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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan pengajar dengan 

berupa bantuan yang diberikan pengajar agar dapat terjadi proses perolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. 

Dalam bermusik ada yang disebut dengan ansambel, yaitu kegiatan 

memainkan alat musik secara bersama-sama, baik alat musik yang sejenis ataupun 

yang tidak sejenis. Musik ansambel dibagi menjadi dua bagian yaitu musik 

ansambel sejenis dan musik ansambel campuran. Ansambel sejenis yaitu kegiatan 

memainkan alat musik secara bersama-sama dengan menggunakan alat musik 

yang sejenis contohnya ansambel strings seperti contra bass, cello, violin, viola 

dan ansambel tiup seperti trompet, saxophone dan trombone. Sedangkan ansambel 

campuran yaitu kegiatan memainkan alat musik secara bersama-sama 

menggunakan alat musik campuran atau berbeda contohnya seperti, recorder, 

gitar, dan piano, setiap alat yang dimainkan pada jenis alat musik campuran ini 

memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam permainannya tetapi sifatnya saling 

mengisi agar terjadinya keharmonisan pada saat memainkan alat musik ansambel. 

Kegiatan musik ansambel ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam 

mengembangkan bakat dan minat siswa, serta melatih siswa untuk mempunyai 

rasa bertanggung jawab, bekerja sama, serta disiplin, karena dalam memainkan 

alat musik ansambel tentunya harus melibatkan banyak pihak agar dapat 

menciptakan suatu konsep musik yang baik, sehingga dari proses kegiatan 

memainkan alat musik ansambel ini siswa mampu memiliki rasa bertanggung 

jawab dan bekerja sama antar sesama manusia agar bisa diterapkan juga pada 

kehidupan sehari-hari sebagai suatu contoh pembentukan karakter pada siswa 

melalui memainkan alat musik ansambel. Mengajarkan memainkan alat musik 

bukanlah perkara yang mudah bagi seorang pendidik musik, terlebih 
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lagi bagaimana musik itu dijadikan sebagai bagian pembentukan karakter 

manusia. Bermain ansambel tidak hanya berkomunikasi musik lewat permainan 

antar pemain, melainkan juga berkomunikasi antar pemain itu sendiri secara non 

teknis. Peran guru atau seorang pengajar tidak hanya mengansambelkan musiknya 

saja, melainkan juga mengansambelkan orang atau kelompok yang bermain musik 

di luar kontek musik. 

Kegiatan pembelajaran memainkan alat musik ansambel ini terdapat juga di 

lingkungan sekolah pada kegiatan ekstrakurikuler, pengertian ekstrakurikuler itu 

sendiri adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu 

pengembangan siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka melalui 

kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau oleh tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menekankan kepada kebutuhan siswa 

agar menambah wawasan, sikap dan keterampilan siswa baik di luar jam pelajaran 

wajib serta kegiatannya dilakukan di dalam dan di luar sekolah.  

Kegiatan seperti di atas itu telah dilakukan oleh salah satu sekolah di SMKN 2 

Banjar yang memiliki ekstrakurikuler bernama Ansambel Tekhnique ini 

merupakan ansambel campuran, yang termasuk ke dalam salah satu bagian 

kegiatan ekstrakurikuler musik gamelan degung dan kombo di SMKN 2 Banjar 

yang merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjar 

yang bertempat di jalan raya Banjar-Ciamis dusun Cipadung Kota Banjar Jawa 

Barat. Proses pembelajaran memainkan alat musik ansambel pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar ini mempunyai sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan tersebut, serta siswa yang mengikuti ekstrakurikuler ini 

sangat berkompeten dalam bidang musik tersebut sehingga dapat menciptakan 

proses pembelajaran yang cukup baik, di Kota Banjar salah satu sekolah tingkat 

SMA/SMK dan sederajat yang mempunyai kegiatan ekstrakurikuler musik yang 

menurut peneliti sangat didukung oleh sekolahnya yaitu ada di SMKN 2 Banjar. 

