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ABSTRAK 

PENGENALAN DAN PEMBELAJARAN GAMOLAN   

DENGAN TABUH LAYANG KASIWAN 

 DI SMPN 17 PESAWARAN 

 

Oleh 

Fauzi Dimas Atmaja 

Penelitian ini membahas tentang pembelajaran Gamolan dengan tabuh 

layangKasiwanyang dilihat dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proses 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran  tatap muka. Pembelajaran pada 

penelitian ini yaitu deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru seni budaya dan peserta didik 

kelas VII  di SMPN 17 Pesawaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Pembelajaran Gamolan dengan tabuh layang Kasiwan yang dirokemendasikan 

untuk pemula yang sudah ditentukan konsep pembelajarannya sangat efektif 

dalam penelitian ini, dengan  melihat dari tiga tahapan. Proses pertama yaitu 

persiapan yang berupa silabus dan RPP. Proses kedua yaitu pelaksanaan yang 

berupa teknik pelaksanaan pembelajaran tatap muka,bahan ajar dan pesan-pesan 

pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, pembaharuan pembelajaran.  

Proses ketiga yaitu evaluasi proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci:  Pengenalan, Pembelajaran, Gamolan 



 

 

ABSTRACT 

GAMOLAN INTRODUCTION AND LEARNING 

WITH THE KASIWANG KITE 

 AT SMPN 17 PESAWARAN 

 

By 

Fauzi Dimas Atmaja 

This study discusses learning Gamolan with kite percussion seen from the 

preparation, implementation, and evaluation of the learning process. This study 

aims to describe the preparation, implementation and evaluation of the face-to-

face learning process. The approach in this research is descriptive with the type of 

qualitative research. Sources of data in this study were school principals, art and 

culture teachers and seventh grade students at SMPN 17 Pesawaran. Data 

collection techniques used in this study include observation, interviews and 

documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data 

presentation and verification. Gamolan learning with the Kasiwang kite is 

recommended for beginners whose learning concepts have been determined to be 

very effective in this study, by looking at three stages. The first process is 

preparation in the form of a syllabus and lesson plans. The second process is 

implementation in the form of face-to-face learning implementation techniques, 

teaching materials and learning messages, learning implementation, learning 

renewal. The third process is the evaluation of the learning process. 

Keywords:  Learning, Introduction, Gamolan 
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     MOTTO 

Musik adalah tempat berlindung saya, saya bisa merangkak kedalam ruang di 

antara nada-nada itu dan meringkuk di pungung kesepian. 

(Maya Angelou) 

Alangkah mengerikannya hidup jika mengkhawatirkan sesuatu, berserah diri lah 

kepada-Nya,  percayalah bahwa ikhtiar itu nasib hasil itu takdir. 

(Rahmat Riansah) 

Kesenian adalah proses pengumulan batin dalam meniti dinamika penyeimbangan 

antara ide dan estetika, ketika garis dipilih sebagai media ekspresi terbentuk 

lukisan jiwa. 

(Thamrin, 1973) 

Merdekalah wahai jiwa-jiwa yang terjajah oleh perasaan tinggi hati dan sikap 

rendah diri 

(Restu Akbar) 

Yasudahlah, semuanya sudah terjadi dan aku menikmatinya, disetiap ritme 

ketukan mayor dan minor, di kalbu ini tetap lah harmoni yang mensejukan. 

(Fauzi Dimas Atmaja)
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          I  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Kehidupan manusia tentu tidak terlepas dari sebuah budaya yang sudah 

ada dan tumbuh di suatu daerah dimana tempat manusia itu lahir. Salah satunya 

adalah tentang kesenian, Seni adalah kebebasan berekspresi bagi setiap jiwa 

atau individu dan mengekspresikannya menjadi sebuah karya yang indah, 

terlepas dari berbagai macam bidang seni. Lampung merupakan provinsi yang 

sangat luas, yaitu terdiri dari 13 kabupaten, 2 kotamadya, 228 kecamatan, 205 

kelurahan, dan 2.435 desa dengan total luas wilayah 34.623,80km2. Disamping 

luasnya provinsi Lampung, terdapat berbagai macam kebudayaan yang sangat 

beragam ditiap daerahnya. Di Lampung sendiri terdapat berbagai macam alat 

musik seperti Kompang, Serdam, Krenceng Terbangan, Gambus Lunik, dan 

Berdah. Keanekaragaman seni musik Lampung dengan berbagai macam alat 

musik yang ada di Provinsi ini, dapat memotivasi generasi muda untuk turut 

serta berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan bermusik disetiap daerah 

dengan tujuan mengenalkan, mempelajari, mempertahankan, dan 

menyebarluaskan seni musik di Lampung terkhususnya alat musik Gamolan. 

Mengetahui bahwa keinginan generasi muda pada era ini sangatlah menipis 

dan sangat minim peminat dalam bermusik tradisional, Maka dari itu sangatlah 

penting bagi generasi muda untuk ikut serta terlibat dalam pelestarian musik 

Lampung, salah satunya alat musik Gamolan. Gamolan adalah instrumen 

musik tradisional Lampung yang diperkirakan telah ada pada zaman Hindu, 

ratusan tahun yang lalu. Instrumen tersebut terbuat dari bahan baku bambu 

yang termasuk kedalam klasifikasi instrumen musik berlempeng yang 

dimainkan dengan cara dipukul. Gamolan merupakan presentasi dari 

masyarakat yang agraris, pertanian, dan alam pegunungan menjadi ciri utama 

bangsa pada masa lampau yang menjadi hajat dan kehidupan bagi 

keberlangsungan anak cucu mereka. Asal usul nenek moyang orang Lampung 

dipercaya berasal dari Sekala Brak merupakan percampuran dari bangsa-
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bangsa India, China, Arab, dan Eropa yang terintegrasi kedalam masyarakat 

Lampung (Hasyimkan, 2011:01) 

 

 Didalam kehidupan berbudaya, terdapat berbagai macam kesenian seperti 

seni rupa, seni lukis, seni abstrak, seni kontemporer, seni tari, dan seni musik. 

