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SARI 

 

Yan Ardy Nehemia, 2012. Pembelajaran Drum di Global Swara Musik 

Semarang (Kajian Perilaku Sosial Guru dan Apresiasi Siswa). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Global Swara Musik yang 

merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu selain sekolah formal yang ikut 

membantu orang tua dalam mendidik anak untuk mengenal karakter masing-

masing anak. Keberhasilan belajar dalam lembaga kursus atau sekolah musik 

dipengaruhi oleh faktor strategi pembelajaran yang baik dan guru yang 

profesional, selain itu faktor perilaku sosial guru dan apresiasi siswa terhadap 

suatu pembelajaran pun ikut berperan dalam mencapai hasil belajar yang baik 

karena dengan baiknya perilaku sosial antar guru maka akan tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif, sedangkan apresiasi siswa terhadap pembelajaran dapat 

menjadi stimulus agar minat belajar siswa semakin besar. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perilaku sosial guru dan apresiasi siswa dalam 

pembelajaran drum di Global Swara Musik Semarang 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku sosial guru dan apresiasi siswa 

dalam pembelajaran drum di Global swara Musik Semarang. Sumber data 

diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik, guru, serta siswa di Global Swara 

Musik Semarang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan diolah dan diperiksa dengan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku sosial yang baik diterapkan 

oleh guru di Global Swara musik, sehingga selain berpengaruh terhadap 

kondusifitas lingkungan Global Swara Musik juga   memberikan pengaruh positif 

terhadap siswa. Di sekolah musik tersebut, siswa sering meraih prestasi karena 

adanya kerjasama antara guru, siswa serta seluruh komponen Global Swara Musik 

untuk belajar bersama dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sedangkan 

apresiasi  meningkatkan semangat belajar siswa supaya lebih baik dan lebih baik 

lagi. Selain faktor yang mendukung ada juga beberapa faktor yang menghambat 

pembelajaran drum di Global Swara musik Semarang yaitu siswa mengikuti 

pembelajaran drum hanya untuk mengisi waktu saja sehingga kurangnya 

kesungguhan belajar siswa. 

Saran yang dikemukakan adalah perlu adanya komunikasi yang lebih 

berkualitas lagi antar guru supaya terjalin kerjasama yang lebih baik untuk 

mewujudkan keberhasilan dalam pembelajaran selain itu perlu adanya 

penambahan konser musik dan penambahan audio visual pembelajaran drum 

supaya siswa dapat berapresiasi dan mempunyai semangat belajar. 




