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SARI 

Iswangga, Komara Dika. 2019. Strategi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan 

di SMA N 1 Pemalang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan 

Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing Drs. Moh. Muttaqin, M.Hum. 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Ekstrakurikuler Karawitan. 

Strategi pembelajaran adalah komponen pembelajaran yang harus diterapkan 

oleh guru dalam semua jenis kegiatan pembelajaran, termasuk pembelajaran 

ekstrakurikuler, salah satunya adalah ekstrakurikuler karawitan. SMA N 1 

Pemalang adalah sekolah unggulan di wilayah Kabupaten Pemalang yang juga 

menyelenggarakan ekstrakurikuler karawitan dengan menerapkan strategi 

pembelajaran di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan di SMA N 1 Pemalang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data diperoleh menggunakan triangulasi teknik melalui teknik 

observasi pastisipatif berbentuk pasif, wawancara dengan jenis pertanyaan 

deskriptif, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan menggunakan teknik 

analisis interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dalam 

ekstrakurikuler karawitan di SMA N 1 Pemalang menggunakan pendekatan 

teacher-centered, dimana guru menjadi pusat pembelajaran yang menentukan 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, seperti materi, metode, 

dan tujuan pembelajaran. Guru memberikan materi secara bertahap dimulai dari 

materi berupa teori pengantar tentang karawitan, kemudian materi membaca notasi 

dan irama menggunakan gendhing gangsaran, yang diteruskan dengan materi 

lanjutan berupa permainan gendhing bentuk lancaran, ketawang, dan ladrang. 

Kemudian gendhing pakurmatan yaitu kebo giro, serta gendhing klenengan berupa 

lagu campur sari. Metode yang digunakan guru dalam penyajian materi adalah 

kombinasi dari metode ceramah, demonstrasi, drill, dan simulasi.  Sedangkan 

strategi pembelajarannya memiliki sintaks (tahapan) yaitu, orientasi, penyajian, 

latihan terbimbing, latihan terstruktur, latihan mandiri, kegiatan mandiri, dan 

evaluasi. Sintaks tersebut merupakan ciri-ciri dari strategi pembelajaran belajar 

tuntas yang merujuk pada teori Wena dalam Hardini (2012, hlm. 142) dan strategi 

pembelajaran mandiri yang merujuk pada teori Abdul Sani (2013, hlm.165). 

Berdasar hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler 

karawitan di  SMA N 1  Pemalang menerapkan strategi  pembelajaran  belajar  

tuntas  dan mandiri  dengan  pendekatan teacher-centered.  Terkait  simpulan  

tersebut,  maka saran  untuk  guru  ekstrakurikuler  karawitan SMA N 1 Pemalang 

agar juga melatih kemampuan  siswa  dalam  kemampuan kreativitas siswa,  

sehingga siswa tidak hanya  sekadar bisa memainkan  gedhing  karawitan  yang 

telah diajarkan.  Hal tersebut dapat dilakukan mengenakan metode observasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan, untuk 

mencapai sasaran khusus (KBBI, Kelas Kata Nomina, 2018). Pada awalnya istilah 

strategi digunakan di dalam dunia militer. Namun, kini penggunaan istilah strategi 

telah merambah ke berbagai macam konteks, termasuk ke dalam konteks 

pembelajaran di dalam dunia pendidikan yang disebut dengan strategi 

pembelajaran.  

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai “a plan method, or series 

of activities designed to achieves a particular educational goal.” (J.R. David, 

1976). Jadi, dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Sanjaya Wina, 2012, hlm. 126) 

  

Berdasar pengertian strategi pembelajaran di atas, dapat dilihat bahwa strategi 

pembelajaran sebagai komponen pembelajaran,  merupakan syarat penting yang 

harus diterapkan oleh guru untuk mencapai tujuan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan. Pendapat mengenai pentingnya guru dalam 

menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran diungkapkan oleh Ikbal Barlian 

(2013, hlm. 241) yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran yang tepat akan 

memberikan hasil  yang optimal bagi siswa, sedangkan dari pihak guru 

mendapatkan kepuasan batin dan berkembangnya profesionalitasnya. Kemudian 

terdapat pernyataan lain dari  Martono yang juga ikut menjelaskan betapa 

pentingnya penerapan strategi pembelajaran oleh guru di dalam pelaksanaan setiap 

jenis kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran sebagai berikut, 
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Prinsip – prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan 

sumber motivasi dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan 

tumbuhnya proses belajar antar didik dan pendidik yang dinamis dan terarah. 

Oleh karena itu guru harus dapat menyusun strategi yang akan digunakan 

dalam menyampaikan materi (Martono 2011, hlm.370) 

 

Penjelasan di atas memperkuat pernyataan peneliti bahwa strategi 

pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang penting untuk di terapkan 

oleh guru dalam setiap jenis kegiatan pembelajaran termasuk dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di 

luar struktur program, dilaksanakan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan serta keterampilan siswa 

(Suryasubroto, 2009, hlm. 287). Dilihat dari pengertian tersebut, kegiatan 

esktrakurikuler memiliki peranan penting dalam proses pelaksanaan pendidikan 

dalam kaitannya untuk menambah wawasan dan keterampilan siswa. Salah satu dari 

sekian banyak kegiatan ekstrakurikuler yang penting keberadaannya dalam 

menambah wawasan dan keterampilan bagi siswa adalah ekstrakurikuler karawitan. 

Ekstrakurikuler karawitan memiliki peran sebagai sarana pendidikan seni yang 

merupakan bagian dari pendidikan nilai.  

Pendidikan nilai adalah suatu proses budaya yang selalu berusaha 

meningkatkan harkat dan martabat manusia, membantu manusia berkembang 

dalam dimensi intelektual,moral, spiritual, dan estetika yang memuat nilai-

nilai (Jazuli, 2008, hlm. 26).  

 

Pernyataan di atas membuktikan bahwa ektrakurikuler karawitan begitu penting 

keberadaannya dalam pelaksanaan pendidikan. Selain untuk menambah wawasan 

dan keterampilan pada siswa, tetapi juga untuk menanamkan pendidikan nilai 

kepada siswa, sehingga diperlukan adanya penerapan strategi pembelajaran dalam 

kegiatan pembelajarannya untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut. 
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SMA Negeri 1 Pemalang adalah sekolah unggulan di wilayah Kabupaten 

Pemalang yang merupakan satu – satunya SMA Negeri yang menyelenggarakan 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan di kabupaten Pemalang, berdasar data sekolah 

dari kemendikbud.go.id yang peniliti akses pada tahun 2018. Kemudian, 

berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada siwa – siswi anggota 

ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang saat studi pendahuluan, 

terungkap bahwa sebagian besar anggota ekstrakurikuler karawitan tidak memiliki 

latar belakang keterampilan memainkan karawitan dan belajar karawitan dimulai 

dari titk awal.  

Ekstrakurikuler Karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang sendiri sudah menjadi 

pengisi tetap di acara Gelar Kreativitas Siswa, Class Meeting (Kegiatan Tengah 

Semester dan Akhir Semester) dan Wisuda SMA Negeri 1 Pemalang yang 

diselenggarakan setiap tahun dan sebagai pelatihnya adalah Bapak Noor Ali 

Santosa, S.Pd., yang  berprofesi sebagai guru pendidikan seni tari di SMA Negeri 

1 Pemalang. Selain itu, berdasar penuturan dari Bapak Fatoni, S.Pd., selaku Waka 

Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Pemalang, menyatakan bahwa ekstrakurikuler 

karawitan juga menerima permintaan untuk mengisi acara dari pihak luar sekolah, 

dan juga berperan untuk pembentukan karakter, etika, dan sopan santun siswa. 

Pelaksanaakn ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang tidak hanya 

sekadar meningkatkan keterampilan siswa dalam memainkan karawitan, tetapi hasil 

positif lain juga ditunjukan dalam nilai sikap dari siswa–siswi anggota 

ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. Pernyataan tersebut merujuk 

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk 
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dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Vol.5, No.1 (2016, hlm. 10) Implementasi 

Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pemalang. 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa, Kegiatan yang berkaitan dengan seni 

di SMA Negeri 1 Pemalang dalam latihannya memunculkan kehalusan rasa dari 

pesertanya. Latihan rutin yang dilakukan membuat peserta secara rutin 

melaksanakan kegiatan yang mengasah bakat mereka sehingga sikap halus terlihat 

dalam kehidupan sehari–hari (Handayani, Muhdi, Gofron, 2016, hlm. 10). 

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti dan hasil penelitian Handayani dkk di atas, 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan dan perkembangan karakter pada 

siwa – siswi setelah mengikuti ekstrakurikuler karawitan, sehingga membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pembelajaran 

Ekstrakurikuler Karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang.  

Penelitian ini sendiri bukan yang pertama kali ada, melainkan sebelumnya 

sudah pernah dilakukan penelitian yang terkait ektrakurikuler karawitan yaitu, 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Karawitan Jawa Sebagai Proses Pembentukan 

Team Work Antar Siswa yang ditulis oleh Endah Prasetyaningrum pada tahun 2009. 

Penelitian tersebut fokus mengkaji tentang manfaat pembelajaran esktrakurikuler 

karawitan dalam pembentukan kerja sama tim. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yang lebih fokus pada strategi pembelajaran dalam 

ekstrakurikuler karawitan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fahmi Marinda pada 

tahun 2017 dengan judul Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan di Sekolah 

Dasar Inklusi Negeri 1 Trirenggo Bantul Yogyakarta. Objek penelitian tersebut 

adalah siswa pada sekolah inklusif yang 
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memiliki karakter siswa yang heterogen (ABK dan Non ABK). Berbeda dengan 

objek penelitian yang diteliti oleh yaitu SMA Negeri 1 Pemalang yang merupakan 

sekolah reguler. Kedua penelitian diatas memberikan pandangan mengenai teori 

karawitan yang dibahas oleh peneliti.  Terdapat penelitian lain yang juga sudah 

dilakukan terkait strategi pembelajaran, yaitu Strategi Pembelajaran  Paduan 

Suara Swara Wadhana, Universitas Negeri Yogyakarta yang ditulis oleh Priskila 

Yuli Nugraheni Ayudani pada tahun 2014. Objek penelitian tersebut adalah Paduan 

Suara, berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

Karawitan. Selain itu ada penelitian lain yang sudah dilakukan oleh Alfris Sarwinto 

pada tahun 2016, berjudul Strategi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan di 

SMP N 1 Bantul. Sasaran penelitian tersebut adalah ekstrakurikuler karawitan di 

tingkat SMP, sedangkan sasaran penelitian ini pada ekstrakurikuler karawitan di 

tingkat SMA. Kedua penelitian di atas mempunyai andil dalam memberikan 

pandangan tentang teori strategi pembelajaran dan langkah – langkah penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran Ekstrakulikuler Karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan 

Strategi Pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SMA N 1 

Pemalang.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoretis dan kegunaan 

praktis.Berikut kegunaan – kegunaan tersebut : 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat : 

(1) Menjadi referensi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran Karawitan 

(2) Menjadi referensi yang bisa dimanfaatkan bagi peneliti selanjutnya.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini ditujukan : 

(1) Bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran karawitan dapat menggunakan 

strategi pembelajaran yang lebih baik dan lebih variatif untuk mencapai hasil 

yang lebih baik. 

(2) Bagi Prodi Pendidikan Seni Musik FBS Universitas Negeri Semarang, dapat 

memberikan kontribusi bagi kepustakaan yang diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi 

dan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang strategi pembelajaran. 

(3) Bagi SMA Negeri 1 Pemalang dan pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi motivasi untuk terus mengembangkan dan mempertahankan 

eksistensi kesenian karawitan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Tinjauan hasil penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis 

dalam melakukan penelitian untuk menambah wawasan teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan, yang memiliki kaitan erat dengan 

penelitian terdahulu. Diharapkan melalui literatur ini penulis terbantu untuk 

meneliti sisi lain yang belum pernah dikaji oleh penulis lain. Berikut adalah 

deskripsi berbagai tulisan tersebut.  

Tahun 2009, Endah telah menulis sebuah penelitian yang berjudul 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Seni Karawitan Jawa Sebagai Proses Pembentukan 

Team Work Antarsiswa. Penelitian ini menggambarkan secara umum tentang 

pembelajaran karawitan di SD Negeri 2 Tanggungharjo. Fokus permasalahan yang 

diteliti adalah pada proses pembentukan team work melalui pembelajaran karawitan 

yang menunjukan tahapan – tahapan  dalam proses pembentukan team work 

antarsiswa, yaitu: 1) mengenali diri sendiri dan memahami orang lain, 2) 

membangun sikap saling percaya (trust), 3) tidak merendahkan kemampuan orang 

lain, 4) memiliki pemimpin yang bertanggungjawab, 5) membentuk sistem 

komunikasi yang efektif, 6) menentukan peran dan tugas yang tepat bagi individu, 

7) membuat aturan main yang disepakati, 8) mengatasi konflik yang terjadi, 9) 

mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat, 10) memiliki 

komitmen terhadap tim. Tulisan dari Endah (2009) memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari segi fokus permasalahan,  
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dimana peneliti fokus terhadap Strategi Pembelajaran yang diterapkan di 

Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. Namun, tulisan tersebut 

memiliki andil dengan memberikan sumber referensi tentang karawitan bagi 

peneliti. 

Kemudian pada tahun 2016 terdapat penelitian yang berjudul Implementasi 

Pendidikan Karakter Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Di SD N Kliwonan Purworejo, Jurnal 

Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan Vol.5 No.1, Th.2016. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan ekstrakurikuler karawitan mampu 

memunculkan nilai – nilai pendidikan karakter diantaranya disiplin, jujur, toleransi, 

dan peduli lingkungan pada pribadi siswa. Keberhasilan penerapan pendidikan 

karakter tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa semangat dan 

antusias yang tinggi dari siswa dalam mengkuti kegiatan ekstrkurikuler karawitan. 

Fakta – fakta tersebut dapat ditemukan dalam kegiatan esktrakurikuler karawitan di 

SD N Kliwon Purworejo dan tidak menutup kemungkinan bisa juga ditemukan 

dalam kegiatan esktrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang, sehingga 

meningkatkan antusias peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitan lain 

tentang pembelajaran ekstrakurikuler karawitan juga ditulis oleh Fahmi pada tahun 

2017, yang berjudul Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan Di Sekolah Dasar 

Inklusi Negeri 1 Trirenggo Bantul Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa subjek 

penelitian tersebut adalah siswa – siswi  Sekolah Inklusi yang notabenenya  adalah 

sekolah  yang di dalamnya terdapat siswa Anak Berkebutuhan Khusus dan Non – 

ABK pada satu lingkungan belajar yang sama. Kondisi subjek penelitian yang 
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diteliti oleh Fahmi (2017) berbeda dengan subjek penelitian yang diteliti oleh 

peneliti, yaitu siswa – siswi SMA Negeri 1 Pemalang yang merupakan sekolah 

reguler. Berdasar penelitian Fahmi (2017) tersebut, peneliti mempunyai pandangan 

tentang proses pembelajaran ekstrakurikuler karawitan dan metode penelitian yang 

diterapkan. 

Dalam Artikel Karya Seni ISI Denpasar yang ditulis oleh Ida pada tahun 2016, 

juga meneliti topik pembelajaran karawitan, yang berjudul Proses Pembelajaran 

Seni Karawitan  Di Sekolah Dasar Negeri 1 Wanasari Tabanan. Penelitian ini 

fokus pada proses dan hasil pembelajaran Karawitan Gong Kebyar di SD N 1 

Wanasari Tababan yang menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Gong 

Kebyar adalah salah satu jenis karawitan yang lahir di Bali, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang fokus pada karawitan jawa. Ida 

menjelaskan bahwa terdapat dua hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

karawitan ini, yaitu faktor internal yang berasal dari diri siswa berupa pasifnya 

siswa dalam proses pembelajaran, juga faktor eksternal yang berasal dari 

lingkungan sekitar siswa yaitu kemajuan teknologi yang mempengaruhi rendahnya 

minat siswa. Hal tersebut menambah wawasan peneliti dalam melakukan penelitian 

yang dilakukan.   

Dadang (2015)  Strategi Pembelajaran Pada Bidang Seni Musik Di SMA N 1 

Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang 

diterapkan di SMA N 1 Sleman. Antusias siswa yang tinggi terhadap pelajaranseni 

musik dan banyaknya prestasi di  bidang seni musik adalah bukti bahwa guru telah 

berhasil menerapkan strategi-strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian 
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yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa beberapa strategi pembelajaran seni 

musik yang diterapkan di SMA N 1 Sleman yaitu, 1) Strategi persiapan 

pembelajaran; 2) Strategi pengelolaan pembelajaran; 3) Strategi penggunaan media 

pembelajaran; 4) Strategi penerapan metode, model dan pendekatan pembelajaran; 

5) Strategi pendekatan untuk memotivasi siswa; 6) Strategi evaluasi pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dadang memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu meneliti tentang penerapan strategi pembelajaran, 

tetapi penelitian Dadang fokus pada bidang seni musik secara umum, sedangkan 

peneliti fokus pada karawitan. Kesamaan dalam pembahasan penelitian yang 

dilakukan oleh Dadang dan Priskila dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneneliti yaitu tentang penerapan strategi pembelajaran, memberi pengaruh besar 

kepada peneliti karena dua penelitian tersebut dapat mejadi sumber referensi 

mengenai teori strategi pembelajaran yang juga dibahas dalam penelitian yang telah 

dilakukan.  

Pembahasan tentang strategi pembelajaran juga dilakukan oleh Hongsi pada 

tahun 2017, dalam Institute For Learning Styles Journal Vol.1 Tahun 2017 yang 

berjudul Learning Strategies and Classification in Education, China University of 

Petroleum-Beijing. Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam dunia pendidikan. Kemudian 

terdapat penelitian tentang strategi pembelajaran yang lain yaitu, dari Esenc M. 

Balam, Ph. D. Dalam Institute for Learning Styles Journal Volume 1, Tahun 2015 

yang berjudul Learning Strategies and Motivation of Graduate Students: Is Gender 

a Factor. Penelitian ini membahas strategi belajar  dan motivasi mahasiswa 
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pascasarjana di South-Eastern University. Selain itu penelitian lain juga dilakukan 

oleh Ronald A. Berk dalam International Journal of Teaching and Learning in 

Higher Education, Johns Hopkins University, USA yang berjudul Survey of 12 

Strategies to Measure Teaching Effectiveness. Penelitian ini meneliti tentang 12 

strategi yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan efektifitas mengajar dalam 

kegiatan pembelajaran. David Berle dari University of Georgia juga membahas 

tentang strategi pembelajaran dalam penelitiannya yang berjudul Incremental 

Integration: A Successful Service-Learning Strategy, dalam International Journal of 

Teaching and Learning in Higher Education Vol.18, No.1, Tahun 2016. Makalah 

ini membahas strategi untuk mengintegrasikan layanan pembelajaran ke dalam 

kurikulum di seluruh departemen, menggunakan serangkaian kursus hortikultura 

sebagai contoh. Dengan meningkatkan komponen pembelajaran-layanan dengan 

setiap kursus berturut-turut, guru dan siswa mendapatkan kepercayaan diri dalam 

metode ini dan karenanya lebih cenderung memiliki hasil positif dalam kursus 

dengan komponen pembelajaran-layanan yang lebih besar.  

Begitu juga Yi Han yang membahas tentang strategi pembelajaran dalam 

penelitiannya yang berjudul Foreign Language Vocabulary Learning Strategies: 

Patterns of use among college students, Auburn University. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk (a) mengungkap faktor-faktor yang mendasari asing strategi 

pembelajaran kosakata bahasa, menggunakan bahasa berbasis alfabet (ABL) dan 

bahasa berbasis karakter (CBL) menjadi pertimbangan; (b) menggambarkan 

penggunaan kosakata siswa strategi pembelajaran (VLS) dan menguji 

perbedaandalam frekuensi penggunaan VLS antara keduanya kelompok bahasa;  
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dan (c) mengidentifikasi efek gender, jurusan kuliah, motivasi dan lainnya variabel 

tentang penggunaan VLS. Secara keseluruhan, penelitian ini adalah penyelidikan 

kuantitatif di mana teknik seperti itu sebagai analisis faktor eksplorasi, korelasi, 

perbandingan kelompok, dan regresi berganda dimanfaatkan. 

Penelitian tentang strategi pembelajaran juga dilakukan oleh Priskila pada 

tahun 2014, yang berjudul Strategi Pembelajaran Paduan Suara “Swara 

Wadhana” Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan strategi pembelajaran yang digunakan pada kelompok Paduan 

Suara Mahasiswa “ Swara Wadhana” Universitas Negeri Yogyakarta sehingga 

dapat memperoleh prestasi. Perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah pada objek penelitian. Penelitian tentang strategi 

pembelajaran lain juga dilakuka oleh Wisnu Aji yang berjudul The Teaching 

Strategy of Bahasa Indonesia in Curriculum 2013, International Journal of Active 

Learning Universitas Negeri Semarang Vol 3, No.2, Tahun 2018. Artikel ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjelaskan implementasi Kurikulum 2013 

tentang Bahasa Indonesia. Rencana memilih strategi pembelajaran Bahasa 

Indonesia seharusnya disesuaikan dengan karakteristik dan pendekatan kurikulum. 

Ini juga berfungsi untuk Kurikulum 2013 yang merekomendasikan lima tahap 

pendekatan ilmiah: mengamati, bertanya, mencoba, bergaul, dan berkomunikasi. 

