lagu atau penataan 

instrumennya.  

Pada hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Agustus 

2015, sebelum proses pembelajaran aransemen pada sebuah lagu, pelatih 

memberikan wawasan kepada siswa tentang ciri-ciri dalam proses kreativitas, 

antara lain: (1) Unik. Unik artinya sesuatu yang lain dari pada yang lain, yang 

belum pernah dibuat orang sebelumnya, baik dalam hal ide maupun teknik. Karya 

lain dapat digunakan sebagai pemicu munculnya gagasan. Kembangkan gagasan 

tersebut menjadi sesuatu yang unik dan baru. Dengan demikian, kreativitas siswa 

akan terasah. (2) Individual. Artinya memiliki kekhususan ciri dari si pembuatnya, 
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yang berbeda dengan karya seni milik orang lain karena perbedaan pandangan, 

penghayatan, pengalaman, dan teknik dalam membuat karya seni. Objek yang 

dipakai sebagai pemicu gagasan seni bisa jadi sama. Tapi karena pandangan, 

penghayatan, pengalaman, dan teknik yang berbeda, hasilnya tentu akan berbeda. 

(3) Ekspresif.  Karya seni merupakan hasil curahan batin berupa penjabaran dari 

ide, renungan, perasaan, atau pengalaman seseorang. Seni yang tanpa curahan 

batin seolah-olah kering dan tak dapat menyentuh perasaan yang menikmatinya. 

(4) Universal. Karya seni dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bangsa, 

dan generasi karena adanya persamaan rasa estetik dan artistik. 

Pada proses mengaransemen sebuah lagu, pelatih tidak mengajarkan 

kepada siswa seperti layaknya mengaransemen partitur pada paduan suara 

maupun accapela. Pembelajaran aransemen yang diarahkan oleh pelatih hanya 

bersifat sederhana tidak terlalu sulit, karena melihat kemampuan siswa yang 

terbatas dan masih dalam tahap belajar. Pada pembelajaran aransemen yang 

diberikan oleh pelatih adalah aransemen tidak tertulis, dimana aransemen tidak 

tertulis merupakan aransemen dengan cara memberikan hiasan pada lagu secara 

spontan yang bersifat pribadi dan bebas.  

Pada hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Agustus 

2015, langkah awal pelatih pada pembelajaran aransemen yaitu membentuk dasar 

dari aransemen gitar adalah melodi dengan iringan bass di tambah chord rhythm. 

Sebagai bahan pembelajaran, pelatih menggunakan lagu pop yang berjudul 

"Kangeni" ciptaan  Dewa 19. Lagu ini bisa di mainkan melodinya dengan 

menggunakan nada dasar D mayor. Partitur yang diberikan oleh pelatih pada lagu 
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tersebut sudah lengkap dengan notasi dan chordnya,  tentu lebih memudahkan 

para siswa dalam mengaransemen lagu. Jika siswa mampu memainkan melodi 

pada gitar dan semua chord pun sudah  diketahui, maka selanjutnya pelatih 

meminta siswa untuk mencoba memasukkan suara pada gitar bass terlebih dahulu. 

Suara dari gitar bass  biasanya jatuh pada aksen hitungan pertama, berapa pun 

birama dari lagu  itu (2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, dsb). Kemudian langkah pelatih 

selanjutnya adalah memasukan not-not pembentuk chord agar terdengar lebih 

ramai. Karena  keterbatasan jumlah senar pada instrumen musik gitar, pelatih 

mengarahkan kepada siswa untuk membunyikan semua not yang  terkandung 

dalam sebuah chord, terkadang hanya dengan satu atau dua not saja dengan 

ditambah suara pada gitar bass. Sebagai contoh yang dilakukan pelatih yakni: bila 

ada  chord D pada instrumen musik gitar, yang dapat di petik adalah not D dan F# 

saja. Sedangkan not A bisa diabaikan. 

Pada pembelajaran aransemen selain bentuk dasar pelatih juga 

mengajarkan cara menambah intro dan coda sebagai penutup. Intro 

paling  sederhana adalah memainkan bass dan chord pengiring beberapa 

bar,  kemudian lagu utama masuk. Hal serupa juga dilakukan pelatih pada 

bagian  coda dengan cara memperpanjang suara pada gitar bass dan chord 

pengiring sebelum diakhiri dengan  chord I dari nada dasar D. Langkah 

selanjutnya pelatih mengajarkan kepada peserta ekstrakurikuler cara mengubah 

progresi chord. Chord yang asli dari empat bar pertama lagu "Kangen" milik grup 

band Dewa 19 adalah D - Bm - G – A, kemudian pelatih mengembangkan dengan 

menggunakan progresi chord pengganti, contohnya C – Am – F – G. 
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 Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 12 Agustus 

