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SARI 
 
Suwarsono, 2009. “PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER ANSAMBEL DI 
SMP NEGERI 1 LIMBANGAN” Skripsi Jurusan Sendratasik. 

Sejak tahun 1999 kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler ansambel telah 
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Limbangan.. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 
pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran (sore hari) yang kemudian diberi 
nilai tersendiri. Penulis sendiri bekerja sebagai guru di SMP Negeri 1 Limbangan 
sehingga lebih mudah mengetahui  benar seluk beluk kegiatan pembelajaran  
ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan. Peserta kegiatan ini dari tahun ke tahun 
meningkat, hal ini membuat daya tarik  penulis berkeinginan untuk 
mendiskripsikan kegiatan pembelajaran ini kepada masyarakat luas 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran 
ekstrakurikuler musik ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan dan apa yang 
menjadi faktor pendukung maupun penghambatnya. Dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pembelajaran ekstrakurikuler  
ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan. Dari penelitian ini diharapkan berguna 
untuk memberikan informasi tentang  pembelajaran ekstrakurikuler ansambel  
kepada masyarakat,  sebagai sarana promosi sekolah, serta sumbangan wawasan 
pengetahuan kepada pembina ekstrakurikuler  bidang seni musik. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan 
maksud menggambarkan atau menguraikan tentang pembelajaran ekstrakurikuler 
ansambel dan faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya. Dalam metode 
penelitian ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 
sasaran penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data. 

 Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Guru pembina dalam 
melaksanakan pembelajaran selalu melakukan langkah-langkah yang telah di 
programkan, misalnya dari mulai tahap perencanaan, persiapan, kegiatan inti, 
akhir pelaksanaan. Dari hasil pengamatan penulis  pembelajaran ini sederhana 
dengan sarana terbatas tetapi masih dapat berlangsung sampai saat ini.    
Sedangkan faktor pendukung maupun penghambat masing-masing bisa berasal 
dari internal (lingkungan pendidikan itu sendiri) maupun eksternal ( di luar 
pendidikan atau masyarakat umum) 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan kegiatan ini dilaksanakan 
setelah pembelajaran intrakurikuler. Dalam pelaksanaan pembelajaran  tersebut 
terarah dan terencana . Dukungan  sekolah terhadap kegiatan ini cukup baik 
dengan bukti pihak sekolah sampai saat ini masih memprogramkan secara rutin 
kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler  Ansambel. Penulis juga menyarankan (1) 
pengadaan sarana prasarana untuk kebutuhan pembelajaran musik ansambel perlu 
ditingkatkan (2) guru pembina sebaiknya mengaransemen lagu sendiri dan  
memunculkan metode pembelajaran baru yang dapat mengantarkan prestasi siswa 
lebih baik (3) dalam masyarakat khususnya lingkungan pendidikan untuk 
mengadakan festival atau lomba  ansambel sebagai tolok ukur kerhasilan dalam 
pembelajaran maupun sarana motivasi untuk bisa menampilkan kemampuan dan 
ketrampilanya dalam bermain musik di depan publik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, BAB II pasal 3 yaitu “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab, (UU No. 20 Th. 2003:7).  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka jelas usaha meningkatkan 

mutu pendidikan sangatlah penting. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara 

pendidikan formal dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam 

rangka mewujudkan fungsi dan tujuan akhir pembinaan kesiswaan berusaha  

seoptimal mungkin sehingga apa yang disebutkan dalam UU No. 20 Th. 2003 

dapat terwujud. 

Pendidikan seni budaya (dahulu Kertangkes) salah satu mata pelajaran 

sampai saat ini diajarkan disekolah menengah yang diharapkan mampu 

memberikan sumbangan untuk kemajuan pendidikan nasional dan harapanya 

pembelajaran seni budaya cukup memberi andil yang cukup besar dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. 
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Pembelajaran pendidikan seni di sekolah umum dapat dipilahkan antara 

mata pelajaran seni yang resmi (sesuai dengan kurikulum) dalam arti dilaksanakan 

di dalam kelas atau disebut intrakurikuler, dan mata pelajaran seni (tidak harus 

sesuai kurikulum) yang dilaksanakan di luar kelas tetapi tetap  di dalam sekolah 

atau disebut kegiatan ekstrakurikuler. Di antara keduanya memang  ada sedikit 

perbedaan, terutama menyangkut  capaian materi seni yang harus dikuasai siswa. 

Yang pertama lebih terfokus kepada pencapaian pengalaman berkesenian 

(justifikasi kontekstual), sedangkan yang kedua selain pencapaian pengalaman 

berkesenian juga penguasaan keterampilan atau keahlian menurut cabang atau 

bidang seni yang sedang diminati (justifikasi tekstual).(Jazuli, 2008 : 21) 

Kurikulum yang sekarang dipakai adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Mata pelajaran seni budaya dibagi menjadi empat sub bidang 

studi yaitu : seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater. Setiap siswa berhak 

memilih salah satu sub bidang studi yang diikuti sesuai dengan minat, bakat dan 

potensi yang dimilikinya. Mengingat hanya dua jam pelajaran per minggu dalam 

pelaksanaan pembelajaran sini budaya, maka sangatlah sedikit pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperoleh siswa. Sehingga untuk mengatasi keadaan ini maka 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu pemecahanya. 

Menurut (Lutan, 1987 : 7) kegiatan ekstrakurikuler merupakan pendidikan 

yang dilakukan di luar jam pelajaran (sore hari) yang kemudian diberi nilai 

tersendiri. Siswa yang mempunyai minat, bakat dan potensi dibidang seni musik 

perlu dibina dan diarahkan agar bisa mengembangkan seluas-luasnya ketrampilan 

yang dimiliki ke jenjang yang lebih tinggi. 



3 

 

Alasan penulis tertarik meneliti pembelajaran ekstrakurikuler musik 

ansambel di SMP 1 Limbangan karena   kegiatan ekstrakurikuler ini sudah lama 

diadakan di SMP Negeri 1 Limbangan sejak tahun 1999. Penulis sendiri bekerja 

sebagai guru di SMP Negeri 1 Limbangan sehingga lebih mudah mengetahui  

benar seluk beluk kegiatan pembelajaran  ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan. 

Peserta kegiatan ini dari tahun ke tahun meningkat, hal ini membuat daya tarik  

penulis berkeinginan untuk mendiskripsikan kegiatan pembelajaran ini kepada 

masyarakat luas dan  keingintahuan penulis daya dukung apa saja  membuat 

pembelajaran ekstrakurikuler  ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan masih 

berlangsung sampai saat ini. 

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis mencoba memfokuskan 

permasalahan pada pembelajaran ekstrakurikuler ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah  pembelajaran Ekstrakurikuler  Ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan? 

b. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler  Ansambel di SMP 1 Limbangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  
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a.  Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses pembelajaran ekstrakurikuler  

Ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan. 

b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor – faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembelajaran ekstrakurikuler  Ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

a. Dapat menjelaskan  pembelajaran ekstrakurikuler  Ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan. 

b. Memberi informasi kepada masyarakat  bahwa pembelajaran ekstrakurikuler  

Ansambel salah satu cara untuk mempromosikan sekolah. 

c. Dapat memberikan sumbangan wawasan maupun pengetahuan kepada 

Pembina ekstrakurikuler khususnya bidang seni musik  

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Guna mempermudah para pembaca mempercepat pemahaman, maka 

dikemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

1. Bagian depan Skripsi 

2. Bagian Isi Skripsi 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Adapun penjelasan dari masing-masing bagian tersebut di atas di jabarkan 

lagi sebagai berikut : 
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 Bagian Depan Skripsi berisi : Halaman Judul, Halaman Pengesahan, 

Motto dan Persembahan, Sari, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar 

Tabel, Daftar Lampiran. 

Bagian Isi Skripsi berisi : 

BAB I   Pendahuluan tentang : 

 Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

dan Sistematika Skripsi. 

BAB II Landasan Teori  tentang : 

Pembelajaran, Ekstrakurikuler, Ansambel, Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi kegiatan Pembelajaran  

BAB III  Metode Penelitian tentang : 

Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Sasaran Penelitian, Pelaksanaan 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang : 

Gambaran umum lokasi penelitian, Pembelajaran Ekstrakurikuler  

Ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan, Faktor-Faktor Pendukung dan 

Penghambat Pembelajaran Ekstrakurikuler  Ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan. 

BAB V Penutup tentang 

 Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil analisa data. 

Bagian Akhir Skripsi berisi : Daftar Pustaka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, pengertian Belajar adalah 

berusaha mendapat/memperoleh kepandaian ilmu atau berubah tingkah lakuatau 

tanggapan yang di sebabkan oleh pengalaman. 

Belajar intinya tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan pada 

peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau mencapai hasil yang 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Mengenai makna belajar akan diwakili beberapa pendapat dengan 

mengemukakan beberapa definisi tentang belajar diantaranya pendapat dari 

Oemar Hamalik dalam bukunya  Metode Belajar dan Kesulitan Belajar  ( 1980 : 

28 ) menyebutkan bahwa belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau 

perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara-cara bertingkah laku 

yang baru berkat pengalaman dan latihan. Menurut Noehi Nasution dalam 

bukunya Psikologi Pendidikan ( 1993 : 2 ) didefinisikan cirri-ciri kegiatan yang 

disebut belajar adalah sebagai berikut : 

a. Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang 

sedang belajar, baik aktual maupun potensial. 

b. Perubahan itu pada dasarnya adalah berupa didapatkanya kemampuan baru, 

yang berlaku dalam waktu relatif lama. 



7 

 

c. Perubahan tersebut terjadi karena ada usaha. 

 Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan,ini 

berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika berada di sekolah 

maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri (Muhabbin 1995:85). 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa belajar pada 

hakekatnya merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan ini bersifat menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 

Belajar bermakna (meaningfull learning)  merupakan suatu proses 

dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang.  Kebermaknaan belajar sebagai hasil dari peristiwa 

mengajar ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, 

informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan di dalam 

struktur kognitif siswa. Proses belajar tidak sekadar menghafal konsep-konsep 

atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-

konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang 

dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Dengan 

demikian, agar terjadi belajar bermakna maka guru harus selalu berusaha 

mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan membantu 

memadukannya secara harmonis konsep-konsep tersebut dengan pengetahuan 

baru yang akan diajarkan. Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak 
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mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak 

indera daripada hanya mendengarkan orang/guru menjelaskan. 

2. Teori –Teori Belajar 

 Jika menelaah literatur psikologi, kita akan menemukan banyak teori belajar 

yang bersumber dari aliran-aliran psikologi. Dalam tautan di bawah ini akan 

dikemukakan empat jenis teori belajar, yaitu: (a) teori Behaviorisme; (b) teori 

belajar kognitif menurut Piaget; (c) teori pemrosesan informasi dari Gagne, dan 

(d) teori belajar Gestalt.  

a. Teori Behaviorisme  

Behaviorisme merupakan salah aliran psikologi yang memandang individu 

hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental. 

Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat 

dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih 

refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai 

individu. 

Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini, 

diantaranya :  

1) Connectionism ( S-R Bond) menurut Thorndike.  

Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan 

hukum-hukum belajar, diantaranya: Law of Effect; artinya bahwa jika sebuah 

respons menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan Stimulus - Respons 

akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai 



9 

 

respons, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus- 

Respons. 

a) Law of Readiness; artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa 

kepuasan organisme itu berasal dari pemdayagunaan satuan pengantar 

(conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan 

mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. yang  

b) Law of Exercise; artinya bahwa hubungan antara Stimulus dengan Respons 

akan semakin bertambah erat, jika sering dilatih dan akan semakin berkurang 

apabila jarang atau tidak dilatih.  

1) Classical Conditioning menurut Ivan Pavlov 

Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing 

menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya :  

a) .Law of Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika 

dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfungsi 

sebagai reinforcer), maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 

b). Respondent Extinction yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks 

yang sudah diperkuat dengan Respondent Conditioning itu didatangkan 

kembali tanpa menghadirkan raeinforcer, maka kekuatanya akan menurun. 

2) Operant Conditioning menurut B.F. Skinner 

Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan 

selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, 

diantaranya : 
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a) Law of operant conditining yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan 

stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat.  

b) Law of operant extinction yaitu jika timbulnya perilaku operant telah 

diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, 

maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.  

Reber (Muhibin Syah, 2003) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

operant adalah sejumlah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap 

lingkungan. Respons dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh 

stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu 

sendiri pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan 

timbulnya sejumlah respons tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai 

pasangan stimulus lainnya seperti dalam classical conditioning. 