Berdasarkan karakteristik dan pendekatan ilmiah, beberapa strategi pembelajaran 

yang sejalan dengan skema Kurikulum 2013 ditemukan. Mereka adalah (a) Strategi 

Pembelajaran Ekspositoris, (b) Pengajaran kontekstual dan pembelajaran (c)  trategi 

Pembelajaran Kirim, dan (d) Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (PBLS). 
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Arif Muchyidin dalam Pengaruh Strategi Pembelajaran Generatif 

Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika, Jurnal EduMa Vol.3 No.1 Juli 

2014. Melalui studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di MTs Negeri Luragung-

Kuningan diperoleh kesimpulan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan guru 

belum optimal untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa 

karena pembelajaran masih terpusat pada guru. Sedangkan kemampuan penalaran 

matematika memerlukan pembelajaran yang mampu mengakomodasi proses 

berpikir, bernalar, sikap kritis siswa dan bertanya. Oleh karena itu, guru harus 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga siswa dapat 

mengembangkan kemampuan penalaran matematikanya. Salah satu strategi yang 

dapat digunakan adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran generatif.  

Strategi pembelajaran generatif besar kemungkinannya dapat mempengaruhi 

kemampuan penalaran matematika siswa. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran 

ini siswa tidak lagi jadi pendengar, siswa dituntut untuk aktif mengintegrasikan 

pengetahuan baru dengan menggunakan segala pengetahuan, ilmu, dan pengalaman 

yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. 

 Kemudian Prayekti juga menulis Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Stad Versus Ekspositori Dan Gaya Kognitif Terhadap Hasil 

Belajar Konsep Fisika Siswa Kelas X SMA, Universitas Terbuka, Jurnal Pendidikan 

dan Kebudayaan, Vol. 20, Nomor 4, Desember  2014. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji: 1) perbedaan hasil belajar pemahaman dan aplikasi konsep fisika antara 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

pembelajaran ekspositori; 2) perbedaan hasil belajar pemahaman dan aplikasi  
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konsep fisika  antara siswa yang memiliki gaya kognitif berbeda;3) pengaruh 

interaksi antara strategi pembelajaran tipe STAD versus ekspositori dan gaya 

kognitif terhadap hasil belajar pemahaman fisika;dan 4) pengaruh interaksi antara 

strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap  hasil belajarfisika.  

Sue Odom, Betty Glenn, Susan Sanner, and Kathleen A.S. Cannella dari  

Clayton State University dalam International Journal of Teaching and Learning in 

Higher Education 2009, Volume 21, Number 1, dalam tulisannya yang berjudul 

Group Peer Review as an Active Learning Strategy in a Research Course. Fakultas 

kursus penelitian sarjana dengan badan mahasiswa yang beragam mengakui bahwa 

banyak siswa berjuang dengan konsep bagaimana mengkritik sebuah artikel 

penelitian. Metode penugasan tradisional yang digunakan untuk mengajarkan 

proses kritik tidak memaksimalkan hasil belajar siswa. Strategi pembelajaran aktif 

peer review digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa 

dalam proses kritik. Strategi pembelajaran aktif ini melibatkan kelompok kecil 

siswa yang bekerja bersama sebagai sebuah tim untuk mengevaluasi pekerjaan 

kelompok siswa  lain menggunakan rubrik kritik. Artikel ini menjelaskan 

pengembangan dan penggabungan kegiatan tinjauan sejawat ke dalam program 

penelitian sarjana.  

Helen Huntly Central Queensland University dan Jenny Donovan 

University of Western Australia menulis Supporting the Development of 

Persistence Strategies for Teachers of First Year Undergraduate Students, 

International Journal of Teaching and Learning in Higher Education  2009, Volume 

21, Number 2. Proyek penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi 
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belajar-mengajar yang berpotensi membantu mahasiswa tahun pertama untuk 

bertahan dalam suatu tugas. Kegigihan adalah salah satu kebiasaan Costa (1991), 

dan mendukung salah satu dari Tujuh Prinsip Praktik yang Baik dalam Pendidikan 

Sarjana, yang baru-baru ini diadopsi oleh Central Queensland University. 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Strategi dan Belajar 

Pengertian strategi secara umum adalah “rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus” (KBBI, Nomina, 2018).  Sedangkan 

pengertian strategi dalam kaitannya dengan pembelajaran menurut Djamarah & 

Aswan (2002, hlm. 5) adalah “pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan”. Ungkapan lain mengenai istilah strategi dalam pembelajaran 

dikemukakan oleh Sanjaya Wina dalam Hamruni (2012, hlm.2) yang menjelaskan 

bahwa “strategi dalam konteks pembelajaran berarti pola umum aktivitas guru dan 

peserta didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran”. Pendapat lain mengenai 

istilah strategi dalam kaitannya dengan pembelajaran dinyatakn oleh Irwan sebagai 

berikut,  

Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara 

sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit bahwa istilah 

strategi itu dapat sama dengan pengertian metode yaitu sama – sama 

merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan (Irwan, 2016, hlm.4) 

 

Berdasar pelbagai penjelasan mengenai strategi dalam kaitannya dengan 

kegiatanpembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana 

mengenai cara-cara dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Kemudian pengertian belajar secara umum adalah “berubah tingkah 
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laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman” (KBBI, Kelas Kata 

Nomina, 2018). Pengertian lain diungkapkan oleh Hardini (2012, hlm.4) yang 

menyatakan bahwa “belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang karena 

mendapat pengalaman yang berasal dari lingkungan”. Sedangkan menurut Imanuel 

(2017, hlm.3) “Belajar merupakan aktivitas sadar yang dilakukan seseorang 

mengubah pemahaman dan perilakunya menuju nilai-nilai kebaikan”. Berdasar 

beberapa pengertian yang telah diuraikan, dapat diambil simpulan bahwa belajar 

adalah proses sadar seseorang untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman 

sehingga mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik. 

2.2.2 Strategi Pembelajaran 

Menurut Sanjaya Wina (2006, hlm.124) “strategi pembelajaran diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Kemudian menurut J.R David dalam Hardini 

(2012, hlm.12) “strategi pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat 

kegiatan yang direncanakan untuk mencapai pengajaran tertentu”. Selanjutnya 

Riding & Hayner dalam Imanuel (2017, hlm. 11) menyatakan “strategi 

pembelajaran merupakan kumpulan satu atau lebih prosedur yang dibutuhkan oleh 

siswa untuk memfasilitasi kemampuan belajar siswa”. Sedangkan Imanual (2017, 

hlm. 12) menyatakan bahwa “strategi pembelajaran adalah sebuah rencana berupa 

pemilihan komponen pembelajaran yang terdiri dari tahap-tahap pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu susunan 

rencana pembelajaran yang berisi rangkaian tahap-tahap kegiatan (sintaks) untuk  
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mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menyusun strategi pembelajaran, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru menurut Sugandi (2004, hlm. 29-

30) “dalam penerapan strategi pembelajaran guru perlu memilih model – model 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik – teknik 

mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar”. Kemudian Rusman 

(2017, hlm. 206) juga menyampaikan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan 

guru dalam kaitannya dengan strategi pembelajaran yaitu, 

(1) Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya pembelajaran 

(2) Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Penyusunan langkah 

– langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai media, dan sumber 

belajar semuanya. 

 

Melihat penjelasan dari Sugandi dan Rusman di atas, dapat dilihat bahwa dalam 

menerapkan strategi pembelajaran, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh guru. 

Pertama adalah pemilihan model, metode, dan teknik pembelajaran, serta 

pemanfaaatan media pembelajaran yang tepat. Kedua, guru menyusun langkah-

langkah dalam pembelajaran yang sesuai dengan sumber belajar dan sumber daya 

yang dimiliki.  Terdapat pernyataan lain mengenai penerapan strategi pembelajaran, 

yaitu dinyatakan oleh Sanjaya Wina. Sebagai berikut pernyataannya,  

Dalam mencapai tujuan pembelajaran, seorang guru akan menyampaikan 

materi sesuai dengan kapasitas jumlah siswa, dengan urutan penyampaian 

berupa kegiatan pendahuluan, penyampaian materi, adanya komunikasi 

dengan siswa, untuk kemudian dilakukan tes sebagai tanda  ukuran tercapainya 

tujuan penyampaian materi dan dapat ditindak lanjuti guna mengembangkan 

kemampuan siswa atau pembelajar”.  (Sanjaya, 2006, hlm. 124) 

Penjelasan dari Sanjaya Wina tersebut dapat menjadi panduan bagi guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran. Begitu juga bagi peniliti, yang menjadikan teori 
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tersebut sebagai pedoman umum dalam mengamati kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. Selain itu, secara khusus 

peneliti juga berpedoman pada teori-teori jenis strategi pembelajaran sehingga 

mampu mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler karawitan 

di SMA Negeri 1 Pemalang. Berikut beberapa teori jenis strategi pembelajaran yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini. 

2.2.2.1 Strategi Pembelajaran Belajar Tuntas 

Dari berbagai rujukan menyatakan bahwa strategi pembelajaran belajar 

tuntas dikembangkan oleh Caroll dan Bloom. Anitah (2014, hlm.17) menyatakan 

“strategi belajar tuntas didasarkan pada keyakinan bahwa semua siswa dapat 

menuntaskan bahan yang diajarkan jika kondisi–kondisi pelajaran disiapkan untuk 

itu”.  Anitah juga menambahkan, 

Kondisi–kondisi  tersebut meliputi siswa diberi waktu belajar yang cukup, 

ada balikan untuk penampilannya, program pembelajaran individual, 

berkaitan dengan porsi materi yang tak dikuasai pada pembelajaran awal, dan 

kesempatan menunjukkan ketuntasan setelah mendapat remediasi. 

(Anitah,2014, hlm.17) 

Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini juga memiliki alur kegiatan. Ada 

lima alur kegiatan atau tahapan yang dilakukan. Berikut adalah lima tahapan dalam 

strategi pembelajaran belajar tuntas menurut  Wena dalam Hardini (2012, hlm. 142) 

yang telah peneliti ringkas  : 

(1) Orientasi 

Guru menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran  

(2) Penyajian 

Guru menjelaskan keterampilan baru disertai dengan contoh atau demonstrasi
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(3) Latihan Terstruktur 

Guru memberi contoh kokrit langkah-langkah penting secara bertahap dalam 

penyelesaian masalah 

(4) Latihan Terbimbing 

Guru memberi kesempatan pada siswa untuk latihan menyelesaikan masalah 

di bawah bimbingan 

(5) Latihan Mandiri 

Tahap ini merupakan inti dari strategi belajar tuntas. Guru memberi 

kesempatan latihan mandiri setelah siswa memenuhi indikator pada tahap 

latihan terbimbing. 

Hardini (2012,  hlm.142) menyatakan, “belajar tuntas menyajikan suatu cara yang  

menarik dan ringkas untuk meningkatkan unjuk kerja siswa ke tingkat pencapaian 

suatu pokok bahasan yang lebih memuaskan”.  

2.2.2.2 Strategi Pembelajaran Mandiri 

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V, 2018), mandiri 

berarti “dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain”. 

Sedangkan pengertian mengenai strategi pembelajaran mandiri diungkapkan oleh 

Abdul Majid (2013, hlm. 102) yang menyatakan strategi ini “merupakan strategi 

yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan 

kemampuan diri”. Kemudian terdapat pendapat lain mengenai strategi 

pembelajaran mandiri oleh Putra dkk sebagai berikut,  
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Pembelajaran mandiri merupakan proses belajar yang dilakukan oleh peserta 

didik baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan cara 

membaca, menelaah serta memahami pengetahuan sesuai dengan materi 

pelajaran yang terkait. Ada beberapa pendapat bahwa konsep mandiri adalah 

kemampuan peserta didik dalam mengelola pembelajaran yang lebih luas 

tanpa ada ketergantungan orang lain dan dilakukan diluar pembelajaran di 

kelas dan keterkaitan dengan materi belajar (Putra, Mustofa, & Joni, 2017, 

hlm. 26).  

 

Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

mandiri adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada kemandirian siswa 

dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Strategi ini juga 

memiliki sintaks atau alur kegiatan berupa tahapan-tahapan dalam penyajiannya. 

Berikut adalah sintaks tahap-tahap penyajian strategi pembelajaran mandiri 

menurut Abdul Sani (2013, hlm.165) yang telah peneliti modifikasi menyesuaikan 

penelitian ini :  

(1) Orientasi  

Diwujudkan dalam bentuk penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru 

(2) Penyajian  

Diwujudkan dalam bentuk penyampaian materi pembelajaran dan tugas yang 

harus dipelajari oleh siswa 

(3) Kegiatan Mandiri  

Proses pemahaman materi pembelajaran secara mandiri oleh siswa 

(4) Evaluasi 

Pemeriksaan pemahaman materi pembelajaran pada siswa oleh guru. 

Strategi pembelajaran sebagai fokus utama dalam penelitian ini tentu perlu bagi 

peneliti untuk memahaminya. Terdapat berbagai macam strategi pembelajaran, 

akan tetapi peneliti telah memilah dari berbagai teori yang sebelumnya peneliti 
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gunakan dalam proposal penelitian, menyesuaikan dengan hasil temuan di 

lapangan. Teori-teori strategi pembelajaran yang tercantum merupakan acuan dan 

rujukan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian ini yaitu mengetahui, 

mendeskripsikan, dan menganalisi penggunaan strategi pembelajaran 

ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalag. Sehingga teori-teori tersebut 

menjadi pendukung untuk mendapat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 

2.2.3 Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran menurut Djamarah (2006, hlm.46) adalah “suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Metode 

merupakan “upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal” (Depdiknas 

2008, hlm. 5). Metode merupakan “suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan,  yakni 

yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut” (Siti Maesaroh, 2013, hlm. 

154).  Pendapat mengenai metode pembelajaran juga dinyatakan oleh Hardini,  

Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk 

menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan dan mendukung bagi 

kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak yang 

memuaskan (Hardini, 2012, hlm. 13). 

Berdasarkan pelbagai penjelasan tentang metode pembelajaran diatas, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang dipakai oleh guru dalam 

menjalankan strategi pembelajaran yang telah disusun dan dirancang. Berikut 

adalah jenis-jenis metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru : 

2.2.3.1 Metode Ceramah  

Menurut Sagala dalam Hardini (2012, hlm. 14), “metode ceramah adalah 

sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada 
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peserta didik”. Pengertian lain dikemukakan oleh Roestiyah (2012, hlm.137) yang 

menyatakan bahwa metode ceramah  adalah “cara yang digunakan untuk 

menyampaikan uraian suatu pokok persoalan secara lisan”. Kemudian Depdiknas 

menjelaskan mengenai metode ceramah sebagai berikut, 

Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini 

senantiasa bagus bila pengunaannya betul – betul disiapkan dengan baik, 

didukung alat dan media serta memperhatikan batas–batas kemungkinan 

penggunannya. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. (Depdiknas, 2008, 

hlm.13). 

Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode ceramah adalah cara 

penyampaian materi pembelajaran secara lisan dari guru kepada siswa.  Menurut 

Hardini (2012, hlm.5)metode ceramah digunakan karena hal-hal berikut : 

(1) Jumlah khalayak cukup banyak; 

(2) Guru akan memperkenalkan materi pembelajaran baru; 

(3) Khalayak mampu menerima informasi melalui kata-kata; 

(4) Waktu terbatas, sedangkan materi banyak.  

Merujuk pada pendapat Hardini (2012, hlm. 14-15) yang telah peneliti 

simpulkan, metode ini memiliki kelebihan yaitu, (1) metode yang paling ekonomis 

dalam pembelajaran; (2) metode yang paling efektif untuk mengatasi kekurangan 

referensi yang menyesuaikan daya paham siswa. Sedangkan kekurangan metode ini 

adalah (1) tidak ada ruang untuk berdiskusi; (2) tidak ada kesempatan untuk siswa 

berpendapat.  

2.2.3.2 Metode Demonstrasi 

Menurut Hardini (2012, hlm.27) “metode demonstrasi adalah metode 

mengajar dengan menggunakan peragaan untuk ... memperlihatkan bagaimana 

berjalannya suatu proses pembentukkan tertentu kepada siswa”. Kemudian menurut 

Depdiknas (2008, hlm 16) “metode demonstrasi merupakan metode penyajian 
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pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu 

proses ... ”.  Pendapat mengenai demonstrasi juga diungkapkan oleh Roestiyah yang 

menyatakan bahwa, 

Demonstrasi adalah cara mengajar dimana seorang instruktur dengan 

menunjukkan dan memperlihatkan suatu proses ... sehingga seluruh siswa 

dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengar, mungkin meraba-raba 

dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru tersebut (Roestiyah, 

2012, hlm. 83). 

Dengan melihat pelbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan melakukan 

peragaan. Metode demonstrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut 

Roestiyah, kelebihan metode demonstrasi adalah,  

Perhatian siswa lebih dapat terpusatkan pada pelajaran yang sedang 

diberikan, kesalahan-kesalahan yang terjadi bila perlajaran itu 

diceramahkan dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh konkrit. 

Sehingga kesan yang diterima siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama 

pada jiwanya (Roestiyah, 2012, hlm. 84) 

Pernyataan mengenai kelebihan dan kekurangn metode demonstrasi juga 

dinyatakan oleh Hardini (2012, hlm. 29) kedalam beberapa poin yang sudah peneliti 

modifikasi menyesuaikan penelitian ini. Kelebihan metode demonstrasi yaitu, (1) 

perhatian siswa terpusatkan; (2) pemahaman siswa terarah; (3) pengajaran lebih 

jelas; (4) pengalaman  siswa bertambah. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu, (1) 

pengamatan siswa terbatas; (2) butuh alat-alat tertentu; (3) memakan banyak waktu, 

dan (4) kurang efisien  jika sumber daya tidak terpenuhi. 

2.2.3.3 Metode Simulasi 

Dari berbagai rujukan, banyak ahli menyatakan bahwa simulasi berasal dari 

kata dalam bahasa inggris yaitu, simulate. Arti dari kata stimulate adalah pura–pura 

atau seakan–akan. Penjelasan mengenai metode simulasi dinyatakan 
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oleh Hardini yang menjelaskan bahwa,  

Stimulasi dapat diartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan untuk memahami suatu konsep, prinsip atau 

keterampilan tertentu. Metode simulasi merupakan bentuk metode praktik 

yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar (Hardini, 

2012, hlm.31). 

“Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman 

belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, 

prinsip, atau keterampilan tertentu” (Depdiknas, 2008, hlm.22). Melihat penjelasan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa metode simulasi adalah cara menyampaikan 

materi pembelajaran dengan memberikan pengalaman tiruan mengenai  konsep dan 

keterampilan tertentu. Menurut Depdiknas (2008, hlm. 22) berikut adalah tujuan 

penggunaan metode simulasi yang telah peneliti modifikasi menyesuaikan 

penelitian ini yaitu, (1) untuk melatih keterampilan; (2) untuk menumbuhkan 

pemahaman tentang suatu konsep; (3) untuk melatih pemecahan masalah, dan (4) 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir keratif pada siswa.  

2.2.3.4 Metode Latihan (Drill) 

Metode drill pada umumnya juga disebut dengan istilah metode latihan. 

Metode ini banyak digunakan untuk pembelajaran suatu keterampilan. Khususnya 

pada pembelajaran keterampilan bermusik. Metode ini akan digunakan oleh para 

guru atau instruktur musik dalam kegiatan pembelajaran untuk membentuk skill 

pada murid mereka. Menurut Depdiknas (2008, hlm. 29) “metode latihan pada 

umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari 

apa yang telah dipelajari”. Kemudian menurut Roestiyah (2012, hlm. 125) 

menyatakan bahwa “teknik drill merupakan suatu cara mengajar dimana siswa 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, agar siswa memiliki keterampilan yang 

lebih tinggi ... ”.  Sedangkan menurut Anitah (2014, hlm. 21) menyatakan “Drill, 

termasuk pengulangan informasi pada topik tertentu sampai benar-benar dicamkan 

dalam pikiran pebelajar”. Dari berbagai pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa 

metode drill atau latihan adalah cara pembelajaran untuk menguasai suatu 

keterampilan dengan melakukan kegiatan latihan secara berulang.  

Merujuk pada Roestiyah (2012, hlm.125), terdapat beberapa tujuan dalam 

penggunaan metode drill atau latihan ini yaitu,  (1) untuk pembentukan 

keterampilan motorik, kemudian (2) untuk mengembangkan kecakapan intelek, dan 

(3) untuk pembentukan logika dalam mengkorelasikan dan menganalisis keadaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan 

strategi pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. 

Sedangkan metode pembelajaran adalah salah satu unsur dalam strategi 

pembelajaran, sehingga penting bagi peneliti untuk mengamati penerapannya. 

Maka dari itu teori-teori mengenai metode pembelajaran yang tercantum, peneliti 

gunakan sebagai acauan dalam mengamati dan menganalisis penerapan metode 

pembelajaran di ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang yang pada 

akhirnya untuk mendukung simpulan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian ini. 

2.2.4 Ekstrakurikuler 

Asmani dalam Yuni (2016, hlm. 137) “ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pedidikan diluar jam mata pelajaran ... untuk membantu pengembangan peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat ...  ”. Suryasubroto (2009, 

hlm. 287) menyatakan bahwa “ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar  
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struktur program ... untuk memperkaya dan menambah wawasan pengetahuan serta 

keteranpilan siswa”. Kemudian pengertian lain dungkapkan oleh Hastuti (2008, 

hlm. 63),  “ekstrakurikuler merupakan program sekolah, berupa kegiatan siswa, 

optimasi pelajaran terkait, menyalurkan bakat dan minat, kemampuan dan 

keterampilan untuk memantapkan kepribadian siswa”. Pendapat lain mengenai 

ekstrakurikuler juga diungkap oleh Noor (2012, hlm.16) yang menyatakan, 

“ekstrakurikuler berfungsi untuk membantu dan mematangkan pengembangan 

kepribadian siswa ... ”.  