2015, pada proses pembelajaran aransemen lagu, siswa berlatih mengaransemen 

lagu sesederhana mungkin. Hal demikian dilakukan agar siswa dapat terbiasa 

menggunakan kreasi nya dalam mengaransemen sebuah lagu. Sebagai contoh 

yang dilakukan pelatih pada proses awal mengaransemen yaitu pada materi lagu 

yang berjudul “Kangen” milik grup band Dewa 19. Sebagai awal pelatihan 

mengaransemen lagu, pelatih mengajarkan kepada siswa untuk mengaransemen 

lagu “Kangen” milik grup band Dewa 19 pada bagian awal atau intro dengan 

menggunakan intrumen gitar. 

 

 

Gambar 4.17 Contoh aransemen lagu Kangen oleh pelatih 

(sumber: Hessal Hekmatyar, 5 Agustus 2015) 

 

Keterangan : Sangkarnada atas merupakan nada asli 

     Sangkarnada bawah merupakan hasil dari aransemen 

 

Pada gambar 4.17 merupakan contoh aransemen yang dilakukan oleh 

pelatih pada lagu “Kangen” milik grup band Dewa 19 dalam bentuk not balok 

sebagai bahan latihan mengaransemen lagu. Pada kenyataanya, dalam proses 

pembelajaran aransemen lagu, para siswa merasa sedikit kesulitan. Mereka merasa 

kesulitan karena pada proses aransemen lagu, pikiran siswa harus terfokus dan 
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materi akord pada setiap instrumen harus hafal dan mengerti. Satria Tri Bowo (17 

tahun) siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 

Brebes pada hasil wawancara (12 Agustus 2015) dengan peneliti mengatakan 

bahwa “Butuh fokus. Aransemen tidak mudah ternyata. harus hafal akord juga. 

Tapi belajar tidak ada yang instan semua butuh proses”. Meskipun siswa merasa 

kesulitan, pelatih dengan sabar selalu membimbing sampai mereka benar-benar 

bisa melakukan teknik aransemen lagu. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Band di SMA Negeri 2 Brebes 

 Pada pembahasan mengenai proses pembelajaran ekstrakurikuler 

band di SMA Negeri 2 Brebes, setelah rangkaian kegiatan meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka telah 

didapati bahwa proses pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 

Brebes berlangsung dengan baik. Seperti menurut Hanjrah Sri Mumpuni 

(2007:14) dalam skripsinya mendefinisikan pembelajaran sebagai upaya guru 

untuk menciptakan suatu sistem atau cara yang memungkinkan terjadinya suatu 

proses belajar siswa dalam mengembangkan semua aspek dalam dirinya.  

Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler band mendapat respon positif dari semua 

peserta. Siswa yang sebelumnya tidak pandai dalam bermain instrumen musik, 

dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler band mereka jauh lebih pandai dari 

sebelumnya. Ketika siswa senang dengan apa yang diberikan oleh pelatih di 

dalam kelas, secara otomatis minat dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 
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tersebut akan meningkat, dengan begitu proses belajar tidak akan terhambat 

sedikitpun. 

4.4.2 Pembelajaran Pengembangan Apresiasi, Ekspresi dan Kreativitas 

4.4.2.1 Pengembangan Apresiasi 

 Apresiasi sendiri menurut Squire dan Taba (dalam Aminudin, 2010: 34) 

berkesimpulan bahwa sebagai suatu proses, apresiasi melibatkan tiga unsur inti, 

yakni aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. Aspek kognitif berkaitan 

dengan keterlibatan intelek pembaca dalam upaya memahami unsur-unsur 

kesastraan yang bersifat objektif, aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan 

unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks 

sastra yang dibaca, sedangkan aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan 

memberikan penilaian terhadap baik-buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai 

serta sejumlah ragam penilaian lain yang secara personal cukup dimiliki oleh 

pembaca.  

Pada proses pengembangan apresiasi, yang dilakukan pelatih adalah 

mengarahkan agar siswa mampu mengapresiasikan karya musik. Pada 

pengembangan apresiasi, siswa cukup mampu dalam memahami materi yang 

diberikan oleh pelatih. Terbukti dengan antusias siswa (Observasi, 12 Agustus 

2015) yang mengikuti kegiatan tersebut menjadi mengerti bahwa pembelajaran 

musik perlu adanya materi tentang apresiasi. 
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4.2.2.2 Pengembangan Ekspresi 