Pihak sekolah sangat memberikan fasilitas yang memadai bagi kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut karena memiliki ruangan kegiatan ekstrakurikuler yang 

luas dan alat musik yang lengkap untuk digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pembelajaran ansambel tersebut, serta pengajar pada kegiatan ekstrakurikuler 
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tersebut merupakan orang yang memiliki latar belakang dibidang musik dan 

cukup berkompeten dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Ansambel Tekhnique ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler bermain musik 

ansambel campuran yaitu musik gamelan degung dan kombo yang mereka 

mainkan secara bersama-sama. Pada biasanya musik gamelan hanya dibawakan 

dengan seperangkat alat musik gamelan saja dan cenderung bosan untuk 

didengarkan bagi anak remaja zaman sekarang, begitupun dengan musik kombo 

yang sudah banyak sekali dibawakan oleh anak-anak remaja pada umumnya. 

Berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran ansambel di SMKN 2 

Banjar ini, karena sekolah tersebut memiliki kegiatan ekstrakurikuler kesenian 

yaitu menggabungkan alat musik gamelan degung dengan kombo sehingga hal ini 

sangat menarik bagi peneliti karena kreativitas gabungan musik tradisional dan 

kombo yang mereka mainkan secara bersama-sama. 

 Tujuan kegiatan diadakannya ekstrakurikuler tersebut tentunya yang 

pertama adalah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang 

bermain musik, serta ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap musik tradisional 

karena dalam kegiatan ini alat musik yang digunakan yaitu alat musik gamelan 

degung dan kombo dimana alat musik tersebut adalah alat musik tradisional dan 

alat musik kombo. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju, kini 

anak-anak remaja lebih banyak menyukai alat musik kombo daripada alat musik 

tradisional. Sehingga diadakannya kegiatan ekstrakurikuler tersebut juga tentunya 

untuk menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap salah satu musik tradisonal di 

Indonesia yang harus kita lestarikan sampai saat ini dengan dibimbing oleh salah 

satu pengajar pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut yaitu Bapak Indra 

Hermansyah. 

Bapak Indra Hermansyah ini adalah pegawai tata usaha di SMKN 2 Banjar 

yang sebelumnya beliau juga alumni dari sekolah tersebut dan pernah menjadi 

bagian siswa dari grup Ansambel Tekhnique ini. Karena pihak sekolah melihat 

Bapak Indra yang sangat berkompeten dibidang musik, setelah lulus SMK Bapak 

Indra Hermansyah langsung diangkat menjadi pegawai tata usaha di sekolah 

tersebut sekaligus ditugaskan menjadi pengajar grup Ansambel Tekhnique. Dan 

menurut peneliti, salah satu alasan ingin meneliti kegiatan ekstrakurikuler tersebut 
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dengan judul penelitian yaitu “Pembelajaran Ansambel Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar” adalah kerena ingin mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran ansambel dengan metodenya sendiri yang diberikan oleh 

pengajar kepada siswa, sehingga siswa mampu meraih prestasi dan mendapat 

kejuaraan diberbagai festival. Bapak Indra Hermansyah ini awalnya tidak 

memiliki pengalaman mempelajari musik secara teori atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibidang musik, beliau lulusan SMK dan 

mempelajari musik secara autodidak dengan bakat yang ada di dalam dirinya, 

sehingga setelah lulus SMK beliau ditugaskan langsung oleh pihak sekolah untuk 

melatih grup Ansambel Tekhnique kepada siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di 

SMKN 2 Banjar, dan sampai saat ini grup tersebut masih tetap eksis dan berjalan 

dengan baik bahkan sempat mencapai beberapa prestasi dibeberapa festival 

tingkat provinsi dan nasional, salah satu prestasi yang diraihnya yaitu mendapat 

juara pertama tingkat nasional musik kolaborasi etnis di Garut Jawa Barat dan 

masih banyak lagi prestasi yang sudah mereka raih selama ini, hal itu tentunya 

sangat mengharumkan nama baik sekolah dan Kota Banjar itu sendiri. Sehingga 

inilah yang menjadi keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana proses kegiatan 

pembelajaran ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang menjadi 

perhatian peneliti adalah bagaimana proses pembelajaran ansambel yang diajarkan 

pengajar kepada siswa dalam kegiatan musik Ansambel Tekhnique sehingga siswa 

mampu berprestasi mencapai tingkat provinsi dan nasional. Pada penelitian 

kegiatan ekstrakurikuler ini, peneliti hanya menliti satu karya hasil dari kreativitas 

pengajar mengaransamen lagu Prau Layar yang dimainkan oleh Ansambel 

Tekhnique. Penelitian tentang Pembelajaran Ansambel Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar ini belum ada yang meneliti sebelumnya, 