Menjaga suatu kesenian di suatu daerah harus selalu ada yang dilestarikan 

seperti kesenian yang sudah ada atau turun temurun dari leluhur  yang sudah 

terdahulu dan hidup di daerah tersebut, di dalam buku notasi pembelajaran 

Gamolan Sekala Brak Lampung (Syapril Yamin, Rajo Gamolan, 2018 : 3).  

  

 Seperti yang kita ketahui, saat ini kesenian di provinsi Lampung sudah 

tersebar luas bahkan dikenal seluruh Indonesia. Akan tetapi seiring berjalannya 

waktu, kesenian itu sendiri tergerus oleh zaman yang mulai modern sehingga 

perlahan-lahan mengikis kebudayaan seni musik di Lampung yang disebabkan 

oleh arus globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan pada masa kini untuk 

perkembangan sebuah kebudayaan yang bisa hilang karena zaman dan tergerus 

oleh dampak transformasi budaya. Hal yang seharusnya menjadi tanggung 

jawab bersama bagi setiap masyarakatnya yang tinggal di suatu daerah dan 

memiliki kebudayaan yang sudah ada, lalu tetap menjaganya agar tetap terjaga 

sebuah kebudayaan itu. penting untuk tetap menjaga sebuah kebudayaan, 

karena dengan begitu generasi yang akan datang dapat menikmati bagaimana 

sebuah kesenian itu bisa tetap terjaga dan bisa terus untuk dinikmati. Seperti 

roda yang berputar jika sudah waktunya, generasi penerus lah yang menjaga 

lalu melestarikan,dan mengajarkan untuk generasi selanjutnya terus begitu agar 

tetap terjaga, di dalam buku notasi pembelajaran Gamolan Sekala Brak 

Lampung (Syapril Yamin, Rajo Gamolan, 2018 : 2). 

 

 Dari berbagai penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenian 

musik tradisional di Lampung dengan kearifan lokalnya sudah dikenal oleh 

masyarakat luas diseluruh daerah nusantara. Akan tetapi akibat pengaruh arus 

globalisasi yang semakin hari semakin merebak luas di kehidupan masyarakat, 

menyebabkan seni musik tradisional Lampung mulai kurang diminati yaitu 

salah satunya alat musik Gamolan. 
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 Gamolan yang berasal dari daerah Lampung Barat adalah alat musik etnik 

tradisional Lampung. Gamolan sendiri sudah sangat dikenal di kalangan 

masyarakat Lampung, dari kalangan orang tua, muda-mudi, dan anak-anak. 

Dikenalnya alat musik etnik yang bernama Gamolan ini sendiri pun sudah 

sangat berkembang pesat, dan kebanyakan masyarakat yang berada di provinsi 

Lampung ini sebagian besar berada dari luar Lampung, namun walaupun 

begitu tetap saja pasti ada sebagian dari masyarakat Lampung yang belum 

mengenal alat musik etnik tradisional ini, di dalam buku notasi pembelajaran 

Gamolan Sekala Brak Lampung (Syapril Yamin, Rajo Gamolan, 2018 : 6). 

  

 Pada saat wawancara dengan Hasyimkan, beliau menjelaskan bahwa 

Gamolan merupakan instrumen musik tradisional Lampung, diperkirakan telah 

ada pada zaman hindu, ratusan tahun yang lalu, instrumen tersebut terbuat dari 

bahan baku bambu yang termasuk ke dalam klasifikasi instrumen musik 

berlempeng yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Dalam arti lain 

Tesis ini jelas sangat membantu penulis untuk menjadi refrensi karena di dalam 

penjelasannya berisikan tentang bagaimana organologi Gamolan serta 

perkembangannya yang ada di Lampung untuk kepentingan penelitian penulis. 

  

 Kendati seperti itu tidak menjadi halangan untuk Gamolan agar dikenal 

oleh kalangan masyarakat yang luas, alat musik etnik Lampung yang terbuat 

dari bambu ini sangat lah unik jika sudah dimainkan, karena bahan dasar nya 

yang terbuat dari bambu,tetapi mampu menghasilkan suara yang harmonis jika 

sudah dibuat menjadi sebuah alat musik tradisional Gamolan. Berkembangnya 

Gamolan ini juga tidak terlepas dari praktisi-praktisi musik di Lampung 

diantaranya yaitu Syapril Yamin (Rajo Gamolan) yang terus menerus dan tidak 

berhenti memperkenalkan Gamolan kepada masyarakat. 

 

 Kemudian juga seorang akademisi sekaligus peneliti yang turut serta 

memperkenalkan Gamolan di masyarakat dan juga di tiap-tiap sekolah yang 

merupakan dosen prodi pendidikan musik Universitas Lampung yang bernama 

Hasyimkan. Kedua nya memiliki peran besar akan dikenalnya alat musik etnik 

ini. Maka dari itu dengan ini penulis juga akan mengajarkan metode 
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pembelajaran Gamolan dengan tabuh Layang Kasiwan yang diperuntukkan 

untuk pemula sebagai upaya dan bentuk pelestarian dari Budaya Lampung. 

  

 Fokus pada pembahasan ini penulis akan memperkenalkan Gamolan dan 

mengajarkan tabuhan Layang Kasiwan sebagai tabuhan bagi pemula, yang 

akan diajarkan kepada siswa-siswi kelas VII (A) SMPN 17 Pesawaran dalam 

upaya pelestarian budaya Lampung. Berangkat dari pengalaman pribadi 

penulis Tabuh Layang Kasiwan merupakan salah satu tabuh-tabuhan yang ada 

di Gamolan, tabuh ini merupakan tabuh yang bisa dibilang sangat mudah untuk 

dipelajari terlebih untuk para pemula, karena memiliki tingkat kesulitan yang 

relatif tidak begitu menyulitkan para pemula yang baru ingin mengenal dan 

mempelajari bagaimana bermain Gamolan ini dengan baik dan benar, karena 

tabuh Layang Kasiwan merupakan tabuhan yang sangat direkomendasikan.  