3) Social Learning menurut Albert Bandura 

Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah 

sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori 

belajar lainnya. Berbeda dengan penganut Behaviorisme lainnya, Bandura 

memandang Perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus 

(S-R Bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi 

antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar 

belajar menurut teori ini, bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar 

sosial dan moral terjadi melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh 

perilaku (modeling). Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. 
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Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berfikir dan 

memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan..  

b. Teori Belajar Kognitif menurut Piaget 

Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor 

aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak 

digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu 

yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget bahwa 

perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap yaitu : (1) sensory motor; 

(2) pre operational; (3) concrete operational dan (4) formal operational. 

Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu 

asimilasi dan akomodasi. James Atherton (2005) menyebutkan bahwa asisimilasi 

adalah “the process by which a person takes material into their mind from the 

environment, which may mean changing the evidence of their senses to make it 

fit” dan akomodasi adalah “the difference made to one’s mind or concepts by the 

process of assimilation”  

Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik 

hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, 

yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan 

tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta 

didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan 

menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori perkembangan kognitif 

Piaget dalam pembelajaran adalah : 
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1) Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu 

guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir 

anak.  

2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya.  

3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing.  

4) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya.  

5) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara 

dan diskusi dengan teman-temanya.  

c. Teori Pemrosesan Informasi dari Robert Gagne 

Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan 

faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil 

kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi 

proses penerimaan informasi, untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan 

keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya 

interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. 

Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk 

mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan 

kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu 

dalam proses pembelajaran. 



13 

 

Menurut Gagne tahapan proses pembelajaran meliputi delapan fase yaitu, 

(1) motivasi; (2) pemahaman; (3) pemerolehan; (4) penyimpanan; (5) ingatan 

kembali; (6) generalisasi; (7) perlakuan dan umpan balik. 

d. Teori Belajar Gestalt 

Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai 

“bentuk atau konfigurasi”. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa obyek atau 

peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang 

terorganisasikan. Menurut Koffka dan Kohler, ada tujuh prinsip organisasi yang 

terpenting yaitu : 

1) Hubungan bentuk dan latar (figure and gound relationship); yaitu 

menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua yaitu figure 

(bentuk) dan latar belakang. Penampilan suatu obyek seperti ukuran, 

potongan, warna dan sebagainya membedakan figure dari latar belakang. Bila 

figure dan latar bersifat samar-samar, maka akan terjadi kekaburan penafsiran 

antara latar dan figure.  

2) Kedekatan (proxmity); bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan (baik waktu 

maupun ruang) dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk 

tertentu.  

3) Kesamaan (similarity); bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung 

akan dipandang sebagai suatu obyek yang saling memiliki.  

4) Arah bersama (common direction); bahwa unsur-unsur bidang pengamatan 

yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsi sebagi suatu 

figure atau bentuk tertentu.  
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5) Kesederhanaan (simplicity); bahwa orang cenderung menata bidang 

pengamatannya bentuk yang sederhana, penampilan reguler dan cenderung 

membentuk keseluruhan yang baik berdasarkan susunan simetris dan 

keteraturan; dan  

6) Ketertutupan (closure) bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan 

suatu pola obyek atau pengamatan yang tidak lengkap.  

Terdapat empat asumsi yang mendasari pandangan Gestalt, yaitu:  

1) Perilaku “Molar“ hendaknya banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku 

“Molecular”. Perilaku “Molecular” adalah perilaku dalam bentuk kontraksi 

otot atau keluarnya kelenjar, sedangkan perilaku “Molar” adalah perilaku 

dalam keterkaitan dengan lingkungan luar. Berlari, berjalan, mengikuti kuliah, 

bermain sepakbola adalah beberapa perilaku “Molar”. Perilaku “Molar” lebih 

mempunyai makna dibanding dengan perilaku “Molecular”.  

2) Hal yang penting dalam mempelajari perilaku ialah membedakan antara 

lingkungan geografis dengan lingkungan behavioral. Lingkungan geografis 

adalah lingkungan yang sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral 

merujuk pada sesuatu yang nampak. Misalnya, gunung yang nampak dari jauh 

seolah-olah sesuatu yang indah. (lingkungan behavioral), padahal 

kenyataannya merupakan suatu lingkungan yang penuh dengan hutan yang 

lebat (lingkungan geografis).  

3) Organisme tidak mereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur atau suatu 

bagian peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan obyek atau 

peristiwa. Misalnya, adanya penamaan kumpulan bintang, seperti : sagitarius, 
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virgo, pisces, gemini dan sebagainya adalah contoh dari prinsip ini. Contoh 

lain, gumpalan awan tampak seperti gunung atau binatang tertentu.  

4) Pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris adalah merupakan suatu 

proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Proses 

pengamatan merupakan suatu proses yang dinamis dalam memberikan tafsiran 

terhadap rangsangan yang diterima.  

Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain : 

1) Pengalaman tilikan (insight); bahwa tilikan memegang peranan yang penting 

dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik 

memiliki kemampuan tilikan yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-

unsur dalam suatu obyek atau peristiwa.  

2) Pembelajaran yang bermakna (meaningful learning); kebermaknaan unsur-

unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses 

pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif 

sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan 

masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif 

pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki 

makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya.  

3) Perilaku bertujuan (pusposive behavior); bahwa perilaku terarah pada tujuan. 

Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada 

keterkaitannya dengan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran 

akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. 
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Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas 

pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya.  

4) Prinsip ruang hidup (life space); bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan 

dengan lingkungan dimana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan 

hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan 

kehidupan peserta didik.  

5) Transfer dalam Belajar; yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi 

pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer 

belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian obyek dari suatu 

konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi 

konfigurasi lain dalam tata-susunan yang tepat. Judd menekankan pentingnya 

penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan 

kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum (generalisasi). Transfer 

belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip 

pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian 

digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, 

guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-

prinsip pokok dari materi yang diajarkannya.( http://akhmad 

sudrajat,workpress.com/2008/02/02/teori-teori belajar )  

2.  Hakekat Pembelajaran 

            Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan guru membelajarkan 

siswa dalam belajar, bagaimana belajar, memperoleh dan memproses 
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pengetahuan, ketrampilah dan sikap (Dimiyati 1999 :157 ). Pembelajaran adalah 

sesuatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. (Darsono 2000 : 26) 

Pengertian pembelajaran adalah berubah belajar berarti berusaha 

mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa satu perubahan pada 

individu-individu yang belajar itu berkaitan dengan perubahan pengetahuan dan 

ketrampilan (Sardiman : 1989). 

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang oleh 

situasi, perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecerendungan respon kenataya atau keadaan sesaat seseorang (Purwanto 1991 : 

84).  

Tim Mata Kuliah Dedaktik Metodik Kurikulum (MKDK) IKIP 

SEMARANG (1996 : 10) istilah pembelajaran sebenarnya sebagai pengganti 

istilah “mengajar” yang mempunyai arti suatu kegiatan sadar dari guru untuk 

memindahkan, memberikan sejumlah pengetahuan dan nilai-nilai budaya nenek 

moyang kepada generasi berikutnya. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan secara sadar dan sengaja ( Darsono 2000 : 26 ). 

Pembelajaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar 

dan sengaja. Pembelajaran  merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Sulaiman ( dalam Udi Prasojo 1989 : 16 ) Oleh karena itu didalam pembelajaran 

pasti mempunyai tujuan. 
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Tujuan pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu  tingkah laku siswa bertambah, 

baik kualitas maupun kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi 

pengetahuan, ketrampilan,dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali 

sikap perilaku siswa. Dimiyati dan Mujiono ( 1994 : 2 ) berpendapat bahwa 

pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan 

siswa dalam belajar, bagaimana belajar memeperoleh pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap. 

Pembahasan mengenai hakekat belajar pembelajaran tidak akan lepas 

lepas dari pembahasan mengenai belajar mengajar, karena dalam setiap proses 

pembelajaran terjadi peristiwa belajar mengajar. Pendapat tersebut  senada dengan 

dengan pendapat Gestalt ( dalam Darsono 2000 : 24 ) yang menyatakan bahwa  

pembelajaran  adalah usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran 

sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisasi ( mengaturnya ) 

menjadi suatu gestalt ( pola bermakna ). Bantuan guru diperlukan untuk 

mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa.   

Maka dari uraian diatas yang berhubungan dengan belajar dapat 

disimpulkan tentang hakekat Pembelajaran adalah  suatu proses interaksi antar 

anak dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik. 

Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak    jika dilakukan 

dalam lingkungan yang nyaman dan pembelajaran memberikan rasa aman bagi 

anak. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual, artinya proses belajar 

terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. 
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B. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler berasal dari kata ekstra dan kurikuler, ekstra artinya 

tambahan diluar yang resmi, kurikuler artinya pembelajaran. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan diluar jam 

pembelajaran tatap muka dilaksanakan di sekolah atau diluar sekolah untuk 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan atau kemampuan 

peningkatan nilai atau sikap dalam rangka menerapkan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum 

menurut pedoman, Depdikbud (1990 : 11). 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan siswa 

mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran atau bidang pengembangan, 

menyalurkan bakat/minat yang menunjang pencapaian tujuan intruksional serta 

melengkapi upaya-upaya pembinaan menusia seutuhnya, kegiatan secara berkala 

pada waktu tertentu. (Bahri : 216 ) 

Berdasarkan SK Mendikbud Nomor : 0461/U/1984 dan SK Dirjen 

Dikdasmen Nomor : 226/C/Kep/O/1992. Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan 

salah satu jalur pembinaan kesiswaan disamping jalur OSIS, latihan 

kepemimpinan dan wawasan wiyata mandala. Berdasarkan kedua surat keputusan 

tersebut ditegaskan pula bahwa ekstrakurikuler sebagai dari kebijaksanaan 

pendidikan secara menyeluruh mempunyai tugas pokok : 

1. Memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa. 

2. Mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran. 

3. Menyalurkan bakat dan minat. 
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4. Melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. 

Menurut Lutan (1986:3) ekstrakurikuler adalah segala aktivitas di sekolah 

atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang termasuk 

dalam kurikulum. Progam kegiatan ekstrakurikuler merupakan aktivitas 

tambahan, pelengkap dari pelajaran wajib. Lutan (1986:4) mengatakan 

ekstrakurikuler dapat ditilik dari beberapa aspek. Pertama dari tujuannya, yaitu 

menekankan pada penyaluran bakat, minat, dan potensi siswa. Kedua, siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan kemauan tidak ada 

unsur paksaan. Ketiga, dari sudut kegiatan yang dilakukan dapat mencakup 

berbagai jenis kegiatan yang menarik minat para siswa. 

Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah proses pembelajaran yang dilakukan 

di luar jam pelajaran sebagai sarana pengembangan dan penyaluran bakat dan 

minat dan ketrampilan serta dalam pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia 

Indonesia seutuhnya. 

C.  Ansambel 

Musik adalah salah satu cabang seni yang berorientasi pada bunyi, secara 

umum musik dapat diartikan sebagai karya seni dalam bentuk nada-nada yang 

telah disusun sehingga membentuk sebuah lagu atau komposisi musik. Sebuah 

komposisi musik artinya sebuah ungkapan seni dari manusia ke dalam suatu 

bentuk yang pada dasarnya komposisi itu sendiri dari unsur-unsur musik ( 

Suharto, 1992 : 110 ). Unsur dasar musik diantaranya : 

a. Melodi adalah susunan rangkai nada (bunyi getaran yang teratur) yang 

terdengar berupa suara berurutan dan mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus 



21 

 

1988 :16). Ada unsur-unsur yang mempengaruhi melodi : bunyi, nada, notasi, 

tanda kunci, sistem nada, tanda kromatis, dan interval. 

b. Harmoni adalah paduan nada gabungan 2 nada atau lebih yang berbeda 

tingginya dan kita dengar secara serentak dan terdengar enak. Dasar dari 

paduan ini adalah trinada atau akor yang selanjutnya rangkaian akor ini 

membentuk pola harmoni, akor diberi nama menurut tingkatannya (Jamalus 

1988 :116). 

c. Irama dalam musik adalah rangkaian gerak yang terdapat pada musik. Irama 

terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama 

waktu atau panjang pendeknya yang disesuaikan dengan nilai-nilai not yang 

disusun dalam sebuah lagu, sehingga irama juga disebut panjang pendeknya 

nada dalam sebuah lagu (Suharto, 1992 : 8 ) 

d. Ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa 

dari tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur-unsur pokok untuk dalam 

pengelompokan frase yang diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi 

disampaikan kepada pendengarnya (Jamalus 1988 : 131). Begitu juga siswa 

dalam bermain musik harus dapat mewujudkan ekspresi dalam setiap 

penampilannya baik di dalam maupun diluar kelas. 