 Pada proses pembelajaran pengembangan ekspresi, pada kenyataannya, 

pelatih tidak mencantumkan lambang tanda musik tempo dan dinamika pada 

partitur yang digunakan sebagai bahan ajar. Materi pembelajaran yang digunakan 

pelatih adalah partitur dengan menggunakan not angka, sehingga pada 

pembelajaran tanda tempo pelatih hanya menggunakan tempo sesuai dengan genre 

musik, juga sebaliknya dengan lambang tanda dinamika. Tanda dinamika 

merupakan keras dan halusnya suatu nada. Pada pembelajaran ekstrakurikuler 

band, materi pembelajarannya yakni musik pop dan rock, sehingga lambang tanda 

birama dan tanda tempo tidak diikutsertakan di dalam partitur musik yang 

digunakan pelatih. Namun  tidak menutup rasa ingin tahu siswa terhadap kedua 

tanda musik tersebut, meskipun keduanya tidak dicantumkan di dalam partitur, 

namun pelatih tetap mengajarkan ekspresi tempo dan dinamika dengan cara 

melihat makna dari lagu (apakah sedih, gembira, riang) maupun dari genre musik. 

4.2.2.3 Pengembangan Kreativitas 

 Pada pembahasan pengembangan kreativitas, siswa cukup merasa 

kesulitan pada saat mengaransemen lagu. Pembelajaran pengembangan kreativitas 

yang diarahkan oleh pelatih tidak semuanya dapat dimengerti oleh siswa. Hal ini 

dikarenakan pada pembelajaran kreativitas, siswa memang dituntut untuk bisa 

berkreasi dalam bermusik, namun pada kenyataannya seseorang yang mampu 

berkreativitas adalah orang yang memang mempunyai bakat dan kecerdasan yang 

tinggi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab 

IV, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler band di SMA 

Negeri 2 Brebes berlangsung baik dan sistematis. Dalam proses pembelajaran 

ekstrakurikuler band pelatih melakukan tiga tahapan pembelajaran, yaitu: (1) 

Tahap perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dibuat oleh pelatih 

agar proses pembelajaran berjalan teratur dan mempermudah penyampaian materi 

serta pelatih menyiapkan alat-alat musik sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler band, (2) Tahap pelaksanaan. Kegiatan ekstrakurikuler band 

diadakan setelah jam pelajaran sekolah berakhir yaitu pada hari Kamis pukul 

15.00 sampai dengan pukul 17.00. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilakukan di 

dalam ruangan musik atau studio musik yang telah disediakan oleh sekolah 

dengan alat-alat musik yang sudah memadai band yang terdiri dari drum set, gitar 

elektrik, gitar bass, keyboard dan mikrofon vokal.  Jumlah peserta ekstrakurikuler 

terdapat 30 siswa baik putra maupun putri yang terdiri dari kelas X dan kelas XI. 

Di dalam tahap pelaksanaan terdapat tiga metode pembelajaran yang digunakan 

oleh pelatih meliputi: metode ceramah yang digunakan untuk menyampaikan 

materi seperti pengertian musik, jenis-jenis instrumen musik serta unsur-unsur 

musik. Metode demonstrasi digunakan untuk menyajikan materi dengan 

menunjukan secara langsung meliputi: pelatih mengajarkan kepada siswa untuk 
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dapat membaca partitur dengan akor-akor pada setiap instrumen musik dan 

mengajarkan kepada siswa untuk dapat bermain instrumen musik. Metode latihan 

digunakan untuk menanamkan keterampilan tertentu terhadap siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler band dengan cara pelatih memberikan partitur lagu 

kepada setiap kelompok selanjutnya mereka diminta untuk dapat menyajikan lagu 

tersebut. (3) Tahap evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

dapat memahami materi yang telah diajarkan. Langkah pelatih pada metode 

evaluasi dilakukan secara perkelompok setelah penyampaian materi lagu selesai. 

Setiap kelompok/grup diminta untuk menyajikan lagu yang telah dipelajari 

bersama. Pada saat siswa menyajikan lagu secara kelompok/grup, pelatih melihat 

secara keseluruhan dari penyajian grup tersebut. Pada saat terjadi kesalahan pada 

lagu yang dimainkan, pelatih menghentikan jalannya musik. Setelah diberikan 

pembenahan oleh pelatih, selanjutnya lagu tersebut diulang lagi dari awal. Dari 

proses pembelajaran ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes, para siswa 

sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan salah satu dari mereka 

yang dulunya tidak bersemangat menjadi sangat tertarik dengan model 

pembelajaran yang diberikan oleh pelatih. 