 

  Tabuh Layang Kasiwan ini adalah tabuh yang pertama kali dipelajari oleh 

penulis. Lalu setelah melihat dan mengulas lagi pada saat itu, ternyata tabuh 

Layang Kasiwan ini lah yang akan menjadi patokan pertama sebagai 

pembelajaran pertama kali Gamolan untuk pemula karena temponya yang tidak 

sulit dan memiliki pola tabuhan yang sangat mudah untuk dipahami. 

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul tentang “Pengenalan dan Pembelajaran 

Gamolan Di SMPN 17 Pesawaran Dengan Tabuhan Layang Kasiwan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang bisa diidentifikasikan sebagai 

bentuk pelestarian Budaya Lampung dengan mengajarkan tabuh Layang 

Kasiwan untuk siswa-siswi atau para pemula. 

 

1. Memperkenalkan alat musik etnik tradisional Lampung yaitu Gamolan 

sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Lampung. 

2. Mengajarkan tabuh Layang Kasiwan sebagai tabuhan yang akan digunakan 

menjadi sebuah pembelajaran untuk pemula dengan target pengajaran yang 

sudah ditetapkan. 
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C. Batasan Masalah 

 

 Sebagaimana penelitian yang lain, untuk mempermudah dalam penelitian 

ini karena terfokusnya masalah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada faktor 

“Pengenalan dan Pembelajaran Gamolan Di SMPN 17 PesawaranDengan 

Tabuhan Layang Kasiwan”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pada bahasan masalah di atas, maka masalah-masalah yang di 

identifikasikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses perkembangan siswa-siswi di SMPN 17 Pesawaran dapat 

mengenal sejarah Gamolan sebagai salah satu alat musik etnik Lampung 

yang sudah menjadi Budaya untuk memainkannya. 

2. Bagaimana proses siswa-siswi menangkap pembelajaran pada saat diajarkan 

Gamolan dengan tabuh Layang Kasiwan yang memang di khususkan untuk 

pemula dengan metode yang sudah ditetapkan nanti pada saat turun ke 

lapangan agar memudahkan siswa-siswi SMPN 17 Pesawaran. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Memberikan rangsangan atau stimulus kesenian bermusik tradisional di alat 

musik etnikGamolan untuk generasi millenial pada zaman sekarang yang 

sudah sangat maju agar tetap menjaga kelestarianbudaya bermusik 

tradisional. 

2. Sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian budaya Lampung dengan 

mengajarkan tabuh tabuhan yang diperuntukkan untuk pemula yaitu tabuh 

Layang Kasiwan.  

3. Pengajaran tabuh Layang Kasiwan yang relatif mudah dipelajari yang ada di 

Gamolan diharapkan menjadi awal mula ketertarikan dan ingin terus 

mempelajari tabuhan lainnya yang ada di Gamolan. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran 

dan bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik, dan menjadikan ini 

sebuah informasi yang bermanfaat untuk para pemula kedepannya khusunya 

untuk yang ingin mempelajari Gamolan dengan tabuh Layang Kasiwan  

yang duduk di bangku sekolah. 

2. Bagi Program Studi Pendidikan Musik, ini dapat menjadi sebuah informasi 

dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin melaksanakan sebuah 

penelitian tentang pembelajaran Gamolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Gamolan 

 

 Gamolan adalah alat musik tradisional dari kebudayaan masyarakat 

Lampung yang termasuk alat musik jenis Xylophone, alat musik Gamolan 

dalam sejarah kebudayaan masyarakat Lampung adalah sebuah akulturasi dari 

kebudayaan asing yang tinggal dan hidup di Provinsi Lampung (Trihasnanto, 

A. 2016 : 1). Jurnal ini nantinya akan berguna untuk penelitian penulis 

dikarenakan memiliki isi yang sangat berkaitan tentang bagaimana dikenalnya 

gamolan dan eksistensinya di masyarakat. Gamolan sendiri telah menjadi alat 

musik yang bisa begitu dikenal dalam ruang lingkup masyarakat oleh para 

pemuda-pemudi,orang tua, dan anak-anak. Ini menjadi bekal penulis untuk 

menjelaskannya nanti tentang Gamolan kepada objek penelitian sekaligus 

refrensi yang sangat membantu. 

 

 Gamolan merupakan salah satu alat musik khas yang berasal dari 

Lampung Barat dengan bahan baku bambu dan dimainkan dengan cara ditabuh 

atau dipukul (Clarisa Jesika Korina. 2021 : 1).Penelitian ini menjadi refrensi 

selanjutnya yang sangat membantu untuk penelitian lagi tentang pendalaman 

organologi dari alat musik tradisional Lampung yang berasal dari Lampung 

Barat yang terbuat dari bahan baku bambu. Dan bagaimana cara menabuh 

Gamolan dengan baik.  

 

 Gamolan sebagai salah satu kesenian musik tradisional Lampung, tidak 

hanya dikenal di kalangan seniman dan masyarakat tradisinya saja, melainkan 

hampir di seluruh nusantara, bahkan mancanegara. Kini Gamolan telah banyak 

mengalami perubahan, baik dalam aspek bentuk, fungsi, makna, serta cara 

memainkan dan gaya penyajiannya (Ahmad Matin Fauzi 2018 : 1). Ini akan 

menjadi refrensi selanjutnya tentang Gamolan yang sangat baik untuk penulis 

dikarenakan di dalam penelitian skripsi dari Ahmad Matin Fauzi ini berisikan 

bagaimana Pengkajian Gamolan yang baik dan juga bisa menjadi bahan ajar 

Gamolan sendiri untuk penulis kepada objek penelitian yaitu para siswa di 

SMPN 17 Pesawaran. 
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  Gamolan adalah instrumen musik dari daerah Lampung Barat dengan dan 

Gamolan merupakan instrumen musik Xylofon. Gamolan terdiri dari atas 

delapan lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari satu oktaf 

(Margaret J Kartomi). Dari sumber yang di dapat dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwasannya Gamolan merupakan alat musik yang terbuat dari 

bambu dan berasal dari Lampung Barat. 