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang diadakan di luar jadwal pembelajaran intrakurikuler 

sekolah, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan, serta 

membentuk kepribadian siswa. Ekstrakurikuler sendiri diselenggarakan oleh pihak 

sekolah karena dianggap memiliki peran dan fungsidalam pelaksanaan pendidikan. 

Berikut fungsi-fungsi tersebut menurut Aqip & Sujak (2011, hlm. 68) yang telah 

peneliti modifikasi menyesuaikan penelitian ini : 

(1) Fungsi Pengembangan untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan 

kepribadian siswa melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat siswa. 

(2) Fungsi Sosial untuk mengembangkan kemampuan interaksi sosial siswa, 

kecakapan berkomunikasi, pemahaman nilai moral, dan tanggung 

jawab.Fungsi Rekreatif untuk sarana rekreasi siswa setelah menjalani 

pembelajaran intrakurikuler di sekolah sehingga mendukung proses 

perkembangan dalam diri siswa.  

(3) Fungsi Rekreatif untuk sarana rekreasi siswa setelah menjalani pembelajaran  
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Intrakurikuler di sekolah sehingga mendukung proses perkembangan dalam 

diri siswa.  

(4) Fungsi Persiapan Karir  untuk mengembangkan keterampilan yang berkaitan 

dengan karir yang akan dipiih siswa, sehingga siswa memiliki bekal persiapan 

dalam merintis karir.  

Melalui fungsi-fungsi tersebut, ekstrakurikuler berperan membantu proses 

belajar siswa dengan memberikan pengalaman dan pemahaman baru sehingga 

siswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Merupakan hal yang penting bagi 

peneliti untuk memahami berbagai fungsi ekstrakurikuler, mengingat objek 

penelitian ini adalah ekstrakurikuler karawitan. Dengan demikan, teori mengenai 

ekstrakurikuler ini menjadi acuan peneliti dalam menganalisis kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. 

2.2.5 Karawitan 

Menurut Sukahardjana (2004: 479) “Gamelan merupakan bentuk orkestra 

tradisional karena ... ada dua model orkestra besar yaitu dari musik barat dan dari 

musik Gamelan Indonesia”. Ki Sindoe Soewarna menyatakan bahwa “karawitan 

berasal dari kata Ka-rawit-an, dimana Ka- dan -an adalah awalan dan akhiran, 

sedangkan rawit sendiri berarti halus” (Kompasiana, 2016, para.2). Istilah 

karawitan dipakai untuk menyebut suatu jenis seni suara atau musik yang  

mengandung salah satu atau kedua unsur berikut, “menggunakan alat musik 

gamelan ... berlaras slendro atau pelog dan atau menggunakan laras slendro dan 

pelog baik instrumenral gamelan ... vokal atau campuran keduanya” (Supanggah, 

2002, hlm.12).  Kemudian pengertian karawitan menurut Suhastjarja, 
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Karawitan adalah musik Indonesia yang berlaras non diatonis (dalam laras 

slendro dan pelog) yang garapan-garapannya sudah menggunakan sistim 

notasi, warna suara, ritme, memiliki fungsi, sifat pathet, dan aturan garap 

dalam bentuk instrumentalia, vokalis dan campuran, enak didengar untuk 

dirinya maupun orang lain (Unitantri, 2016, para.2) 

 

Sedangkan menurut Soeroso karawitan adalah “ungkapan jiwa manusia yang 

dilahirkan melalui nada-nada yang berlaras slendro dan pelog, diatur berirama, 

berbentuk, selaras, enak didengar dan enak dipandang baik dalam vokal, 

instrumental, maupun garap campuran” (Unitantri, 2016, para.5). Berdasarkan 

pengertian tentang karawitan di atas, dapat disimpulkan bahwa karawitan 

merupakan musik Indonesia yang berlaras slendro dan pelog, berirama, bernotasi, 

dan disajikan dalam bentuk garap vokal, garap instrumental, dan ataupun garap 

campuran. 

2.2.5.1 Laras  

Dalam karawitan, terdapat dua jenis laras yang digunakan yaitu laras 

slendro dan laras pelog. Kedua laras tersebut memiliki perbedaan satu sama lain 

yaitu dalam susunan nadanya dan penggunaannya. Berikut penjelasan mengenai 

laras dalam karawitan. 

(1) Laras Pelog 

Laras Pelog memiliki tujuh nada yaitu, ji (bem)-ro (gulu), lu (dhadha), pat 

(pelog), ma (lima), nem (nem), pi (barang) yang dituliskan dalam notasi 1-2-3-4-5-

6-7.  “Gendhing-gendhing laras pelog dibagi menjadi tiga yaitu, Gendhing Laras   

Pelog  Patet  5,  Gendhing  Laras  Pelog  Patet  6,  dan  Gendhing   Laras Pelog  

Patet Barang (7)” (Purwadi, 2006, hlm.24). 
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(2) Laras Slendro 

Laras slendro digunakan dalam gendhing pengiring pertunjukan wayang purwa 

(Purwadi,2006, hlm.29). Laras ini terdiri dari lima nada, yaitu ji (barang)-ro (gulu)-

lu (dhadha)-mo (lima)-nem (nem) dengan notasi 1-2-3-5-6. “Gendhing-gendhing 

laras slendro dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Gendhing Laras Slendro Patet 6, 

Gendhing Laras Selndro Patet 9, dan Patet Manyuro (Purwadi, 2006, hlm. 29). 

2.2.5.2 Notasi 

Sebagai salah satu bentuk pertunjukan musik, karawitan juga menggunakan 

notasi dalam penulisan karya-karyanya. Notasi dalam karawitan juga dikenal 

dengan sebutan titilaras. “Sekarang ini notasi yang banyak diketahui dan 

dipergunakan oleh khalayak umum adalah notasi Kepatihan” (Soeroso, 2005, 

hlm.19). Titilaras slendro dalam notasi kepatihan adalah 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – i, dibaca 

ji – ro – lu – mo – nem – ji cilik. Kemudian titilaras pelog dalam notasi kepatihan 

adalah 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7, dibaca ji – ro – lu – pat – mo – nem – pi. Dalam 

penerapannya, pemain karawitan atau pengrawit harus mengetahui cara membaca 

titi laras tersebut, yaitu tidak dengan membaca satu persatu nadanya, melainkan 

dibaca perkelompok atau pergotro. Contohnya notasi || 2 2 2 1  3 2 1 1 ||, 

membacanya 2 2 2 1 dibaca sekaligus, dilanjutkan membaca 3 2 1 1. Hal tersebut 

dilakukan agar ada kesempatan berhenti membaca untuk kelancaran permainan 

(Tuntunan Karawitan I, 2017, hlm. 11). 

2.2.5.3 Irama dan Laya 

Supanggah dalam bukunya yang berjudul Bothekan Karawitan II, 

menyebutkan bahwa irama dan laya merupakan salah satu prabot garap 



30 

 

dalam  karawitan. “Prabot garap adalah perangkat lunak atau sesuatu yang sifatnya 

imajiner yang ada dalam benak seniman pengrawit ... ” (Supanggah, 2007, 

hlm.199). Sebagian pengrawit masih sering menyebut irama dan laya dengan satu 

istilah yang sama, yaitu irama, dimana irama memiliki definisi yang berkaitan 

dengan ruang dan waktu. Irama dalam kaitannya dengan ruang adalah “irama 

memberi tempat kepada beberapa ricikan dan atau vokal untuk mengisi ruang yang 

ditentukan  ... ” (Supanggah, 2007, hlm. 217). Sedangkan irama yang berkaitan 

dengan waktu adalah “durasi yang diperlukan ... bagi penyajian ... dari suatu 

balungan ... atau tabuhan tertentu dari suatu ricikan dari yang satu ke yang 

berikutnya ...” (Supanggah, 2007, hlm. 217).  

Dalam karawitan, terutama karwitan Jawa gaya Surakarta, terdapat 

beberapa golongan irama, yaitu irama lancar, irama tanggung, irama dados, dan 

irama wilet, serta irama wilet rangkep. Penggolongan tersebut peneliti 

simpulakandari penjelasan mengenai irama oleh Supanggah (2007, hlm. 216-220).  

Berikut adalah contoh irama yang peneliti ambil dari Soeroso (2205, hlm.55) 

menyesuaikan kebutuhan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

Kemudian dalam praktiknya, “setiap gendhing karawitan dapat disajikan lebih dari 

satu irama, minimal dua irama” (Supanggah, 2007, hlm.221) 
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2.2.5.4 Gendhing 

Gendhing adalah “komposisi musikal dalam karawitan yang dapat dinikmati 

secara indrawi” (Supanggah, 2007, hlm.1).  Sedangkan menurut Marta dalam 

Supanggah (2007, hlm.70) gendhing adalah “susunan nada yang telah memiliki 

bentuk”. Dengan kata lain gendhing adalah wujud nyata karya komposisi musik 

yang dimainkan dalam karawitan yang telah memiliki bentuk. Gendhing memiliki 

banyak bentuk.  Menurut Soeroso (2005, hlm. 20) gendhing dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu gendhing umum dan gendhing khusus. Sedangkan menurut 

Supanggah (2007, hlm.95-148) bentuk gendhing dibagi berdasar laras dan pathet, 

bentuk, ukuran, fungsi, rasa, dan pasangan. Berikut adalah bentuk-bentuk gendhing 

dari berbagai rujukan yang telah peneliti modifikasi menyesuaikan penelitian ini : 

(1) Bentuk gendhing menurut bentuk 

Terdapat banyak bentuk gendhing menurut bentuk dalam Supanggah (2007, 

hlm.97) seperti, lancaran, srepegan, sampak, ayak-ayakan, kemuda, ketawang, 

ladrang, merong, dan inggah. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya akan 

menerangkan gendhing lancaran dan ladrang, serta sebagai tambahan gendhing 

gangsaran yang diambil dari Soeroso.  

(1.1) Gendhing Gangsaran memiliki susunan yaitu terdapat delapan thuthukan 

balungan, tiga kempulan, empat kenongan, dan tabuhan gong selalu 

dibarengi dengan kenong. 

 

 

 

(1.2) Gendhing Lancaran memiliki susunan yaitu satu gongan terdapat 4 gatra, 

kethuk bertempat pada nada dhing atau pada setiap hitungan ganjil,  kenong 

bertempat pada setiap dhong gatra, dan nadanya selalu mengambil nada 

dhong gatra, kempul bertempat pada nada dhong kecil dan satu gongan 

hanya ada 3 tabuhan kempul. Kempulan pertama dikosongkan.  
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(1.3) Gendhing Ladrang memiliki susunan yaitu, satu gongan terdiri dari 32 

thuthukan balungan, atau terdiri dari 8 gatra, kempyang bertempat pada 

nada dhing, kethuk bertempat pada dhong kecil, atau diapit oleh kempyang, 

kenong bertempat pada akhir gatra yang genap, kempul bertempat pada 

akhir gatra ketiga, kelima, dan ketujuh. (Soeroso, 2005, hlm. 21-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Gendhing menurut fungsi 

Salah duanya adalah gendhing pakurmatan dan gendhing klenengan. Gendhing 

pakurmatan adalah “gendhing-gendhing yang biasa disajikan untuk  menyertai 

upacara-upacara tertentu pada suatu acara ...” (Supanggah, 2007, hlm. 107).  

Contoh gendhing pakurmatan yang paling familiar adalah gendhing kodhok ngorek 

dan kebo giro yang biasa dimainkan dalam upacara pernikahan. Kemudian 

gendhing klenengan adalah “gendhing yang disajikan secara mandiri, tidak harus 

dikaitkan dengan ... bentuk kesenian lain yang langsung terkait dengan gendhing 

tersebut” (Supanggah, 2007, hlm.109). Gendhing ini lebih bersifat dinamis dan 

dimainkan dalam acara-acara yang santai dengan pilihan repertoarnya bebas, 

terkecuali repertoar dalam gendhing pakurmatan. 

2.2.5.5 Instrumen Karawitan 

Terdapat beberapa alat yang digunakan dalam karawitan yang memiliki 

peran dan tugasnya masing-masing. Berikut alat-alat tersebut berdasar Purwadi 

(2006, hlm.16) dan Tuntunan Karawitan I (2017, hlm.10)  yang telah peneliti 

modifikasi : 

(1) Kendang, disebut dengan pamurbo irama yang bertugas mengatur irama, 



33 

 

mandeg, dan menyuwuk gendhing. 

(2) Kethuk, disebut dengan pemangku irama yang bertugas menguatkan 

kendhang 

dalam menentukan bentuk gendhing. 

(3) Kenong, disebut juga pemangku irama bertugas menentukan batas-batas gatra 

(4) Kempul, bertugas menentukan batas-batas gatra, mengikuti bentuk gendhing. 

(5) Gong, bertugas sebagai finalis sekaligus menguatkan irama. 

(6) Rebab, disebut pemangku lagu, yang bertugas Buko dan menentukan lagu. 

(7) Gender, bertugas untuk memperindah lagu. 

(8) Bonang Barung, bertugas untuk Buko pada gendhing bonang dan lancaran. 

(9) Gambang, juga bertugas untuk memperindah lagu. 

(10) Slenthem, Demung, dan Saron, bertugas menjaga pola lagu atau balungan. 

(11) Calempung dan Bonang Penerus, bertugas untuk menghias lagu. 

“Pamurbo adalah penguasa yang berhak menentukan, dalam hal ini diartiikan 

dengan pemimpin. Pamurbo irama dan pamurbo lagu artinya adalah pemimpin 

jalannya irama dan lagu dalam gendhing karawitan. Sedangkan pemangku adalah 

pelaksana arahan dari pamurbo” (Tuntunan Karawitan I, 2017, hlm.10). 

2.2.5.6 Pengajaran Karawitan 

Salah satu cara untuk melestarikan karawitan sebagai musik asli Indonesia 

adalah dengan diajarkan dari generasi tua kepada generasi muda. Praktik 

pengajaran karawitan ini bukanlah hal yang mudah, terutama pada era sekarang 

yang memasuki era modernisasi dan globalisasi. Akan tetapi pengajaran karawitan 

terus dilakukan oleh para pecinta karawitan, baik para praktisi pengrawit maupun  
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oleh pemerintah. Terdapat berbagai metode dalam pengajaran karawitan, salah 

satunya adalah metode pengajaran karawitan oleh Bapak Djianto, pengrawit dan 

dalang asal Nganjuk, Jawa Timur. Dalam pengajarannya, Bapak Djianto 

menekankan pada kemampuan siswa dalam membaca notasi. Hal tersebut 

dilakukan dengan “memberikan buku catatan pada siswa sesuai instrumen yang 

ditabuh ... saat nabuh, siswa berkonsentrasi membaca notasi buku hingga tangan 

siswa hafal jarak wilahan instrumen” (Purwadi, 2018, hlm.3).  Menurut Palgunandi 

(2002, hlm.34-36) terdapat pola pengajaran tertentu dalam penguasaan kemampuan 

memainkan instrumen karawitan. Berikut pola-pola ajar karawitan yang telah 

peneliti modifikasi menyesuaikan penelitian ini : 

(1) Ajar dhewe  

Pola ini merupakan pola ajar yang menkankan pada kesadaran untuk latihan 

secara mandiri dalam menguasai suatu kawruh tanpa ada bantuan dari guru. 

(2) Meguru  

 Berguru kepada seseorang yang mempunyai kawruh atau pengetahuan 

mengenai karawitan. 

(3) Latihan bareng  

Pola ajar yang terakhir ini adalah pola ajar karawitan yang dilakukan secara 

bersama dalam jadwal yang telah ditentukan. 

Kemudian menurut Supanggah (2007, hlm. 153-167) ada beberapa cara untuk 

menguasai kemampuan sebagai pengrawit. Pertama dengan cara laku prihatin untuk 

mendapatkan pulung atau wahyu dengan cara bertapa, berpuasa, dan berziarah. 

Kedua, pendidikan formal yang dimulai pada tahun 1950 yang dalam proses  
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pembelajaranya sudah menggunakan kurikulum, menggunakan sistem kelas, 

menggunakan notasi kepatihan, dan mempelajari vokabuler garap secara terpisah. 

Ketiga, pendidikan non-formal yang biasanya diturunkan menurut garis keluarga 

dan juga bisa nyantrik kepada seniman karawitan. Dalam proses pembelajarannya, 

pendidikan non formal karawitan tidak menggunakan kurikulum, tidak ada jadwal 

pasti, tidak ada tingkatan dan target tertentu, tidak menggunakan sistem kelas, tidak 

ada biaya, dan pembelajaran bergantung pada kesadaran dari murid.  

Dalam pengajaran karawitan, tidak hanya diajarkan mengenai cara menjadi 

pengrawit yang handal. Tetapi juga tersematkan pendidikan etika yang dituangkan 

dalam tata krama nabuh. “Dalam lingkungan pengrawit, ada nilai dasar yang 

dijunjung tinggi, seperti pantang melangkah instrumen karawitan dan harus 

berjalan melewati celah ruang yang disediakan” (Purwadi, 2018, hlm.5). Kemudian 

Widodo dalam Purwadi (2018, hlm.5) juga menambahkan bahwa “instrumen 

karawitan harus ditata serasi dan tidak boleh dipindahkan posisinya secara asal-

asalan”.  Di dalam memainkan instrumen karawitan juga terdapat sikap-sikap yang 

harus dilakukan saat menabuh karawitan yaitu, “pikiran harus tenang, duduk 

bersila, badan tegap, pandangan fokus pada alat, penuh konsentrasi” (Tuntunan 

Karawitan I, 2017, hlm.11) 

 Teori mengenai karawitan di atas dari notasi, irama dan laya, jenis laras, dan 

betuk gendhing merupakan acuan penting bagi peneliti dalam mengamati aspek 

materi pembelajaran di ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. 

Sedangkan teori mengenai pengajaran karawitan tentu saja  menjadi  rujukan  

peneliti dalam mengamati kegiatan pembelajaran karawitan di ekstrakurikuler  
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karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. Teori-teori tersebut peneliti gunakan untuk 

menganalisis data yag telah peneliti dapatkan selama proses penelitian. 

2.3 Kerangka Teoretis 

Berikut adalah kerangka teoretis dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teoretis 

Karawitan 
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Pembelajaran 

Metode  
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SMA Negeri 1 Pemalang sebagai sekolah unggulan di Kabupaten Pemalang, 

tidak hanya sekadar menyelenggarakn pembelajaran intrakurikuler melainkan juga 

menyelenggarakan pembelajaran ekstrakurikuler. Terdapat berbagai macam 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pemalang, salah satu dari sekian banyak 

ekstrakurikuler yang ada adalah ekstrakurikuler karawitan yang masuk dalam 

bidang seni. Ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang menjadi salah 

satu karawitan yang mempunyai peran penting, dan mampu membentuk siswa-

siswi anggotanya menjadi pengrawit dan sebagai pengisi tetap di kegiatan-kegiatan 

SMA Negeri 1 Pemalang. Tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk mengetahui, 

menganalasis, dan mendeskripsikan strategi pembelejaran yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler karwitan. Maka dari itu, aspek-aspek yang 

diamati adalah materi yang diberikan, dan metode yang digunakan dalam 

penyampaian materi serta sintaks (tahapan) pembelajaran.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan 

mendeskripsikan strategi pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 

Pemalang. Dengan kata lain, secara umum penelitian ini memiliki tujuan yang 

selaras dengan jenis penelitian deskriptif yaitu, untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah 

tertentu (Rachman & Tutik, 2019, hlm. 60). Dalam hal ini populasi daerah tertentu 

yang dimaksud adalah ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, karena instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau yang 

biasa disebut dengan human instrument (Rachman & Tutik, 2019, hlm.165). 

Kemudian, desain dalam penelitian ini berupa langkah-langkah peneliti mengamati 

secara pasif mengenai materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sintaks 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang,  agar 

mampu mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan strategi pembelajaran yang 

diterapkan. 

3.2 Wujud Data Penelitian 

Wujud data dalam penelitian berupa transkrip wawancara, dokumentasi foto, 

dokumentasi dokumen, dan dokumen hasil observasi partisipatif pasif dari peneliti, 

yang dikumpulkan secara umum dari pihak SMA Negeri 1 Pemalang dan secara 

khusus dari Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. 
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3.3 Asumsi Penelitian 

3.3.1 Ontologi  

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pemalang 

yang beralamatkan di Jl. Jend. Gatot Subroto, Desa Bojongbata, Kecamatan 

Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52319. Sedangkan sasaran 

penelitian ini yang merujuk pada rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu 

strategi pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. 

3.3.2 Epistemologi 

Proses penelitian dalam penelitian ini tiga tahapan yang merujuk pada 

Rachman & Tutik (2019, hlm. 167) yaitu, tahap orientasi, tahap reduksi, dan tahap 

seleksi  

3.3.2.1 Tahap orientasi 

Tahap orientasi diwujudkan dalam kegiatan studi pendahuluan yang peneliti 

laksanakan untuk mengumpulkan segala informasi mengenai subyek penelitian. 

Data dari hasil tahap ini kemudian digunakan oleh peneliti untuk menentukan fokus 

permasalahan dan tujuan penelitian yang dituliskan dalam

proposal penelitian, yaitu Strategi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawita di SMA 

Negeri 1 Pemalang. Perolehan data pada tahap ini masih beragam dan belum 

tersusun rapi, sehingga data ini harus dipilah pada tahap kedua yaitu, reduksi.

3.3.2.2 Tahap Reduksi 

Pada tahap kedua yaitu tahap reduki, peneliti menyaring dan memilah segala 

informasi yang penting dan berkaitan dengan fokus masalah yang telah ditetukan 

pada tahap orientasi. Selama tahap ini, peneliti juga terus mengumpulkan data yang 
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berasal dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi saat melakukan 

penelitian lapangan. Setelah mendapat data dari tahap orientasi dan penelitian 

lapangan, kemudian data dikelompokkan. Data dikelompokkan mejadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Hal tersebut bertujuan agar data 

yang diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti terkatit fokus masalah dan tujuan 

penelitian. Setelah data berhasil disusun dengan rapi, maka selanjutnya data dari 

tahap reduksi akan diolah pada tahap seleksi. 