 Hasil dari proses (1) pengembangan apresiasi, para siswa peserta 

ekstrakurikuler mampu mengapresiasikan sebuah karya musik melalui tiga 

tahapan pembelajaran yang diberikan oleh pelatih, yaitu: mengamati karya seni 

musik, menghayati karya seni musik dan mengevaluasi karya seni musik. Pada 

proses (2) pengembangan ekspresi, pelatih memberikan pembelajaran tentang 

tanda tempo serta tanda birama, yang mana dari kedua tanda musik tersebut dapat 
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membentuk ekspresi peserta ekstrakurikuler dalam bernyanyi maupun dalam 

memainkan alat musik. Pada proses (3) pengembangan kreativitas, pelatih 

memberikan materi aransemen sebuah karya musik. Kemudian pelatih juga 

memberikan pengetahuan kepada siswa tentang ciri-ciri proses kreativitas serta 

trik sederhana dalam mengaransemen sebuah karya musik. Pada proses 

pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas merupakan hal baru bagi siswa 

dalam kegiatan bermusik sehingga para siswa sedikit merasa kesulitan. Pelatih 

kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes sangat memahami betul 

akan siswanya. Beliau mampu mengelola siswanya yang mempunyai 

kemampuan/bakat masing-masing, beliau tahu bagaimana sikap di dalam kelas 

ekstrakurikuler band serta mampu mengatasi kendala-kendala sehingga para siswa 

pun semakin tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler band tersebut. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat 

disampaikan oleh peneliti, yakni: (1) Pada proses pembelajaran ekstrakurikuler 

band, agar sekolah menyediakan seperti senar gitar akustik, bass dan gitar elektrik 

serta kabel-kabel sebagai sarana yang penting bagi kelangsungan kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Brebes, (2) Dalam proses 

pembelajaran pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas siswa, mendapat 

respon positif dari para siswa peserta ekstrakurikuler band, maka saran yang dapat 

disampaikan oleh penulis adalah agar sekolah perlu menambah waktu belajar 

ekstrakurikuler band seminggu menjadi dua kali pertemuan setiap minggunya 

agar lebih efektif, karena proses pengembangan apresiasi, ekspresi dan kreativitas 
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siswa, tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menciptakan siswa menjadi lebih kreatif dalam bermusik. 
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada: 

5.1 Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Band  

NO Kegiatan BAIK SEDANG BURUK 

1 Kegiatan Belajar Mengajar    

2 Kemampuan Pelatih dalam Membuka 

Pelajaran 

   

3 Kemampuan Pelatih dalam membuat 

Perencanaan Pembelajaran 

   

4 Kemampuan Pelatih dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran 

   

5 Kemampuan siswa menangkap materi 

yang diberikan oleh pelatih 

   

6 Kemampuan Pelatih dalam 

Mengevaluasi Pembelajaran 

   

 

7 

Kondisi kelas saat kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler band 

berlangsung 

   

8 Sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler band 

   

 

9 

Respon siswa dalam proses 

pembelajaran ekstrakurikuler band 
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5.2 Proses Pengembangan Apresiasi, Ekspresi dan Kreativitas Siswa 

NO Kegiatan BAIK SEDANG BURUK 

1 Kegiatan Belajar Mengajar    

2 Kemampuan Pelatih dalam Membuka 

Pelajaran 

   

3 Kemampuan Pelatih dalam 

menyampaikan materi pengembangan 

apresiasi 

   

4 Kemampuan siswa menangkap materi 

pengembangan apresiasi 

   

 

5 

Kemampuan pelatih menyampaikan 

materi pengembangan ekspresi serta 

memberi contoh kepada siswa 

   

 

6 

Kemampuan siswa menangkap materi 

pengembangan ekspresi serta siswa 

dapat mengikuti arahan pelatih 

   

 

7 

Kemampuan pelatih dalam 

menyampaikan materi pengembangan 

kreativitas serta memberi contoh 

kepada siswa 

   

 

8 

Kemampuan siswa menangkap materi 

pengembangan kreativitas serta siswa 

dapat mengikuti arahan pelatih 

   

 

9 

Respon siswa dalam proses 

pembelajaran ekstrakurikuler band 
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LAMPIRAN 6 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Dalam mengumpulkan data peneliti mendokumentasikan: 

6.1 Foto SMA Negeri 2 Brebes 

6.2 Foto ruangan yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler band 

6.3 Foto sarana penunjang kegiatan ekstrakurikuler band 

6.4 Foto pelatih dan peserta kegiatan ekstrakurikuler band 

6.5 Foto proses kegiatan ekstrakurikuler band 

6.6 Foto Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 2 Brebes 

6.7 Foto Wawancara dengan Pelatih Ekstrakurikuler band 

6.8 Foto peserta ekstrakurikuler dalam bentuk grup band yang sedang mengikuti 

perlombaan 
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LAMPIRAN 7 

PEDOMAN WAWANCARA 

7.1 Wawancara Kepada Kepada Kepala Sekolah 

1. Bagaimana sejarah singkat tentang SMA Negeri 2 Brebes? 

2. Berapa jumlah guru yang mengampu di SMA Negeri 2 Brebes? 

3. Apakah guru yang mengajar ekstrakurikuler band ini guru pengampu di 

SMA atau mendatangkan guru dari luar? 