 

 Gamolan merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat 

Lampung sebutan semua instrumen musik yang teknik permainannya dipukul, 

baik menggunakan tangan maupun stik (alat pemukul). Motorik kasar adalah 

kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar tubuh agar dapat 

merangsang perkembangan otak untuk bermain alat musik (Putri Linda, 2020 : 

1). Motorik kasar sendiri merupakan sebuah kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang dalam proses pembelajaran alat musik Gamolan, Ini bisa menjadi 

refrensi penelitian untuk penulis sebagai bahan ajar Gamolan kepada objek 

penelitian bagaimana pengenalan Gamolan dan juga bagaimana Gamolan bisa 

menjadi alat musik yang bisa dimainkan dengan mudah. 

 

 Alat musik Gamolan dalam perkembangannya telah mengalami 

peningkatan secara signifikan dalam proses penyebarannya, walaupun 

masyarakat yang tinggal di provinsi Lampung sebagian besar berasal dari luar 

Lampung dan berlatar belakang budaya yang berbeda-beda tetapi senantiasa 

tetap menjaga dan melestarikan Gamolan. Dan Gamolan merupakan bentuk 

perwujudan alat musik Lampung yang terbuat dari Kerajaan Adat Paksi Pak 

Sekala Brak Lampung Barat. Gamolan juga merupakan alat musik yang hampir 

keseluruhannya terbuat dari bambu, di dalam buku notasi pembelajaran 

Gamolan Sekala Brak Lampung (Syapril Yamin, Rajo Gamolan). Dalam buku 

ini dapat menjadi sebuah refrensi bagaimana penulis memperkenalkan 

Gamolan nantinya dan juga berbagai tabuhan lainnnya yang ada di Gamolan 

lalu bagaimana saja perkembangan dan pembelajaran Gamolan di Lampung 

Barat untuk pengetahuan para siswa tentang Gamolan, yang diharapkan penulis 

untuk objek penelitiannya yaitu para siswa.  
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 Gamolan adalah alat musik Tradisional Lampung yang berasal dari 

Lampung Barat dan di pengaruhi oleh budaya Afrika, Arab, India, Cina, dan 

Eropa, serta Sumatera. Gamolan berasal dari kata begamol yang berarti 

berkumpul yang memiliki tiga syair tentang Gamolan antara lain kisah 

Warahan Radin Jambat, sastra lisan masyarakat Pubian dan Tanggamus 

(Hasyimkan, Erizal Barnawi, Uswatul Hakim.  2020 : 4). Jurnal ini dapat 

menjadi refrensi selanjutnya tentang bahan ajar Gamolan, karena di dalam 

junal ini terdapat pembelajaran baru tentang Gamolan yang dimana Gamolan 

pun memiliki syair yang harus diketahui untuk perkembangannya pada setiap 

zamannya. 

 

 Pembelajaran musik di SD merupakan bagian dari upaya pembentukan 

kepribadian siswa dalam rangka membentuk menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya. Model Pembelajaran yang dikembangkan harus memuat metode-

metode yang menyenangkan bagi siswa untuk menghindari kejenuhan dalam 

pembelajaran musik dikelas, salah satu upaya tersebut ialah dengan penerapan 

model pembelajaran dengan memanfaatkan instrumen musik daerah setempat 

yaitu Gamolan. Selain mengenalkan kearifan lokal kepada siswa, diharapkan 

juga siswa dapat lebih memahami pembelajaran unsur-unsur musik seperti 

timbre, nada, melodi, harmoni, dinamika, tempo, melalui permainan Gamolan 

(Prisma Tejapermana, Rellya Runasari. 2018 : 2). Jurnal ini jelas sangat 

membantu penulis sebagai bahan ajar untuk penelitian bagaimana melihat 

tingkah laku setiap siswa pada saat diperkenalkan alat musik Gamolan, dan 

mengajarkannya bagaimana memainkan Gamolan pada saat penelitian itu 

berlangsung, dan juga bagaimana memberi stimulus kepada para siswa untuk 

selalu semangat dalam berproses dan belajar memainkan Gamolan dengan 

tabuhan yang sudah ditentukan dan tahapan proses pembelajaran yang sudah 

ditentukan. 

 

 Alat musik Gamolan diajarkan di sekolah pada saat pembelajaran 

ekstrakulikuler. Gamolan Lampung merupakan salah satu alat musik pukul 

yang terbuat dari bambu,  Yang dimainkan dengan cara ditabuh dengan 

berbagai macam tabuhannya. adapun metode pembelajaran yang akan 
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digunakan dalam proses pembelajarannya sendiri di SMPN 9 Metro untuk para 

siswanya (Hendra Permana 2 : 2021). Refrensi dari jurnal ini bisa menjadi 

kembali untuk memperdalam dan memperkuat bahan ajar yang digunakan 

nanti untuk penulis pada saat terjun langsung ke lapangan untuk mengajarkan 

Tabuh Layang Kasiwan, dan bisa dilihat bahwasannya proses pembelajaran 

Gamolan juga sudah berkembang diberbagai sekolah dan banyak teknik 

lainnya yang sudah digunakan dalam proses pembelajaran pada Gamolan.  

 

B. Teori Behavioristik 

 Teori behavioristik merupakan sebuah teori atau aliran dalam pemahaman 

tingkah laku manusia yang telah dikembangkan oleh para ahli.Adapun ahli-

ahli yang mengembangkan teori aliran tersebut diantaranya adalah John B. 

Watson, Ivan P. Pavlov, dan B.F Skinner.  

1) Menurut John B. Watson belajar dalam teori behaviorisme ini 

selanjutnya di katakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang 

datang dari luar dengan respons yang ditampilkan oleh individu, respons 

tertentu akan muncul dari individu, jika di beri stimulus dari luar. 