Bermain musik dengan menggunakan alat-alat musik sederhana  

memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan minat siswa dalam bermain 

musik, sebab rasa keingintahuan siswa menyebabkan ingin mencoba memainkan 

alat tersebut dan guru tinggal mengarahkanya serta memberi contoh hal-hal yang 

belum diketahui siswa. Hal penting yang harus diingat adalah keterangan atau 
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teori  saja belum tentu dipahami oleh siswa, jadi selalu ada demontrasi terlebih 

dahulu untuk memancing kreatifitas dan keberanian siswa untuk mencoba. 

Praktik bermain musik merupakan sarana bagi siswa menerapkan semua 

teori yang diperoleh selama pembelajaran disekolah, yang paling banyak dari 

pembelajaran intrakurikuler. Untuk mendalami praktik bermain musik yang lebih 

intensif lewat pembelajaran ekstrakurikuler, yang diharapkan siswa akan lebih 

mahir dan terampil, disamping itu nantinya dapat digunakan sebagai sarana 

sosialisasi dengan masyarakat. Kemampuan yang diperolehnya akan sangat 

bermanfaat bila anak tersebut telah terjun di masyarakat. 

Ansambel berasal dari kata Ensemble ( Perancis ) yang berarti bersama-

sama. Dengan dasar arti tersebut,  ansanbel dapat dimaknai sebagai sebuah sajian 

musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan satu jenis alat 

musik atau berbagai jenis alat musik. Ansambel adalah  bermain musik secara 

bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik terentu, serta 

memainkan  lagu-lagu sederhana. (Subagyo 2004 : 91 ) 

Selanjutnya pengertian lain musik ansambel adalah bermain musik secara 

bersama-sama dengan menggunakan alat musik tertentu serta memainkan lagu 

sederhana (Suharto 1992 : 110). 

Menurut peranan dan fungsinya alat-alat musik yang digunakan dalam 

bermain ansambel dapat dikelompokkan menjadi 3 macam : 

a. Alat musik melodis yaitu alat musik yang berfungsi untuk memainkan 

rangkaian susunan nada-nada yang merupakan melodi lagu. Contoh alat musik 

melodis antara lain : recorder, pianika, harmonika, biola. 
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b. Alat musik harmonis yaitu alat musik yang berfungsi sebagai pembawa 

paduan nada (akor) atau pengiring melodi lagu. Contoh alat musik harmonis 

antara lain : gitar pengiring, harmonica akor, keyboard. 

c. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang berfungsi untuk mengatur jalannya 

irama musik dan alat ini biasanya tak bernada. Contoh alat musik ritmis antara 

lain : drum set, ketipung, konga, triangle, tamborin 

D.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Pembelajaran 

.Dalam pembelajaran ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran dari proses yang berlangsung. Faktor-faktor tersebut 

dari dalam maupun dari luar. Menurut Dewa Ketut Sukardi ( dalam Mukhamad 

Khatibi 1983 : 49 ) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran dapat dikelompokan menjadi dua yaitu : 

1. Faktor Endogen 

            Adalah faktor penghambat belajar yang datang daridiri siswa itu sendiri 

yang meliputi : 

a. Biologis 

Merupakan faktor yang secara langsung berhubungan dengan anak. Faktor 

itu diantaranya : 

1) Kesehatan 

Keadaan fisik yang lemah dan sering anak menderita penyakit, merupakan faktor 

penghambat dalam belajar. 

2) Cacat badan 
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Berbagai cacat badan seperti kaburnya penglihatan, tidak fasih dalam berbicara, 

hilangnya lengan, maupun cacat yang lain menyebabkan hambatan belajar. 

b. Psikologis 

1) Intelegensi atau kecerdasan 

Jika intelegensi seseorang memang rendah, bagaimana usaha yang ditempuh 

dalam kegiatan belajar, atau dengan pertolongan pendidikan, jerih payahnya 

dalam belajar tetap tidak berhasil. Dengan demikian intelegensi yang rendah 

merupakan penghambat dalam belajar. 

2) Bakat  

Anak yang betul-betul tidak berbakat dalam bidang studi yang diajarkan, 

walaupun ada faktor penunjang seperti fasilitas, pembiayaan, dorongan moral 

orang tua, maka anak akan merasakan hambatan dalam belajar. 

3) Minat 

Jika anak tidak berminat atau tidak ada perhatian terhadap materi yang diberikan 

oleh guru, maka anak akan mengalami hambatan dalam menguasainya, anak 

merasa sulit untuk meraih prestasi yang memuaskan. 

4) Perhatian 

Jika anak tidak terpusat atau tudak ada perhatian terhadap materi yang diberikan, 

maka anak mengalami kesulitan dalam belajar, baik itu dalam menerima atau 

dalam memproduksi (materi) yang telah disampaikan. 

5) Perasaan 
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Jika anak merasa tidak senang terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru, maka anak akan mengalami hambatan dalam mempelajarinya. Karena tidak 

senang, anak akan merasa bosan dan malas untuk belajar. 

2. Faktor Eksogen 

Adalah faktor penghambat belajar yang datang dari luar siswa yang meliputi : 

a. Lingkungan keluarga 

Faktor ini meliputi faktor orang tua, suasana rumah, keadaan sosial ekonomi 

keluarga. 

1) Orang tua 

Aktivitas atau kesibukan orang tua setiap harinya, menyebabkan tidak dapat 

membantu kegiatan belajar anaknya di rumah. Padahal anak sering mengalami 

kesulitan atau masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan peran orang tua 

di rumah. Sebagai akibatnya anak mengalami lemah semangat, dan kegiatan 

belajar menjadi terhambat. 

2) Suasana rumah 

Suasana yang terlalu gaduh, juga hubungan antara anggota keluarga yang kaku, 

mati, dan tegang tidak akan memberikan kemungkinan pada siswa untuk belajar 

dengan baik. 

3) Keadaan sosial ekonomi 

Dalam kegiatan belajar seorang terkadang memerlukan sarana penunjang yang 

cukup mahal dan tidak terjangkau oleh keluarga. Apabila keadaan ekonomi tak 

memenuhi, maka dapat menghambat dalam belajar. 

b. Lingkungan sekolah 
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Lingkungan sekolah kadang-kadang merupakan salah satu faktor penyebab 

hambatan dalam kegiatan belajar anak, termasuk dalam lingkungan sekolah 

adalah : 

1) Interaksi guru dengan murid 

Guru kurang berinteraksi dengan siswa secara intim, menyebabkan proses belajar 

mengajar kurang lancer. Siswa merasa ada jarak dengan guru. Dengan demikian 

anak akan merasa sulit untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. 

2) Cara penyajian 

Guru yang mengajar hanya dengan menggunakan satu metode, menyebabkan 

siswa menjadi bosan, mengantuk, dan pasif. Dengan demikian anak tidak aktif 

lagi dalam kegiatan belajar, melainkan melakukan reaksi-reaksi yang kurang 

sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. 

3) Hubungan guru dengan murid 

Guru yang kurang bijaksana, dan tidak pernah mengadakan pendekatan dengan 

murid, atau mengetahui di dalam kelas ada suatu kelompok yang saling bersaing, 

bisa melatar belakangi perkelahian antar murid atau pelajar. Hubungan antar 

murid yang tidak (kurang) harmonis di karenakan perkelahian tersebut akan 

menghambat dalam kegiatan belajar. 

4) Standar pelajaran di atas ukuran 

Guru sering berpendapat bahwa untuk meningkatkan mutu dan mempertahankan 

wibawanya, perlu memberikan pelajaran di atas ukuran standar. Sebagai 

akibatnya siswa tidak mampu untuk mengikutinya, dan mengalami kesulitan 

dalam mempelajarinya. 
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5) Media pendidikan 

Terbatasnya media atau alat pelajaran seperti : buku-buku perpustakaan, alat-alat 

laboratorium, dapat menghambat kelancaran belajar. 

6) Keadaan gedung 

Dengan siswa yang cukup banyak dan keadaan ruangan yang tak memadai, 

terpaksa siswa duduk berdesak-desakan. Suasana kelas yang sempit dan jumlah 

anak yang banyak merupakan faktor penghambat dalam belajar. 

7) Metode belajar 

Dalam kegiatan belajar seringkali siswa menggunakan cara belajar yang keliru, 

yaitu belajar kalau hanya ada ulangan, sehingga banyak memakan waktu untuk 

mempelajarinya. Dengan keadaan seperti itu fisik akan menjadi lemah, dan pada 

akhirnya akan jatuh sakit. Dengan demikian aktivitas belajar anak menjadi 

terhambat. 

8) Pekerjaan rumah 

Pekerjaan rumah yang terlalu sering dibebankan kepada anak untuk dikerjakan di 

rumah merupakan faktor penghambat dalam belajar. 

c. Lingkungan Masyarakat 

Termasuk dalam lingkungan masyarakat adalah : 

1) Mass media 

Mass media dapat merupakan faktor penghambat dalam belajar dalam belajar, 

misalnya : bioskop, radio, TV, video, novel, majalah, dan yang lainnya. Banyak 

anak yang terlalu lama mengikuti siaran TV dari awal hingga akhir acara, 
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membaca buku yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dari segi paedagogik, 

memutar film biru secara sembunyi-sembunyi, hingga lupa pada tugas belajar. 

2) Teman bergaul 

Kebiasaan-kebiasaan buruk yang diperoleh dari teman pergaulan atau teman 

sepermainan, biasanya ditampilkan anak dalam kegiatan belajar di kelas. Sebagai 

akibatnya anak tidak terpusat pada kegiatan belajar, melainkan melakukan 

perbuatan-perbuatan lain yang dapat menghambat dalam kegiatan belajarnya. 

3) Kegiatan dalam masyarakat 

Disamping kegiatan belajar, anak juga mempunyai kegiatan lain di luar sekolah, 

seperti : pencak silat, drama, olah raga, menari, dan sebagainya. Kegiatan ini jika 

terlalu berlebihan akan menghambat dalam belajar anak. 

4) Cara hidup lingkungan 

apabila anakll berada pada lingkungan yang bermalas-malasan, maka anak secara 

otomatis akan bersikap malas, sehingga anak akan mengalami hambatan dalam 

belajat. 

Dari uraian tersebut dapat digaris bawahi bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan pembelajaranan meliputi faktor yang berasal dari dalam 

yang terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis, serta faktor dari luar yaitu 

faktor lingkungan, sekolah dan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam metode penelitian ini akan diuraikan mengenai pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data. 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan   menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan atau menguraikan tentang pembelajaran ekstrakurikukler musik 

ansambel dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pembelajaran 

ekstrakurikuler. 

Sedangkan menurut Bogdan & Taylor (dalam Totok Sumaryanto, F, 2007) 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif 

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

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh (holistic) 

tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis 

tetapi dipandang sebagai bagian dari keutuhan. 

B. Lokasi Penelitian dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Limbangan yang terletak 

di Jalan Raya Limbangan, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten 

Kendal. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut : 
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a. Pelaksanaan proses pembelajaran ekstrakurikuler  ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan belum pernah diteliti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi 

manapun. 

b. SMP Negeri 1 Limbangan merupakan SMP di Kecamatan Limbangan yang 

sudah lama melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler  ansambel dan mempunyai 

prestasi untuk mempromosikan sekolah. 

2. Sasaran Penelitian 

Sesuai masalah yang dikemukakan sasaran dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan  pembelajaran  ansambel yang meliputi langkah-langkah yang harus 

dilakukan guru/pembina pada tahap persiapan, pelaksanaan pembelajaran, dan 

sesudah tahap pembelajaran, penggunaan metode, materi pembelajaran yang di 

sajikan, pengelolaan kelas, serta faktor-faktor yang mendukung dan penghambat 

proses pembelajaran ekstrakurikuler  ansambel. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi 

penelitian. Observasi menurut Ari Kunto (1998) adalah metode atau cara yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan yang berwujud pengamatan dengan 

pencatatan secara langsung. Dalam penelitian teknik observasi yang digunakan 

jenis observasi langsung dengan demikian penulis terlibat langsung selama 

kegiatan. Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini meliputi : lokasi kondisi 

sekolah, guru dan siswa, kegiatan pembelajaran siswa dalam proses latihan. Untuk 

merekam hasil penelitian ini melakukan pencatatan secara sistematis dalam 
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bentuk catatan di lapangan. Alat penunjang anatar lain tape recorder dan foto 

camera. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara Tanya-

jawab yang dilakukan dengan berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Moleong 

(2000) wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu 

memberi jawaban atas pertanyaan dengan maksud tertentu. Agar dapat 

mengungkapkan yang diinginkannya wawancara ini ditujukan langsung pada 

responden yaitu kepala sekolah, Pembina ekstrakurikuler musik ansambel, kepala 

TU, da siswa guna menunjang tujuan penelitian. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan keterangan tentang peristiwa 

yang tecatat dalam gambar-gambar yang dapat menunjukan bukti dari suatu 

kegiatan, misalnya data siswa yang mengikuti kegiatan musik ansambel yang 

berupa foto-foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektifdan hasilnya sering dianalisis 

secara induktif. Terdapat dua katagori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan 

peneliti sendiri (  Totok Sumaryanto, 2007 ) 

D. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah upaya untuk mengolah data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian direduksi hasil dari reduksi 
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itu kemudian disajikan lalu disampulkan dan diverifikasi untuk memperoleh 

kesimpulan data yang benar (Miles dan Huberman dalam Rohidi 1992 : 16).  