4. Apakah ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes ini diadakan hanya 

untuk tambahan pelajaran saja atau ada misi lain? 

5. Kelas berapa yang wajib mengikuti ekstrakurikuler band? 

6. Prestasi apa sajakah yang sudah pernah didapat khusunya prestasi 

dibidang musik band? 

7. Apakah sarana dan prasarana untuk ekstrakurikuler band sudah memenuhi 

standar pembelajaran di SMA Negeri 2 Brebes? 

7.2 Wawancara Kepada Pelatih Ekstrakurikuler Band 

1. Apakah latar belakang pendidikan Bapak? 

2. Berapa kali pelaksanaan ekstrakurikuler band dilaksanakan dalam 

seminggu? 

3. Pembelajaran ekstrakurikuler band dilaksanakan pada jam berapa dan 

sampai jam berapa? 

4. Apakah sarana dan prasarana dalam pembelajaran ekstrakurikuler band  

sudah memadai? 
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5. Bagaimana Bapak merencanakan proses pembelajaran ekstrakurikuler 

band? 

6. Metode apa yang digunakan Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler? 

7. Mengapa Bapak menggunakan metode ceramah sebagai cara untuk 

menyampaikan materi? 

8. Mengapa Bapak menggunakan metode mengamati sebagai materi 

pembelajaran pengembangan apresiasi? 

9. Mengapa pada proses pengembangan ekspresi perlu ada dinamika? 

10. Menurut Bapak, kreativitas itu apa? 

7.3 Wawancara Kepada Siswa 

1. Apa yang memotivasi adik-adik dalam mengikuti pembelajaran 

ekstrakurikuler Band? 

2. Bagaimana menurut adik, tentang proses pembelajaran ekstrakurikuler 

Band? 

3. Bagaimana menurut adik, tentang proses pengembangan apresiasi yang 

diajarkan oleh pelatih? 

4. Bagaimana menurut adik, tentang pelaksanaan ekstrakurikuler Band yang 

hanya dilakukan seminggu sekali? 

5. Bagaimana menurut adik, tentang pengembangan apresiasi, ekspresi dan 

kreativitas dalam pembelajaran band? 
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LAMPIRAN 8 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 

8.1 Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler Band  

NO Kegiatan BAIK SEDANG BURUK 

1 Kegiatan Belajar Mengajar V   

2 Kemampuan Pelatih dalam Membuka 

Pelajaran 

V   

 

3 

Kemampuan Pelatih dalam membuat 

Perencanaan Pembelajaran 

 V  

4 Kemampuan Pelatih dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran 

V   

 

5 

Kemampuan siswa menangkap materi 

yang diberikan oleh pelatih 

V   

6 Kemampuan Pelatih dalam 

Mengevaluasi Pembelajaran 

V   

 

7 

Kondisi kelas saat kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler band 

berlangsung 

 V  

8 Sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler band 

V   

 

9 

Respon siswa dalam proses 

pembelajaran ekstrakurikuler band 

V   
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8.2 Proses Pengembangan Apresiasi, Ekspresi dan Kreativitas Siswa 

NO Kegiatan BAIK SEDANG BURUK 

1 Kegiatan Belajar Mengajar V   

2 Kemampuan Pelatih dalam Membuka 

Pelajaran 

V   

 

3 

Kemampuan Pelatih dalam 

menyampaikan materi pengembangan 

apresiasi 

V   

4 Kemampuan siswa menangkap materi 

pengembangan apresiasi 

V   

 

5 

Kemampuan pelatih menyampaikan 

materi pengembangan ekspresi serta 

memberi contoh kepada siswa 

V   

 

6 

Kemampuan siswa menangkap materi 

pengembangan ekspresi serta siswa 

dapat mengikuti arahan pelatih 

 V  

 

7 

Kemampuan pelatih dalam 

menyampaikan materi pengembangan 

kreativitas serta memberi contoh 

kepada siswa 

V   

 

8 

Kemampuan siswa menangkap materi 

pengembangan kreativitas serta siswa 

dapat mengikuti arahan pelatih 

 V  

 

9 

Respon siswa dalam proses 

pembelajaran ekstrakurikuler band 

V   
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LAMPIRAN 9 

DOKUMENTASI FOTO 

 