2) Menurut Ivan P. Pavlov belajar dalam teori behaviorisme ini melihat 

dari kelakuan, tindak tanduk atau bertingkah laku dengan sopan. 

Menurutnya Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku, yang 

dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap 

rangsangan. 

3) Menurut B.F. skinner teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara 

stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subyek terjadi 

melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa 

tingkah laku yang ditunjukkan seorang merupakan akibat dari interaksi 

antara stimulus dengan respon. 

 

Seperti yang sudah dijelaskan dan pertimbangan yang matang, dengan 

ini penulis akan menggunakan teori behavioristik karena pada saat 

berlangsungnya penelitian penulis akan memberikan stimulus dari luar 

yang akan di ajarkan kepada objek penelitiannya yaitu para siswa yang 

diajarkan dengan ketetapan pembelajaran yang sudah ditentukan, 
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dengan begitu setelah memberikan stimulus pembelajaran Gamolan, 

peneliti akan melihat perkembangan siswa setelah diberikan 

pembelajaran tentang Gamolan dan juga penjelasannya. Dengan cara 

melihat bagaimana para siswa berkembang dalam memainkan alat 

musik Gamolan itu sendiri dan bagaimana siswa mengenal Gamolan. 

 

C. Alat Musik Gamolan 

 

1. Pengertian Gamolan  

 

  Menurut Hasyimkan Gamolan berasal dari kata begamol dalam 

bahasa Lampung. Begamol dalam bahasa melayu juga memiliki arti 

bergumul. Atau dalam bahasa Indonesia berarti berkumpul. Kata Begamol 

maupun Gamolan sendiri muncul dalam beberapa sastra lisan Lampung, 

yaitu: Warahan Radin Jambat (Hasyimkan 2017 : 253). 

 

  Sementara itu, menurut (Sumerta Dana Arta 2012 : 22), Gamolan 

berasal dari kata gimol atau megimol yang artinya suara gemuruh dan 

gesekan ruas-ruas karena tiupan angin. Alat musik ini disebut dengan 

Gamolan. Pekhing dalam bahasa Lampung berarti bambu. Alat musik ini 

juga disebut dengan istilah alat musik yang terbuat dari bambu yang 

merupakan istilah lain dari Gamolan yang trend di kalangan musik 

Lampung, dan menurut Syapril Yamin (Rajo Gamolan) nama Gamolan 

berasal dari kata Gimol (sumber Wirda D Puspa Negara, Radin Singa, 

Kepaksian Bejalan Di Way) yang berarti gemuruh atau suara bambu yang 

bergemuruh. Sehingga para praktisi dan akademisi seniman tradisi Lampung 

menyepakati untuk pelarasan dalam instrumen Gamolan yakni bernama 

laras Gimol. 

 

  Gamolan terbuat dari bilahan bambu yang jika dipukul keluar suara 

tang dan tung, atau juga nang dan nung. Alat musik ini berkembang 

terutama di daerah Lampung Barat, hingga saat ini masih banyak pengrajin 

Gamolan di daerah Lampung Barat (Purnama, Yuzar, Antoni 2017 : 96). 

Disamping itu juga masyarakat Lampung di beberapa daerah lain selain 

Lampung Barat, Lampung Utara juga mengenal alat musik ini. 
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  Dalam penelitian Yampolsky tentang musik yang ada di Sumatera, 

dijelaskan bahwa Gamolan juga disebut dengan istilah Kulitang. Namun 

Gamelan Perunggu atau Talo Balak di daerah Melinting Lampung Timur 

juga disebut dengan nama Kulintang. Sebab menurut mereka setiap alat 

musik yang bisa memainkan musik Lampung dinamakan Kulintang 

(Yampolsky 1996 : 12). 

 

  Namun menurut (Syapril Yamin, Rajo Gamolan) penyebutan alat 

ini dengan nama Kulintang kurang tepat dan membingungkan. Beliau 

mengatakan bahwa nama yang sebenernya adalah Gamolan. Yang 

seharusnya disebut Kulintang adalah alat musik bernama Talo Balak yang 

terbuat dari perunggu, kalau di Lampung Barat bernama Gamolan Balak. 

 

2. Organologi Alat Musik Gamolan 

 

Alat musik Gamolan terdiri dari beberapa bagian, yaitu Bilah dan bagian 

Baluk, tali nilon, ganjal, juga ada alat untuk pemukul yang terbuat dari 

bahan bambu yang diserut atau dikerok tipis dan diberi pinang pada ujung 

pemukulnya. Berikut sebuah gambar dari Gamolan: 

 

 

      Gambar 1.1 1 

         (Dokumentasi Hasyimkan, 2011) 

 

1. Bilah 

 Bilah adalah bagian dari alat musik yang dapat mengeluarkan 

bunyi nada yang berbeda-beda ketika ditabuh/dipukul.Bilah Gamolan 

terdiri dari 7 Bilah yaitu nada do, re, mi, sol, la, si, dan do ( 1 2 3 5 6 7 i). 

Ada juga yang berjumlah 8 Bilah yaitu nada ( 1 2 3 5 6 7 i 2 ), namun 

yang banyak digunakan saat ini hanya 7 Bilah saja yaitu nada ( 1 2 3 5 6 

7 i ). Jenis panjang dan pendek pada bilah ada dua macam. 
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    Gambar 1.2 1 

      Sketsa Bilah Gamolan Bilah 7 

     (Dokumentasi penulis) 

Bilah yang terdapat pada melodi Gamolan ini terbuat dari Pekhing 

Balak, sementara Baluk pada Gamolan terbuat dari petung (Hasyimkan 

: 62-63) 

 

2. Ganjal 

 Ganjal digunakan untuk menahan senar pada Baluk. Ganjal yang 

dimaksudkan terbuat dari yang ukuran besarnya sama dengan alat 

pemukul Gamolan, hanya saja panjang ukurannya disesuaikan dengan 

panjang Bilah. Bilah bagian sebelah kiri yang bernada rendah lebih 

panjang dari Bilah yang sebelah kanan yang bernada lebih tinggi, yang 

tentunya Ganjal sebelah kiri juga lebih panjang dari yang sebelah kanan. 