 

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif 

 Sumber : Analisis Data Kualitatif (Miles & Huberman, 1992) 

Langkah ini dapat dijelaskan berikut : 

1. Pengumpulan data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber 

data yang digunakan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

a. Wawancara (interview) 

Jenis data yang telah dikumpulkan antara lain adalah menyangkut  

pembelajaran ekstrakurikuler  Ansambel. Wawancara ini dilakukan dengan 

Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Guru pembina ekstrakurikuler, dan beberapa 

siswa yang mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler, untuk mendapat data yang 

lengkap dan valid. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan yaitu teknik 

wawancara mendalam (indepth interview), dan teknik wawancara terbuka (open 

interview). 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan-kesimpulan : 
Penarikan / Verivikasi 
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Teknik wawancara mendalam tidak dilakukan dengan stuktur yang ketat, 

tetapi dengan pertanyaan yang semakin menfokus sehingga informasi yang 

dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran cara ini mampu mengorek kejujuran 

informasi untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara 

dilakukan pada semua informan yang ada dalam penelitian. 

Teknik wawancara kedua adalah wawancara bebas. Dalam hal ini 

wawancara dilakukan dengan cara penguasaan pokok persoalan oleh peneliti 

tanpa daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang 

harmonis dan akrab, serta memberi kebebasan dan ketentraman kepada informan 

untuk membeberkan berbagai permasalahan. 

Wawancara digunakan untuk menjaring data tentang proses pembelajaran 

ekstrakurikuler Musik Ansambel. Wawancara dilakukan dengan informan kunci 

atau Key Informan  adalah Bapak Henny Suwarto selaku guru pembina 

pembelajaran Ekstrakurikuler Musik Ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan pada 

bulan Pebruari sampai dengan bulan April 2009. 

b. Observasi Langsung 

Dalam upaya melengkapi data yang dibutuhkan untuk penyusunan karya 

ilmiah ini, maka dilakukan pengamatan langsung terhadap proses penyajian musik 

ansambel. 

Observasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui pengamatan dan pencatatan gejala–gejala yang tampak pada obyek 

penelitian yang pelaksanannya langsung pada tempat terjadinya suatu peristiwa itu 

terjadi (HB. Sutopo dalam Giri Laksono, 2008). 
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Pengamatan dilakukan terutama menyangkut aspek yang tdak dapat 

ditanyakan. Hal–hal yang diobservasi adalah langkah–langah kerja, perlengkapan 

yang dipakai, keadaan alam pergaulan masyarakat dan berbagai sarana 

penghidupan masrarakat. Observasi ini juga dimaksudkan untuk melakukan 

perbandingan data sebagai suatu upaya riset yang lebih mendalam. 

Observasi juga dilakukan untuk mengurangi subyektifitas informan. 

Sering kali ada informan yang memberikan suatu keterangan dengan tujuan ingin 

menyenangkan hati peneliti, ingin menyampaikan hal–hal yang baik saja tentang 

dirinya. Oleh karena itu, observasi merupakan teknik pelengkap dalam 

pengumpulan data. Observasi digunakan untuk menjaring data tentang kegiatan 

proses berkarya melalui pengamatan secara langsung. 

Observasi langsung dilakukan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran 

ekstrakurikuler  Ansambel berlangsung dari bulan Januari 2009 sampai dengan 

bulan April 2009 di lokasi SMP Negeri 1 Limbangan,  Desa Limbangan 

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. 

c. Mencatat Dokumen atau Arsip. 

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sumber dari arsip 

dan dokumen yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran ekstrakurikuler 

Musik Ansambel yang belum diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

2. Reduksi Data 

Kegiatan mereduksi ini meliputi pemilihan data dengan memilah-milah 

bagian yang dinyatakan sebagai data pendukung yang sesuai dengan sasaran 

penelitian. 
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3. Penyajian Data 

Langkah ini menguraikan data yang telah dipilah-pilah sesuai dengan data 

penelitian dengan disajikan melalui tulisan. 

4. Interprestasi Data 

Interprestasi ini merupakan suatu usaha untuk menafsirkan keseluruhan 

data yang diperoleh dalam proses penelitian. 

5. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah ini merupakan usaha untuk mengungkapakan hasil selama proses 

pelaksanaan penelitian yakni dengan mengungkapkan keseluruhan hasil 

penelitian. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Geografis Desa Limbangan 

a. Letak dan batas daerah   

Lokasi Desa Limbangan terletak di wilayah Kecamatan Limbangan 

Kabupaten Kendal dengan batas–batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Purwogondo Kecamatan Boja, sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Sumber Rahayu Kecamatan Limbangan, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan. 

Lokasi penelitian yang ada di desa Limbangan merupakan tempat 

berdirinya SMP N 1 Limbangan Kabupaten Kendal, adapun lokasinya sangat 

strategis untuk tempat kegiatan proses belajar mengajar, tempatnya di belakang 

lapangan ± 100 m dari jalan raya yang menghubungkan antara kota Boja dengan 

kota Kecamatan Limbangan. 

SMP Negeri 1 Limbangan keberadaanya tidak jauh dari jalan raya, 

sehingga diminati oleh masyarakat wilayah Limbangan dan sekitarnya. 

Masyarakat di luar Limbangan juga mudah untuk mencapainya dengan jalur 

transpotasi. Maka tidak mengherankan jika anak-anak yang tidak dapat 

tertampung sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Boja sebagai 

alternatif bersekolah ke wilayah Kecamatan Limbangan terutama di SMP Negeri 

1 Limbangan 
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b. Kondisi alam lingkungan   

Desa Limbangan dikelilingi tanah–tanah berbukit serta suhu yang  dingin 

± 27-28º C karena terletak di lereng pegunungan Ungaran yang sangat cocok 

untuk daerah pertanian,  maka   mayoritas    penduduk   desa  Limbangan 

merupakan  petani   khususnya  petani penggarap tanaman padi, walaupun ada 

sebagian penggarap jenis tanaman lain seperti : sayur,  cabai, buah–buahan, kopi, 

dan masih banyak lainnya yang merupakan penghasil dari daerah Desa 

Limbangan. 

c. Demografis Desa Limbangan 

1) Jumlah penduduk  

Jumlah Penduduk Desa Limbangan sebanyak 4499 jiwa   dan terdapat 

1480 kepala keluarga  tersebar di enam dusun. 

2) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia 

   Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 
 
 

 

KELOMPOK 

UMUR 

 

LAKI – LAKI

 

PEREMPUAN 

 

JUMLAH 

 

0 – 4 

5 – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

 

212 

210 

232 

231 

224 

226 

 

213 

216 

233 

255 

226 

231 

 

425 

426 

465 

486 

450 

457 
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30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 + 

228 

230 

229 

211 

229 

22 

228 

213 

451 

452 

457 

424 

 

JUMLAH 

 

2233 

 

2266 

 

4499 

 

Sumber data : Monografi Desa Limbangan akhir tahun 2008 

 

3) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

       Tabel 2 : Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

 

TINGKAT PENDIDIKAN 

PENDUDUK 

 

JUMLAH 

 

1. Tamat Akademi / Perguruan 

Tinggi 

2. Tamat SMA 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SD 

5. Tidak Tamat SD 

6. Belum Tamat SD 

7. Tidak Sekolah 

 

73 

861 

986 

659 

463 

989 

660 

 

 

JUMLAH 

 

4691 

                         
 

Sumber data : Monografi Desa Limbangan akhir tahun 2008 
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2. SMP Negeri 1 Limbangan 

a. Sejarah berdirinya 

Sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Limbangan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor pertama masyarakat wilayah Limbangan ingin maju selangkah 

kejenjang pendidikan formal kelanjutan. Faktor kedua adanya Inpres No. 

20/163/240/6500, Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 sembilan 

tahun. Pada tahun 1982 yang menjabat Presiden waktu itu adalah Bapak Jendral ( 

Purnawirawan ) Soeharto, dibantu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Bapak Prof. Dr. Ing. Wardiman Joyonegoro. Maka berdasarkan SK No. 

0294/01/1982, Tanggal 10-9-1982 pembangunan gedung sekolah dilaksanaka.  

Lokasi pembuatan gedung SMP Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal 

didirikan di lokasi tanah sawah bengkok Kepala Desa Limbangan atas Tanah 

Negara Persil No.  /1990, Tgl 23-10-1990 dengan Luas tanah ± 19.900 m² ( 

sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi ) 

Sedangkan kontraktor yang ditunjuk untuk membangun gedung tersebut 

adalah CV.HUSADA yang dikelola oleh Bapak Darsono beralamatkan 

Tampingan Boja. Dalam proses pembuatanya cepat dan berjalan lancar, selain 

ditopang tenaga yang terampil dan ahli, bahan material juga berkwalitas, sehingga 

bangunan gedung berdiri kokoh dan megah. 

Sambil menunggu pembangunan gedung proses belajar mengajar 

dilaksanakan numpang gedung milik sekolah SD Negeri 4 Limbangan, dengan 

meminjam 2 ruang kelas yang masing-masing berisi 48 siswa. Sekolahan tersebut 
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lokasinya tidak jauh dari SMP Negeri 1 Limbangan, hanya saja SD tersebut 

sekarang sudah bubar. 

Setelah gedung jadi, kontraktor CV HUSADA menyerahkan kepada 

Pemerintah Dati II Kendal. Kemudian Pemerintah Dati II Kendal menunjuk Ibu 

Siti Aeni dan Bapak Wagi agar mengelola gedung tersebut untuk segera 

digunakan proses pembelajaran, sekaligus pemerintah Kabupaten Dati II Kendal 

melantik Ibu Siti Aeni secara resmi menjadi Kepala Sekoah SMP Negeri 1 

Limbngan dan Bapak Wagi sebagai kepala Tata Usaha. Dari data Tata Usaha 

bagian Kepegawaian Bapak Sugati, Kepala Sekolah yang pernah menjabat dari 

sejak berdirinya tahun 1982 sampai sekarang urutanya sebagai berikut : 

1) Ibu Siti Aeni pada tahun 1982 – 1989 

2) Bapak Moch. Mas’ud pada tahun 1989 – 1992 

3) Bapak Moh. Suparlan ,KD pada tahun 1992 – 1996 

4) Bapak Drs. Margana pada tahun 1996 – 1998 

5) Bapak Wardjo, SPd pada tahun 1998 – 2003 

6) Ibu Marti Rohani, SPd pada tahun 2003 – 2006 

7) Ibu Esti Setyorini, SPd pada tahun 2006 – sekarang 

b. Kondisi Fisik 

SMP Negeri 1 Limbangan berdiri diatas tanah seluas 19.900 m² atau 1,99 

hektar dan luas bangunanya 1998 m². Pintu gerbang menghadap kebarat, sebelah 

utara pintu gerbang adalah lapangan basket dan lapangan bola volley dengan luas 

1250 m² yang berpagar kawat setinggi 3,5 m. Bangunan ini diresmikan Bupati 

Kendal tahun 2002, waktu itu bangunan tersebut yang paling megah di Kabupaten 



41 

 

Kendal.  Dari lapangan basket  tersambung pagar tembok setinggi 2 m kearah 

timur sepanjang ± 200 m, disambung lagi pagar kawat berduri sampai ujung 

selatan,belok lagi kebarat kemudian bersambung dengan pintu gerbang yang dari 

arah selatan, tinggi pagar kawat berduri ini ± 1 m. 

 

Gambar : 2. Denah SMP Negeri 1 Limbangan. 