3.3.2.3 Tahap Seleksi 

Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan penelitian dengan menganalisis 

data yang berasal dari tahap reduksi menggunakan teknik analisis data secara 

interaktif. Mengkomparasikan masing-masing hasil penelitian dari teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudain Peneliti menguraikan hasil 

penelitian yang telah dikomparasikan dengan teori yang digunakan. Data disajikan 

dengan terperinci untuk menentukan simpulan yang didapatkan mengenai Strategi 

Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. 

3.3.3 Aksiologi 

Merujuk pada latar belakang masalah, maka kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran Karawitan dan bisa 

dimanfaatkan bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan secara praktis, hasil dari 

penelitian ini ditujukan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran karawitan 

dapat menggunakan strategi pembelajaran yang lebih baik dan lebih variatif untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. Bagi SMA Negeri 1 Pemalang dan pihak lain, 
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penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan dan 

mempertahankan eksistensi kesenian karawitan. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah segala informasi mengenai 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. Informasi tersebut 

berupa rekaman audio wawancara  yang kemudian ditranskripkan. Wawancara 

dengan pelatih karawitan dan siswa-siswi anggota ekstrakurikuler karawitan SMA 

Negeri 1 Pemalang. Kemudian dokumen presensi anggota, dokumentasi foto 

kegiatan dan materi pembelajaran, serta tulisan hasil observasi pasif dari peneliti. 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi tambahan dari 

pihak SMA Negeri 1 Pemalang untuk menunjang dan berbuhungan dengan 

penelitian yang dilakukan. Data-data tersebut berupa dokumentasi dokumen 

mengenai gambaran umum SMA Negeri 1 Pemalang dengan segala sarana dan 

prasarananya, dokumentasi foto lingkungan sekolah, dan hasil wawancara dengan

Kepala Sekolah, Waka Bidang Sarpras, dan Waka Bidang Kesiwaan. 

Sumber data di dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik 

obrservasi pastisipatif berbentuk pasif, wawancara dengan jenis pertanyaan 

deksriptif, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang secara langsung oleh peneliti.
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Hasil dari observasi yang dilakukan adalah dokumentasi dalam bentuk foto dan 

tulisan mengenai segala informasi kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

karawitan. Kemudian merujuk pada Spradley dalam Rachman & Tutik (2019, 

hlm.179) tentang jenis pertanyaan dalam wawancara, maka wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti merupakan jenis pertanyaan deskriptif, karena pertanyaan 

yang diberikan mengarahkan narasumber untuk memberikan jawaban berupa 

gambaran mengenai topik yang ditanyakan. Hasil wawancara ini berupa 

dokumentasi rekaman audio dan dituanglan dalam bentuk dokumentasi transkrip 

wawancara. Selanjutnya, teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data pendukung terkait permasalahan penelitian.

“Data yang dikumpulkan dari teknik dokumentasi berupa tulisan dan gambar” 

(Rachman & Tutik, 2019, hlm. 184). Dokumen tulisan dalam penelitian ini 

berbentuk catatan sejarah, gambaran umum dan berbagai informasi mengenai 

sarana-prasarana SMA Negeri 1 Pemalang dan ekstrakurikuler karawitan, biografi 

pelatih, anggota ekstrakurikuler karawitan, serta visi misi sekolah dan struktur 

organisasinya. Kemudian dokumen gambar dalam penelitian ini berupa foto sarana-

prasarana, lingkungan, dan kegiatan sekolah, foto pelatih ekstrakurikuler karawitan.

3.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga 

instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Rachman & Tutik 

(2019, hlm. 165), “instrumen dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri, maka peneliti harus berbekal teori dan wawasan yang luas serta 

mampu mengkonstruksi objek penelitian menjadi lebih jelas”. Berbekal 
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pemahaman tentang metode penelitian kualitatif, pedagogi, dan ilmu karawitan, 

peneliti terjun langsung di SMA Negeri 1 Pemalang.  Pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti selama mengamati kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang didasari pada temuan-temuan fakta secara 

langsung saat penelitian berlangsung. Dengan kata lain, “pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah)” menurut Rachman & Tutik 

(2019, hlm. 179). Peniliti juga menggunakan instrumen-instrumen lain sebagai 

instrumen pendukung dan pelengkap, berupa alat perekam audio dan visual, serta 

alat tulis untuk mencatat temuan fakta-fakta baru di lapangan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitiain ini mengombinasikan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, 

teknik observasi partisipatif berbentuk pasif, teknik wawancara dengan jenis 

pertanyaan deskriptif, dan teknik dokumentasi. Menurut Rachman & Tutik (2019, 

hlm. 184), “teknik pengumpulan data seperti ini secara umum disebut dengan 

triangulasi”, sedangkan secara khusus triangulasi dalam penelitian ini termasuk 

pada kategori triangulasi teknik. Hal tersebut merujuk pada pengertian triangulasi 

teknik menurut Rachman & Tutik (2019, hlm. 184) yaitu, penggunaan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapat data dari sumber yang sama. 

Teknik yang berbeda-beda dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, sedangkan sumber data yang sama adalah 

ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. Berikut bagan triangulasi 

teknik dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini. 
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Bagan 3.1 Triangulasi Teknik 

(Sumber : Rachman & Tutik, 2019, hlm.184) 

 

3.6.1 Observasi   

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan observasi adalah 

mengamati dan memperhatikan proses kegiatan pembelajaran esktrakurikuler 

karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. Menurut Rachman & Tutik (2019, hlm. 165) 

“penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam perolehan datanya tidak dipandu 

oleh teori, melainkan dipandu oleh fakta di lapangan”. Akan tetapi peneliti tetap 

memusatkan fokus utama yang peneliti amati selama melakukan observasi. Adapun 

fokus utama yang menjadi panduan peneliti saat melaksanakan observasi adalah 

mengenai strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru, dengan mengamati, (1) 

tahapan strategi pembelajaran; (2) metode pembelajaran; (3) materi pembelajaran, 

selama kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler karawitan. Peneliti mengamati dan 

memerhatikan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran 

berlangsung dengan seksama tanpa melibatkan diri atau ikut berperan di kegiatan 

pembelajaran yang tengah dilakukan, sehingga observasi dalam penelitian 

Teknik Observasi 

Teknik Wawancara Teknik Dokumentasi Sumber Data 
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Sehingga dapat dikatan menggunakan observasi partisipatif dengan bentuk pasif. 

3.6.2 Wawancara  

“Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik 

tertentu” (Rachman & Tutik, 2019, hlm. 179). Wawancara ini menggunakan jenis 

pertanyan deskriptif karena mengarahkan narasumber untuk memberikan jawaban 

berupa gambaran mengenai topik yang ditanyakan. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan kepada narasumber yang telah ditentukan yaitu, kepala 

sekolah, waka kesiswaan, waka sar-pras, guru  dan siswa anggota ekstrakurikuler 

karawitan SMA Negeri 1 Pemalang. Hasil wawancara peneliti dengan guru dan 

siswa ekstrakurikuler karawitan sebagai sumber data primer, karena wawancara 

bertujuan untuk mendapat informasi mengenai fokus masalah dan tujuan penelitian 

ini, yaitu strategi pembelajaran karawitan.  

Sedangkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, waka kesiswaan, dan 

waka sar-pras sebagai sumber data sekunder yang berfungsi untuk mendukung dan 

memperkuat hasil dari sumber data primer. Fokus permasalahan yang menjadi 

panduan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada fokus 

permasalahan yang diamati peneliti dalam melakukan observasi. Hal tersebut 

bertujuan agar wawancara yang dilakukan tidak melebar dari fokus permasalahan 

dan tujuan penelitian. Hasil dari semua wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

baik wawancara dengan guru ataupun dengan siswa, dalam bentuk rekaman audio 

yang kemudian diubah menjadi dokumentasi transkrip wawancara 
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3.6.3 Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data berupa informasi tentang SMA Negri 1 Pemalang dan ekstrakurikuler 

karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. Menurut Sugiyono dalam Rachman & Tutik 

(2019, hlm. 184) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Data 

yang diperoleh melalui teknik dokumentasi sebagian merupakan bagian dari 

sumber data primer dan sebagian lagi merupakan bagian dari sumber data sekunder 

yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh melalui 

teknik observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi 

dalam bentuk tulisan, berupa catatan sejarah dan berbagai informasi mengenai 

sarana-prasarana SMA Negeri 1 Pemalang dan ekstrakurikuler karawitannya, 

biografi pelatih, anggota ekstrakurikuler karawitan, serta visi misi sekolah dan 

struktur organisasinya. Sedangkan data dokumentasi dalam bentuk gambar, berupa 

foto sarana-prasarana sekolah, lingkungan sekolah, kegiatan-kegiatan yang 

dilakasanakan oleh sekolah, dan foto pelatih ekstrakurikuler karawitan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dari awal proses penelitian. 

Dimulai dari tahap orientasi, tahap reduksi, dan tahap seleksi yang kemudian 

disajikan dalam laporan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini melalui 

tiga tahapan yang merujuk pada Miles & Huberman dalam Rachman & Tutik (2019, 

hlm. 190), dimana analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan 

yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan dan verifikasi. 
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3.7.1 Reduksi Data  

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

dengan memilah data yang berkaitan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, 

yaitu mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan strategi pembelajaran 

ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. Dalam mereduksi data 

peneliti juga berpedoman pada panduan observasi dan wawancara. Data 

dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer disusun 

berdasar hasil temuan selama melakukan observasi partisipatif berbentuk pasif 

dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler karawitan, wawancara dengan guru 

dan siswa-siswi anggota ekstrakurikuler karawitan, dan dokumentasi mengenai 

kegiatan dan informasi ekstrakurikuler karawitan. Data sekunder disusun berdasar 

hasil observasi dan dokumentasi di lingkungan SMA Negeri 1 Pemalang serta hasil 

wawancara peneliti dengan kepala sekolah, waka kesiswaan, dan waka sar-pras. 

Dari data yang dikelompokkan dan disusun rapi tersebut, peneliti memperoleh 

kemudahan dalam pengolahan data. 

3.7.2 Penyajian Data  

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tulisan bersifat naratif dan 

deskriptif, karena lebih tepat untuk penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penyajian data dalam penelitian ini merujuk pada panduan teknik 

observasi yang dikomparasikan dengan hasil dari teknik wawancara, dan 

dokumentasi, yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sajian data dituangkan 

dalam bab kelima, temuan dan pembahasan.  Pada sajian data ini, peneliti juga 

mengkomparasikan data hasil penelitian dengan teori yang digunakan peneliti 
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untuk mempermudah tahap penarikan simpulan dan verifikasi. 

3.7.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Setelah peneliti melakukan komparasi data dari hasil penelitian dengan teori 

yang digunakan peneliti, kemudian peneliti menentukan simpulan. Komparasi 

antara data dengan teori dilakukan untuk menghasilkan simpulan yang jelas dan 

bermakna serta teruji. Hal tersebut  merujuk pada Rachman & Tutik (2019, hlm. 

194) yang menyatakan bahwa “simpulan yang kredibel adalah simpulan yang 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten”. Berikut analisis data dalam 

penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Model Interaktif Analisis Data 

(Sumber : Rachman & Tutik, 2019, hlm. 191) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pintu Gerbang SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019) 

 

SMA Negeri 1 Pemalang merupakan sekolah yang berlokasi di Jl. Jendral 

Gatot Subroto No.1, desa Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, 

Jawa Tengah. Didirikan oleh Panitia SMA Persiapan Pemalang pada tahun 1961, 

dibangun di atas lahan seluas ± 24.990 m2 dan resmi menjadi SMA Negeri 1 

Pemalang pada tahun 1963. Jalan Jendral Gatot Subroto merupakan jalur utama dari 

wilayah selatan Kabupaten Pemalang menuju pusat Kota Pemalang yang berada 

dibagian utara. Jalur tersebut dimulai dari Moga – Randudongkal – Bantarbolang – 

Pemalang. Lokasi ini menjadikan SMA Negeri 1 Pemalang mudah diakses dari 
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berbagai wilayah Kabupaten Pemalang dengan mengenakan berbagai 

modatranspotasi umum dan pribadi. Moda transportasi umum yang dapat 

dikenakan untuk menuju sekolah ini adalah Bus Umum Antar Kota jurusan 

Purwokerto – Pemalang, Purwokerto – Pekalongan, dan Purwokerto – Tegal. Bus 

umum antar kota ini biasa dikenakan oleh siswa – siswi SMA Negeri 1 Pemalang 

yang berdomisili di wilayah selatan Kabupaten Pemalang, seperti Bantarbolang. 

Selain moda transportasi umum berupa bus antar kota, terdapat moda transportasi 

umum lain, yaitu angkutan umum dalam kota jurusan Kramat – Sirandu dan Jebed 

– Sirandu yang biasa dikenakan oleh siswa – siswi SMA Negeri 1 Pemalang yang 

berdomisili di wilayah selatan Kecamatan Pemalang, seperti Sungapan, Paduraksa 

dan Sewaka. Terdapat angkutan umum dalam kota yang lain, yaitu jurusan Sirandu 

– Pasar Pagi yang biasa dikenakan oleh siswa – siswi SMA Negeri 1 Pemalang yang 

berdomisili di sekitar Kota Pemalang yang berada di utara Kecamatan Pemalang 

seperti, Kebondalem, Mulyoharjo, dan Pelutan. Sedangkan untuk menuju SMA 

Negeri 1 Pemalang dari wilayah utara Kabupaten Pemalang, terdapat bus umum 

dalam kota jurusan Sirandu – Comal.  

SMA Negeri 1 Pemalang dibangun di desa Bojongbata dengan lahan seluas 

± 24.990 m2 yang berbatasan langsung dengan dua tempat ikonik kota pemalang. 

Berada tepat disamping kiri sekaligus batas sebelah selatan, terdapat Taman Patih 

Sampun yang merupakan ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Pemalang. 

Tepat disamping kanan sekaligus batas sebelah utara, terdapat Stadion Mochtar 

Pemalang yang merupakan stadion sepak bola utama di Kabupaten Pemalang. 

Kedua tempat ikonik Kota Pemalang tersebut mengapit SMA Negeri 1 Pemalang 
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yang berada ditengah – tengahnya yang hanya tersekat oleh pagar tembok. 

Kemudian untuk batas timur dari SMA Negeri 1 Pemalang adalah MA N Pemalang 

dan wilayah perumahan desa bojongbata. Batas barat SMA Negeri 1 Pemalang 

adalah Gedung Aula SMA Negeri 1 Pemalang sendiri yang terpisah dari gedung 

utama dan wilayah persawahan. SMA Negeri 1 Pemalang juga terletak ditengah 

wilayah terpelajar yang mendukung iklim dan lingkungan belajar yang baik. 

Dikatakan berada di tengah wilayah terpelajar karena SMA Negeri 1 Pemalang 

berdekatan dengan beberapa sekolah lain, diantaranya yaitu SMP Negeri 3 

Pemalang dan SMK Negeri 1 Pemalang disebelah selatan yang berjarak ± 350m, 

kemudian MA Negeri Pemalang dan MTs Model Pemalang di sebelah timur yang 

berbatasan langsung dengan SMA Negeri 1 Pemalang, serta SLB Negeri 1 

Pemalang dan SMK 1 Muhammadiyah Pemalang di sebelah utara yang berjarak ± 

600m. Kemudahan akses dari berbagai wilayah Kabupaten Pemalang dan terletak 

di tengah wilayah terpelajar menjadikan lokasi SMA Negeri 1 Pemalang sangat 

strategis.  

Sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Pemalang dimulai pada tahun 1961.  Pada 

tahun 1961 dibentuk Panitia SMA Persiapan Pemalang yang terdiri dari unsur 

Pemerintah Kabupaten Pemalang, guru – guru SGA Negeri Pemalang dan guru – 

guru SMP Negeri 1 Pemalang dengan pembagian tugas dari unsur Pemerintah 

Daerah Pemalang mendapat tugas untuk menyiapkan gedung, sedangkan dari unsur 

pendidik mendapat tugas membuka SMA Persiapan. Dalam perkembangannya 

kedua unsur tersebut pada tanggal 16 Agustus 1962 telah dibuka SMA 

Persiapandengan sebanyak 3 kelas menempati gedung SGA Negeri  Pemalang. 
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SMA Persiapan dengan Kepala Sekolah Bapak R Mardikun dan guru pengajar dari 

SGA Negeri Pemalang dan Departemen Agama Pemalang. Setelah panitia berhasil 

membeli tanah penduduk di desa Bojongbata ± 9635 m2  dan membangun 2 lokal 

pertama, maka 2 lokal yang ada di SGA Negeri Pemalang dipindahkan ke ruang 

baru di Sirandu Pemalang dan satu kelas masih menempati gedung SGA Negeri 

Pemalang. Pada awal berdiri sebagai Kepala Sekolah adalah Bapak Endro 

Soewaryo, B.A. dan wakil Kepala Sekolah Bapak Soedjono Sajadi, B.A. Dalam 

perkembangannya gedung SMA Persiapan di Sirandu ini menjadi 3 kelas/lokal. 

Dengan terbitnya Surat Keputusan Penegerian dari Departemen P dan K nomor 

akte: 59/BK/B/III tanggal 25 Juli 1963 SMA persiapan berubah status menjadi 

SMA Negeri Pemalang.  

4.1.2 Prasarana dan Sarana 

 SMA Negeri 1 Pemalang memiliki prasarana dan sarana yang digunakan 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Prasarana dan sarana di SMA Negeri 1 

Pemalang mendapat perawatan rutin yang dilakukan setiap 2 kali dalam 1 semster 

agar tetap terjada dalam kondisi yang baik, tidak menghambat pembelajaran.

4.1.2.1 Prasarana Sekolah 

Prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pemalang untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran meliputi : 

(1) Gedung Sekolah 

SMA Negeri 1 Pemalang memiliki gedung sekolah dengan arsitektur 

modern, dalam kondisi yang layak dan didominasi gedung bertingkat setelah 

dilakukan renovasi. Bernuansa hijau, sejuk dan teduh dengan banyak ditanami 
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pohon peneduh yang menciptakan suasana nyaman dan kondusif bagi siswa dalam 

belajar. Gedung sekolah SMA Negeri 1 Pemalang terdiri dari, 40 ruang kelas, satu 

ruang guru, satu ruang kepala sekolah, satu ruang BK, satu ruang TU, satu ruang 

manajemen mutu dan satu pos keamanan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Gedung Sekolah  SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019) 

 

(2) Laboratorium 

SMA Negeri 1 Pemalang juga dilengkapi dengan laboratorium IPA guna 

menunjang kegaiatan praktik mata pelajaran IPA. Ada tiga ruang laboratorium IPA 

yang tersedia, yaitu satu ruang laboratorium biologi, satu ruang laboratorium kimia, 

dan satu ruang laboratorium fisika. Letak loaboratorium biologi dan kimia 

bersebelahan dibagian tengah sekolah, sedangkan laboratorium fisika terpisah 

berada dibagian gedung sekolah area belakang. Setiap laboratorium dilengkapi, 

papan tulis, satu LCD Proyektor, dan alat – alat praktikum. Selain itu, SMA Negeri 

1 Pemalang juga memiliki laboratorium bahasa yang terletak di lantai dua, 
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bersebalahan dengan laboratorium komputer. Laboratorium ini juga berjumlah satu 

ruangan dilengkapi dengan 36 set peralatan Lab Bahasa, papan tulis, LCD 

Proyektor dan tiga buah AC. Kemudaian, di SMA Negeri 1 Pemalang juga terdapat 

laboratorium lomputer yang juga terletak di lantai dua. Terdapat dua ruangan 

laboratorium yang dilengkapi  enam AC, satu LCD Proyektor, satu papan tulis, 

sepasang speaker, dan 36 set komputer di masing – masing ruangan yang terkoneksi 

dengan jaringan internet. Selain untuk proses pembelajaran, laboratorium ini juga 

digunakan untuk penyelenggaraan tes harian online, simulasi pendaftaran peserta 

didik baru, dan ujian nasional berbasis komputer. 

(3) Ruang Kesenian  

Ruang kesenian dibagi menjadi dua, yaitu ruang musik dan ruang karawitan  

(3.1) Ruang Musik 

Ruang Musik SMA Negeri 1 Pemalang terletak dibagian gedung sekolah 

area belakang, berhadapan dengan ruang karawitan. Ruangan ini adalah salah satu 

ruangan terluas karena dapat menampung sekitar ± 50 siswa yang dilengkapi 

dengan 1 buah gitar elektrik, 2 buah gitar akustik – elektrik, 1 set drum, 1 buah gitar 

bass elektrik, 2 buah keyboard arranger, 2 mic vokal wireless, 2 mic vokal kabel, 1 

buah mixer, 4 buah amplifier, 6 AC, dan papan tulis.  

(3.2) Ruang Karawitan 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ruang karawitan berada di depan 

ruang musik dan bersebelahan dengan perpustakaan SMA Negeri 1 Pemalang. 

Ruangan ini khusus diperuntukan untuk kegiatan ekstrakurikuler karawitan,apasitas 

± 32-37 siswa,  dengan, dua buah papan tulis, dan satu set gamelan Jawa.   