Fungsi dari Ganjal ini untuk menahan tali nilon yang dipasang di Baluk 

atau dudukan Gamolan. 

3. Baluk 

 Baluk adalah tempat dudukan Bilah. Untuk Baluk atau dudukan 

Bilah dipilih Betung yang utuh berdiameter kurang lebih 12 cm, kemudia 

diberi lubang antara 7-10 cm dan panjangnya 45 cm. Pada awalnya Baluk 

yang bagian bawah diratakan agar Gamolan ini jika diletakkan tidak 

miring, lalu perkembangan kemudian diberi alas yang terbuat dari bambu 

juga yang dipaku secara melintang di bagian bawah Baluk di sisi kanan 

dan kiri. Baluk juga dilubangi di bagian kiri dan kanan, lubang 

disesuaikan dengan ukuran besar tali nilon untuk pancing nomor 300, 
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tapi pada zaman dahulu tali tersebut terbuat dari rotan. Tali nilon pancing 

tersebut untuk mengikatkan bilah-bilah yang diganjal juga dengan yang 

dibuat sebesar-besar lidi yang ukuran panjangnya kira-kira 2cm, 

kemudian tali nilon tersebut terhubungkan ke Baluk (Ibid : 65). 

4. Pemukul 

 Pemukul (stick) adalah sepasang alat pemukul yang terbuat dari 

bahan baku yang berfungsi untuk memukul bilah-bilah. Panjang ukuran 

dari pemukul kurang lebih 20 cm, dan berdiameter 2 cm. 

 

 

Gambar 1.3 1  

Gambar 1 model pemukul menggunakan buah pinang pada ujungnya. 

Gambar 2 model pemukul yang baru tidak ada pinang di ujungnya. 

(Dokumentasi Hasyimkan, 2011) 

 

Pada awalnya digunakan pemukul pada gambar 1 yang terbuat dari buah 

pinang pada salah satu ujungnya, namun saat ini digunakan pemukul 

pada gambar 2, yang seluruhnya terbuat dari bahan baku bambu. 

 

 

    Gambar 1.4 1 

      Pemukul Gamolan  

       Pemukul Gamolan menggunakan buah pinang pada ujungnya.  

        (Dokumentasi : Hasyimkan, 2012) 

 



 

   III METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

 Penelitian ini akan memaparkan bagaimana penggunaan media Gamolan 

sebagai alat musik etnik Lampung yang di ajarkan kepada para pemula siswa-

siswi di SMPN 17 Pesawaran sebagai upaya pelestarian budaya 

Lampung,sehingga metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang 

terjadi (Sanjaya, Wina. PenelitianPendidikan 2013 : 47) 

 

  Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme,digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah,dimana peneliti sebagai intrumen kunci,teknik pengumpulan data 

dilakukan secara gabungan,analisis data nya bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari genelarisasi (Sugiyono. 

MetodePenelitianPendidikan 2016 : 14) 

 

  Menurut Basrowi dan Suwandi, penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang dilakukan berdasarkan paradigma,strategi, dan implementasi model 

secara kualitatif (Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif  2008 

: 20). Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami 

sesuatu dibalik fenomena yang sama sekali belum diketahui dan metode ini 

juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu hal yang 

baru. 

 

  Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh V.Wiratma 

Sujarweni, menjelaskan bahwa penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati (Sujarweni, Wiratna. MetodelogiPenelitian 

2017 : 19). 
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B. Lokasi Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan di SMPN 17 Pesawaran, merupakan salah satu 

SMPN yang belum aktif akan pengenalan dan pembelajaran alat musik 

Gamolan pada mata pelajaran seni budaya nya. Berangkat dari sebuah metode 

pengenalan dan pembelajaran alat musik Gamolan dengan tabuh Layang 

Kasiwan untuk pemula sebagai upaya pelestarian budaya Lampung maka 

dengan ini akan dilaksanakannya penelitian ini di SMPN 17 pesawaran pada 

bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 

 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah guru seni dari SMPN 17 

Pesawaran yang berjumlah 1 orang. Guru menjadi subyek penelitian ini untuk 

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan mata pelajaran seni budaya, 

dilakukan seperti itu untuk mengetahui sudah sampai manakah siswa-siswi 

mendapat ilmu dari pembelajaran seni budaya yang didapat di sekolah baik 

teori maupun prakteknya terlebih tentang pengenalan alat musik Lampung 

Gamolan sudah atau belum sama sekali. Data-data ini terdiri dari : 

perencanaan,persiapan, dan evaluasi yang dibuat guru. 

 

 Sementara objek penelitian ini adalah peserta didik di SMPN 17 

Pesawaran yang ikut dalam pembelajaran Gamolan. Peserta didik yang akan 

mengikuti ini berjumlah 5 orang saja dikarenakan masih di masa pandemi 

Covid-19 seperti sekarang jadi sekolah-sekolah menerapkan masuk sekolah 

tetapi tidak seutuhnya siswa dan siswi masuk.Melalui pengamatan terhadap 

objek penelitian akan dilihat keberhasilan metode pengenalan dan 

pembelajaran Gamolan dengan tabuh Layang Kasiwan yang ditujukan untuk 

pemula pada siswi-siswi SMPN 17 Pesawaran sebagai upaya pelestarian 

budaya Lampung lewat jalur pengajaran seni budaya di sekolah. 