( Sumber data : SMP Negeri 1 Limbangan,  2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pintu Gerbang SMP N 1 Limbangan 

  ( Dokumentasi : Suwarsono,  Pebruari 2009 )  
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Setelah masuk pintu gerbang memasuki halaman depan SMP Negaeri 1 

Limbangan, yang luasnya ± 2400 m² sebagai halaman utama yang berfungsi untuk 

Upacara bendera rutin tiap hari senin, apel siswa, dan upacara-upacara yang 

lain,misalnya Hari Besar Nasional. Halaman tengah luasnya ± 350 m², pada ujung 

timur ada panggung permanen terbuka yang biasa digunakan untuk 

pentas/pergelaran seni, acara perpisahan, acara pentas api unggun pramuka, dan 

acara lain yang bersifat di luar gedung. Halaman yang satunya di ujung paling 

timur, tepatnya letak halaman ini diantara gedung ruang kelas D dengan ruang 

kelas E luasnya ± 500 m², halaman ini juga dilengakapi sarana tiang bendera agar 

untuk latihan upacara bersifat mendesak apabila lapangan utama untuk kegiatan 

lain. 

Di pinggiran setiap halaman ditanami pepohonan yang fungsinya selain 

penghias sekaligus pelindung. Dengan kondisi semacam ini dapat dimungkinkan 

terwujudnya 6 K. Pada halaman tengah selain pepohonan juga ditanami buah 

mangga, maka pada saat tertentu SMP Negeri 1 Limbangan panen mangga. 

Dari luas seluruhnya 19.990 m² yang dikurangi luas bangunan, lapangan 

olah raga dan halaman sekolah sisanya adalah sawah produktif, yang sampai saat 

ini pengerjaanya dilakukan orang lain  (dijual musiman ) yang hasilnya untuk 

kepentingan sekolah. 
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                           Gambar 4. Bangunan gedung depan SMP N 1 Limbangan    

                                       (  Dokumentasi : Suwarsono,  Pebruari 2009  ) 

Dengan dibangunnya gedung baru dari tahun ke tahun saat ini fasilitas 

ruang yang ada di SMP Negeri 1 Limbangan sebagai berikut : 

Kelas VII  :  5 ( lima ) ruang , ruang ( VII A, VII B, VII C, VII         

D, VII E ) 

Kelas VIII  : 5 ( lima ) ruang, ruang ( VIII A, VIII B, VIII C, 

VIII D, VIII E ) 

Kelas  IX   : 5  ( lima ) ruang, ruang ( IX A, IX B, IX C, IX D, 

IX E ) 

 Ruang kelas IX E belum terisi yang dipakai baru 4 ruang, karena SMP 

Negeri 1 Limbangan penerimaan siswa baru 5 kelas paralel baru dimulai tahun 

pelajaran 2007/2008. 

Ruang   :   Kepala  Sekolah, ruang Komite, ruang Wakasek dan Kaur, 

ruang Guru, ruang BK, ruang  Perpustakaan, ruang Laboratorium, ruang OSIS, 
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ruang Koperasi Siswa, ruang Dapur, kamar mandi Guru dan Kepala Sekolah, 

ruang Karawitan, ruang Tari, ruang ketrampilan Menjahit, Panggung tertutup, 

ruang Musik,  ruang Alat-alat Olah Raga, pada saat penelitian ini dibuat SMP 

Negari 1 Limbangan baru membangun ruang Media. 

Adapun sarana prasarana pendidikan yang dimiliki SMP Negeri 1 

Limbangan antara lain : peralatan laboratorium, peralatan olah raga, peralatan 

pratek ketrampilan ( mesin jahit, tata boga, sablon ), peralatan seni rupa, seni 

musik, seni tari, peralatan tata lingkunga, dan Mushola. 

c. Keadaan Kepala Sekolah, Guru dan Siswa  

Tenaga pengajar di SMP Negari 1 Limbangan berjumlah 32 orang. Mereka 

terdiri dari :  kepala Sekolah, 1 pengajar Agama, 2 pengajar PKn, 3 pengajar 

Bahasa Indonesia, 4 pengajar IPA, 4 pengajar IPS, 4 pengajar Matematika, 4 

pengajar Bahasa Inggris, 2 pengajar Olah Raga, 3 pengajar Seni Budaya, 1 

pengajar Bahasa Jawa, 1 pengajar Komputer, 2 pengajar BK. Usia mereka 

berkisar antara 30 – 54 tahun. 

Mereka yang berpendidikan Sarjana 21 orang, Sarjana Muda 2 orang, dan 

Diploma 9 orang. Kebanyakan mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa I 

Tengah dan DIY  antara lain : Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Salatiga, 

Semarang, Kendal sendiri, dan Wonosari, Sleman ( DIY ). Namun demikian 

walaupun asli dari berbagai daerah rasa kekeluargaan diantara mereka tetap 

terjalin baik. Terbukti apabila keluarga guru ada yang kena suatu musibah 

keluarga besar SMP saling berkunjung ke daerah asal masing-masing. 
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TABEL. 3 

DATA GURU DAN KEPALA SEKOLAH 

SMP NEGERI 1 LIMBANGAN 

 

No. Nama NIP Pang
/Gol 

Tugas Tugas 
Lain 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Esti Setyorini, S.Pd 
Muzayanah 
Supadi, S.Pd 
H.Y Sasmoyo 
Lilik B.S 
Nuryati, S.Pd 
Henny Suwarto, S.Pd 
Surniyati 
Sualman, BA 
Drs. Trijoko S 
Joko Wuryanto, S.Pd 
Joko Sulistyo, S.Pd 
Markamah, S.Pd 
Suwarsono 
Neng Tri D, BA 
Suharno 
Sri Handayani, S.Pd 
Kasmin 
Estuningari S.P 
Nuswa Sawitri 
Giri Laksono, S.Pd 
Dra. Wahyu S.M 
Dra. Nadar Mursih 
Drs. Mulyo Slamet 
Mulyadi, S.Pd 
Tuminah, S.Pd 
Muwakhidah, S.Pd 
Khasan Asyari, S.Pdi 
Sumarjo, SE 
Riyanti, S.Pd 
Sri Hidayati, S.Pd 
Conny, S.Pd 

131783759 
130797924 
131253657 
131261429 
131385692 
131396921 
131387987 
131429858 
131615238 
131649198 
131681927 
131392089 
131661451 
131949448 
131611807 
131830461 
131906952 
131905846 
131907195 
131916813 
131906918 
132136878 
132140912 
132136896 
132227260 
500119216 
500178947 
150361803 
 

IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
IV A 
III D 
III D 
III D 
III D 
III D 
III D 
III D 
III D 
III D 
III D 
III C 
III B 
III A 
III A 

Kepsek 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
 

 
 
Kurikulum 
 
 
 
Wakasek 
 
 
Humas 
 
Sarpras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurikulum 
 
 
Kesiswaan 
Pemb. 
OSIS 
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Jumlah siswa SMP Negeri 1 limbangan pada tahun pelajaran 2008/2009 

adalah 553 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

        Tabel. 4 

Jumlah siswa SMP Negeri 1 Limbangan 

 

KELAS 

SISWA  

JUMLAH PUTRA PUTRI 

VII A 

VII B 

VII C 

VII D 

VII E 

18 

18 

19 

20 

17 

22 

22 

21 

20 

23 

40 

40 

40 

40 

40 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

18 

18 

19 

18 

16 

22 

22 

22 

20 

20 

40 

40 

40 

38 

36 

IX A 

IX B 

IX C 

IX D 

19 

18 

17 

19 

21 

22 

22 

21 

40 

40 

39 

40 

 

Data Keadaan siswa SMP N 1 Limbangan 

Tahun Pelajaran 2008/2009 

Berdasarkan dokumen keadaan siswa SMP Negeri 1Limbangan rata-rata 

berusia  antara 12 – 15 tahun mereka sebagian  besar adalah putra petani dan 

buruh. Sementara yang lainya adalah putra karyawan swasta, PNS, dan TNI. 
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Prestasi akademik pada tahun pelajaran 2007/2008 dalam Ujian Nasional dapat 

lulus 100 % . 

d. Tenaga Administrasi 

Salah satu pendukung jalanya operasional sekolah adalah Tenaga 

Administrasi, karena tuganya membantu pelayanan, kelancaran Administrasi 

sekolah, Ketenagaan, Keuangan, Inventaris sarana prasarana sekolah, dan 

keamanan sekolah. SMP Negeri 1 Limbangan mempunyai tenaga administrasi 

sejumlah 14 orang dengan rincian : 4 tenaga administrasi, 3 tenaga perpustakaan, 

3 penjaga sekolah, tukang kebun, 1 satpam. 

Bapak Sugati selaku Koordinator Tata Usaha dalam tugas utamanya 

sebagai urusan Ketenagaan. Bendahara ada dua orang yang masing-masing 

sebagai bendahara Komite Sekolah dan bendahara Bos. Kemudian yang lain 

sebagai mengurusi administrasi kurikulum dan urusan kesiswaan. Untuk 

perpustakaan  1 orang sebagai koordinator  dan dibantu 2 tenaga administrasi 

yang bertugas menangani perawatan, pengadaan, peminjaman, penyimpanan dan 

penataan. Penjaga sekolah dalam bertugas bergiliran, Satpam tiap hari jaga pintu 

gerbang. 

e. Kurikulum 

Kurikulum yang dilaksanakan  di SMP Negeri 1 Limbangan tahun 

pelajaran 2008/2009 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP 

). Adapun struktur program pengajaran di SMP Negeri 1 Limbangan sebagai 

berikut :  
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Tabel. 5 

Struktur Progam Kurikulum 

Sekolah Menengah Pertama 

 

No. 

 

Mata Pelajaran 

Jumlah Jam 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pendidikan Agama 

PKn 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

Bahasa Inggris 

Matematika 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

Seni Budaya 

Mulok 

2 

2 

4 

 

4 

5 

4 

4 

2 

6 

2 

2 

4 

 

4 

5 

4 

4 

2 

6 

2 

2 

4 

 

4 

5 

4 

4 

2 

6 

 

 

Khusus mata pelajaran Seni Budaya pada tahun pelajaran 2008/2009 

dibagi 3 sub mata pelajaran yaitu : Seni Musik, Seni Rupa, dan Seni Teater. Untuk 

mata pelajaran Muatan Lokal ( Mulok ) diisi dengan Bahhasa Jawa, Komputer, 

Sablon, dan Tata Boga. Disamping pembelajaran intrakurikuler tersebut diatas, 

SMP Negeri Limbangan juga memprogram berbagai kegiatan pembelajaran 

ektrakurikuler yang dilaksanakan pada jam intrakurikuler selasai atau sore hari. 
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Berikut ini secara rinci berbagai macam kegiatan ektrakurikuler, jadwal maupun 

guru pembina. 

B. Pembelajaran Ekstrakrikuler  Ansambel SMP Negeri 1   Limbangan 

Pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler  ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan penulis jabarkan sebagai berikut : 

1. Siswa yang mengikuti Pembelajaran Ekstrakurikuler  Ansambel 

Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler  Ansambel tahun pelajaran 

2008/20009 berjumlah 76 siswa terdiri dari 56 putri dan 20 anak putra.  Peserta 

dari kelas VIII sebanyak 59 siswa dari kelas VII ada 17 siswa yang mengikuti. 

Dalam latihan dengan formasi pemain sesuai kemampuan dan peralatan alat 

musik yang dimiliki dengan pembagian 44 pemain recorder, 25 pianika, 3 snare 

drum, 1 bass drum dan cymbal, 2 balira, 1 pemain keyboard. Ada kalanya pemain 

bisa bergeser dari kelompok alat yang satu kelompok alat musik yang lain 

tergantung dari kemauan sendiri atau pengaturan dari guru pembina. 

2. Guru Pembina 

Sebagai guru pembina dalam kegiatan ini adalah Bapak Henny 

Suwarto,S.Pd, berlatar belakang pendidikan S1  Seni Rupa, lulus tahun 1996 

sebelumnya berpendidikan D1 Seni Rupa tahun 1983 dari lembaga pendidikan 

yang sama.  Pengalaman mengajar seni musik bertahun-tahun dan termasuk guru 

senior di SMP Negeri 1 Limbangan. Diangkat sebagai guru PNS sejak tahun 1984 

di SMP Negeri 1 Brangsong  kemudian tahun 1989 pindah di SMP Negeri 1 

Limbangan mengajar seni musik. Guru seni rupa di SMP Negeri 1 Limbangan ada 

dua yang satunya bernama Bapak Giri Laksono. Maka kepala sekolah mengambil 
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suatu kebijaksanaan untuk Bapak Henny Suwarto mengajar seni musik dengan 

alasan pelajaran seni musik bagaimanapun tetap diperlukan untuk kepentingan 

sekolah. Misalnya mengajar tentang musik vokal dapat dipergunakan sebagai 

paduan suara dalam upacara bendera atau kepentingan-kepentingan sekolah yang 

berkaitan dengan musik. Sejak tahun 1999 sudah tidak mengajar seni musik, tapi 

masih dipercaya sekolah untuk menangani kegitan ekstrakurikuler  Ansambel dan 

sampai saat ini masih aktif. 

