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SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang adalah salah satu dari SMP 

swasta yang secara profesional dikelola dan ditata dibawah pengawasan dan 
panduan dari Yayasan Kanisius Cabang Magelang dan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magelang. Pendidikan yang dikembangkan di SMP Kanisius Muntilan 
adalah program unggulan dalam bidang seni berdasarkan kurikulum yang berlaku, 
didukung oleh potensi serta pengalaman dari guru mata pelajaran pendidikan seni 
musik. Tujuan tesis ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan pembelajaran mata 
pelajaran pendidikan seni musik pada dua masalah utama: (1) Bagaimana 
manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius 
Muntilan Kabupaten Magelang? (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 
keberhasilan maupun kegagalan proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan 
seni musik di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang? 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi 
kasus. Data dikumpulkan dengan pengamatan, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Penetapan informan sebagai sumber data menggunakan teknik 
purposif. Penggunaan teknik purposif didasari oleh pemahaman bahwa peneliti 
cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. 
Yang menjadi informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah, kepala tata usaha, guru mata pelajaran pendidikan seni musik, wali kelas 
dan siswa. Kesahihan data diperoleh dengan cara triangulasi sumber. Data 
dianalisis dengan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan simpulan. 

Analisis menunjukkan bahwa SMP Kanisius Muntilan menerapkan 
manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik yang profesional. 
Keefektifan dan keefisienan dicapai melalui perumusan visi, misi, dan tujuan 
pendidikan yang terangkum dalam Rencana Strategi Pengembangan Sekolah yang 
setiap lima tahun ditinjau kembali keberadaannya, apakah isinya masih relevan 
dengan kondisi zaman atau tidak dan disosialisasikan pada masyarakat lewat 
komite sekolah. Perencanaan strategi yang dilaksanakan oleh SMP Kanisius 
Muntilan salah satunya adalah program unggulan dalam bidang seni yang 
didalamnya adalah seni musik dan vokal/paduan suara yang dilengkapi dengan 
prasarana antara lain: satu ruang musik, satu aula untuk pentas seni dan sarana 
antara lain: satu set alat musik band, satu buah keyboard Yamaha PSR 350, 5 
buah gitar akustik, saru set alat musik kulintang, satu set alat musik ansambel 
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(recorder) dan biola. Kurikulum dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan 
intrakurikuler yang difokuskan pada olah vokal/paduan suara dan kegiatan 
ekstrakurikuler adalah musik band, drum, gitar, kolintang, musik ansambel dan 
vokal sesuai dengan perkembangan anak yang kelola secara “Team Teaching”  
dalam pelaksanaannya diampu oleh beberapa guru yang mempunyai potensi di 
bidangnya serta berorientasi pada kompetisi. 

Keberhasilan SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang adanya 
dukungan dari (1) Pengurus Yayasan Kanisius Cabang Magelang, (2) Dinas 
Pendidikan Kecamatan Muntilan maupun Kabupaten Magelang, (3) Kepala 
Sekolah SMP Kanisus Muntilan, (4) Guru mata pelajaran pendidikan seni musik, 
(5) Masyarakat dan orang tua siswa, (6) Siswa SMP Kanisius dan (7) Prasarana 
dan sarana yang memadai di SMP Kanisius Muntilan. Program unggulan dalam 
bidang seni dirancang untuk memberi warna lain di mata masyarakat sehingga 
menjadi salah satu strategi menghadapi persaingan dengan sekolah lain salah 
satunya dalam hal penerimaan siswa baru (PSB).Disamping ada dukungan 
ternyata ada beberapa kendala yang harus dihadapi antara lain (1) Kondisi 
Keuangan Yayasan (2) Proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni 
musik di SD (3) Rendahnya motivasi dan kebosanan yang muncul dari diri siswa 
dan (4) Kondisi perekonomian keluarga. Sekolah berusaha untuk mengatasi 
keempat kendala tersebut supaya tidak mempengaruhi dalam kelangsungan proses 
belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik, sehingga tujuan yang 
direncanakan dapat dicapai. Disarankan bahwa SMP Kanisius Muntilan 
Kabupaten Magelang hendaknya terus mengembangkan potensi yang dimiliki 
dengan dukungan berbagai komponen dari faktor luar maupun dari dalam sekolah 
itu sendiri serta meningkatkan kualitas hasil dalam bidang seni khususnya paduan 
suara yang dapat dijadikan salah satu sarana dalam meningkatkan fungsi sosialnya 
terhadap masyarakat di sekitarnya. Anak-anak diberi kesempatan untuk 
mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa melihat 
latar belakang status ekonomi, sosial dan agama.  
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ABSTRACT 
 
 

Sugeng Wiyono. 2006. The Management   of Music Education Learning in SMP 
Kanisius of Muntilan of Magelang Regency. Thesis. Educational 
Management, Postgraduate Studies of Semarang State University. 
Supervisors: I. Dr. Nugroho,M.Psi., II. Drs. Soetrisman, M.Sc.Ed. 

 
Keywords: Study Management, Artistic Subject of Music. 
 