D. Sumber Data 

 

 Sumber data adalah dari mana asal penelitian ini diperoleh penelitian ini 

menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka 

sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 
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baik tertulis maupun lisan (Sujarweni, Wiratna. Op.Cit h. 73). Berdasarkan 

sumbernya, data dibagi menjadi : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari 

responden dengan menggunakan wawancara langsung untuk mendapat data 

tentang metode pembelajaran musik di dalam mata pelajaran seni budaya 

pada SMPN 17 Pesawaran untuk di cocok kan dengan metode pembelajaran 

Gamolan alat musik etnik yang terbuat dari bambu yang berasal dari 

Lampung Barat. Peneliti akan terjun langsung melakukan observasi dan 

wawancara kepada guru,kepala sekolah, dan para siswa-siswi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan 

penelahaan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang 

ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Informan yang 

menjadi target pengambilan data lain yaitu kepala sekolah. Data sekunder 

lainnya yang dikumpulkan antara lain meliputi gambaran umum profil 

sekolah seperti sejarah berdirinya sekolah,pengurus komite sekolah,riwayat 

kepemimpinan kepala sekolah,jumlah guru,jumlah siswa,ketersediaan 

sarana dan prasarana, dan hal-hal yang menunjang pengumpulan data 

penelitian. 

 

Untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data primer yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan utama penelitian dibutuhkan sejumlah 

informan sebagai target dalam pencarian data yang terdiri dari informan 

utama (informan kunci) dan informan penunjang. Imforman adalah orang 

yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah penulis itu sendiri (Sugiyono. Op.Cit. : 305). Penulis berfungsi 

menetapkan fokus penelitian dan memilih informan sebagai sumber 
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data,melakukan pengumpulan data serta menilai kualitas data dan menganalisis 

data, menafsirkan data dan menyimpulkan data. 

 

 Kemudian penulis akan terjun langsung kelapangan untuk melakukan 

pengamatan terhadap situasi dan kondisi siswa-siswi SMPN 17 Pesawaran dan 

melakukan wawancara dengan informan yang ada di SMPN 17 Pesawaran 

Bandar Lampung untuk menggali informasi data melalui dokumen yang ada di 

SMPN 17 Pesawaran. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan 

penjabarannya: 

1. Metode Observasi 

  Metode observasi merupakan salah satu pengumpulan data dimana 

peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat 

tergantung pada kemampuan observer. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, 

bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses pengataan dan ingatan (Basrowi dan Suwandi. 

Op.Cit. : 94). 

 

  Dalam hal ini yang penulis amati adalah bagaimana media 

pembelajaran Gamolan dengan tabuh layang Kasiwanyang ditujukan untuk 

pemula bisa menjadi upaya pelestarian budaya Lampung dengan 

memperkenalkan Gamolan dan mengajarkannya menjadi target utama 

sekaligus membuat pacuan agar pemula mempunyai keinginan memainkan 

Gamolan dengan tabuhan lainnya. Dalam observasi, data yang penulis 

peroleh adalah data tentang proses pembelajaran Gamolan yang dilakukan 

di SMPN 17 Pesawaran. Pada saat penelitian itu berlangusung, penulis 

datang langsung ketempat penelitian dan melakukan pengamatan terhadap 

proses sekaligus memberikan pembelajaran musik Gamolan pada siswa-

siswi SMPN 17 Pesawaran. Observasi merupakan metode yang penulis 

gunakan untuk memperoleh data tentang penelitian ini. 

2. Metode Wawancara  

  Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik 

wawancara dalam teknik pengumpulan data dan informasi memudahkan 
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peneliti untuk dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami 

subjek, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek 

penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data verbal 

yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab (Tohirin Metode 

Penelitian Kualitatif dan Bimbingan Konseling, 2012 : 63) 

 

  Pedoman wawancara atau interview digunakan untuk mencari data 

yang berkaitan dengan rencana pengamatan terhadap suatu kasus yang akan 

diteliti subjek yang akan diwawancarai adalah para praktisi yang pernah 

mengajarkan Gamolan ke sekolah sekolah yang nantinya hasil dari 

wawancara itu akan digunakan untuk penelitian ke SMPN 17 Pesawaran 

sebagai hal yang dapat membantu pada saat melakukan metode 

pembelajaran yang sudah dibentuk oleh penulis. 

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

berupa catatan,transkrip,buku,surat kabar,majalah,notulen rapat,agenda, dan 

sebagainya. Dokumentasi berupa foto dan video serta dokumen-dokumen 

lainnya yang berkaitan subjek dan objek penelitian. Dokumentasi tersebut 

digunakan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan yang terjadi selama 

tindakan diberikan. Teknik ini lebih menjelaskan suasana yang terjadi dalam 

proses pembelajaran. Dokumentasi sebagai alat analisis untuk memperoleh 

data-data yang berbentuk catatan atau dokumen. Adapun yang dimaksud 

dengan metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang 

berbentuk tulisan dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku nilai,data siswa dan guru serta dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian yakni di SMPN 17 Pesawaran dan pada informan atau 

narasumber yang mengetahui tentang alat musik Gamolan. 
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F. Instrumen Penelitian 

 

 Peneliti adalah instrumen yang paling utama dalam penelitian kualitatif 

(Sugiyono. Op.Cit. 400). Peneliti di katakan instrumen utama karena dalam 

pengadakan penelitian, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk 

melakukan pengumpulan data. Dalam teknis pengumpulan data, peneliti 

menggunakan observasi,wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang akan 

diobservasi oleh peneliti disini adalah tentang metode pembelajaran Gamolan 

dan pengenalan tabuh Layang Kasiwan sebagai tabuhan untuk pemula sebagai 

upaya pelestarian budaya Lampung yang akan dijelaskan di bagian lampiran 

lembar observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan mewawancarai 

praktisi atau narasumber yang mengetahui Gamolan dan pernah 

mengajarkannya kepada siswa-siswi disekolah-sekolah untuk membantu pada 

saat penulis melakukan penelitian tentang metode pembelajaran Gamolan 

tabuh Layang Kasiwan untuk pemula di SMPN 17 Pesawaran. Jenis 

wawancara yang digunakan adalah “interview bebas berstruktur”. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

 Teknik analisis data adalahkegiatan setelah data dari seluruh sumber 

terkumpul, kemudian dalam menganalisis data mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis sumbernya. Menyajikan data dari setiap variabel 

yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data, sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data  

  Reduksi data adalah merangkum,memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting,mencari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan (Ibid : 338). Karena pada dasarnya data yang terkumpul dari 

lapangan begitu komplek,rumit, dan belum bermakna. Kemudian direduksi 

data yang dianggap relevan dan komplek adalah yang berkaitan dengan 
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penggunaan media Gamolan sekaligus memperkenalkan untuk para 

pemula dengan tabuh Layang Kasiwan di SMPN 17 Pesawaran. 