3. Kurikulum 

Dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler memang guru untuk  

menyiapkan perangkat pembelajaran yang sangat komplek sesuai dengan 

kurikulum yang ada dan dalam pelaksanaanya tidak boleh menyimpang dari 

kurikulum yang sudah ditetapkan. Lain halnya dengan pembelajaran 

ekstrakurikuler  masing- masing sekolah bisa berbeda tergantung kebutuhan 

sekolah. Maka jumlah kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler masing-masing 

sekolah jumlahnya tidak sama, jenis kegiatannya belum tentu sama. Dalam 

ekstrakurikuler hanya bersifat pembinaan kegiatan yang mengarah pada bakat, 

minat, kreativitas dan ketrampilan. Hal ini terlihat di SMP Negeri 1 Limbangan 

guru pembina dalam pelaksanaanya hanya menyiapkan program kegiatan 

pembinaan yang terencana ( program kegiatan latihan ), daftar absen siswa, 

materi, dan bahan evaluasi. Berikut ini adalah program kurikulum secara garis 

besar pelaksanaan kegiatan pembelajaran  Ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan 

: 
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Dasar SK Kepala Sekolah No.800/040/SMP N 1 
Limb./2008 

Progam Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler  
Ansambel 

Progam Materi Bermain musik ansambel dengan 
memainkan alat melodis, harmonis, dan 
ritmis. 

Tujuan Pengembangan bakat, minat, kreativitas, 
dan potensi siswa. 

Pelaksanaan Tahun Pelajaran 2008/2009 pada semester 
1 dan 2 

Sasaran Siswa-siswa SMP Negeri 1 Limbangan 
khusus kelas VIII dan kelas VII 

Target Yang Dicapai SMP N 1 Limbangan memiliki tim musik 
ansambel yang dipergunakan sebagai 
sarana promosi sekolah. 

 

4. Metode Pembelajaran 

a. Metode Ceramah  

Sebelum proses pembelajaran berlangsung pasti pembina memberikan 

pengarahan terlebih dahulu pada siswa, menjelaskan konsep pembelajaran dan 

bahan materi yang akan diajarkan. Dan tak kalah pentingnya memberikan 

motivasi terhadap siswa agar dalam latihan lebih bersemangat, rajin berlatih. 

b.   Metode Demontrasi 

 Dalam metode ini guru pembina menjelaskan teknik memainkan alat 

musik, baik melodis, harmonis, dan ritmis dengan alat musik hal-hal yang 

belum dimengerti siswa. Sehingga siswa tahu betul memainkan alat musik 

dengan teknik permainan yang benar, misalnya posisi penjarian yang benar 

dalam memainkan alat musik recorder. 

c.   Metode Belajar Mandiri atau Pemberian tugas 
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Ada strategi guru pembina untuk mendorong siswanya dalam 

mengembangkan kemampuan, kreativitas, serta latihan tanggung jawab pada 

dirinya sendiri, maka pembina kadang kala memberikan tugas materi untuk 

latihan sendiri. Materi tersebut supaya dipelajari dan berlatih sendiri dirumah, 

kemudian pada pertemuan berikutnya akan ditagih guru pembina untuk 

performance ( unjuk kerja ) memainkan alat musik dan pembina tinggal 

mengamati seberapa jauh tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh siswa. 

d.   Metode Latihan atau Drill 

Dalam metode ini setelah guru pembina memberikan materi dilanjutkan 

pratek atau latihan memainkan alat musik dengan strategi lagu yang dipelajari 

terus diulang-ulang sampai beberapa kali, sambil siswa diarahkanya bagi 

kelompok atau individu yang belum menguasai. Selanjutnya dalam latihan 

guru pembina mengadakan langkah-langkah  atau tindakan agar dalam latihan 

berjalan dengan baik dan variatif dilakukan srategi sebagai berikut: 

1)  Latihan secara Kelompok 

Guru Pembina mengelompokan siswa seuai alat musik yang mereka 

mainkan. Misalnya, kelompok alat musik recoder, kelompok alat musik 

pianika, kelompok alat musik ritmis. Dengan metode ini menurut guru 

pembina akan lebih mudah dalam pembinaan, pengamatan dan evaluasi. 

2) Latihan memainkan alat musik secara Unisono, dan Canon 

Unisono artinya dalam meainkan alat musik yang bernada ( recorder, 

pianika, balira ) semua bersuara satu. Sedangkan Canon yaitu dalam 

membawakan sebuah lagu dimainkan secara bergantian/bersautan. 



53 

 

3) Latihan memainkan alat musik dengan cara mendengarkan suara musik/alat 

musik selanjutnya ditirukan. 

Latihan ini dipakai oleh pembina khususnya untuk latihan memainkan alat 

musik ritmis. Pedoman ini diharapkan untuk melatih siswa dalam 

ketepatan ritme sesuai dengan yang di perdengarkan. 

5. Sarana Pembelajaran 

Sarana yang dimilki SMP Negeri 1 Limbangan untuk menunjang kegitan 

ini diantaranya, Ruangan yang dipakai dalam pembelajaran hanya 9 X 8 m, yang 

bersebelahan dengan ruang Karawitan. Dengan ukuran tersebut sebenarnya masih 

kurang luas untuk sejumlah siswa 76 anak. Untuk mengatasi kepenatan dalam 

latihan di ruangan yang kurang luas kadang kala pembina mengajak siswa untuk 

latihan di ruang  Hall yang lebih luas, supaya dapat udara yang segar. Sarana yang 

lain adalah  Penyangga Baca yaitu tempat untuk meletakan partitur  atau naskah 

lagu. Alat ini di rancang dan di buat oleh Bapak Henny Suwarto sendiri dan 

bentuk lain disbanding dengan penyangga baca yang sudah umum. Setiap 5 

penyangga baca digandeng jadi satu dan bahanya logam yang ringan, sehingga 

apabila akan dibawa kemana-mana mudah, cukup beberapa siswa sudah dapat 

dibawa semua. Khusus penyangga baca dirigent tetap dibuat tunggal. Alat yang 

lain, 2 balira. 16 pianika, 1 bass drum, 3 snare drum, 1 cymbal, 1 keyboard. 

Pemegang alat musik recorder semua milik pribadi anak. Dengan jumlah peserta 

76 siswa. jelas selebihnya milik pribadi siswa  
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Gambar.5 . Ruangan dan alat-alat musik ansambel. 

      (Dokumentasi : Suwarsono, Pebruari 2009) 

6. Materi 

Materi  dalam pembelajaran ekstrakurikuler Ansambel di SMP Negeri 1 

Limbangan memprioritaskan lagu-lagu Wajib Nasional. Hal ini dikarenakan untuk 

mempersiapkan dalam kegiatan Upacara Bendera tanggal 17 setiap bulan, 

Upacara Hari Besar Nasional. Yang tidak kalah pentingnya untuk persiapan 

Upacara HUT RI  dan Upacara penurunan Bendera ( Aubade ). Lagu-lagu yang 

diajarkan diantaranya : Mengheningkan Cipta, Indonesia Raya, Andika 

Bhayangkari, Syukur, Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa dan sebagainya. 

Untuk menyesuaikan diri dengan tema upacara pembina juga menyiapkan lagu 

dalam latihan tambahan persiapan upacara, misalnya lagu Ibu Kita Kartini wajib 

ditampilkan dalam upacara Hari Kartini. 

7. Evaluasi 
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Guru pembina kegiatan pembelejaran  ekstrakurikuler selalu mengadakan 

evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh siswa 

menguasai materi dan seberapa jauh keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler musik 

ansambel telah dilasanakan. Ada 2 macam evaluasi yang dilaksanakan  yaitu : 

1) Evaluasi Harian 

Dilaksanakan setiap kali tatap muka, bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana materi yang diberikan pada satu kali tatap muka dapat dikuasai siswa. 

Caranya guru pembina dalam pelaksanaan latihan melakukan pengamatan 

terhadap anak-anak mana yang masih kurang trampil atau yang sudah lebih 

trampil dan mengusai materi 

2) Evaluasi Tiap Akhir Semester  

Dari hasil pengamatan jenis evaluasi harian  tidak dilaksanakan  seperti  

yang telah direncanakan. Pada setiap kali tatap muka guru pembina tidak 

memberikan evaluasi secara keseluruhan, hanya menunjuk beberapa siswa untuk 

mengulang materi yang baru diajarkan secara bertahap atau menunjuk masing-

masing kelompok. Selain itu guru pembina memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal materi yang belum mampu dikuasai. 

Evaluasi akhir semester pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan yaitu semua materi yang telah dikuasai siswa selama ± 6 bulan, hal 

ini disesuaikan dengan kemampuan anak, semakin rajin berlatih, maka semakin 

banyak pula lagu-lagu yang dikuasai. 

Aspek yang dinilai dalam evaluasi ini adalah Teknik memainkan alat 

musik, dalam hal ini siswa memainkan alat musik bisa terampil dengan teknik 
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memainkan yang benar. Yang kedua aspek Produk Suara yang dinilai suara yang 

dihasilkan alat musik nyaring, merdu. Kerjasama artinya dalam penilaian ini 

keterlibatan siswa dalam kerjasama antar anggota ansambel diharapkan tidak ada 

sifat egoisme atau individu, karena dalam permainan musik ansambel 

mengutamakan kekompakan, menjauhkan diri dari sifat ingin menonjol sendiri 

kalau hal ini terjadi permainan ini tidak dapat bersuara harmoni dan balance. 

Sedangkan aspek ketiga adalah Penguasaan materi artinya dalam penilaian ini 

semakin jumlah materi yang dikuasai siswa semakin banyak maka nilai yang 

diperoleh semakin tinggi pula dan sebaliknya. Maka guru pembina sedikit atau 

banyak materi yang dikuasai siswa secara keseluruhan sebagai bahan acuan 

pertimbangan untuk pemberian materi dan evaluasi selanjutnya. 

8. Waktu pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan setelah jam pelajaran intrakurikuler selesai yaitu 

dari pukul 13.00 – 15.00, seminggu satu kali pertemuan setiap hari Rabu 

a.  Tahap persiapan 

Dalam tahap ini guru pembina mempersiapkan program kegiatan latihan, 

daftar absen siwa, media pembelajaran, materi ( partitur lagu ) dan peralatan 

lainya. 

b. Tahapan pelaksanaan 

Setelah persiapan guru pembina dan siswa mengadakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

 

 



57 

 

 

No Kegiatan Guru Pembina Kegiatan Siswa 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 

 
Membagi siswa dalam 
kelompok-kelompok 
berdasarkan alat yang 
dimainkan. 
 
Menjelaskan konsep materi 
latihan. 
 
Membagi partitur kepada 
siswa. 
 
Menjelaskan langkah-
langkah yang berkaitan 
dengan  latihan. 
 
Membimbing siswa 
memainkan alat musik dari 
masing-masing kelompok. 
 
Membimbing siswa untuk 
mendengarkan bunyi 
musik/alat musik. 
 
Membimbing siswa 
memainkan musik secara 
ansambel. 

 
Siswa berkelompok sesuai 
dengan alat musik yang 
dimainkan. 
 
 
Siswa memperhatikan 
penjelasan guru pembina. 
 
Siswa meletakkan partitur 
lagu di penyangga baca. 
 
Siswa memperhatikan dan 
sambil mencatat hal-hal yang 
penting. 
 
Siswa memainkan musik 
secara kelompok masing-
masing. 
 
Siswa mendengarkan bunyi 
musik/alat musik, kemudian 
di tirukan. 
 
Siswa memainkan alat musik 
secara ansambel. 

 

Berikut ini beberapa gambar langkah-langkah kegiatan guru pembina dan 

siswa dalam pelaksanaan  pembelajaran ekstrakurikuler  ansambel SMP Negeri 1 

Limbangan : 
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Gambar.6. Guru pembina memberi pengarahan pada siswa. 

     (Dokumentasi : Suwarsono, Pebruari 2009) 

 

                            Gambar. 7.Guru pembina membimbing siswa bermain ansambel  

( Dokumentasi : Suwarsono, Pebruari 2009 ) 
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    Gambar 8. Guru pembina membimbing siswa kelompok alat musik         

   pianika 

 ( Dokumentasi : Suwarsono,  Pebruari 2009) 

 

       Gambar .9. Guru pembina membimbing alat musik harmoni. 

        ( Dokumentasi : Suwarsono,   Pebruari 2009) 
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Gambar.10  Guru pembina membimbing kelompok alat ritmis. 