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Ruang Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 

 

(4) Aula 

 

SMA Negeri 1 Pemalang memiliki gedung aula yang terpisah dengan 

gedung sekolah, yaitu berletak disebrang gedung sekolah, di sebelah timur. Aula 

dengan  bentuk bangunan yang sederhana, dengan 1 pintu utama, 6 pintu samping 

(3 kanan dan 3 kiri), 1 panggung pertunjukan, 1 ruang backstage, 2 toilet, dan 

memiliki ruang tengah  berkapasitas ± 500 orang. Selain bangunannya yang 

sederhana, aula ini dikelilingi pohon – pohon peneduh yang membuat suasana aula 

menjadi sejuk. Pada bagian halaman samping aula, terdapat lapangan voli, lapangan 

basket, dan lapangan lompat jauh yang biasa dikenakan untuk kegiatan praktik mata 

pelajaran penjasorkes. Aula ini biasa digunakan sebagai tempat berkumpul untuk 

kegiatan – kegiatan sekolah seperti latihan rutin Pramuka, lomba pada kegiatan 

tengah semester atau hari besar sekolah lainnya, ujian praktik mata pelajaran seni
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budaya (seni musik dan seni tari), dan pelatihan ESQ, serta kegiatan Bedah Kampus 

guna memperkenalkan perguruan – perguruan tinggi besar di Indonesia kepada 

siswa – siswi SMA Negeri 1 Pemalang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Aula SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi OSIS-MPK 2019)  

 

(5) Perpustakaan 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Pemalang bersebelahan dengan Masjid Darul 

Hafidz dan Ruang Karawitan, terletak di gedung sekolah area belakang. 

Perpustakaan ini memiliki nama Perpustakaan Flamboyan. Memiliki dua ruangan 

yaitu ruangan sekretariat dan ruangan membaca yang cukup luas dan nyaman. 

Kapastias ruang membaca ini kurang mampu menampung sekitar 32 siswa atau satu 

kelas. Dilengkapi dengan 3 AC, 2 buah meja besar dan beberapa kursi,   8 meja 

khusus   membaca,    dan   3   buah   komputer   yang   terhubung   dengan  internet.
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Gambar 4.5 Ruang Baca Perpustakaan SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi OSIS-MPK 2018) 

 

Perpustakaan Flamboyan memiliki koleksi buku berjumlah 2.350 eksemplar 

yang diolah mengenakan sistem pengolahan DDC (Desimal Dewey Klasifikasi),  

dengan pengelompokan sebagai berikut :  

000 Karya umum sebanyak 120 judul buku  

100 Filsafat sebanyak 30 judul buku  

200 Agama sebanyak 95 judul buku  

300 Ilmu Sosial sebanyak 220 judul buku  

400 Bahasa sebanyak 210 judul buku  

500 Ilmu murni sebanyak 100 judul buku  

600 Ilmu terapan sebanyak 94 judul buku  

700 Seni/olah raga sebanyak 60 judul buku  

800 Kesusastraan/fiksi sebanyak 630 judul buku  

900 Geografi/sejarah sebanyak 270 judul buku 
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Kemudian, perpustakaan flamboyan juga memiliki koleksi majalah berjumlah 41 

eksemplar, surat kabar 203 eksemplar, dan koleksi buku paket sejumlah 1400 

eksemplar.  

(6) Ruang multimedia 

Ruang multimedia SMA Negeri 1 Pemalang terletak di lantai 2 gedung 

sekolah, bersebelahan dengan laboratorium bahasa dan komputer. Terdapat dua 

ruang yaitu multimedia 1 dan multimedia 2, yang masing – masing ruangan 

dilengkapi dengan 18 set komputer, 2 LCD Proyektor, 2 speaker, dan  3 AC. 

Ruangan ini digunakan untuk rapat internal sekolah, simulasi penerimaan siswa 

baru, dan ruang pertemuan kunjungan studi banding.  

(7) Unit Kesehatan Sekolah  

Unit Kesehatan Sekolah yang disediakan oleh SMA Negeri 1 Pemalang 

terletak di gedung sekolah area depan. UKS ini dijaga langsung oleh satu perawat 

dn memiliki rungan yang bersih, rapi, sejuk dengan dilengkapi dengan obat – 

obatan untuk penanganan pertama sakit ringan, 2 alat tensi darah, 2 timbangan, 1 

tabung oksigen besar, 4 tabung oksigen kecil, 1  stetoskop, dua ruang bilik 

perawatan putra dan putri yang terpisah dan tersedia alat pengecek golongan darah. 

Pihak SMA Negeri 1 Pemalang menjalin kerjsama dengan pihak puskesmas 

terdekat yaitu puskesmas Kebondalem. 

(8) Taman Sekolah 

Nuansa hijau dan sejuk di SMA Negeri 1 Pemalang semakin terasa dengan 

adanya taman sekolah yang dilengkapi dengan gazebo dan kolam ikan. Ada dua 

taman sekolah di SMA Negeri 1 Pemalang, satu terletak di area halaman tengah 
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gedung sekolah, dan satu lagi terletak di gedung sekolah area belakang, 

bersebelahan dengan perpustakaan.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Taman SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi OSIS-MPK 2019) 

 

4.1.2.2 Sarana Sekolah 

 Terdapat beberapa sarana sekolah yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 

Pemalang meliputi,  

(1)  Alat Tulis Kelas  (Papan Tulis Putih, Spidol, Penggaris, dll),  

(2)  Satu Proyektor di setiap ruang kelas  

(3)  Satu Skrin Monitor di setiap ruang kelas  

(4)  Lampu di semua sudut gedung sekolah  

(5)  Sepasang speaker di setiap kelas.  

(6)  CCTV di sudut – sudut gedung. 

(7)  Meja dan kursi untuk guru dan siswa.  

4.1.3 Fasilitas Layanan Sekolah 

Terdapat banyak fasilitas layanan sekolah yang disediakan oleh SMA Negeri 

1 Pemalang meliputi, beasiswa prestasi bagi siswa-siwi berprestasi, beasiswa 
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kurang mampu, beasiswa alumni yang bersumber dari ikatan alumni SMA Negeri 

1 Pemalang, dana sosial siswa, pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan 

puskesmas kebondalem, dokter dan perawat yang stanby, perpustakaan digital, 

akses internet gratis di lingkungan sekolah, tes toefl, bimbingan lomba (olimpiade, 

mata pelajaran, keterampilan) layanan bimbingan dan konseling selama jam 

pelajaran, bursa perguruan tinggi ternama setiap tahun, klinik semua mata pelajaran 

untuk pendalaman materi pelajaran di luar jam sekolah, dan ekstrakurikuler sebagai 

sarana penyaluran bakat dan minat serta melestarikan seni tradisi bangsa dengan 

pelatih yang ahli di bidangnya. 

4.1.4 Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang merupakan salah satu  

kegiatan ekstrakurikuler seni yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Pemalang, 

yang mulai dilaksanakan pada tahun 2008 hingga sekarang. Dipimpin oleh Bapak 

Noor Ali Santosa, S.Pd selaku guru pendidikan seni tari di SMA Negeri 1 Pemalang 

yang juga menjabat sebagai pelatih karawitan. Pusat kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan sebelumnya mengalami perpindahan ruangan, yaitu dari ruang musik 

kemudian lobi sekolah dan terakhir di ruang karawitan. Ruangan yang sebelumnya 

diperuntukan sebagai ruang kelas dengan ukuran 9X8 m, dilengkapi dengan 2 

papan tulis putih, 1 penghapus, 1 penggaris segitiga ukuran besar, 3 spidol papan 

tulis, 2 kipas angin, lantai beralas karpet, dan tentunya memiliki satu set gamelan 

yaitu gamelan Jawa. Anggota ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang, 

terdiri dari berbagai jurusan (MIA, IIS, dan IBB)  dengan dominasi anggota berasal 

dari siswa kelas XI. Perekrutan anggota ekstrakurikuler karawitan dilakukan secara 
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terbuka dan tidak mengenakan tes, sehingga semua siswa SMA Negeri 1 Pemalang 

diperbolehkan mendaftar dan mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi 

anggota. Jumlah anggota dari ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

saat ini adalah sebanyak 32 siswa, dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Sembilan siswa kelas X  terdiri dari 3 siswa jurusan MIA dan 6 siswa jurusan 

IIS,  

(2) Dua puluh tiga siswa kelas XI terdiri dari 15 siswa jurusan IBB, 4 siswa 

jurusan MIA, dan 4 siswa jurusan IIS. 

Layaknya ekstrakurikuler lainnya, ekstrakurikuler karawitan juga memiliki 

kegiatan rutin, yaitu latihan rutin setiap hari Jum’at mulai pukul 13.00 WIB – 15.00 

WIB di ruang karawitan. Menggunakan sistem acak dan saling bergantian dalam 

memainkan instrumen, membuat siswa – siswi mampu mempelajari masing – 

masing instrumen dalam karawitan. Materi yang diberikan oleh pelatih disusun 

berdasar kemampuan dan kebutuhan siswa, diberikan secara bertahap dari awal 

pengenalan dan cara memainkan instrumen karawitan, sehingga siswa tidak merasa 

terbebani pada saat proses latihan. Latihan rutin ini bertujuan untuk persiapan 

tampil pada saat acara – acara besar di sekolah, diantaranya adalah Kegiatan Tengah 

Semester, Class Meeting, Gelar Karya Siswa, dan Wisuda. Bapak Muh. Fatoni, 

S.Pd kembali meemberikan penuturan mengenai keberadaan ekstrakurikuler 

karawitan yang memang diperuntukan untuk mengisi pada momen – momen 

penting di sekolah dan apabila ada permintaan dari pihak luar. Keberadaan 

ekstrakurikuler karawitan ini sendiri memiliki peranan penting bagi SMA Negeri 1 

Pemalang. Hal tersebut mengacu pada penuturan dari Bpk. Muh. Fatoni, S.Pd, 
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selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Pemalang yang menjelaskan bahwa, 

ekstrakurikuler yang di bidang seni ini diakui sangat dibutuhkan keberadaannya 

sebagai kearifan lokal,  menguri – uri budaya asli jawa, yang juga berfungsi untuk 

pendidikan karakter yaitu pembentukan etika, sopan – santun, dan sikap 

menghargai budaya asli bangsa. Eksistensi ekstrakurikuler karawitan juga menjadi 

tumpuan kegiatan pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional di lingkungan 

SMA Negeri 1 Pemalang.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019)

Ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang dipimpin dan dilatih 

oleh Bpk. Noor Ali Santosa, S.Pd selaku guru mata pelajaran pendidikan seni tari. 

Bapak Noor Ali Santosa lahir di Pemalang tanggal 08 April 1965. Berdomisili di 

Griya Pelutan Indah, Pemalang, Jl. Jati 2 no.47, RT 01/RW 03. Bapak Noor Ali 

memiliki riwayat pendidikan, SD Negeri 01 Kebondalem, SMP Negeri 4 Pemalang, 

SPG Pemalang, D3 IKIP Semarang (Jurusan Seni Tari), dan S1 UNNES (Jurusan 

Sendratasik, Prodi Pendidikan Seni Tari). Beliau sudah melatih karawitan di SMA 
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Negeri 1 Pemalang semenjak pertama kali diadakannya ekstrakurikuler karawitan, 

yaitu pada tahun 2008 hingga sekarang. Tidak dipungkiri bahwa beliau memiliki 

andil yang besar dan peranan penting bagi Ekstrakurikuler Karawitan, karena berkat 

beliau Ekstrakurikuler Karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang dapat dilaksanakan 

dengan baik dan tetap bertahan keberadaannya hingga sekarang. Beliau adalah 

orang yang santun, sabar, dan ramah dengan keilmuan yang tinggi dalam bidang 

karawitan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Foto Profil Pelatih  Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi TU SMA Negeri 1 Pemalang, 15 Maret 2019) 

 

4.2 Strategi Pembelajaran Ekskul Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

Strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam segala bentuk 

kegiatan pembelajaran. Baik kegiatan pembelajaran intrakurikuler, juga 

pembelajaran ekstrakurikuler. Sangat penting bagi guru untuk menerapkan strategi 

pembelajaran yang tepat, guna mempermudah dan memperlancar proses 

penyampaian ilmu dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran 

yang tepat, dengan menyesuaikan segala kondisi yang ada di tempat kegiatan 
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pembelajaran, mampu memberi pengaruh yang besar terhadap keoptimalan 

kegiatan pembelajaran. Terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien 

merupakan hal yang harus dicapai oleh guru, dan strategi pembelajaran adalah 

jawaban untuk mewujudkannya. Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan antara 

pembelajaran kegiatan intrakurikuler dengan kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya RPP di dalam kegiatan 

pembelajaran ekstrakurikuler. Guru hanya menentukan garis besar tujuan 

pembelajaran, tetapi guru menerapkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran 

yang diterapkan oleh pelatih ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

juga tidak berbeda dengan strategi pembelajaran pada pembelajaran kegiatan 

intrakurikuler, yaitu strategi pembelajaran diterapkan melalui prosedur yang 

sistematis atau memiliki sintaks (tahap pembelajaran), penentuannya menyesuaikan 

kondisi (materi dan tujuan pembelajaran), dan mengambil dari teori yang sudah ada. 

Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, selama mengamati proses 

pembelajaan dalam kegiatan rutin ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 

Pemalang. 

4.2.1 Kegiatan Awal Semester 

Pada tahap awal ini, guru memberi pengetahuan dasar tentang belajar 

karawitan agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga 

pembelajaran berjalan lebih efektif. Guru juga membebaskan siswa untuk memilih 

instrumen karawitan yang akan dimainkan. Selanjutnya langkah konkrit yang 

dilakukan oleh guru ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1  Pemalang  dalam 

mempersiapkan  siswa-siswinya  adalah  dengan   memberikan   materi   awal   yang 
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mempersiapkan siswa-siswinya adalah dengan memberikan materi awal yang 

fundamental dalam belajar ekstrakurikuler karawitan. Materi awal tersebut berupa 

pengenalan alat-alat karawitan, jenis-jenis laras, notasi dan irama. Titik fokus guru 

dalam pemberian materi awal pada kegiatan pendahuluan ini adalah pada 

penjelasan tentang materi irama dan notasi kepada siswa.  

Guru beranggapan bahwa untuk mempermudah siswa dalam belajar 

karawitan, siswa harus paham terlebih dahulu tentang irama dan notasi. Jika irama 

dan notasi sudah dipahami oleh siswa, maka akan memudahkan siswa dalam belajar 

karawitan. Selain itu guru menerapkan sistem rolling, dilakukan setiap dua kali 

putaran permainan karawitan yang bertujuan agar semua siswa mendapat 

kesempatan mempelajari semua instrumen karawitan. Berikut penuturan dari bapak 

Noor Ali, 

 “Diawal pertemuan waktu awal semester itu, pasti saya bebaskan anak-anak 

untuk memilih alat karawitan sesuai dengan kemauannya. Karena saya pun 

tidak ingin ada paksaan dalam diri siswa dalam belajar karawitan. Kalau anak 

sudah pegang alat yang sesuai maunya kan nanti dia jadi enjoy Mas belajar 

karawitannya. Tapi tetap saya berlakukan rolling supaya merata.” 

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pada pembelajaran awal semester kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan, guru memberikan pengenalan irama dan notasi kepada 

siswa melalui materi gendhing gangsaran sebelum memasuki materi 

lanjutan. Gendhing Gangsaran yaitu betuk gendhing yang memiliki susunan yaitu 

terdapat delapan thuthukan balungan, tiga kempulan, empat kenongan, dan tabuhan 

gong selalu dibarengi dengan kenong. Materi gendhing gangsaran diberikan pada 

awal pembelajaran karena bertujuan untuk pengenalan irama dan notasi karawitan 

kepada siswa. Pemilihan materi tersebut murni berdasar keputusan guru 



66 

 

sepenuhnya berdasar pengetahuan, referensi, dan pengalaman guru. Berikut 

penuturan bapak Noor Ali mengenai pembelajaran gendhing gangsaran :

 “Pertama saya ajari materi – materi pengenalan notasi dan irama terlebih 

dahulu dengan gangsaran 1 dan gangsaran 2, jadi supaya siswa paham dengan 

irama. Jika siswa sudah memahami irama maka siswa otomatis akan bisa 

menabuh gamelan dengan baik.” 

Berdasar temuan di atas, terlihat bahwa pembelajaran ekstrakurikuler karawitan 

dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama dalam satu kelas yang dimana 

ini adalah bentuk pola pengajaran karawitan Latihan Bareng (Palgunandi, 2002, 

hlm.34.-36).  

4.2.2 Kegiatan Pembelajaran Rutin 

Kegiatan pembelajaran rutin ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 

Pemalang dilaksanakan setiap hari Jum’at pukul 13.00 WIB di ruang karawitan 

SMA Negeri 1 Pemalang.  Pada kegiatan ini, pembelajaran berpusat pada guru 

dimana guru menjadi sumber ilmu dan menjadi pemegang penuh peran dalam 

pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran ekstrakurikuler 

karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang mengenakan pendekatan teracher-centered 

dan pola pengajaran karawitan merguru.  

Ada beberapa perbedaan antara pembelajaran  rutin ekstrakurikuler karawitan 

dengan kegiatan awal semester yaitu, pada awal semester masih diterapkan rolling 

pada seluruh pemain instrumen karawitan. Sedangkan pada pembelajaran rutin, 

rolling tetap dilaksanakan terkecuali pada pemain instrumen bonang barung dan 

bonang penerus. Hasil wawancara siswa yang dilakukan oleh peneliti, siswa 

menuturkan khusus untuk bonang barung dan bonang penerus tidak dirolling karena 

dianggap instrumen yang paling sulit utuk dipelajari. Cukup dua orang tetap yang 
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dipilih oleh guru, sehingga mereka akan fokus berlatih bonang barung dan bonang 

penerus. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Yasmin (17 Tahun) anggota 

ekstrakurikuler karawitan,

 “Sistem belajarnya sih biasanya rolling Mas. Apalagi waktu masih awal 

semester itu pasti muter. Setelah main instrumen ini, nanti pindah ke samping 

kanannya, terus muter sampai merata. Jadi temen-temen pernah ngerasain 

main semua alat gamelannya. Terkecuali kalau sudah pertemuan kedua atau 

ketiga, pemain bonangnya tidak dirolling, mereka jadi pemain tetap dan yang 

milih pemainnya Pak Noor Ali, Mas”. 

 

Perbedaan lain adalah dalam hal materi tentunya, jika pada awal semeter siswa 

mempelajari gandhing gangsarn sebagai sarana pengenalan irama dan cara 

membaca notasi karawitan, pada pembelajaran rutin siswa mempelajari materi 

gendhing dan sudah dianggap mampu mempelajari gendhing secara mandiri. 

Sehingga peran guru dalam hal ini adalah membimbing latihan yang dilakukan oleh 

siswa. Perbedaan yang terakhir adalah pada kegiatan awal pembelajaran, dimana 

pada awal pembelajaran, siswa secara mandiri menempatkan diri pada posisi 

masing – masing dan memulai latihan bersama selama 5 – 10 menit dengan guru 

yang berperan sebagai pengamat. Berikut adalah tahap pembelajaran rutin 

ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Proses pembelajaran rutin dalam ekstrakurikuler karawitan 

dilakukan secara bertahap yaitu : 

4.2.2.1 Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 

Menyampaikan tujuan atau garis besar materi dan keterampilan yang akan 

dipelajari, agar siswa menyadari dan mengetahui apa yang harus dipelajari untuk 

mencapai tujuan tersebut. Menurut penuturan siswa, umumnya dalam 1 - 2 kali 

pertemuan fokus untuk mempelajari permainan 1 buah gendhing. Apabila tingkat 
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kesulitan gendhing masuk dalam kategori tinggi, maka bisa lebih dari dua kali 

pertemuan. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Noor Ali, sebagai berikut : 

 “Setelah anak – anak paham dengan irama maka pembelajaran karawitan 

akan lebih mudah. Seperti yang tadi kamu lihat, anak – anak sudah bisa 

belajar mandiri. Kalau untuk gendhing – gendhing yang mudah cukup 1 – 2 

kali latihan pertemuan, terkecuali untuk gendhing – gendhing yang agak 

sulit memang harus sering diulang.” 

Ekstrakurikuler karawitan ini sendiri mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

menguri-uri budaya asli jawa dan sebagai sarana pendidikan karakter pada siswa. 

Kehadirannya dirasa sangat penting bagi proses pendidikan siswa, dan hal tersebut 

dikemukakan oleh bapak Fatoni selaku Waka bidang Kesiswaa SMA Negeri 1 

Pemalang,  

 “Mengenai keberadaan ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 

Pemalang sendiri ya memang sangat dibutuhkan, karena sebagai karifan 

lokal bagi siswa. Tujuannya pun jelas untuk menguri-uri budaya asli Jawa. 

Di sisi lain, karawitan ini ka dalam permainannya mengedepankan 

kehalusan rasa ya mas, untuk pendidikan karakter juga. Jadi dengan 

kehalusan rasa yang diasah ini diharapkan pembentukan karakter, etika, dan 

sopan santun siswa”. 

 

Sedangkan dari sudut pandang bapak Noor Ali menyatakan, 

 “Jelas, kalau tujuan pertama pastinya untuk melestarikan budaya Jawa ya. 

Apalagi era globalisasi sekarang ini kan budaya lokal mulai ditinggalkan. 

Lalu tujuan lainnya ya untuk dipentaskan di acara-acara sekolah, Mas. 

Seperti Gelar Kreatifitas Siswa dan Wisuda, itu pasti kita pentas di situ”. 