 

2. Penyajian Data  

  Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif,bagan, 

hubungan antar kagori dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk 

tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti 

berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 

dapat disumpulkan dan memiliki makna tertentu. Dalam hal ini penulis 

menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau narasi. 

 

  Dalam hal ini analisis berdasarkan hasil observasi dari lapangan 

dan pandangan secara teoritis untuk mendiskripsikan secara jelas hasil 

analisis yang menunjukkan apakah metode pembelajaran Gamolan dengan 

tabuh Layang Kasiwan untuk pemula dapat dilakukan dengan baik sekaligus 

sebagai upaya pelestarian budaya Lampung di SMPN 17 Pesawaran. 

 

3. Menarik Kesimpulan  

  Data yang sudah diperoleh dilapangan kemudian difokuskan serta 

disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, kemudian melalui induksi 

data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan sehingga 

makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. 

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, kesimpulan 

yang di ambil sekiranya masih bersifat kekurangan maka akan ditambahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah penulis jabarkan 

sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa penggunaan media Gamolan 

sebagai bahan pembelajaran dengan tabuh layang Kasiwan yang sudah di konsep 

pembelajarannya agar memudahkan para pemula pada siswa di SMP Negeri 17 

Pesawaran sudah berkembang secara maksimal dikarenakan guru selalu 

menyusun perencanaan pertemuan antara murid dan peneliti untuk terus berlatih 

tabuh Layang Kasiwan. 

 

  Pada saat pertemuan, peneliti selalu menyusun tahapan pembelajaran 

Gamolan, lalu disetiap pertemuannya selalu menentukan indikator pencapaian 

pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran Gamolan, yang terakhir 

mengevaluasi pembelajaran Gamolan bersama guru pamong dari mata pelajaran 

Seni Budaya serta bersama murid yang diajarkan Gamolan. 

   

  Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis 

lakukan di SMP Negeri  17 pesawaran pada siswa disana walaupun hanya 

berjumlah 5 orang anak dikarenakan masa pandemi covid-19 dan diberlakukannya 

lagi sekolah online untuk mengurangi bertambahnya korban yang terkena covid-

19, jadi dari pihak sekolah hanya mengizinkan 5 orang anak saja dalam mengikuti 

penelitian ini. 

   

  Dengan segala pertimbangan pada akhirnya pihak sekolah mengizinkan 

jalannya penelitian ini, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat teramat 

sangat ketat. Dalam penelitian ini, peneliti mampu menjalankan tugas dengan baik 

dan dapat mencapai target yang diinginkan. Dalam penelitian ini, seperti para 

siswa mengenal tentang sejarah Gamolan, dan juga dapat memainkan Gamolan 

dengan Tabuh Layang Kasiwan yang memang sudah direkomendasikan agar 

terlaksana dengan cepat karena sudah menggunaan konsep yang ditentukan agar 

mereka menangkap dengan cepat saat latihan ataupun pembelajaran Gamolan 

berlangsung. 
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  Oleh sebab itu penggunaan alat musik Gamolan sebagai media 

pembelajaran sangatlah baik dalam penelitian ini dari segala aspek dan bisa 

menjadi salah satu media alternatif yang baik guna meningkatkan semangat 

terutama musik tradisi pada sekolah-sekolah yang belum ada pembelajaran 

Gamolan. Dalam penelitian ini, Gamolan merupakan alat musik yang baru dikenal 

oleh para siswa dan baru pertama kali mereka mainkan, jadi dengan adanya 

penelitian ini baik guru maupun siswa sangat senang karena mendapat ilmu baru 

tentang permainan alat musik tradisional Lampung yaitu Gamolan. 

  

B. Saran 

 

  Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penggunaan media 

Gamolan untuk pembelajaran pada SMP Negeri 17 Pesawaran yang ditujukkan 

kepada para pemula yaitu para siswa sudah sangat baik dikarenakan pembelajaran 

Gamolan ini cepat ditangkap,dimengerti, dan juga sebagai bahan pembelajaran 

yang baru untuk pendidikan seni budaya di SMP Negeri 17 Pesawaran. Namun 

pada saat berlangsungnya pembelajaran ada beberapa kendala, seperti siswa yang 

diajarkan terkadang sering hilang fokus sehingga membuat teman-teman lainnya 

pun tidak kompak pada saat bermain bersama dari tabuh Layang Kasiwan. 

 

  Mungkin itu salah satu kendalanya dan juga karena keberadaan Gamolan 

yang belum ada pada sekolah ini membuat pembelajaran Gamolan sedikit 

mengalami kesulitan di awal pertemuan. Oleh sebab itu sebaiknya setelah adanya 

penelitian ini membuat Kepala Sekolah dari SMP Negeri 17 Pesawaran 

memfasifilitasi para siswa disekolah untuk mempunyai Gamolan dan mengadakan 

pembelajaran Gamolan di Pendidikan Seni Budaya atau Ekstrakulikuler agar 

menambah wawasan para siswa dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk selalu 

menjaga kelestarian bermusik etnik Lampung dengan alat musik Gamolan. 

 

C. Penutup 

 

 Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat maupun kesehatan sehigga “Alhamdulillahirobilalamin” 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Walaupun demikian penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari 
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kesempurnaandan masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan 

serta pengalaman yang masih sangat minim. Oleh karenanya kritik dan saran 

yang membangun sangat penulis harapkan. 

 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi 

orang yang mengharapkan pendidikan anak-anaknya memperoleh hasil 

dengan baik, terutama sebagai modal bagi anak dalam menghadapi kehidupan 

sosial kelak. Atas segala kekhilafan, penulis memohon maaf dan kepada Allah 

memohon ampun.  
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