Foto dengan Kepala SMA Negeri 2 Brebes di Ruang Lobby 

(Sumber: Hessal Hekmatyar, 5 Agustus 2015) 

 

 

Foto dengan Pelatih Ekstrakurikuler di Ruang Musik 

(Sumber: Hessal Hekmatyar, 5 Agustus 2015) 
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Siswa sedang menyajikan lagu secara berkelompok di Studio Musik 

(Sumber: Hessal Hekmatyar, 5 Agustus 2015) 

 

 

 

Siswa sedang berlatih instrumen keyboard di ruang musik 

(Sumber: Hessal Hekmatyar, 5 Agustus 2015) 
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Foto peserta ekstrakurikuler band yang sedang mengikuti festival band di Kota 

Tegal 

(Sumber: dokumentasi SMA Negeri 2 Brebes) 

 

 

Foto peserta ekstrakurikuler band yang sedang mengikuti festival band antar 

sekolah di SMA Negeri 2 Brebes 

(Sumber: dokumentasi SMA Negeri 2 Brebes) 
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LAMPIRAN 10 TRANSKRIP WAWANCARA 

10.1 DENGAN KEPALA SEKOLAH 

Tempat :  Ruang Loby Sekolah 

Hari/Tanggal :  Kamis, 6 Agustus 2015 

Waktu  :  Jam 09.30 

 

1. Bagaimana sejarah singkat tentang SMA Negeri 2 Brebes? 

Responden : Sejarah berdirinya SMA Negeri 2 Brebes, dahulu pada 

tanggal 18 Desember 1973 didirikan Sekolah Menengah 

Pembangunan Persiapan (SMPP) Melalui Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 

0236/0/1973, sebagai program Pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah Menengah 

Pembangunan Persiapan (SMPP) mulai menerima siswa baru 

mulai tahun pelajaran 1976/1977. SMA Negeri 2 Brebes 

terletak di Jalan Jendral A.Yani No. 77 Kabupaten Brebes 

Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini berdiri di area seluas 

39.520m
2
 sebagai hak pakai tercatat dalam sertifikat tanah 

agraria No. 5575054 dengan nomor hak P32 tanggal 19 

September 1981 milik Depdikbud Provinsi Jawa Tengah. 

Perkembangan selanjutnya melalui Surat Keputusan Nomor: 
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0353/0/1985 tanggal 19 Agustus 1985 SMPP berubah 

menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) 

Negeri 2 Brebes. 

2. Berapa jumlah guru yang mengampu di SMA Negeri 2 Brebes? 

Responden : Pada tahun 2015/2016 tercatat sekitar 67 guru yang 

mengampu mata pelajaran di SMA Negeri 2 Brebes. 

3. Apakah guru yang mengajar ekstrakurikuler band ini guru pengampu di 

SMA atau mendatangkan guru dari luar? 

Responden : Pengajar kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 

Brebes, semua murni dari guru pengampu mata pelajaran. 

4. Apakah ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 Brebes ini diadakan hanya 

untuk tambahan pelajaran saja atau ada misi lain? 

Responden : Tentu saja ada misi lain. Kegiatan ekstrakurikuler band yang 

di adakan di SMA Negeri 2 Brebes dimaksudkan untuk 

menumbuhkan bibit-bibit siswa yang mempunyai bakat dan 

kemampuan, serta sebagai wadah bagi mereka yang ingin 

menumbuhkembangkan bakat dan kemampuannya tersebut.  

5. Kelas berapa yang wajib mengikuti ekstrakurikuler band? 

Responden : Untuk kegiatan ekstrakurikuler band di SMA Negeri 2 

Brebes, siswa yang diperbolehkan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler meliputi siswa kelas X dan XI saja. Untuk 

kelas XII tidak diperbolehkan karena mereka diharus fokus 

pada ujian nasional. 
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6. Prestasi apa sajakah yang sudah pernah didapat khusunya prestasi dibidang 

musik band? 

Responden : Banyak prestasi yang didapat oleh para siswa-siswi SMA 

Negeri 2 Brebes, baik dalam bidang akademik, bidang 

olahraga dan juga bidang seni musik. Pada bidang seni musik 

sendiri, siswa biasanya diikutsertakan pada acara tahunan 

seperti POPDA maupun pada acara perlombaan yang 

diadakan diluar nama sekolah. Untuk perlombaan band, para 

siswa yang mengikuti perlombaan biasanya diambil dari 

mereka yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler band, oleh 

Bapak Harnoto selaku guru mata pelajaran seni budaya yang 

merangkap sebagai pelatih kegiatan ekstrakurikuler band 

yang menentukan kualitas siswa yang sudah mumpuni. 

