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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan  lembaga pendidikan atau suatu tempat untuk menuntut 

ilmu. Kepentingan pendidikan seni di sekolah umumnya bertujuan untuk 

menumbuhkan atau membangun kreatifitas siswa. Pendidikan seni di sekolah 

pada umumnya belum mencapai tujuan yang diharapkan. Hal itu dikarenakan 

beberapa permasalahan yang ada di sekolah. Dalam pendidikan terdapat beberapa 

pihak diantaranya adalah guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pelajar. Dengan 

adanya dua pihak tersebut maka terjadilah suatu proses yang disebut 

pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan orang 

atau makhluk hidup belajar (Depdikbud, 2008, hlm.17).  Winkle (dalam Sutikno, 

2009, hlm.31) mengartikan bahwa pembelajaran sebagai seperangkat tindakan 

yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan 

memperhitungkan kejadian-kejadian internal yang langsung di dalam diri peserta 

didik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses 

interaksi antara guru dan siswa yang menghasilkan adanya perubahan dalam diri 

peserta didik. Pembelajaran merupakan kegiatan yang paling utama dalam proses 

pendidikan di sekolah.  

Di Sekolah, pengaturan isi atau bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai 

penyelenggaraan belajar mengajar adalah kurikulum pendidikan yang memuat 

program pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan Intrakurikuler 

merupakan kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa di kampus yang sesuai atau 

sejalan dengan komponen kurikulum (Depdikbud, 2008, hlm.440), sedangkan 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa di kampus 

yang berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum seperti, latihan 

kepemimpinan dan pembinaan siswa (Depdikbud, 2008, hlm.291). Banyak 

sekolah menawarkan kegiatan Ekstrakurikuler yang bervariatif. Diantara sekian 

banyak sekolah yang ada, SMA Ittihadul Ummat sebagai salah satu lembaga 

pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya yang menawarkan beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler seperti: Pramuka, paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), sepak 
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bola dan yang lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler ini, banyak diminati siswa 

terutama kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni musik. Salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler seni musik yang diminati siswa SMA Ittihadul Ummat adalah 

ekstrakurikuler Terebang Gebes. Ekstrakurikuler ini merupakan sarana bagi siswa 

untuk menyalurkan minat, bakat dan potensi kecerdasan musikal para siswa di 

sekolah tersebut. 

 SMA Ittihadul Ummat Desa Cikeusal, Kecamatan Tanjungjaya, 

Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan 

kesenian Terebang Gebes sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolahnya. Pada pertengahan tahun 2013, salah satu guru di SMA Ittihadul 

Ummat yakni Bapak Ipin Suripin mengusulkan supaya kesenian Terebang Gebes 

bisa dipelajari di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Ittihadul Ummat sebagai 

upaya pelestarian kesenian buhun Terebang Gebes yang merupakan warisan 

budaya di desa Cikeusal (regenerasi). Kegiatan ekstrakurikuler ini diikuti oleh 

siswa-siswi yang duduk di kelas X sampai kelas XII dan berjumlah 27 orang. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa diberikan pemahaman 

tentang bagaimana cara bermain alat musik yang terdapat dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler Terebang Gebes. Untuk pelaksanaan latihannya diadakan satu kali 

dalam satu minggu yaitu hari sabtu jam 10.00-WIB, tempat latihannya juga tidak 

selalu di sekolah tetapi sering juga diadakan di saung mang Asep selaku pelatih 

kesenian Terebang Gebes. Dalam kegiatan ektrakuler ini, siswa diharapkan 

terbiasa dengan teknik memainkan alat musik yang diberikan dalam kegiatan 

ektrakurikuler Terebang Gebes. Selain itu, kegiatan ini dapat memberikan 

dampak positif pada siswa yaitu sebagai media ekspresi, komunikasi, sosial, 

membangun rasa percaya diri dan sebagai sarana pengembangan kreatifitas yang 

dapat merangsang kemampuan berfikir. Dengan pembelajaran seperti yang 

dijelaskan di atas, siswa diharuskan mampu untuk memainkan alat musik 

Terebang yang terdapat dalam kegiatan ekstrakurikuler Terebang Gebes serta 

mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan musikal siswa. Selain itu 

minat dan bakat anak dapat disalurkan dengan baik, sehingga anak-anak 

mempunyai pengalaman bermusik dan dapat mengambil nilai positif dari kegiatan 

ekstrakurikuler ini. Menurut peneliti pembelajaran kesenian terebang gebes dalam 
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kegiatan ekstrakurikuler di SMA Ittihadul Ummat merupakan kegiatan yang 

sangat diminati siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyalnya siswa yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran kesenian terebang gebes, selain itu selain itu 

juga ada upaya dari salah satu guru untuk melestarikan kesenian buhun yaituh 

kesenian terebang gebes. Dengan adanya minat siswa dan upaya dari guru untuk 

melestarikan kesenian terebang gebes, maka pembelajaran tersebut akan 

terstruktur. 

