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SARI 

Laili, Anis. 2012. Penerapan Program Encore dalam Pembelajaran Seni Musik 

di SMA Negeri 1 Kutowinangun. Skripsi. Pembimbing I : Drs. Slamet Haryono, 

M.Sn., Pembimbing II : Drs. Eko Raharjo, M.Hum. 

 

Kata Kunci : Program Encore, media pembelajaran, musik. 

 

Encore merupakan program musik yang di dalamnya terdapat fitur dan 

palet praktis dan mudah digunakan sebagai media pembelajaran penulisan notasi 

balok. Selain itu juga merupakan media yang tepat digunakan bagi pemula yang 

sedang belajar menggunakan software musik Permasalahan yang dikaji peneliti 

berkaitan dengan penggunaan program Encore sebagai media pembelajaran seni 

musik dan faktor pendukung serta faktor penghambat penggunaan program 

Encore sebagai media pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Kutowinangun. 

Tujuannya adalah (1) Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan program 

Encore sebagai media pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Kutowinangun 

(2) mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat penggunaan program Encore sebagai media pembelajaran seni 

musik di SMA Negeri 1 Kutowinangun. 

 Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian di 

SMA Negeri 1 Kutowinangun. Sasaran penelitian ini adalah pelaksanaan 

pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Kutowinangun dengan menggunakan 

media pembelajaran seni musik yang berbasis software komputer  Encore dan 

faktor  pendukung serta penghambat penggunaan program Encore sebagai media 

pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Kutowinangun. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan 

keabsahan data menggunakan riangulasi yang meliputi tiga unsur yaitu sumber, 

metode, dan teori. Analisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah 1) 

reduksi data, 2) penyajian data, 3) Penarikan kesimpulan/ verifikasi.  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa pemfungsian 

dasar dari fitur-fitur di dalam program Encore digunakan sebagai dasar penulisan 

notasi balok. Selain itu Encore berperan sebagai tahap pengenalan siswa terhadap 

pembelajaran seni musik yang berbasis komputer. Faktor pendukung dan 

penghambat penggunaan program Encore sebagai media pembelajaran seni musik, 

yakni dapat dilihat dari faktor pendukung internal dan eksternalnya yakni minat, 

bakat, cara belajar, guru, sekolah, keluarga siswa, dan masyarakat belajar. 

Sedangkan faktor penghambat internal dan eksternalnya yakni, keterampilan 

siswa, sarana komputer, dan fasilitas sekolah. 

 Saran-saran dalam penelitian ini adalah (1) Sarana berupa penambahan 

perangkat komputer dan juga pengadaan ruang komputer untuk laboratorium 

khusus seni musik (2) Bagi guru hendaknya mempelajari program musik lainnya 

seperti Sibelius 6, Finale 2006, Nuendo, Fruty loop, ataupun Guitar pro sebagai 

bahan pengetahuan Kemudian juga hendaknya guru lebih aktif dalam menggali 

potensi siswa  