 

Secara garis besar tujuan pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 

Pemalang adalah untuk memunculkan kesadaran siswa dalam melestarikan budaya 

Jawa, membentuk keterampilan siswa sebagai pengrawit, dan untuk implementasi 

pendidikan karakter pada siswa. Implementasi pendidikan karakter yang dimaksud 

adalah dalam karawitan tersematkan pendidikan etika yaitu tata krama nabuh. Hal 

tersebut merupakan nilai dasar bagi pengrawit yang harus dijunjung tinggi. Nilai-
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nilai ini yang selalu ditanamkan oleh guru kepada siswa-siswi anggota 

ekstrakurikuler karawitan yaitu seperti mengharuskan instrumen karawitan untuk 

selalu dirapikan setelah dipakai dan harus disusun dengan benar. Kemudian 

melarang keras siwa-siwi untuk melangkahi instrumen karawitan. Serta memberi

teguran kepada siswa yang tidak bersikap dengan benar saat menabuh instrumen 

karawitan. Seperti duduk menyandar pada tembok, badan tidak tegap, tidak duduk 

dalam posisi sila. Bahkan bapak Noor Ali selalu memposisikan diri duduk bersila 

saat melakukan demonstrasi langsung di masing-masing instrumen. Nilai-nilai ini 

yang secara tak kentara mampu membentuk karakter etika siswa. 

4.2.2.2 Menjelaskan Materi Pembelajaran 

Sebelum menjelaskan materi pembelajaran, guru memberikan waktu 

kepada siswa sekitar 5 – 10 menit untuk latihan mandiri secara bersama-sama. 

Selama murid berlatih mandiri, guru mengamati dan kemudian menerangkan 

koreksi terhadap permainan yang masih kurang tepat dengan menggunakan metode 

ceramah dan demonstrasi.  Penjelasan materi pembelajaran diawali oleh guru 

dengan metode ceramah, yaitu menerangkan kembali partitur gendhing yang 

sedang dipelajari bersama dan menerangkan kekurangan dalam latihan mandiri 

yang dilaksanakan oleh siswa. Kemudian guru melakukan demonstrasi memainkan 

instrumen karawitan untuk semakin menguatkan penjelasan materi yang  diberikan.

Kedua metode ini dianggap yang paling efektif untuk diterapkan dalam 

pembelajaran karawitan, menurut bapak Noor Ali : 

 “Kalau mengajari karawitan, yang paling tepat adalah menggunakan  

metode demonstrasi langsung, yang diawali dengan ceramah terlebih 

dahulu.” 
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Gambar 4.9  Metode Ceramah Pelatih Ekstrakurikuler Karawitan SMA 

Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019) 

 

Metode ceramah yang digunakan merupakan keputusan yang tepat, karena 

memenuhi syarat penggunaan metode ceramah (Hardini, 2012, hlm.5). Pertama, 

jumlah khalayak banyak. Melihat jumah kehadiran siswa rata-rata 15-20 siswa. 

Kedua, guru akan memperkenalkan materi pembelajaran baru. Guru selalu 

menggunakan metode ceramah setiap memberikan materi, baik materi lama 

maupun materi baru. Ketiga, khalayak mampu menerima informasi melalui kata-

kata. Semua anggota ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang adalah 

siswa yang mampu mencerna informasi dengan baik karena sudah memasuki fase 

usia pra-remaja dan dengan keadaan fisik normal atau siswa non-berkebutuhan 

khusus. Meskipun demikian, metode ceramah masih memiliki kekurangan menurut   

(Hardini, 2012, hlm. 14-15) yaitu tidak adanya ruang diskusi sehingga siswa tidak 

dapat berpendapat. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari 

dalam penerapan metode ceramah,   sehingga   bukan    menjadi    kesalahan    guru.
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 Gambar 4.10  Demonstrasi Langsung Guru Ekstrakurikuler 

Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019) 

 

Metode Demonstrasi yang diterapkan oleh guru juga merupakan langkah yang 

tepat, karena demonstrasi adalah metode yang digunakan dalam pembentukan 

keterampilan tertentu pada siswa. sangat jelas bahwa metode demonstrasi memiliki 

kesinambungan dengan inti dari pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler karawitan 

yaitu untuk membentuk keterampilan siswa sebagai pengrawit atau pemain 

karawitan. Menurut Roestiyah (2012, hlm. 84) metode ini menjadikan perhatian 

siswa lebih dapat terpusatkan pada pelajaran yang sedang diberikan, dan kesalahan-

kesalahan yang terjadi dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh konkrit. 

Dalam proses pembelajaran kegiatan ektrakurikuler karawitan di SMA 

Negeri Pemalang, dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan awal semester dan 

kegiatan pembelajaran rutin. Meskipun terdapat perbedaan materi  di  dalam kedua 

kegiatan tersebut, tapi secara garis  besar   materi   dalam   kegiatan   ekstrakurikuler 
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karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang adalah sebagai berikut. 

(1) Teori Pengantar 

Teori pengantar ini diberikan pada saat kegiatan awal semester, berupa 

pengetahuan umum mengenai karawitan seperti jenis-jenis instrumen beserta tugas

dan fungsinya masing-masing, dan juga pengetahuan mengenai titilaras laras. 

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian nilai dasar dalam memainkan instrumen 

karawitan, yaitu berupa aturan atau tata krama dalam memainkannya. Seperti, tidak 

boleh melangkahi instrumen karawitan, tidak boleh menyusunnya secara asal, dan 

sikap duduk sila dengan pikiran tenang serta fokus dalam memainkan instrumen 

karawitan.  

(2) Materi Notasi dan Pengenalan Irama 

Notasi yang digunakan pada pembelajaran esktrakurikuler karawitan di SMA 

Negeri 1 Pemalang adalah notasi Kepatihan. Notasi kepatihan adalah notasi yang 

pada masa ini yang paling banyak digunakan sehingga notasi ini yang dipilih oleh 

guru. Contoh, titilaras slendro dalam notasi kepatihan, 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – i, dibaca 

ji – ro – lu – mo – nem – ji cilik. Kemudian titilaras pelog dalam notasi kepatihan 

adalah 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7, dibaca ji – ro – lu – pat – mo – nem – pi. Kemudian 

pengenalan irama yaitu irama lancar karena latihan membaca notasi dan mengenal 

irama dilakukan dengan memainkan Gendhing Gangsaran yang notabenenya 

memiliki jenis irama lancar. Gendhing ini adalah bentuk gendhing yang paling 

sederhana, dengan susunan delapan thuthukan balungan, tiga kempulan, empat 

kenongan, dan tabuhan    gong    selalu      dibarengi      dengan       kenong. 

Fokus pembelajaran dalam membaca notasi dan pengenalan irama yang dilakukan 
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oleh bapak Noor Ali adalah hal yang sama dengan metode pengajaran karawitan 

bapak Djianto. Seorang pengrawit asal Nganjuk, Jawa Timur, yang menekankan 

kemampuan siswa dalam membaca notasi (Purwadi, 2018, hlm.3) 

(3) Materi Lanjutan 

Materi lanjutan yang dimaksud adalah materi berupa bentuk gendhing lain, 

setelah siswa mampu menguasai permainan gendhing gangsaran. Materi lanjutan

ini diberikan untuk kebutuhan pementasan pada kegiatan sekolah. Berikut 

penuturan bapak Noor Ali, 

 “Setelah siswa sudah mampu memegang irama dengan materi gangsaran, 

maka setelah itu baru saya beri materi lain, gendhing lancaran dan bentuk 

gendhing yang lebih sulit, menyesuaikan kebutuhan dan tujuan seperti, pentas 

gelar kreatifitias siswa dan wisuda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Materi Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

Gendhing Pelog Pathet Nem Ibu Pertiwi dan Lir-ilir 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019)
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Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bawha bentuk-bentuk gendhing 

dalam materi kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang, 

adalah sebagai berikut.  

(3.1) Bentuk Gendhing secara umum 

(3.1.1) Gendhing Pelog Pathet Lima “Ojo di Pleroki” 

(3.1.2) Gendhing Pelog Pathet Nem “Ibu Pertiwi” 

(3.1.3) Gendhing Pelog Pathet Nem “Lir-ilir” 

(3.1.4) Gendhing Pelog Pathet Nem “Swara Suling” 

(3.1.5) Gendhing Pelog Pathet Barang “Gugur Gunung” 

(3.2) Gendhing berdasar bentuk 

(3.2.1) Gendhing Gangsaran 

(3.2.2) Gending Lancaran “Kebo Giro” 

(3.2.3) Gendhing Ladrang Wilujeng 

(3.2.4) Gendhing Ketawang “Ibu Pertiwi”  

(3.3) Gendhing berdasar Fungsi 

(3.3.1) Gendhing Pakurmatan “Kebo Giro” 

(3.3.2) Gendhing Klenengan “Prau Layar, Ojo di Pleroki, Caping Gunung, 

Gugur Gunung, Swara Suling dan Lir-ilir”. 

4.2.2.3 Kegiatan Inti Pembelajaran 

Kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam 

proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar (learning 

experience) siswa. Kegiatan inti di sini berupa latihan memainkan karawitan 

dengan metode drill yang dilakukan oleh siswa dengan arahan dan bimbingan oleh 
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guru. Metode drill menurut Depdikas (2008, hlm. 29) merupakan metode yang 

digunakan untuk memperoleh suatu keterampilan, sehingga metode ini sangat tepat 

untuk diterapkan dalam pembelajaran karawitan. Sedangkan bila mengacu pada 

Mudjib (1993, hlm. 223-226) maka metode drill dalam pembelajaran karawitan di 

SMA Negeri 1 Pemalang, termasuk dalam metode drill teknik belajar mandiri. 

Kemudian terdapat kelebihan metode drill menurut Roestiyah (2012, hlm.125) 

salah satunya adalah efektif untuk pembentukan keterampilan motorik. Selain 

menerapkan metode drill, secara tidak langsung guru juga menerapkan metode 

simulai dalam pembelajaran. Hal tersebut karena pembelajaran karawitan di 

ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang disajikan dengan memberikan 

pengalaman tiruan langsung sebagai pengrawit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12  Metode Simulasi Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 

Pemalang 

 (Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 
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Dalam pelaksanaannya, guru selalu memperhatikan dengan seksama latihan 

karawitan yang sedang dilakukan oleh siswa, sehingga ketika ada kesalahan atau 

kekurangan, akan segera dikoreksi. Guru akan menghampiri siswa dan memberikan 

arahan dengan demonstrasi secara langsung sesuai instrumen karawitan yang 

dimainkan oleh siswa. Guru juga selalu memberikan kesempatan dan kebebasan 

kepada siswa untuk berlatih secara mandiri di luar jam pembelajaran 

ekstrakurikuler karawitan. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Hafis (17 th) selaku 

siswa anggota ekstrakurikuler karawitan, 

 “Pak Noor Ali itu selalu mengingatkan kami untuk tetap latihan mandiri di 

luar jadwal, kalau diperlukan Mas. Apalagi kalau materi gendhingnya agak 

susah. Mangkannya kunci ruang karawitan dibawa sama ketua ekskul, jadi 

temen – temen bisa bebas akses ke ruang karawitan untuk latihan mandiri, 

asal tidak mengganggu pelajaran”. 

Melihat dari temuan di atas, terlihat bahwa terdapat pola pengajaran karawitan yang 

secara tidak langsung di terapkan, yaitu pola pengejaran ajar dhewe (Palgunandi, 

2002, hlm.34-36) dimana siswa belajar secara mandiri tanpa adanya pendampingan 

dari guru. 

4.2.2.4 Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir pembelajaran, tindakan yang dilakukan oleh guru sama 

seperti yang dilakukan oleh guru pada umumnya, yaitu memberikan penilaian 

berupa evaluasi terhadap hasil pembelajaran karawitan yang telah dilaksanakan. 

Guru juga tidak lupa untuk memeriksa pemahaman siswa tentang materi yang sudah 

dijelaskan dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait materi yang sudah 

diberikan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dan menentukan 

materi yang akan dipelajari pada pertemua selanjutnya, karena pemahaman siswa 
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tentang materi yang telah diberikan sangat mempengaruhi alur dari proses 

pembelajaran yang tengah dilaksanakan. Hasil tersebut guru juga dapat melakukan 

koreksi untuk diri sendiri dan menentukan langkah lain bila diperlukan demi 

kelancaran, efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikut penuturan bapak Noor Ali, 

 “Di akhir, siswa akan saya tanya lagi Mas, mengenai materi gendhing yang 

sedang dipelajari. Kenapa? Karena itu juga untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan siswa, jadi bisa untuk pertimbangan saya untuk menentukan apa 

yang harus saya berikan dan lakukan kedepannya”.  

 

Berdasar hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang menggunakan

pendekatan teacher-centered, dimana guru menjadi pusat pembelajaran. Penentuan 

metode, materi, dan strategi pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh guru, hal ini 

yang menjadi bukti bahwa pembelajaran esktrakurikuler karawitan di SMA Negeri 

1 Pemalang menggunakan pendekatan teacher-centered. Sedangkan strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang adalah strategi pembelajaran mandiri dan 

strategi pembelajaran belajar tuntas.  

4.2.3 Strategi Pembelajaran Mandiri 

Dikatakan menggunakan strategi pembelajaran mandiri, karena dalam proses 

pembelajarannya terdapat sintaks (tahapan) yang sesuai dengan sintaks dalam 

strategi pembelajaran mandiri. 

(1) Orientasi 

Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dikuasai siswa dan tujuan 

pembelajarannya serta informasi tentang latihan belajar, pentingnya pelajaran, 
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persiapan siswa untuk belajar. Pada hasil penelitian yang telah dipaparkan, terlihat 

jelas bahwa guru ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang melakukan 

peran tersebut dengan memberikan penjelasan pada awal pembelajaran karawitan. 

(2) Penyajian 

Guru mendemontrasikan keterampilan dengan benar, atau menyajikan 

informasi tahap demi tahap. Pada poin ini, guru ekstrakurikuler karawitan di SMA 

Negeri 1 Pemalang, selalau memberikan demonstrasi terkait cara memainkan 

instrumen karawitan yang baik dan benar sesuai dengan partitur gendhing yang ada.

Pemberian materi dengan demonstrasi juga diberikan secara bertahap dengan 

mengenalkan irama terlebih dahulu kepada siswa agar kedepannya siswa lebih 

mudah untuk belajar memainkan instrumen karawitan.

(3) Kegiatan Mandiri 

Dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 

Pemalang, guru selalu memberikan waktu 5 – 10 menit untuk siswa mempelajari 

gendhing terlebih dahulu secara mandiri di awal pembelajaran sebelum masuk pada 

inti pembelajaran. Pada tahap ini guru juga mengamati dan memberikan sedikit 

bimbingan terhadap proses mempelajari gendhing secara mandiri  

(4) Evaluasi 

Mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, member 

umpan balik.  Menyadari urgensi dari evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan 

siswa dalam proses pembelajaran, maka evaluasi kemampuan siswa selalu 

dilakukan oleh guru ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang 

menjelang akhir pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut untuk mengukur 
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kemampuan siswa dan menjadi masukan bagi guru untuk mentukan langkah-

langkah lanjutan guna kelancaran dan kesuksesan pembelajaran karawitan. 

4.2.4 Strategi Pembelajaran Belajar Tuntas 

Selanjutnya, pembelajaran ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 

Pemalang juga memiliki sintaks (tahapan) dalam strategi pembelajaran belar tuntas. 

(1) Orientasi 

Pada tahap ini dilakukan penetapan suatu kerangka isi pembelajaran yang 

diwujudkan dalam bentuk konkrit berupa penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru.

 Berdasar hasil penelitian di atas, guru ekstrakurikuler karawitan di SMA 

Negeri 1 Pemalang selalu memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran 

terutama pada awal pertemuan dan saat memasuki materi baru yang akan dipelajari.

(2) Penyajian 

Dalam tahap ini, guru menjelaskan konsep-konsep atau keterampilan baru 

disertai dengan contoh. Guru ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang 

selalu menjelaskan materi yang akan diberikan menggunakan metode ceramah yang 

dilanjutkan dengan metode demonstrasi untuk memperkuat penyerapan 

pengetahuan siswa. 

(3) Latihan Terstrukur 

Latihan terstruktur adalah tahap dimana guru memberikan siswa contoh 

praktik dalam suatu penyelesaian masalah berupa langkah-langkah penting secara 

bertahap. Sangat jelas bahwa dalam pembelajaran ekstrakurikuler karawitan latihan 

terstruktur adalah hal yang paling penting. Guru juga memberikan langkah-langkah 

penting secara bertahap kepada siswa untuk menyelesaikan permasalahan, dalam 
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hal ini permasalahan tersebut adalah pembangunan keterampilan siswa memainkan 

instrumen karawitan.  Wujud konkrit guru ekstrakurikuler karawitan di SMA 

Negeri 1 Pemalang tersebut adalah berupa pemberian materi awal yang 

fundamental bagi siswa agar mampu memainkan instrumen karawitan dengan baik 

dikemudian waktu, yaitu memberikan materi pengenalan irama dan notasi 

menggunakan gendhing gangsaran. Setelah siswa mampu menguasai irama dan 

membaca notasi serta berhasil memainkan gendhing gangsaran dengan baik, 

selanjutnya akan diberi materi lanjutan berupa gendhing dengan tingkat kesulitan

yang semakin meningkat. Guru juga tidak pernah absen memberikan demonstrasi.

(4) Latihan terbimbing 

Pada tahap ini, guru memberi kesempatan pada siswa untuk latihan 

menyelesaikan suatu permasalahan dibawah bimbingannya. Tahap latihan 

terbimbing sendiri merupakan kegiatan inti yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang. Guru selalu 

membimbing dan mengarahkan siswa pada saat latihan dilaksanakan.  

(5) Latihan Mandiri 

Tahap latihan mandiri dilakukan apabila siswa telah mencapai skor unjuk 

kerja 85%-90% dalam tahap latihan terbimbing. Tahap ini untuk menguatkan bahan 

ajar yang dipelajari, memastikan peningkatan daya ingat, dan meningkatkan 

kelancaran siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Berdasar hasil penelitian, 

guru selalu mendorong siswa untuk melakukan latihan mandiri. Terbukti dengan 

memberi siswa kesempatan untuk latihan mandiri diawal pembelajaran dan di luar 

jadwal   latihan   rutin.   Akan   tetapi   hal   tersebut   dilakukan   setelah    evaluasi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diambil simpulan 

bahwa : 

Strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 Pemalang adalah strategi pembelajaran 

mandiri dan dan belajar tuntas, dengan pendekatan pembelajaran teacher-centered. 

Dikatakan menerapkan strategi pembelajaran mandiri karena pembelajarannya 

memiliki sintaks yang sesuai dengan sintaks strategi pembelajaran mandiri yaitu, 

orientasi, penyajian materi, kegiatan mandiri, dan evaluasi. Sedangkan dikatakan 

menerapkan strategi belajar tuntas karena pembelajarannya memiliki tahapan-

tahapan yang sama dengan ciri-ciri tahapan strategi belajar tuntas, yaitu tahap 

orientasi, penyajian, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri.  

5.2 Saran 

Berdasar simpulan yang telah diuraikan di atas, berikut adalah saran-saran 

yang  dapat peneliti berikan : 

(1) Bagi guru, diharapkan bisa lebih variatif dalam merencanakan pembelajaran. 

Tidak hanya sekadar fokus terhadap keterampilan siswa, tetapi juga sedikit 

memperhatikan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan metode stimulus dan metode observasi. Selain itu, guru juga 

diharapkan   mampu   memberikan  kedalaman  teori   tentang   karawitan  dan
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(2)  membebaskan siswa untuk melakukan kreativitas. Sehingga siswa tidak hanya 

mampu memainkan lagu sesuai materi yang diberikan, tetapi siswa juga 

mampu untuk melakukan pengembangan berupa arransemen. 

(3) Bagi pihak SMA Negeri 1 Pemalang, diharapkan untuk mencarikan sejumlah 

kompetisi karawitan yang bisa diikuti agar memicu siswa untuk 

mengembangkan kemampuannya. Selain itu diharapkan membuat kegiatan 

yang dapat menarik minat siswa kepada karawitan. Seperti menyelenggarakan 

workshop karawitan, kunjungan ke sangar-sanggar seni karawitan, membuat 

video kreatif mengenai seni karawitan, dan menggelar konser kolaborasi antara 

ekstrakurikuler karawitan dengan ekstrakurikuler band. 

(4) Bagi peneliti, tentunya penelitian masih memiliki banyak kekurangan. Banyak 

hal yang masih belum bisa terungkap tentang strategi pembelajaran 

ekstrakurikuler karawitan dalam penelitian ini. Maka diharapkan bagi peneliti 

lain, dapat melakukan penelitian tentang ekstrakurikuler karawitan dengan 

kaca mata bidang ilmu lainnya.   
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

 

Lampiran 4 

Pedoman Observasi 

A. Tujuan Observasi 

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses 

pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA  N 1 Pemalang. Dalam penelitian 

ini observasi yang dilakukan menggunakan observasi partisipatif secara pasif, yaitu 

observasi dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati sehingga 

data yang diambil langsung melalui hasil pengamatan peneliti. 

B. Adapun hal – hal yang diobservasi dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Administrasi Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 Pemalang 

2. Sarana dan prasarana ruang karawitan 

3. Proses pembelajaran karawitan di ekstrakurikuler karawitan 

4. Pengaruh pembelajaran karawitan pada siswa anggota esktrakurikuler 

karawitan 

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

karawitan.  
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

STRATEGI PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER KARAWITAN 

DI SMA N 1 PEMALANG 

  Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan :  

1. Pedoman Observasi 

2. Pedoman Wawancara 

3. Studi Dokumentasi 

 

1. Pedoman Observasi 

A. Tujuan Observasi 

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses 

pembelajaran ekstrakurikuler karawitan di SMA  N 1 Pemalang. Dalam penelitian 

ini observasi yang dilakukan menggunakan observasi partisipatif secara pasif, yaitu 

observasi dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati sehingga 

data yang diambil langsung melalui hasil pengamatan peneliti. Adapun hal – hal 

yang diobservasi dalam penelitian sebagai berikut : 

1) Administrasi Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 Pemalang 

2) Sarana dan prasarana ruang karawitan 

3) Proses pembelajaran karawitan di ekstrakurikuler karawitan 

4) Pengaruh pembelajaran karawitan pada siswa anggota esktrakurikuler 

karawitan
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5) Faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler 

karawitan.  