( Dokumentasi : Suwarsono,  Februari 2009 ) 

c. Tahapan Akhir pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan guru pembina mengamati dan mengevaluasi 

keberhasilan maupun kekurangan dalam latihan, selanjutnya dalam tahap ini guru 

mengadakan langkah-langkah untuk mengulang latihan  bagi siswa atau kelompok 

yang dianggap melakukan kesalahan dalam memainkan alat musik, sekaligus 

memberikan pengarahan dan motivasi. 

d. Tindak lanjut 

 Sebagai tindak lanjut dari hasil pembelajaran ini yang dapat diharapkan 

yang pertama, masih dilingkungan sekolah siswa dapat memperoleh ketrampilan 

dan sekaligus dapat menunjukan kepada kalayak sebagai ajang promosi sekolah. 

Sedangkan yang kedua, harapan sekolah siswa dapat mengembangkan 

ketrampilanya di lingkungan masyarakat lagi lewat khursus diluar sehingga bakat, 

potensinya dapat benar-benar tergali.  
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C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat  Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan 

1. Faktor Pendukung 

Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler 

ini di bagi menjadi dua, yang pertama adalah faktor lingkungan pendidikan atau 

internal, perincianya sebagai berikut : 

a. Siswa 

Siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler  mayoritas siswa 

yang mengikuti pelajaran Seni Budaya sub bidang seni musik. Anak-anak tersebut 

sebagian besar bila dilihat dari nilai pelajaran intrakurikulernya memang yang 

lebih menonjol baik nilai praktek maupun teori. Minat dan motivasi siswa 

merupakan modal awal keberhasilan kegiatan ini. Latihan rutinitas dan terarah 

ternyata anak-anak dapat memainkan alat musik walau secara sederhana.. Dengan 

jumlah peserta 76 siswa jelas merupakan  dorongan bagi guru maupun siswa itu 

sendiri untuk bersemangat latihan dan berusaha dapat lebih terampil dalam 

memainkan alat musik. 

b. Guru Pembina 

Guru pembina sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler musik ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan. Sering kali guru 

pembina memberikan motivasi kepada siswanya dengan cara memberi pujian 

secara langsung, bagi anak yang belum terampil diberi dorongan semangat untuk 

dapat latihan yang lebih giat lagi supaya dapat mengejar ketinggalanya.  Sikap 

guru pembina dalam menghadapi masalah individu siswa tentang kendala-kendala 



62 

 

dalam pembelajaran  berusaha  untuk mengatasinya, sehingga terjalin 

kebersamaan, keakraban dan rasa kedekatan antara guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Kedekatan inilah yang  akhirnya membawa dampak positif 

kendala-kendala yang dihadapi siswa dapat terpecahkan 

 c. Sekolah 

Faktor sekolah dari dulu terus mendukung adanya kegiatan ekstrakurikuler  

ansambel dengan bukti program ini terus dilaksanakan tiap tahunya. Dengan 

membeli peralatan khususnya untuk menunjang musik ansambel masih terus 

berjalan secara bertahap dan sesuai kemampuan sekolah 

Disamping faktor-faktor pendukung dari internal, ada faktor pendukung 

dari Eksternal ( diluar pendidikan ) yaitu dari Lingkungan  Masyarakat Kecamatan 

Limbangan. Dukungan tersebut diantaranya tiap tahunya SMP Negeri 1 

Limbangan selalu ditunjuk untuk mempersiapkan Korsik ( korp musik ) untuk 

mengiringi pengibaran bendera dalam Upacara HUT RI dan Upacara Penurunan 

bendera ( Aubade ). Sehingga jelas SMP Negeri 1 Limbangan harus siap dengan 

Group Ansambelnya. Setelah kegiatan ini selesai biasanya pihak panitia dari 

kecamatan memberikan Piagam Pengahargaan kepada siswa-siswi yang tergabung 

dalam group ansambel. Dengan adanya pemberian piagam tersebut ternyata ada 

dampak  keikutsertaan dalam kegitan ekstrakurikuler dari tahun ketahun selalu 

ada peningkatan, seumpama ada penurunanpun tak seberapa. Tak terkecuali guru 

pembina juga mendapat piagam tersebut karena dianggap telah bersusah payah 

mempersiapkan korp musik tersebut, sebagai dorongan untuk lebih baik lagi 

dalam membina anak-anak khususnya musik ansambel. 
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Dalam upacara hari Pramuka kadang kala SMP Negeri 1 Limbangan 

diminta pula untuk menjadi Korsik dalam upacara tersebut. Dengan demikian 

dukungan-dukungan dari masyarakat tersebut diatas merupakan cambuk bagi 

perkembangan kegiatan  ansambel SMP Negeri 1 Limbangan untuk lebih maju di 

masa-masa yang akan datang. 

2. Faktor Penghambat 

Yang menjadi faktor penghambat  kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler  

ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan dari faktor intern adalah sarana 

pembelajaran khususnya untuk mendukung kegiatan ini kurang memadai. 

Misalnya latihan dengan memakai ruangan ukuran 9 X 7 m jelas peserta sejumlah 

76 siswa ruangan ini kurang luas, dan berjubel kurang nyaman bagi anak. Dari 

segi peralatan secara kwantitas masih kurang, maka harus menjadi perhatian pihak 

sekolah untuk terus menambah peralatan khususnya yang mendukung kegiatan 

ansambel musik, dan tak lupa peralatan yang dibeli jangan sampai melupakan segi 

kwalitas sebab dengan kwalitas yang baik suara yang dihasilkan lebih bagus, 

belum lagi segi keawetan pemakaian akan lebih bertahan lama. 

Faktor ekstern diantaranya yang pertama Kondisi Geografis. Daerah 

Limbangan adalah daerah lereng pegunungan yang berbukit-bukit dan pemukiman 

penduduk bahkan ada yang di atas bukit, di lembah dikelilingi bukit-bukit. 

Sehingga hal ini mempengaruhi segi keaktifan kehadiran siswa dalam mengikuti 

kegiatan ini. Jarak rumah ke sekolah yang jauh dan lewat lereng perbukitan akan 

menjadi kendala bagi siswa, anak yang sudah sampai rumah akan kembali 

kesekolah kadang kala menjadi malas.  



64 

 

 Yang kedua faktor lingkungan keluarga ditinjau dari sosial ekonomi 

masyarakat limbangan yang mayoritas bermata pencaharian petani dan buruh akan 

menjadi secara tidak langsung menjadi kendala terhadap dukungan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler  ansambel ini. Dengan ekonomi pas-pasan tidak akan 

mampu membeli peralatan musik, misalnya pianika yang harganya mencapai 

ratusan ribu rupiah. Berbeda dengan anak-anak yang sekolah di kota alat musik 

pianika diwajibkan untuk membeli dari pihak sekolah pasti semuanya rata-rata 

orang tuanya mampu untuk membelikanya. Dngan jumlah peserta 76 siswa yang 

membawa pianika sendiri hanya 6 siswa itupun orang tuanya dari latar belakang 

pegawai negeri, dan TNI. Kemudian alat recorder yang harganya lebih murah saja 

tidak semuanya anak memiliki, sebagian masih meminjam pada kakak kelasnya 

yang sudah lulus. Hal ini menunjukan bahwa  orang tua yang mampu membelikan 

alat musik putra putrinya sebagian kecil saja. 

Dengan ekonomi yang lemah otomatis dukungan terhadap finansial 

terhadap siswa kurang. Misalnya anak yang sudah pulang mengikuti pembelajaran 

intrakurikuler, mau berangkat kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan musik 

ansambel minta uang saku pada orang tua ada kalanya tidak diberi. Sehingga 

mengakibatkan anak untuk datang lagi kesekolah menjadi malas, kurang motivasi 

dan kurang bergairah untuk aktif mengikuti kegiatan musik ansambel. Dengan 

uraian di atas menunjukan bahwa faktor sosial ekonomi keluarga dapat menjadi 

hambatan berlangsungnya kegiatan ekstrakurikukler ansambel SMP Negeri 1 

Limbangan. 
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Kemudian faktor yang ketiga masalah angkutan umum juga dirasakan 

menjadi penghambat dalam keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikular musik ansambel. Khusus daerah limbangan angkutan umum 

menjelang sore kurang lebih jam 4 keatas, sudah jarang dijumpai untuk angkutan 

yang menghubungkan ke desa-desa wilayah sekitar limbangan. Kalau sudah diatas 

jam 4 yang banyak angkutan ojek, padahal tarif ojek tidak terjangkau dengan 

keuangan anak sekolah. Yang masih ada angkutan dari limbangan kea rah 

kecamatan Boja sampai jam 5 sore masih ada. Padahal siswa SMP 1 Limbangan 

mayoritas berdomisili di desa-desa kecamatan limbangan. Kalau angkutan umum 

sudah tidak ada terpaksa jalan kaki,  walaupun ada juga yang dijemput orang 

tuanya, tapi jumlahnya sangat kecil. Dengan demikian faktor angkutan umum  hal 

ini bisa menjadi alasan  anak  kalau pulang terlalu sore sudah tidak ada angkutan 

umum dan kalau terus-terusan jalan kaki disamping sampai rumah terlalu sore, 

juga capek dan letih karena pagi harinya ke sekolah..  

 

 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah  maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Ansambel  di SMP Negeri 1 Limbangan 

yang dilaksanakan sejak tahun 1999 merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

setelah pembelajaran intrakurikuler yang lebih menekankan  penyaluran dan 

pemupukan bakat, minat, dan potensi siswa khususnya pengembangan bidang seni 

musik. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Ansambel tahun pelajaran 

2008/20009 berjumlah 76 siswa,  

Guru pembina dalam kegiatan ini adalah Bapak Henny Suwarto,S.Pd, 

berlatar belakang pendidikan S1  Seni rupa, lulus tahun 1996 dari UNNES 

sebelumnya berpendidikan D1 Seni Rupa tahun 1983 dari lembaga pendidikan 

yang sama, tetapi pengalaman mengajar seni musik sudah bertahun-tahun  

Kegiatan pembelajaran ini  pelaksanaanya tetap terprogram dari tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir pelaksanaan dan menggunakan berbagai 

metode pembelajaran. Hanya saja dalam pemberian materi terhadap siswa masih 

sederhana  terbukti lagu-lagu  belum diaransemen. Hasil dari pembelajaran ini 

dipergunakan untuk upacara rutin setiap tanggal 17 dan sarana promosi sekolah. 

 Dukungan  sekolah terhadap kegiatan ini cukup baik dengan bukti pihak 

sekolah sampai saat ini masih memprogramkan secara rutin kegiatan 
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pembelajaran ekstrakurikuler  Ansambel, dan berupaya untuk melengkapi sarana 

prasarana yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler ansambel. Minat 

siswa untuk mengikuti kegiatan ini termasuk cukup baik. Sedangkan hambatan-

hambatan yang ada masih kurangnya sarana pembelajaran, kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, dan transpotasi umum 

B.  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembehasan masalah maka penulis 

menyarankan sebagai berikut : 

Sarana prasarana yang menyangkut kebutuhan kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler  ansambel perlu ditambah jumlahnya diantaranya : pianika, balira, 

simbal, dan tenor drum, agar kebutuhan alat musik untuk pegangan siswa lebih 

banyak. Tempat untuk latihan perlu diperluas agar siswa nyaman dalam ruangan 

sehingga membawa dampak kelancaran proses pembelajaran. 

Guru Pembina seyogyanya  dalam menyajikan materi sebaiknya 

diaransemen sendiri serta memunculkan metode-metode pembelajaran yang baru 

sehingga dapat mengantarkan siswa mengikuti pembelajaran interatif, 

menyenangkan  sehingga berprestasi lebih baik. 

Penataran, pendidikan dan latihan,  workshop, untuk guru seni budaya 

sebaiknya sering diadakan supaya wawasan, pengetahuan, atau ketrampilan guru 

dapat meningkat, sesuai perkembangan jaman, sehingga memiliki kompetensi 

untuk mengembangkan diri pada akhirnya prestasi siswa dapat ditingkatkan  

Lingkungan masyarakat khususnya dunia pendidikan diharapkan 

mengadakan festival atau lomba Ansambel. Keikutsertaan dalam festival atau 
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lomba-lomba sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pembinaan dan target yang 

diprogramkan. Kegiatan festival atau lomba merupakan suatu sarana memotivasi 

siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik ansambel  dan sebagai 

ajang memampilkan kemampuan dan ketrampilanya dalam bermain musik di 

depan publik 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : Pembelajaran Ekstrakurikuler  Ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Bagaimana lingkungan fisik sekolah? 