Prestasi para siswa pada perlombaan band dari tingkat 

kecamatan, kabupaten, karisidenan Alhamdulilah selalu 

mendapat juara. 

7. Apakah sarana dan prasarana untuk ekstrakurikuler band sudah memenuhi 

standar pembelajaran di SMA Negeri 2 Brebes? 

Responden : Untuk sarana dan prasarana pada kegiatan ekstrakurikuler 

band, saya rasa sudah mencukupi. Dengan fasilitas ruang 

studio yang luas serta alat-alat musik yang memadahi. 
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10.2 DENGAN PELATIH EKSTRAKURIKULER BAND 

Tempat :  Di dalam studio musik SMA Negeri 2 Brebes 

Hari/Tanggal :  Kamis, 6 Agustus 2015 

Waktu  :  Jam 15.00 

 

1. Apakah latar belakang pendidikan Bapak? 

Responden : Saya sudah lama menjadi seorang pengajar khusus nya dalam 

bidang musik. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Brebes sebagai 

guru seni musik dari tahun 1987.  

2. Berapa kali pelaksanaan ekstrakurikuler band dilaksanakan dalam 

seminggu? 

Responden : Sampai tahun ini kegiatan ekstrakurikuler band setiap minggu 

satu kali pertemuan. Tetapi untuk anak yang akan mengikuti 

perlombaan hampir setiap hari digembleng supaya anak lebih 

matang dan siap untuk mengikuti lomba. 

3. Pembelajaran ekstrakurikuler band dilaksanakan pada jam berapa dan 

sampai jam berapa? 

Responden : Pada kegiatan ekstrakurikuler band dilaksanakan pada hari 

kamis dari jam tiga sore sampai jam lima sore. Karena kalau 

dilaksanakan seusai pulang sekolah, kasihan anak. Mereka 

biar istirahat dahulu.  
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4. Apakah sarana dan prasarana dalam pembelajaran ekstrakurikuler band  

sudah memadai? 

Responden : Sarana dan prasarana nya saya rasa cukup memadai dengan 

ruang studio yang luas, bisa juga untuk latihan paduan suara 

atau vokal grup. Alat-alatnya pun banyak. Gitar akustik ada 

15 buah, gitar elektrik 5 buah, gitar bass ada 5 buah, 

keyboard 1 buah, drumset ada 1 buah, soundsistem 4 buah 

serta mikrofon 4 buah itu juga dipakai setiap hari senin untuk 

upacara. 

5. Bagaimana Bapak merencanakan proses pembelajaran ekstrakurikuler 

band? 

Responden : Pada saat proses pembelajaran ekstrakurikuler band, saya 

selalu membawa buku catatan, rencana pembelajaran dan 

materi yang akan diajarkan agar saya  dapat mengingat apa 

yang diajarkan pada minggu lalu. 

6. Metode apa yang digunakan Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran 

ekstrakurikuler? 

Responden : Dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler, saya 

menggunakan tiga metode, yakni: metode metode ceramah, 

metode demonstrasi dan metode latihan 
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7. Mengapa Bapak menggunakan metode ceramah sebagai cara untuk 

menyampaikan materi? 

Responden : pada proses pembelajaran akan efektif apabila digunakan 

dalam kapasitas yang tidak terlalu banyak 

 

8. Mengapa Bapak menggunakan metode mengamati sebagai materi 

pembelajaran pengembangan apresiasi? 

Responden : mengamati ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan sebuah karya musik yang kemudian siswa akan 

merasa senang maupun tidak, mengetahui karakteristik serta 

unsur-unsur dari sebuah karya seni musik, mengenal 

beberapa jenis genre musik dan menjadikan siswa lebih 

tertantang untuk mengetahui letak keunikan serta keindahan 

dari sebuah karya musik 

9. Mengapa pada proses pengembangan ekspresi perlu ada dinamika? 

Responden : Pemain musik atau penyanyi yang baik akan selalu mengikuti 

dinamika lagu, karena tanda dinamika sangat diperlukan agar 

sebuah karya musik tidak menjadi monoton atau datar. 

10. Menurut Bapak, kreativitas itu apa? 

Responden : Manusia itu memiliki kelebihan berupa akal pikiran, kalbu, 

emosi, nafsu dan kemampuan membuat sesuatu (kreasi) yang 

baru, baik, nyata ataupun abstrak. 
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10.3 DENGAN SISWA EKSTRAKURIKULER BAND 

Tempat :  Di dalam studio musik SMA Negeri 2 Brebes 

Hari/Tanggal :  Kamis, 6 Agustus 2015 

Waktu  :  Jam 17.00 

 

1. Apa yang memotivasi adik-adik dalam mengikuti pembelajaran 

ekstrakurikuler Band? 