2. Pedoman Wawancara 

A. Tujuan Wawancara 

Metode wawancara adalah metode yang digunakan sebagai pelengkap data 

observasi. Wawancara dalam penelitian ini aka dilaksanakan kepada : 

1) Kepala SMA N 1 Pemalang, Bpk. Ayanto, S. Pd., M. Pd (52 Tahun) 

2) Wakil Kepla SMA N 1 Pemalang bidang Sarpras, Bpk. Nasichin, S.Ag (58 

Tahun) 

3) Wakil Kepala SMA N 1 Pemalang bidang Kesiswaan Bpk. Muh. Fatoni, S.Pd., 

M.Pd (52 Tahun) 

4) Guru Seni Tari sekaligus Pelatih Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang, Bpk. Noor Ali, S.Pd (53 Tahun). 

5) Anggota Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 Pemalang (6 anggota, dipilih 

secara acak) 

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. 

1) Pedoman Wawancara dengan Kepala SMA N 1 Pemalang 

a) Kapan tahun berdirinya SMA N 1 Pemalang? 

b) Siapa pendiri SMA N 1 Pemalang ? 

c) Bagaimana asal – usul SMA N 1 Pemalang? 

d) Bagaimana perkembangan SMA N 1 Pemalang? 

e) Prestasi apa saja yang telah dicapai oleh SMA N 1 Pemalang
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2) Pedoman Wawancara dengan Waka bidang Sarpras  

a) Sarana dan Prasarana apa yang dimiliki oleh SMA N 1 Pemalang guna 

mendukung segala bentuk kegiatan pembelajaran dan bagaimana 

perawatannya? 

b) Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia di SMA N 1 Pemalang guna 

mendukung kegiatan pembelajaran kesenian, terutama kesenian karawitan? 

3) Pedoman wawancara dengan Waka bidang Kesiswaan 

a) Berapa jumlah guru dan karyawan di SMA N 1 Pemalang? 

b) Berapa jumlah seluruh siswa di SMA N 1 Pemalang? 

c) Apa saja kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 1 Pemalang? 

d) Bagaimana pandangan terhadap ekstrakurikuler Karawitan di SMA N 1 

Pemalang? 

e) Bagaimana upaya pihak sekolah dalam mendukung esktrakurikuler 

karawitan di SMA N 1 Pemalang? 

4) Pedoman wawancara dengan pelatih eksrakurikuler karawitan 

a) Apakah bapak pernah menempuh pendidikan kesenian, sehingga mampu 

menjadi pelatih ekstrakurikuler karawitan? 

b) Sudah berapa lama bapak menjadi pelatih karawitan di SMA N 1 

Pemalang? 

c) Bagaimana proses rekrutmen peserta ekstrakurikuler karawitan? 

d) Bagaimana cara bapak dalam membelajarkan karawitan kepada siswa – 

siswi dengan latar belakang kemampuan memainkan gamelan yang 

berbeda – beda? 
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e) trategi pembelajaran apa yang bapak terapkan dalam proses pembelajaran 

karawitan? 

f) Apa yang menjadi tolak ukur atau landasan bapak dalam memilih strategi 

pembelajaran tersebut? 

g) Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan 

strategi pembelajaran tersebut? 

h) Bagaimana efektivitas dari strategi pembelajaran yang bapak terapkan 

dalam proses pembelajaran karawitan? 

i) Apa tujuan dari kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler karawitan ini? 

j) Dimanakah muara dari kegiatan pembelajaran esktrakurikuler karawitan 

ini? 

k) Materi apa saja yang bapak berikan dalam kegiatan pembelajaran karawitan 

dan mengapa bapak memilih materi – materi tersebut? 

l) Bagaimana cara bapak dalam meyusun materi tersebut dan dari mana 

referensinya? 

m) Metode apa yang bapak terapkan dalam pembelajaran karawitan? 

n) Mengapa bapak memilih metode tersebut? 

o) Bagaimana efektifitas dari metode yang bapak terapkan? 

p) Kendala apa saja yang dirasakan oleh bapak selama menjadi pelatih 

ekstrakurikuler karawitan? 

q) Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran karawitan, kapan bapak 

melakukan evaluasi? 
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r) Apakah menurut pandangan bapak, terdapat perubahan pada siwa – siswa 

yang mengikuti pembelajaran karawitan, selain pada kemampuannya 

bermain gamelan akan tetapi juga dalam hal sikap dan karakter? 

5) Pedoman wawancara dengan peserta ekstrakurikuler karawitan SMA 

a) Apa yang menjadi motivasi anda untuk mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

b) Apa alasan yang membuat anda yakin untuk belajar karawitan? 

c) Apakah anda sudah mempunyai pengalaman belajar karawitan di luar 

ekstrakurikuler karawitan? 

d) Apa tujuan anda mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

e) Bagaimana proses pembelajaran karawitan dalam esktrakurikuler 

karawitan? 

Menyenangkan atau tidak? Jelas atau membingungkan? 

f) Apakah selama proses pembelajaran, terjalin komunikasi dan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa? 

g) Apakah anda dan teman-teman antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

h) Materi apa saja yang diberikan selama proses pembelajaran? 

i) Apakah materi yang berikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa? 

j) Apakah guru menguasai materi yang diberikan kepada siswa? 

k) Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi karawitan kepada 

siswa? 

l) Bagaimana peran guru selama proses pembelajaran karawitan? 
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m) Adakah kendala yang anda temui selama belajar karawitan? 

n) Pengalaman apa saja yang sudah anda dapat selama mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan? 

o) Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

karawitan? 

p) Adakah kesan dan pesan selama mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

3. Pedoman Dokumentasi 

a. Kondisi fisik SMA N 1 Pemalang 

b. Data struktur organisasi SMA N 1 Pemalang 

c. Data pelatih ekstrakurikuler karawitan SMA N 1 Pemalang 

d. Data jumlah peserta ekstrakurikuler karawitan SMA N 1 Pemalang 

e. Foto narasumber 

f. Foto wawancara 

g. Foto ruang karawitan SMA N 1 Pemalang 

h. Foto set gamelan ekstrakurikuler karawitan SMA N 1 Pemalang 

i. Foto materi pembelajaran ekstrakurikuler karawitan SMA N 1 Pemalang 

j. Foto kegiatan latihan rutin ekstrakurikuler karawitan 

k. Foto esktrakurikuler karawitan saat mengikuti kegiatan sekolah  
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Lampiran 5 

Transkrip Wawancara 

A. Wawancara dengan Kepala SMA N 1 Pemalang 

1. Bagaimana perkembangan SMA N 1 Pemalang? 

Jawab : Syukur alhamdulillah, saat ini SMA N 1 Pemalang mengalami 

perkembangan yang pesat, baik dari perkembangan fisik berupa bangunan. 

Kita terus melakukan berbagai perubahan dan renovasi supaya gedung 

sekolah lebih rapi dan nyaman serta mendukung bagi kegiatan belajar 

mengajar. Kemudian perkembangan non-fisik seperti sumber daya manusia. 

dari staff, dan guru, serta siswa.  

 

2. Prestasi apa saja yang telah dicapai oleh SMA N 1 Pemalang? 

Jawab : Alhamdulillah untuk prestasi banyak ya Mas yang sudah dicapai, baik 

lomba akademik maupun non-akademik, bisa dilihat nanti dilobi itu piala-

piala dan medali-medali yang pernah diraih siswa-siswi Smansa Pemalang. 

 

B. Wawancara dengan Waka bidang Sarpras  

1. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia di SMA N 1 Pemalang guna 

mendukung kegiatan pembelajaran kesenian, terutama kesenian karawitan? 

Jawab : Sekolah bersifat memfasilitasi, jadi kami harus memenuhi beberapa 

hal yang dibutuhkan oleh ekstrakurikuler karawitan seperti, ruangan kesenian, 

gamelan, dan kostum. Semua kebutuhan tersebut bisa SMA N 1 Pemlang 

penuhi, sehingga ekstrakurikuler karawitannya bisa berjalan dengan baik.  

 

C. Wawancara dengan Waka bidang Kesiswaan 

1. Berapa jumlah guru dan karyawan di SMA N 1 Pemalang? 

Jawab : Jumlah guru SMA N 1 Pemalang, total itu ada 70 guru.  

 

2. Berapa jumlah seluruh siswa di SMA N 1 Pemalang? 

Jawab : Sedangkan untuk siswa itu berdasar data terakhir tahun ajaran 

2019/2020 , siswa putra ada sebanyak 483 siswa, dan siswi putri ada sebanyak 

804 siswi. 

 

3. Bagaimana pandangan terhadap ekstrakurikuler Karawitan di SMA N 1 

Pemalang?
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Jawab : Mengenai keberadaan ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 1 

Pemalang sendiri ya memang sangat dibutuhkan, karena sebagai kearifan 

lokal bagi siswa. Tujuannya pun jelas, untuk nguri-uri budaya asli Jawa. Di 

sisi lain, karawitan ini kan dalam permainannya mengedepankan kehalusan 

rasa ya Mas, untuk pendidikan karakter juga. Jadi dengan kehalusan rasa yang 

diasah ini diharapkan mampu untuk menunjang pembentukan karakter, etika, 

dan sopan santun siswa. Selain itu, tujuanya ya unttuk dipentaskan dalam 

momen-momen penting di SMA N 1 Pemalang dan permintaan dari pihak luar 

. 

4. Bagaimana upaya pihak sekolah dalam mendukung esktrakurikuler karawitan 

di SMA N 1 Pemalang? 

Jawab : Ya kami dukuung dengan memenuhi kebutuhannya yaitu dari segi alat 

dan ruangan. Ruangan sendiri kita beri khusus berupa Ruang Karawitan di 

area belakang sekolah. Kita tempatkan di area belakang sekolah bukan karena 

untuk memisahkan atau mengucilkan ekskul karawitan ini, tapi semata-mata 

murni karena keterbatasn ruang kedap suara. 

 

D. Wawancara dengan pelatih eksrakurikuler karawitan 

1. Apakah bapak pernah menempuh pendidikan kesenian, sehingga mampu 

menjadi pelatih ekstrakurikuler karawitan? 

Jawaban tertera pada profil Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 

Pemalang 

 

2. Sudah berapa lama bapak menjadi pelatih karawitan di SMA N 1 Pemalang? 

Jawaban tertera pada profil Ekstrakurikuler Karawitan SMA Negeri 1 

Pemalang 

 

3. Bagaimana proses rekrutmen peserta ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Untuk perekrutan peserta ekstrakurikuler karawitan tidak ada cara 

tersendiri atau cara khusus ya Mas. Semua boleh mendaftar, semua boleh 

bergabung. Tinggal nanti urusan bertahan atau tidak itu seleksi alam. 

 

4. Bagaimana cara bapak dalam membelajarkan karawitan kepada siswa – siswi 

dengan latar belakang kemampuan memainkan gamelan yang berbeda – beda? 

Jawab : Saya ajar pelan-pelan mas, saya bangun dulu pondasinya. Harus 

telaten dan sabar memang, pemberian materi juga harus terstruktur dari yang 

paling mudah sampai yang tersulit. Pertama diterangkan dulu pakai ceramah, 
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setelah itu saya demonstrasikan. Kalau siswa masih bingung ya saya 

demonstrasikan langsug sesuai alat yang merek tabuh, dan kalau belum baik 

permainannya akan terus diulang sampai baik. 

 

5. Apa tujuan dari kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler karawitan ini? 

Jawab : Jelas, kalau tujuan pertama pastinya untuk melestarikan budaya asli 

Jawa ya. Apalagi era globalisasi sekarang ini kan budaya lokal mulai 

ditinggalkan. Lalu tujuan lainnya ya untuk dipentaskan di acara-acara 

sekolah, Mas. Seperti Gelar Kreatifitas Siswa dan Wisuda, itu pasti kita pentas 

di situ.  

 

6. Materi apa saja yang bapak berikan dalam kegiatan pembelajaran karawitan 

dan mengapa bapak memilih materi – materi tersebut? 

Jawab : Pertama saya ajari materi – materi pengenalan notasi dan irama 

terlebih dahulu dengan gangsaran 1 dan gangsaran 2, jadi supaya siswa 

paham dengan irama. Jika siswa sudah memahami irama maka siswa otomatis 

akan bisa menabuh gamelan dengan baik. Setelah anak – anak paham dengan 

irama maka pembelajaran karawitan akan lebih mudah. Seperti yang tadi 

kamu lihat, anak – anak sudah bisa belajar mandiri. Kalau untuk lagu – lagu 

yang mudah cukup 1 – 2 kali latihan pertemuan, terkecuali untuk lagu – lagu 

yang agak sulit memang harus sering diulang 

 

7. Bagaimana cara bapak dalam meyusun materi tersebut dan dari mana 

referensinya? 

Jawab : Saya menyusun materinya ya itu tadi Mas, dari yang paling awal 

materi yang mudah, sampai materi yang paling sulit. Semuanya saya sendiri 

yang menyusun. Referensinya dari buku-buku karawitan tentunya dan dari 

media-media sosial seperti youtube dan sebagainya. 

 

8. Metode apa yang bapak terapkan dalam pembelajaran karawitan? 

Jawab : Kalau mengajari karawitan, yang paling tepat adalah menggunakan 

metode demonstrasi langsung, yang diawali dengan ceramah terlebih dahulu. 

Tentunya anak-anak akan saya drill Mas latihannya, kalau ada salah ya terus 

diulang sampai benar. Karena semakin sering mereka memainkan alat, akan 

semakin matang permainannya. 

 

9. Kendala apa saja yang dirasakan oleh bapak selama menjadi pelatih 

ekstrakurikuler karawitan?
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Jawab : Selama ini jelas ya terlihat, faktor pendukugnya tentu kita punya 

ruangan tersendiri dan alat yang lengkap untuk latihan. Kemudian minat siswa 

dalam belajar karawitan  juga masih terjaga dari generasi ke generasi.

 Sedangkan untuk faktor penghambatnya, berupa kemampuan siswa. Dalam 

artian mereka kebanyakan tidak ada latar keilmuan dalam karawitan, jadi 

benar-benar dimulai dari nol. 

 

10. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran karawitan, kapan bapak 

melakukan evaluasi?  

Jawab : Biasanya saya lakukan saat akhir pembelajaran, saat itu juga. Di 

akhir, siswa akan saya tanya lagi Mas, mengenai materi lagu yang sedang 

dipelajari. Kenapa? Karena itu juga untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan siswa, jadi bisa untuk pertimbangan saya untuk menentukan apa 

yang harus saya berikan dan lakukan kedepannya. 

 

11. Apakah menurut pandangan bapak, terdapat perubahan pada siwa – siswa yang 

mengikuti pembelajaran karawitan, selain pada kemampuannya bermain 

gamelan akan tetapi juga dalam hal sikap dan karakter? 

 

Jawab : Perubahan dalam keterampilan dan kemampuan memainkan gamelan, 

jelas ada ya Mas. Saya sangat bersyukur perkembangan mereka termasuknya 

cepat. Begitu juga dalam hal sikap, merek menjadi lebih menghargai dan 

mencintai karawitan sebagai aset budaya bangsa kita. Berbeda dengan 

sewaktu mereka pertama kali ikut karawitan, seperti menganggap karawitan 

sekadar alat musik untuk dimainkan 

. 

E. Wawancara dengan peserta ekstrakurikuler karawitan SMA 

1. Muh. Hafizh Yuniar Budiantoro, XI IBB, 17th 

a. Apa yang menjadi motivasi anda untuk mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan?  

Jawaban Saya pribadi motivasi ikut ekskul karawitan berupa dorongan 

untuk mencoba sesuatu yang baru Mas, 

 

b. Apakah anda sudah mempunyai pengalaman belajar karawitan di luar 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawaban : Belum punya pengalaman sama sekali tentang karawitan 

c. Apa tujuan anda mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 
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Jawab : Kalau tujuannya ikut, ya supaya bisa main karawitan sih Mas. 

d. Bagaimana proses pembelajaran karawitan dalam esktrakurikuler 

karawitan?  Menyenangkan atau tidak? Jelas atau membingungkan?

Jawab : Dimulai dengan lagu-lagu yang mudah, penjelasan dari Pak Noor 

Alie juga jelas. Selalu di dampingi Pak Noor Ali dengan sabar dan 

latihannya santai, tidak stres. Jadi menyenanangkan Mas. Sama ini Mas, 

Pak Noor Ali itu selalu mengingatkan kami untuk tetap latihan mandiri di 

luar jadwal, kalau diperlukan Mas. Apalagi kalau materi lagunya agak 

susah. Mangkannya kunci ruang karawitan dibawa sama ketua ekskul, 

jadi temen – temen bisa bebas akses ke ruang karawitan untuk latihan 

mandiri, asal tidak mengganggu pelajaran”. 

 

e. Apakah selama proses pembelajaran, terjalin komunikasi dan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa? 

Jawab : Komunikasi jelas baik, antara kami siswa dengan Pak Noor Ali. 

Karena Pak Noor Ali sealalu memberi arahan, ngecek langsung per alat 

untuk di demonstrasikan 

. 

f. Apakah anda dan teman-teman antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Karena kegiatannya menyenangkan, ya saya sih antusias Mas.  

g. Materi apa saja yang diberikan selama proses pembelajaran? 

Jawab : Materinya fokus ke gendhing jawa, lagu campursai dan wajib 

nasional.. Jadi teknik bermain karawitan kita dapat dari belajar lagu, 

Mas.  

 

h. Apakah materi yang berikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa? 

Jawab : Bagi saya sangat sesuai Mas, apalagi saya kan tidak punya 

pengalaman karawitan sebelumnya. Jadi materi yang bertahap dimulai 

dari lagu yang paling mudah sampai yang agak susah, itu sangat sesuai 

dengan kemampuan saya. 

 

i. Apakah guru menguasai materi yang diberikan kepada siswa? 

Jawab : Sangat menguasai Mas. Pak Ali bisa semua alat, bahkan nyanyi 

juga. Kalo kita salah sedikit saja pasti ketahuan, koreksi langsung. 

 

j. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi karawitan kepada 

siswa?
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Jawab : Pertama pasti ceramah dulu Mas. Jelasin materi yang sudah 

ditulis di papan tulis, terus habis itu di contohin langsung. Karena sudah 

dicontohkan kita tinggal menirukan terus diulan-ulang sampai bagus.  

 

k. Bagaimana peran guru selama proses pembelajaran karawitan?  

Jawab : Peranya ya selain sebagai pengajar atau pelatih, Pak Noor Ali 

menurut saya sih sebagai motivator juga. Juga perannya sangat kuat, 

karena semua beliau yang menentukan, materi dan jadwal latihan. Tetapi 

tidak diktator loh Mas. 

 

l. Adakah kendala yang anda temui selama belajar karawitan? 

Jawab : Kalau saya masih kurang memahami ketukan Mas, itu kendala 

saya. Juga kalo menurut saya, fasilitasnya kurang. Pasang AC misalnya, 

biar nggak panas. 

 

m. Pengalaman apa saja yang sudah anda dapat selama mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Pengalaman yang saya dapat ya? Oh ini, bisa baca notasi 

karawitan. 

 

n. Adakah pengaruh yang Anda rasakan terhadap karakter dan kepribadian 

ana setelah mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Lebih ke menambah wawasan ya Mas, dan jadi lebih berhati-hati 

dalam bersikap, karena kan ada aturan-aturan tertentu kalau pas main 

karawitan, termasuknya harus sopan, nggak boleh melangkahi alat, dan 

nggak boleh clenge’an.  

 

o. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Sangat senang dengan adanya ekskul karawitan ini, dan kalau 

bisa tetap diadakan. 

 

p. Adakah kesan dan pesan selama mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Kesannya dapat pengalaman banyak sebagai orang jawa asli 

dengan mempelajari karawitan. Pesannya, tetap dilestarikan. 
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2. Khairrafi Iqbal, XI IBB, 17th 

a. Apa yang menjadi motivasi anda untuk mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan?  

Jawaban Saya ingin menonjolkan atau mengangkat musik asli Indonesia 

dan menunjukannya pada dunia. 

 

b. Apakah anda sudah mempunyai pengalaman belajar karawitan di luar 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawaban : Belum punya  

c. Apa tujuan anda mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Supaya hidupnya seimbang Mas. Meskipun kemilenialan, tapi 

tidak melupakan seni tradisional. 

 

d. Bagaimana proses pembelajaran karawitan dalam esktrakurikuler 

karawitan?  Menyenangkan atau tidak? Jelas atau membingungkan? 

Jawab : Pak Ali ngasihnya lagu-lagu yang mudah dulu Mas. Dijelasin 

sama dicontohin dengan sabar dan telaten. Latihannya juga santai.  

 

e. Apakah selama proses pembelajaran, terjalin komunikasi dan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa? 

Jawab : Komunikasinya baik, Pak Noor Ali sealalu ngasih arahan. 

. 

f. Apakah anda dan teman-teman antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Saya sih antusias Mas, karena saya sangat tertarik dengan 

karawitan.  

 

g. Materi apa saja yang diberikan selama proses pembelajaran? 

Jawab : Ya kaya tadi kata Hafiz Mas, materinya fokus ke gendhing jawa, 

lagu campursai dan wajib nasional.  

 

h. Apakah materi yang berikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa? 

Jawab : Saya sangat sesuai Mas, materinya bertahap dari  yang mudah 

sampai yang susah. 

 

i. Apakah guru menguasai materi yang diberikan kepada siswa? 

Jawab : Sangat menguasai Mas. Pak Ali bisa kendang, bisa kempul, 

bonang, nyanyi juga bisa. Kalo kita salah pasti Pak Ali langsung tau. 
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j. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi karawitan kepada 

siswa? 