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan ke dalam tema penelitian yang 

berjudul “pembelajaran kesenian Terebang Gebes dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Ittihadul Ummat desa cikeusal kecamatan 

tanjjungjaya kabupaten tasikmalaya”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran 

ektrakurikuler seni Terebang Gebes yang diterapkan oleh guru, selaku pelatih 

ekstrakurikuler seni Terebang Gebes di SMA Ittihadul Ummat di Desa Cikeusal, 

Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti berharap hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pembaca terutama pelatih 

kegiatan ekstrakurikuler seni. Selain itu juga penulis berharan penelitian ini dapat 

berkontribusi bagi metodelogi pembelajaran seni di pendidikan sekolah 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pemaparan yang diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan 

sebuah rumusan masalah yaitu, bagaimana pembelajaran kesenian Terebang 

Gebes dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Ittihadul Ummat Desa Cikeusal 

Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya? Pada dasarnya tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan serta menjawab rumusan masalah 

di atas, maka disusun pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pembelajaran kesenian Terebang Gebes dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Ittihadul Ummat  Desa Cikeusal, Kecamatan 

Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya? 

2. Bagaimana metode pembelajaran kesenian Terebang Gebes dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Ittihadul Ummat Desa Cikeusal Kecamatan 

Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya? 
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3. Bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru terhadap siswanya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

menjawab berbagai permasalahan serta tujuan yang dicapai pada penelitian yang 

dilakukan. Maka secara umum tujuan penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang 

pembelajaran kesenian Terebang Gebes dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA 

Ittihadul Ummat desa Cikeusal Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya 

inidan diuraikan dalam tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perencanaan  pembelajaran kesenian musik Terebang 

Gebes dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Ittihadul Ummat  Desa 

Cikeusal, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Mendeskripsikan metode pembelajaran kesenian musik Terebang Gebes 

dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Ittihadul Ummat  Desa Cikeusal, 

Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Mendeskriosikan hasil pembelajaran Terebang Gebes dalam kegiatan 

ektakurikuler di SMA Ittihadul Ummat  Desa Cikeusal, Kecamatan 

Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

teoretis maupun manfaat praktis. Seperti 

1. Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. dapat memperkaya pengembangan ide dan konsep-konsep dasar tentang 

materi pembelajaran. 

b. dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan ilmu praktek  khususnya di 

bidang pembelajaran seni musik tradisional. 
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

beberapa pihak seperti berikut ini: 

 

a.  Guru 

Manfaat bagi guru, dapat memberi masukan bagaimana cara melatih 

ekstrakurikuler seni terutama seni musik dan dapat memberi pengalaman, 

wawasan, dan keterampilan tentang bagaimana cara mengajar kegiatan 

ekstrakurikuler terutama kegiatan ekstrakurikuler seni Terebang Gebes. 

 

b. Siswa 

Manfaat bagi siswa, siswa dapat menambah pengetahuan tentang seni 

tradisional, menambah keterampilan siswa, siswa dapat lebih aktif 

bersosialisasi, merangsang minat siswa agar lebih mencintai musik tradisional 

dan membangun rasa percaya diri siswa. 

 

c. Sekolah 

Manfaat bagi sekolah, sebagai masukan metodelogo pembelajaran dan 

referensi untuk melestarikan kesenian tradisional dan memberikan 

pengetahuan tentang kesenian tradisional terhadap siswa di SMA Ittihadul 

Ummat. 

 

d. Peneliti 

Manfaat bagi peneliti, menambah wawasan, pengalaman, serta mendapatkan 

ilmu bagaimana cara melatih dalam kegiatan ekstrakurikuler seni khususnya 

seni Terebang Gebes. 

 

E. Asumsi 

Pembelajaran kesenian terebang gebes yang ditawarkan di SMA Ittihadul Ummat 

merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikler yang diminati siswa. Hal tersebut 

dikarenakan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuer kesenian terbang gebes pada 

dasarnya sangat menyukai musik selain itu juga siswa sangat menyukai pendekatan yang 

dilakukan pelatih. Pembelajaran seperti ini akan sangat terstruktur melihat adanya minat 
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siswa dan juga keahlian pelatih dalam membelajarkan materi dan memotivasi siswa. 

Pembelajaran kesenian terebang gebes dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Ittihadul 

Ummat dilakukan satu kali dalam stu minggu yaitu hari sabtu pada pukul 10.00 WIB. 

Tempat latihannya dilaksanakan di saung mang asep, hal itu disebabkan karena sekolah 

tidak mempunyai alat musik kesenian terebang gebes dan kalaupun alat kesenian 

terebang gebes dibawa kesekolah, memerlukan transportasi dan biayanya lumayan besar, 

maka pembelajaran kesenian terebang gebes sementara dilaksanakan di saung Mang 

Asep. Bapak Ipin Suripin selaku pembina kegiatan ekstrakurikuler kesenian terebang 

gebes sangat mengupayakan sekolah mempunyai alat musik kesenian terebang gebes. 