2. Bagaimanakah proses pembelajaran ekstrakurikuler  ansambel ? 

3. Bagaimana sarana prasarana penunjang kegiatan belajar seni musik di 

sekolah? 

4. Berapa jam atau minggu pertemuan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler  

ansambel di adakan? 

5. Apakah ada bukti fisik tentang eksistensi kegiatan ekstrakurikuler  

ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan selama kegiatan ini dilaksanakan ? 

B. Pedoman Wawancara 

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

a. Bagaimana pelaksanaan kurikulum KTSP secara umum di SMP Negeri 

1 Limbangan? 

b. Kebijaksanaan apa yang diterapkan terhadap mata pelajaran seni musik 

sehubungan dengan peraturan kurikulum KTSP 2006? 

c. Apa pendapat tentang mata pelajaran seni musik di lihat dari potensi 

yang ada di sekolah tersebut baik dari siswa, guru, atau semua yang 

tersedia? 

d. Apa yang melatar belakangi program  kegiatan ekstrakurikuler  

ansambel terus dilaksanakan ? 
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e. Bagaimanakah dukungan sekolah terhadap kegiatan ekstrakurikuler  

ansambel di SMP Negeri 1 Limbangan? 

2. Wawancara dengan Guru Pembina Ekstrakurikuler  Ansambel 

a. Apakah latar belakang pendidikan Bapak? 

b. Berapa lama sebagai Pembina ekstrakurikuler ansambel di SMP 1 

Limbangan? 

c. Metode apa saja yang di gunakan dalam menyampaikan materi  

ansambel? 

d. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengajar kegiatan 

ekstrakurikuler  ansambel? 

3. Wawancara dengan Kepala Tata Usaha (TU) SMP Negeri 1 

Limbangan 

a. Bagaimana letak geografis SMP Negeri 1 Limbangan? 

b. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Limbangan ? 

c. Bagaimana kondisi fisik SMP Negeri 1 Limbangan ? 

d. Berapa jumlah ruang yang ada di SMP 1 Limbangan? 

e. Berapa jumlah guru dan karyawan di SMP Negeri 1 Limbangan? 

f. Berapa jumlah siswa-siswi SMP Negeri 1 Limbangan? 

g. Sarana prasarana pendidikan apa saja yang dimiliki di SMP Negeri 1 

Limbangan ? 

h. Alat musik apa saja yang di miliki SMP Negeri 1 Limbangan?  

4. Wawancara dengan peserta kegiatan ekstrakurikuler  Ansambel 
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a. Mengapa adik-adik memilih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler  

ansambel? 

b. Bagaimana pendapat adik terhadap Pembina bidang ekstrakurikuler  

ansambel? 

c. Bagaimana pendapat adik tentang cara Bapak Pembina dalam 

mengajar? 

d. Apakah adik senang dengan setiap materi  ansambel yang di berikan 

Bapak Pembina? 

e. Menurut adik, kegiatan ekstrakurikuler ansambel di sekolah alokasi 

waktu, pemilihan hari sudah tepat dan setuju? 

f. Bagaimana pendapat adik-adik tentang cara penilaian yang di berikan 

Bapak Pembina ansambel ? 

g. Prestasi apakah yang diharapkan adik dari hasil kegiatan 

ekstrakurikuler  ansambel? 

h. Pernahkah sekolah mengirim tim ansambel untuk mengikuti pentas 

maupun lomba-lomba di luar sekolah? 

i. Hambatan apa saja yang di hadapi adi dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler  ansambel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
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FORMAT LEMBAR PENILAIAN 

PEMBELAJARAN  ANSAMBEL 

 

 
 
No. 

       Aspek 
             Penilaian 
 
 
Nama Siswa 

 
 
Teknik 

 
 
Kerja 
sama 

 
 
Penguasaan 
Materi 

 
 
Jumlah 

 
 
Nilai 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Amaliya Rezeki 
Asgita Resti 
Aulydda Janatul 
Avita Septa 
Fitri N. 
Gunantya H. 
Henny I. 
Lailatul H. 
Miftahul M. 
Olivia Defi 
Safta H. 
Siska Pradana 
Titik Sulistyowati 
Adhitya Anjar 
Adhitya Purnama 
Agus Widayanti 
Anindhita Syani 
Aulia Demala 
Benny Setiawan 
Bisri Mustofa 
Didik Ariyanto 
Dwi Hartati 
Hari Agung 
Indriyani 
Mahmud Hidayat 
Ragil Putri 
Tri Dedi 
Setyawan 
Adit Fitrianto 
Aditya Widayanti 
Ahmad J. 
Dwi Retno 
Fiskhan Arya P. 
Ita Sulistyowati 
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35. 
36. 
37. 
38. 

 39. 
40. 

 41. 
 42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59 
60. 
61. 
62. 
63. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

Niken Pusparani 
Shena Bangkit 
Yuli Kartika 
Brendha Amalia 
Hemas Septi A. 
Isti Nur. Aeni 
Muhammad F. 
Nurul Hidayah 
Reni Tirtya P. 
Tyas Ambarwati 
Vicky Dian S. 
Siti Munawaroh 
Agus Subagyo 
Chandra Ari S. 
Fajar Anindya 
Farkhul K. 
Galih Suryansyah 
Lia Andreani 
Lis Anika 
Lisa Dwi S. 
Listya Fitriani 
M. Adi Nugroho 
Setyawati 
Suryani 
Valentina Febi 
Yuyun Wahyu 
Asri Damayanti 
Rizky Istiqomah 
Yishita Aprilia 
Vizka Kenia 
Diah Armelia 
Dewi Karunia R. 
Susan Anggraeni 
Muyasaroh 
Alif K. Fitri 
Ainul M. 
Ari Ermawati 
Yuli Anisa 
Umi Yuliani 
Fitriani Asromah 
Deviana 
Siti Arofah 
 

 
Keterangan : 
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Rentang Nilai antara 70 – 75 akan mendapat Nilai C diberi predikat cukup 
 
Rentang Nilai antara 76 – 84 akan mendapat Nilai B diberi predikat baik 
 
Rentang Nilai antara 85 – 90 akan mendapat Nilai A diberi predikat amat baik 
 
 
 
 

          
Limbangan,……………….2009 

 
 

 
Guru Pembina 
 
 
 
 

Henny Suwarto, S.Pd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
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FORMAT JURNAL KEGIATAN DAN DAFTAR HADIR PEMBINA 

ECA  ANSAMBEL 

 

PERTE
MUAN 

HARI / 
TANGGAL 

MATERI GURU PEMBINA : 
HENNY SUWARTO, S.Pd 

TANDA TANGAN 
1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 
 
 
 
 
Lampiran. 4 
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DATA PEMBINA KEGIATAN ECA 

SMP NEGERI 1 LIMBANGAN 

TH. PELAJARAN 2008/2009 

 

No. Nama Pembina Progam Kegiatan yang Diampu 
1. E. Supangkat.SW, S.Pd Seni Tari 
2. Henny Suwarto, S.Pd Ansambel 
3. Suwarsono Musik Band, Karawitan 
4. Sri Hidayati, S.Pd PMR 
5. Nuswa Sawitri PMR 
6. Tuminah, S.Pd Pramuka 
7. Sumarjo, SE Pramuka 
8. Drs.Mulyo Slamet Paskibra 
9. Abdul Rozi Paskibra 
10. Drs.Tri Joko S. Volly Putra 
11. Mulyadi, S.Pd Volly Putra 
12. Surniyati Volly Putri 
13. Sualman, BA Volly Putri 
14. Khasan Asyari, S.Pdi BTA 
15. Muwakhidah, S.Pd BTA 
16. Muzayanah IPA 
17. Joko Sulistyo, S.Pd IPA 
18. HY. Sasmoyo.WU Matematika 
19. Kasmin Matematika 
20. Lilik BS Conversation 
21. Suharno Conversation 
22. Esti Setyorini, S.Pd Mading, Karya Tulis 
23. Estunigari SP Mading, Karya Tulis 
24. Joko Wuryanto Bahasa Indonesia 
25. Tuminah, S.Pd Bahasa Indonesia 
26. Supadi, S.Pd IPS 
27. Dra.Nadar Mursih IPS 
28. Sri Handayani, S.Pd Bahasa Jawa 

 29 Sutarto Pencak Silat 
 
 
 
Lampiran.5 
 

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN ECA 
SMP NEGERI 1 LIMBANGAN 
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TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009 
 
No. Jenis Kegiatan Hari  Jam Keterangan 
1. Seni Tari Rabu                 13.00-15.00 - Jika pada waktu 
2. Seni Karawitan Senin                 13.00-15.00 terjadwal ada  
  Selasa               13.00-15.00 sesuatu hal yang 

3. Ansambel Rabu                 13.00-15.00 menyebabkan 
4. Musik Band Kamis               13.00-15.00 kegiatan tidak 
5. PMR Jum’at               13.00-15.00 bisa berlangsung, 
6. Pramuka Sabtu                13.00-15.00 dapat diganti 
7. Paskibra Kamis              13.00-15.00 pada waktu yang 
8. Pencak Silat Rabu                 13.00-15.00 lain dengan 
9. Volly Putra Senin-Kamis 14.00-16.00 kesepakatan 
10. Volly Putri Rabu, Jum’at 14.00-16.00 antara pembina 
11. BTA/MTQ Jum’at 13.00-15.00 dan peserta. 
12. IPA Rabu, Sabtu 13.00-15.00  
13. R. IPS Kamis 13.00-15.00  
14. Matematika Rabu 13.00-15.00  
15. Bahasa Inggris Selasa 13.00-15.00  
16. B. Jawa/B. Jepang Senin 13.00-15.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran. 6 

KEGIATAN  ANSAMBEL DALAM UPACARA BENDERA SETIAP TANGGAL 17 
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Dokumentasi : Suwarsono, Maret 2009 
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Dokumentasi : Suwarsono, Maret 2009 
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Dokumentasi : Suwarsono, Maret 2009 
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Lampiran.7 

                 KEGIATAN  ANSAMBEL DALAM RANGKA HUT RI KE 63 

 

Dokumentasi : SMP Negeri 1 Limbangan, Agustus 2008 
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Dokumentasi : SMP Negeri 1 Limbangan, Agustus 2008 
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Dokumentasi : SMP Negeri 1 Limbangan, Agustus 2008 
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Lampiran 8 

Daftar Peserta Kegiatan Ekstrakurikuler  Ansambel 

SMP Negeri 1 Limbangan 

 
No. 

 
Nama 

 
Kelas 

 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Amaliya Rezeki 
Asgita Resti 
Aulydda Janatul 
Avita Septa 
Fitri N. 
Gunantya H. 
Henny I. 
Lailatul H. 
Miftahul M. 
Olivia Defi 
Safta H. 
Siska Pradana 
Titik Sulistyowati 
Adhitya Anjar 
Adhitya Purnama 
Agus Widayanti 
Anindhita Syani 
Aulia Demala 
Benny Setiawan 
Bisri Mustofa 
Didik Ariyanto 
Dwi Hartati 
Hari Agung 
Indriyani 
Mahmud Hidayat 
Ragil Putri 
Tri Dedi Setyawan 
Adit Fitrianto 
Aditya Widayanti 
Ahmad J. 
Dwi Retno 
Fiskhan Arya P. 
Ita Sulistyowati 

VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII C 
VIII C 
VIII C 
VIII C 
VIII C 
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34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59 
60. 
61. 
62. 
63. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76 

Niken Pusparani 
Shena Bangkit 
Yuli Kartika 
Brendha Amalia N. 
Hemas Septi A. 
Isti Nur. Aeni 
Muhammad Febriyanto. 
Nurul Hidayah 
Reni Tirtya P. 
Tyas Ambarwati 
Vicky Dian S. 
Siti Munawaroh 
Agus Subagyo 
Chandra Ari S. 
Fajar Anindya 
Farkhul K. 
Galih Suryansyah 
Lia Andreani 
Lis Anika 
Lisa Dwi S. 
Listya Fitriani 
M. Adi Nugroho 
Setyawati 
Suryani 
Valentina Febi 
Yuyun Wahyu 
Asri Damayanti 
Rizky Istiqomah 
Yishita Aprilia 
Vizka Kenia 
Diah Armelia 
Dewi Karunia R. 
Susan Anggraeni 
Muyasaroh 
Alif K. Fitri 
Ainul M. 
Ari Ermawati 
Yuli Anisa 
Umi Yuliani 
Fitriani 
Asromah 
Deviana 
Siti Arofah 
 

VIII C 
VIII C 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VII A 
VII A 
VII A 
VII A 
VII A 
VII A 
VII A 
VII A 
VII A 
VII A 
VII B 
VII B 
VII C 
VII C 
VII C 
VII C 
VII D 
VII D 
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