Fitri Rahayu: Motivasi saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler band 

yaitu agar saya pandai bermain alat musik. 

2. Bagaimana menurut adik, tentang proses pembelajaran ekstrakurikuler 

Band? 

Lina Ayu      : Menurut saya proses pembelajaran ektrskurikuler band 

berjalan cukup baik. Banyak ilmu yang saya dapat dengan 

mengikuti kegiatan ini. 

3. Bagaimana menurut adik, tentang proses pengembangan apresiasi yang 

diajarkan oleh pelatih? 

Nurul Inayah : Cara ini sangat membantu kami dalam mengapresiasikan 

karya musik 

4. Bagaimana menurut adik, tentang pelaksanaan ekstrakurikuler Band yang 

hanya dilakukan seminggu sekali? 

Aditya Pamungkas : Menurut saya perlu ada penambahan jam lagi untuk 

kegiatan ekstrakurikuler band untuk kegiatan 
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ekstrakurikuler. Karena materi yang diberikan oleh 

Pak Not sulit untuk dipahami dalam waktu yang 

sempit. 

5. Bagaimana menurut adik, tentang pengembangan apresiasi, ekspresi dan 

kreativitas dalam pembelajaran band? 

Gias Agriyanto : Saya baru tahu, ternyata latihan band bukan sekedar bisa 

main alat musik saja. Pada kegiatan ekstrakurikuler band 

ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Not, karena 

beliau sudah memberikan pengetahuan banyak tentang 

musik. 
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LAMPIRAN 11 PARTITUR  

 

DEWA 19 – KANGEN 

 

[intro] D Bm G A 2x  

 

D       Bm           G          A  

Kutrima suratmu Tlah kubaca dan aku mengerti  

D        Bm       G       C                Bm  

Betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku  

  F#m     G      Bm    C  

Didalam hari-harimu Bersama lagi  

 

D            Bm       G        A  

Kau bertanya padaku Kapan aku akan kembali lagi  

D          Bm        G         C               Bm  

Katamu kau tak kuasa Melawan gejolak didalam dada  

     F#m     G         Bm    F#m    G       Em  

Yang membara menahan rasa Pertemuan kita nanti  

  A    

Saat bersama dirimu  

 

Chorus:  

D          D/F#  

Semua kata rindumu  

  G              A         Bm   

Semakin membuatku tak berdaya  

    F#m   G    Bm     A  

Menahan rasa ingin jumpa  

D          D/F#    G               

Percayalah padaku akupun rindu kamu  

A         Bm     F#m           Em  

Ku akan pulang Melepas semua kerinduan  

A  

Yang terpendam.....  
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[interlude] D D/F# G ABm   

            F#m G Bm A  

 

D            Bm       G   

Kau tuliskan padaku Kata cinta  

     A  

Yang manis dalam suratmu  

D           Bm       G  

Kau katakan padaku Saat ini  

  C                Bm  

Kuingin dalam pelukmu  

    F#m      G        Bm  

Dan belai lembut kasihmu  

   F#m     G       Em  

Takkan kulupa slamanya  

  A             

Saat kau ada di sisiku  

 

Chorus  

Em       Bm         Em  

  Jangan katakan cinta  

     Bm    A     Em  

Menambah beban rasa  

      F#m           G  

Sudah simpan saja sedihmu itu  

   A  

Ku akan datang.....  

 

[interlude] D Bm A F# Bm-A-G A  

            D Bm A F# Bm-A G A G A A# C A 
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Partitur  

 

J-Rock – Tersesal 

 

[intro] Am  

 

Am             Dm  

Kini aku tak bisa lagi  

E/G#  E        Am    G  

Mewujudkan semua mimpi  

F                 Bm  

Karna ku tak berdaya lagi  

B7             E/G# E  

Ku terbaring mati  

 

Am               Dm  

Hanya Tuhan saja yang bisa  

E/G#  E       Am    G  

Berikan aku kesempatan  

F                 Bm  

Untuk mengulang semuanya  

B7            E/G# E  

Hidupku di dunia  

 

[reff]  

     Dm  

Tersesal  

  G          C  

Kini ku menyesal  

    E/G#   E      Am   A  

Diriku diam bagaikan malam  

     Dm   G        C  

Mimpiku sudahlah hilang  

  E/G# E   Am  

Ingin mengulang  

 

[int1] Am Am Am F-Em  
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[int2]  

Am E/G# C#m D-E-F E/G# A E...  

Dm G C E Am Dm G C E   

F Em F Em   

F...  

Em 
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Foto peserta ekstrakurikuler band yang sedang mengikuti perlombaan band 

antar sekolah di SMA Negeri 2 Brebes 