Jawab : Pertama ceramah Mas. Ceramah materi ini yang sudah ditulis 

terus dicontohin cara mainnya.  

 

k. Bagaimana peran guru selama proses pembelajaran karawitan?  

Jawab : Perannya kuat Mas, soalnya dari penentuan materi, jadwal 

latihan, dan cara belajar, Pak Ali yang megang semua.  

 

l. Adakah kendala yang anda temui selama belajar karawitan? 

Jawab : Masih belum memahami bagaimana caranya supaya permainan 

karawitannya bisa dikembangkan. 

 

m. Pengalaman apa saja yang sudah anda dapat selama mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Pengalamannya ya jadi tahu kalau ternyata karawitan juga punya 

notasi senduru dan tentu berbeda dengan notasi balok. 

 

n. Adakah pengaruh yang Anda rasakan terhadap karakter dan kepribadian 

ana setelah mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Pemikirannya lebih terbuka Mas, wawasannya menambah, dan 

sopan santun lebih terasah karena kalo latihan meskipun santai tapi harus 

menjaga etika. Itu kan termasuk aturan yang nggak tertulis atau tata 

kramanya kita sebagai pemain karawitan 

 

o. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Senang tentunya sama ekskul karawitan, semoga bisa tetap ada.. 

 

p. Adakah kesan dan pesan selama mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Kesannya sangat senang karean bisa mempelajari dan ikut 

melestarikan kebudaay jawa. Pesannya, harus tetap dilestarikan. 

 

3. Nugroho Adi Wibowo, XI IBB, 17th. 

a. Apa yang menjadi motivasi anda untuk mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan?  

Jawaban : Ingin mempelajari permaianan alat musik tradisional 
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b. Apakah anda sudah mempunyai pengalaman belajar karawitan di luar 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawaban : Belum punya pengalaman sama sekali tentang karawitan 

c. Apa tujuan anda mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Supaya hidupnya seimbang Mas. Meskipun kemilenialan, tapi 

tidak melupakan seni tradisional.

d. Bagaimana proses pembelajaran karawitan dalam esktrakurikuler 

karawitan?  Menyenangkan atau tidak? Jelas atau membingungkan? 

Jawab : Pak Ali ngasihnya lagu-lagu yang mudah dulu Mas. Dijelasin 

sama dicontohin dengan sabar dan telaten. Latihannya juga santai.  

 

e. Apakah selama proses pembelajaran, terjalin komunikasi dan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa? 

Jawab : Komunikasi jelas baik, antara kami siswa dengan Pak Noor Ali. 

Karena Pak Noor Ali sealalu memberi arahan, ngecek langsung per alat 

untuk di demonstrasikan 

. 

f. Apakah anda dan teman-teman antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Saya sih antusias Mas, karena saya sangat tertarik dengan 

karawitan.  

 

g. Materi apa saja yang diberikan selama proses pembelajaran? 

Jawab : Materinya fokus ke gendhing jawa, lagu campursai dan wajib 

nasional.  Jadi teknik bermain karawitan kita dapat dari belajar lagu, 

Mas.  

 

h. Apakah materi yang berikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa? 

Jawab : Bagi saya sangat sesuai Mas, apalagi saya kan tidak punya 

pengalaman karawitan sebelumnya. Jadi materi yang bertahap dimulai 

dari lagu yang paling mudah sampai yang agak susah, itu sangat sesuai 

dengan kemampuan saya. 

 

i. Apakah guru menguasai materi yang diberikan kepada siswa? 

Jawab : Sangat menguasai Mas. Pak Ali bisa semua alat, bahkan nyanyi 

juga. Kalo kita salah sedikit saja pasti ketahuan, koreksi langsung. 
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j. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi karawitan kepada 

siswa? 

Jawab : Pertama pasti ceramah dulu Mas. Jelasin materi yang sudah 

ditulis di papan tulis, terus habis itu di contohin langsung. Karena sudah 

dicontohkan kita tinggal menirukan terus diulan-ulang sampai bagus.  

 

k. Bagaimana peran guru selama proses pembelajaran karawitan?  

Jawab : Perannya kuat Mas, soalnya dari penentuan materi, jadwal 

latihan, cara belajar, Pak Ali yang megang semua.  

 

l. Adakah kendala yang anda temui selama belajar karawitan? 

Jawab : Masih belum memahami bagaimana caranya supaya permainan 

karawitannya bisa dikembangkan Mas. 

 

m. Pengalaman apa saja yang sudah anda dapat selama mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Pengalamannya ya jadi tahu kalau ternyata karawitan juga punya 

notasi senduru dan tentu berbeda dengan notasi balok. 

 

n. Adakah pengaruh yang Anda rasakan terhadap karakter dan kepribadian 

ana setelah mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Jadi bisa menerima sesuatu di luar zona nyaman. Karena selama 

ini kan terbiasa dengan segala budaya modern, terus ini mempelajari 

budaya tradisional. 

 

o. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Sangat senang dengan adanya ekskul karawitan ini, dan kalau 

bisa tetap diadakan. 

 

p. Adakah kesan dan pesan selama mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Kesannya dapat pengalaman banyak sebagai orang jawa asli 

dengan mempelajari karawitan. Pesannya, tetap dilestarikan. 

 

4.  Yasmin Afra Shafa S, XI IBB, 17th. 

 

a. Apa yang menjadi motivasi anda untuk mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan?  
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Jawaban : Ingin meramaikan, karena sedikit peminatnya. Terutama yang 

cowok-cowok Mas. 

 

b. Apakah anda sudah mempunyai pengalaman belajar karawitan di luar 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawaban : Pernah Mas, waktu SMP ikut juga ekskul karawitan. 

c. Apa tujuan anda mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Buat sarana rekreasi Mas. Kan kalo sekolah pusing itu mikir 

pelajaran, jadi ekskul karawitan ini buat saya mereefresh otak. 

 

d. Bagaimana proses pembelajaran karawitan dalam esktrakurikuler 

karawitan?  Menyenangkan atau tidak? Jelas atau membingungkan? 

Jawab : Sistem belajarnya sih biasanya rolling Mas. Apalagi waktu masih 

awal semester itu pasti muter. Setelah main instrumen ini, nanti pindah ke 

samping kanannya, terus muter sampai merata. Jadi temen-temen pernah 

ngerasain main semua alat gamelannya. Terkecuali kalau sudah 

pertemuan kedua atau ketiga, pemain bonangnya tidak dirolling, mereka 

jadi pemain tetap dan yang milih pemainnya Pak Noor Alie, Mas. 

 

e. Apakah selama proses pembelajaran, terjalin komunikasi dan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa? 

Jawab : Selama ini sih baik ya Mas, soalnya kalau kita kesulitan pasti 

langsung diladeni sama Pak Ali, diarahin langsung. 

. 

f. Apakah anda dan teman-teman antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Jelas sangat antusiasi Mas, soalnya buat refreshing tadi. 

 

g. Materi apa saja yang diberikan selama proses pembelajaran? 

Jawab : Materi yang pertama ini waktu awal semester, masih materi 

gendhing gangsaran Mas. Soalnya kata Pak Ali, itu yang paling mudah 

buat pertama belajar karawitan. baru setelah itu lagu-lagu yang agak 

susah, campursasi, daerah, sama wajib-nasional. 

 

h. Apakah materi yang berikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa? 

Jawab : Sesuai Mas, soalnya bertahap Pak Ali ngasih materinya. 

 

i. Apakah guru menguasai materi yang diberikan kepada siswa? 
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Jawab : Terlalu menguasai malah Mas. Kalo kita alah sedikit saja Pak Ali 

langsung tahu. 

 

j. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi karawitan kepada 

siswa? 

Jawab : Pasti pertama ceramah dulu Mas, buat jelasin materi yang sudah 

ada di papan tulis, baru habis itu dipraktekin langsung sama Pak Ali biar 

kita tahu cara mainnya yang baik.

k. Bagaimana peran guru selama proses pembelajaran karawitan?  

Jawab : Selain jadi pelatih, beliau menurut saya juga seorang motivator 

Mas. Selalu mendorong teman-teman supaya rajin latihan. 

 

l. Adakah kendala yang anda temui selama belajar karawitan? 

Jawab : Kalau saya alhamdulillah tidak ada kendala Mas. 

 

m. Pengalaman apa saja yang sudah anda dapat selama mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Bisa belajar nyanyi lagu jawa Mas, kan cengkoknya berbeda itu. 

 

n. Adakah pengaruh yang Anda rasakan terhadap karakter dan kepribadian 

ana setelah mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Sikap sih mas yang saya rasakan, jadi lebih terasa karena kalo 

latihan karawitan kan mau tidak mau juga harus ikut aturan sikapnya 

yang menurut saya itu budaya jawa banget. 

 

o. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Ya senang mas, bisa buat refreshing sama tambah ilmu, 

pengalaman juga. Ya semoga saja bisa tetap ada terus ekskul 

karawitannya. 

 

p. Adakah kesan dan pesan selama mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Kesannya seneng, bisa nambah ilmu, tambah pengalaman, 

mengasah sikap, dan pesannya harus tetap dipertahankan. 

 

5. Timothy Daud K, XI IBB, 17th. 

 

a. Apa yang menjadi motivasi anda untuk mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan?  
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Jawaban : Motivasinya ingin merasakan pengalaman tampil sebagai 

pemain karawitan. 

 

b. Apakah anda sudah mempunyai pengalaman belajar karawitan di luar 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawaban : Belum pernah ikut karawitan sebelumnya Mas. 

c. Apa tujuan anda mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Biar bisa lebih tahu tentang budaya jawa

d. Bagaimana proses pembelajaran karawitan dalam esktrakurikuler 

karawitan?  Menyenangkan atau tidak? Jelas atau membingungkan? 

Jawab : Awal-awal itu rolling dulu, bebas milih alat yang mana. Terus 

dikasih materi yang mudah, gangsaran kalo nda salah Mas. Itu dijelasin 

dulu sama Pak Ali biar bisa baca notasi dan tahu ketukan. Saya sih 

ngerasanya seneng Mas, soalnya santai waktu latihan. 

 

e. Apakah selama proses pembelajaran, terjalin komunikasi dan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa? 

Jawab : Baik Mas, Pak Ali juga orangnya komunikatif. Kitapun jadi nda 

malu buat tanya kalo lagi bingung dan Pak Ali juga nda segan buat jelasin 

langsung atau praktek langsung. 

. 

f. Apakah anda dan teman-teman antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Saya antusias Mas. 

 

g. Materi apa saja yang diberikan selama proses pembelajaran? 

Jawab : Ya itu Mas tadi, awal semester materi gangsaran yang buat 

belajar baca notasi sama ketukan, terus habis itu baru lagu jawa yang lain 

sama lagu-lagu wajib-nasional. 

 

h. Apakah materi yang berikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa? 

Jawab : Bagi saya ya sesuai, karena pelan-pelan materinya. Dari mudah, 

mudah, agak sulit, habis itu sulit. 

 

i. Apakah guru menguasai materi yang diberikan kepada siswa? 

Jawab : Menguasai sekali, bahkan nyanyi Macaphatnya jg bagus Mas. 
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j. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi karawitan kepada 

siswa? 

Jawab : Kalo awal-awal itu Pak Ali ngomong dulu, jelasin materi yang di 

papan tulis habis itu dipraktekin, terus kita suruh nyoba main Mas. 

 

k. Bagaimana peran guru selama proses pembelajaran karawitan?  

Jawab : Peran guru menurut saya ya sudah sangat bagus, karena 

menguasai materi juga jelas dalam nerangin materinya. 

 

l. Adakah kendala yang anda temui selama belajar karawitan? 

Jawab : Saya orangna susah fokus. Soalnya ini sih Mas, kaca mata saya, 

jd kadang gak keliatan tulisan di papan tulisnya. 

 

m. Pengalaman apa saja yang sudah anda dapat selama mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Setelah ikut ekskul karawitan teman saya jadi lebih banyak dan 

bisa belajar dari mereka yang lebih pintar. 

 

n. Adakah pengaruh yang Anda rasakan terhadap karakter dan kepribadian 

ana setelah mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi, jadi lebih 

percaya diri Mas dan lebih bisa menghargai orang lain. 

 

o. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Sangat bersyukur dengan adanya ekskul karawitan 

 

p. Adakah kesan dan pesan selama mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Kesannya saya senang, asyik, dan pesannya harus tetap dijaga. 

 

6. M Nino Ghomes, XI IBB, 17th  
 

a. Apa yang menjadi motivasi anda untuk mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan?  

Jawaban : Ingin melestarikan budaya Indonesia, khususnya Jawa. 

 

b. Apakah anda sudah mempunyai pengalaman belajar karawitan di luar 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawaban : Belum, sama sekali Mas. 
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c. Apa tujuan anda mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Karena yang cowok sedikit peminatnya, jadi saya ikut Mas untuk 

meramaikan pelestarian budaya Jawa. 

 

d. Bagaimana proses pembelajaran karawitan dalam esktrakurikuler 

karawitan?  Menyenangkan atau tidak? Jelas atau membingungkan? 

Jawab : Waktu awal ikut terus latihan, disuruh milih alat bebas Mas, habis 

itu muter gantian main alat yang lain. Sekitar 2kali putaran permainan 

baru ganti alat. Itupun yang dipelajari masih gendhing yang paling 

gampang, soalnya buat belajar baca notasi sama belajar irama waktu itu 

Pak Ali bilangnya. 

 

e. Apakah selama proses pembelajaran, terjalin komunikasi dan interaksi 

yang baik antara guru dengan siswa? 

Jawab : Pak Ali ini orangnya humbel, jadi untuk komunikasi dengan siswa 

jadi baik. 

. 

f. Apakah anda dan teman-teman antusias dalam mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Saya pribada sangat antusias. 

 

g. Materi apa saja yang diberikan selama proses pembelajaran? 

Jawab : Pertama itu tadi Mas, materi yang gampang buat belajar notasi 

sama irama, habis itu lagu-lagu gendhing jawa yang lain sama lagu kaya 

lir-ilir, perahu layar, terus ibu pertiwi. 

 

h. Apakah materi yang berikan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa? 

Jawab : Karena saya ini sebelumnya tidak punya pengalaman ikut 

karawitan, jadi ini ya sangat sesuai materinya melihat tahap pemberian 

materinya. 

 

i. Apakah guru menguasai materi yang diberikan kepada siswa? 

Jawab : Sangat menguasai Mas, saya pernah salah sedikit langsung 

ketahuan sama Pak Ali. Nyanyinya juga pinter loh Mas, Pak Ali. 

 

j. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi karawitan kepada 

siswa? 
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Jawab : Pertama-tama itu, ceramah Mas. Jelasin ini itu, jelasin materi 

yang di papan tulis, terus ya praktek. Demonstrasi Mas, biar kita tambah 

paham. 

 

k. Bagaimana peran guru selama proses pembelajaran karawitan?  

Jawab : Peran guru menurut saya sih dominan ya Mas. Maksudnya karena 

apa-apa bersumber dari Pak Ali. Cuma ya nda semena-mena, nda diktator 

maksudnya. 

 

l. Adakah kendala yang anda temui selama belajar karawitan? 

Jawab : Kurang paham ketukan Mas. 

 

m. Pengalaman apa saja yang sudah anda dapat selama mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Pengalamannya ya pengalaman main alat musik logam. 

 

n. Adakah pengaruh yang Anda rasakan terhadap karakter dan kepribadian 

ana setelah mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Saya jadi lebih menghargai kebudayaan jawa. Ada rasa 

bertanggung jawab untuk menjaga karawitan ini juga Mas. 

 

o. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

karawitan? 

Jawab : Tanggapan saya, saya sangat mendukung kegiatan ini. 

 

p. Adakah kesan dan pesan selama mengikuti ekstrakurikuler karawitan? 

Jawab : Kesan yang saya rasakan ya saya jadi merasa bertanggung jawab 

dengan pelestarian karawitan, dan pesannya semoga tetap lestari. 
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Lampiran 6 

Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Pemalang 

 Jabatan Nama 

I Kepala Sekolah Ayanto, S.Pd., M.Pd. 

II Waka Bidang Kurikulum Lili Marfianti, S.Si. 

1. Staff 

 

 

a. Lumban Tobing, S.Pd. 

b. Eka Prasetyaningsih, S.Si., 

M.Pd. 

c. Rina Pradiyanti, S.Pd., 

M.Pd. 

d. Prihantono, S.Pd. 

2. Bidang SKS Khafidin, S.Pd., M.Pd. 

3. Bidang Sekolah Rujukan Azzam Failasuf, S.Pd. 

4. Koordinator BK Andori, S.Pd Kons. 

III Waka Bidang Kesiswaan Muh. Fatoni, S.Pd. 

1. Staff 

 

 

a. Drs. Kusnodo 

b. Drs. Tahril 

c. Hening Ujianingrum, S.pd 

2. Koor.Penumbuhan 

Karakter dan Budi Pekerti 

Dra. Bekti  Swaminarsih 

3. Ka Gudep 07 01 Sitapak Drs. Wilujeng Ribudianto 

4. Ka Gudep 07 02 

Simonglang 

Dra. Ely Miliasari 

5. Koor. Pengelola Koperasi 

Siswa 

Sudjati, S.Pd. 



115 

 

IV Waka Bidang Humas Munji Hasan, S.Pd. 

 Staff Sunarti, S.Pd. 

V Waka Bidang Sarpras Nasikhin, S.Ag., MMPd. 

1. Staff Heru Purnomo, M.pd. 

2. Koor Pemeliharaan 

Lingkukan Hidup 

Dra. Nuryati 

3. Bendahara Kegiatan 

Lingkungan Hidup 

Amrul Munafiah, S.Pd., 

M.Pd. 

  4. Koor Program Kegiatan 

Sekolah Adiwiyata 

Jubaedah, S.Pd. 

5. Koor Pengelola Ruang 

dan Kegiatan 

a. Pengelola UKS 

b. Pengelola Masjid 

c. Pengelola Karawitan 

 

 

Hernawati Salfitri, S.Pd. 

Nasikhin, S.Ag., MMPd. 

Noor Alie Santosa, S.Pd 

6. Kepala Perpustakaan Saptorini W, S.Pd., M.Pd. 

7. Kepala Laboratorium 

a. Pengelola Lab.Fisika 

b. Pengelola Lab. Kimia 

c. Pengelola Lab. Biologi 

d. Pengelola Lab. Bahasa 

e. Pengelola Lab. 

Komputer 

f. Pengelola Lab. Musik 

Drs. Heru Purnomo, M.Pd. 

Efa Mai I, S.Pd., M.Pd. 

Jubaedah, S.Pd. 

Drs. Supalal 

Mahmudah R, S.Pd., M.Pd. 

Prihantoro, S.Pd. 

Endang Sri Hesti, S.Pd. 
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VI Waka Bidang Pengembangan Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd. 

 1. Staff  a. Amitaningsih, S.Pd., M.Pd. 

b. Efa Mai Inaningsih, M.Pd 

2. Koor PKG dan PKB Dra. Endang Poncowati 

VII Ketua Kas dan Pembiayaan Wachyudi, S.E. 

1. Bendahara PSM dan BOP Yuliati Atun T, A.Md 

 2. Bendahara Gaji Nurohman 

3. Bendahara BOS a. Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd 

b. Supriantini, S.Pd 

 

Lampiran 7 

Daftar siswa anggota ekstrakurikuler karawitan SMA Negeri 1 Pemalang 

No Nama 

Jenis 

Kelamin 

Kelas 

1 Nuril Azmiyani P X MIA 1 

2 Ayu Agustin Marselika P X MIA 4 

3 Salsabila Yunita Putri P X MIA 5 

4 Apgi Almahdi Sufman L X IIS 2 

5 Bagus Wigiatmoko L X IIS 2 

6 Barokat Zainul Alam L X IIS 2 

7 Nabil Bintang Rifa’i L X IIS 2 
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8 Nitis Welasih P X IIS 2 

9 Rijal Gunawan Wicaksono L X IIS 2 

10 Afenda Kholisotus Safira P XI IBB 

11 Amanda Dwi Oktaviola P XI IBB 

12 Ananda Firda Shania P XI IBB 

13 Dinda Aprillia Safera P  XI IBB 

14 Fanesa Narulita P XI IBB 

15 Hilda Rizki Amalia P  XI IBB 

16 Khairrafi Iqbal L XI IBB 

17 M Nino Ghomes L XI IBB 

18 Marsela Orin Tria Sefaty P XI IBB 

19 Nugroho Adi Wibowo L XI IBB 
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Gambar 2 : Muh. Hafizh Yuniar Budiantoro, XI IBB, 17th 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019)

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Khairrafi Iqbal, XI IBB, 17th 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 
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Gambar 4 : Nugroho Adi Wibowo, XI IBB, 17th 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Yasmin Afra Shafa S, XI IBB, 17th 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 
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Gambar 6 : Timothy Daud K, XI IBB, 17th 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 7 : M Nino Ghomes, XI IBB, 17th) 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 
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(Gambar 8 : Munji Hasan, S.Pd., Waka Humas sebagai perwakilan Kepsek) 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Muh.Fatoni, S.Pd., Waka Kesiswaan 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019) 
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Gambar 10 : Nasikhin, S.Ag., M.Pd., Waka Sarpras 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 : Noor Alie Santosa, S.Pd., Pelatih 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 04 Maret 2019)
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Gambar 12 : Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 01 Maret 2019)

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13  Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 01 Maret 2019) 
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Gambar 14  Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 01 Maret 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15  Gamelan Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019)
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Gambar 16  Materi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019)
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Gambar 17  Materi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 
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Gambar 18  Materi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 
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Gambar 18  Materi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19  Materi Pembelajaran Ekstrakurikuler Karawitan SMA N 1 

Pemalang 

(Sumber : Dokumentasi Komara, 08 Maret 2019) 