dengan demikian peneliti mencoba untuk menelitinya dengan harapan ada 

manfaatnya ditinjau dari segi teoritis/akademis. Sehingga peneliti memilih SMKN 

2 Banjar yang memiliki fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar yang 

berkompeten di bidangnya sebagai objek penelitian dengan harapan dapat menjadi 

contoh serta menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi para tenaga 

pendidik yang mengajar musik ansambel, umumnya bagi para pembaca dan setiap 
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orang yang hendak menjadi pendidik ataupun orang yang sudah menjadi pendidik 

di bidang musik. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Mengacu pada latar belakang masalah dan pertanyaan yang dipaparkan, maka 

penelitian ini difokuskan dalam bentuk rumusan masalah yakni: “Bagaimana 

Pembelajaran Ansambel Pada Kegiatan Ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar?” 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian 

ini dibatasi, sesuai dengan pertimbangan permasalahan yang nampak pada proses 

pembelajaran ansambel ini. Maka rumusan masalah tersebut diuraikan dalam 

bentuk beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran ansambel dalam proses penciptaan karya yang 

dimainkan pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar? 

2. Bagaimana metode pembelajaran ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMKN 2 Banjar? 

3. Bagaimana hasil dari pembelajaran ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMKN 2 Banjar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran ansambel dalam proses 

penciptaan karya yang dimainkan pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 

Banjar. 

2. Ingin mengetahui bagaimana metode pembelajaran ansambel pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar. 

3. Ingin mengetahui bagaimana hasil pembelajaran ansambel pada kegiatan 

ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

baik secara teoris maupun praktek maupun kebijakan sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoris 

Peneliti ini dapat memberikan pengalaman meneliti langsung dan 

mengkaji tentang proses dan metode dari Pembelajaran Ansambel Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar, dan dapat dijadikan salah satu pengetahuan, 

wawasan serta gambaran dalam Pembelajaran Ansambel Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, agar peneliti dapat memahami secara mendalam tentang proses 

pembelajaran ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar. 

2. Bagi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memainkan alat musik 

ansambel di SMKN 2 Banjar, semoga dapat menambah pengetahuan tentang 

bermain musik ansambel, dengan mengikuti praktek latihan bermain musik 

ansambel siswa dapat lebih aktif bersosialisasi dan dengan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler memainkan alat musik ansambel dapat menumbuhkan karakter 

pada siswa untuk mempunyai sifat bertanggung jawab dan bekerja sama 

dengan sesama manusia. 

3. Bagi sekolah, sebagai masukan metodelogi pembelajaran dan referensi untuk 

melestrasikan kesenian tradisional dan memberikan pengetahuan tentang 

kesenian tradisional terhadap siswa di SMKN 2 Banjar. 

4. Bagi masyarakat umum, semoga dengan adanya pembelajaran ansambel pada 

kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar ini dapat memberikan 

pengetahuan, apresiasi, dan wawasan bagi masyarakat tentang pembelajaran 

ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar. 

1.4.3 Manfaat Kebijakan 

Sebagai bahan pertimbangan Departemen Pendidikan Musik FPSD UPI 

merancang strategi, metode, dan media pembelajaran dalam penyusunan program 

pembelajaran. Dapat menjadikan suplemen bagi pengayaan kurikulum pendidikan 

musik di Indonesia.  
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1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berjudul “Pembelajaran Ansambel Pada 

Kegiatan Ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar” disusun berdasarkan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Struktur Organisasi Skripsi. 

BAB II KAJIAN TEORI membahas tentang: Pengertian Pembelajaran, 

Tahapan Pembelajaran, Komponen Pembelajaran, Musik Ansambel, 

Ekstrakurikuler, Penelitian Terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN sebagai strategi tentang: Desain Penelitian, 

Partisipasi dan Tempat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memaparkan tentang: 

Proses memainkan alat musik ansambel dalam proses penciptaan karya yang 

dimainkan pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar, metode 

pembelajaran ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar, serta 

hasil pembelajaran ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler di SMKN 2 Banjar. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI dan REKOMENDASI menitik beratkan 

tentang: Simpulan dari pembelajaran ansambel pada kegiatan ekstrakurikuler di 

SMKN 2 Banjar, implikasi dan rekomendasi. 