SMP Kanisius of Muntilan of Magelang regency is one of the private 
schools which is professionally managed and organized under the supervisor and 
guidance of Kanisius Institution of Magelang Branch and national education 
department  Magelang regency. Education that is  developed in SMP Kanisius of 
Muntilan is the special program in music that is supported by potentialities and 
music teachers who have much experience. The purpose if this research is aimed 
to investigate the implementation of music education learning in two main 
problems: (1) How management  of music education learning  in SMP Kanisius of 
Muntilan of  Magelang regency? (2) What are the factors that influence the 
success or fail of the process of music education learning program  in SMP 
Kanisius of Muntilan of Magelang regency? 

In this research, I applied qualitative approach that was in the form of case  
study. The data were collected through observation, interview, and documentation 
study. I used purposive technique inj deciding the informants who became the 
resource of data. The use of this technique was based on an understanding that 
made the researcher tend to select informants who were considered understanding 
this area and able to be relied as resource of data tha was reliable and knew this 
problem deeply. The informants of this research were the headmaster, the staff 
leader, the music teacher, the homeroom teacher and the students. To achieve the 
validity of the data, applied triangulation. The data were analysed through (1) the 
reduction data, (2) the presentation of data, and (3) drawing the conclusion. 

The analysis indicates that SMP Kanisius of Muntilan applies the 
management of music education learning professionally. The effectiveness and 
the effeciency are achieved through the formulation of vission, mission, and 
purpose of education that are summarized in the School Development strategic 
planning that is reviewed every five years, whether the content is still relevant to 
the era or not. One of the strategy plannings that is done by SMP Kanisius of 
Muntilan  is special program in music in which there are  music  and chorus that 
are completed with facilities such as: a music room, a hall for art performance and 
other facilities like: a set of music band instrument, a keyboard Yamaha PSR 350, 
five accoustic guitars, a set of transversal castanets, a set of ensemble castanets ( 
violin and recorder). The curriculum that is applied by intracuricular that is 
focused on vocal training/chorus and other extracurricular are  band music, drum, 
guitar, kolintang, ensemble music and vocal according to child growth and it is 
taught by teachers who are potential in this field. 
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The keys of success of SMP Kanisius of Muntilan of Magelang regency 
are on (1) The board of  Kanisius Institution of Magelang branch, ( 2) National 
education department of Muntilan subdistrict or  Magelang regency, ( 3) The 
headmaster of SMP Kanisus of Muntilan, (4) Music teacher ( 5) Society and 
students’ parent. ( 6) The students of SMP Kanisius and ( 7) Facilities which are 
sufficient in SMP Kanisius of Muntilan. The special program in music are  
designed in other to give different senses for  society therefore they become  one 
of the strategies in  facing the competition with other school,  one of them is in the 
case of acceptance of new student ( PSB). Besides  supporting factors, there also 
some obstacles that must be faced such as,  ( 1) the condition of institution 
finance, ( 2) the music teaching-learning process in elementary school, ( 3) the 
low motivation and boredom from the student themselves and ( 4) the condition 
of family economy the school tries to soive the four problems (obstrales) in order 
they cannot influence the sustainability of musik teaching-learning process, 
therefore the goals that are planned can be achieved. It is suggested that SMP 
Kanisius of Muntilan of Magelang regency should always develop potentialities 
that are supported by various component either from external factors or the school 
itself and  improve the quality of  art specially chorus that can be as o means in 
improving the social function in society surrounding. The students are given 
opportunities to develop their potentialities  according to their interests  and 
aptitudes without seeing the background of economi,  social status and religion 
status. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman seni 

budaya yang dapat menjadi kekayaan dan kebanggaan bangsa. Karena itu menjadi 

tanggung jawab kita untuk memelihara seni budaya itu agar senantiasa tumbuh 

dan berkembang. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah ialah dengan 

memasukkan seni budaya ke dalam kurikulum pendidikan. Oleh sebab itu untuk 

mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan 

dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional, yang disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, 

perkembangan masyarakat serta kebutuhan pembangunan (GBPP SLTP, 1994). 

Hal tersebut sesuai dengan  Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan sebagai berikut : Pengembangan 

kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang sesuai dengan jenjang pendidikan 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia  dengan memperhatikan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Upaya itu perlu didukung oleh peningkatan mutu sumber daya pendidikan 

secara bertahap, disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga 

mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan.  

Berkenaan dengan masalah pendidikan di atas, beberapa usaha telah 

dilakukan pemerintah, antara lain dengan mengadakan perubahan dan 
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pengembangan kurikulum di berbagai tingkat, jenjang, jalur dan jenis pendidikan. 

Dengan adanya kurikulum baru, tentu akan terjadi perubahan dan pembaharuan 

dari penggunaan kurikulum lama. Khusus untuk pendidikan seni, perubahan yang 

terjadi meliputi berbagai segi yaitu: materi, waktu pelaksanaan dan kedudukan 

seni itu sendiri.  

Pendidikan seni di sekolah pada dasarnya diarahkan untuk menumbuhkan 

kepekaan rasa estetik sehingga terbentuk sikap kritis, apresiasif dan kreatif pada 

diri siswa secara menyeluruh. Sikap ini hanya mungkin tumbuh jika dilakukan 

serangkaian proses kegiatan pada siswa   melalui keterlibatan siswa dalam segala 

aktivitas seni di dalam kelas dan atau di luar kelas.  

Pendidikan seni sebagai mata pelajaran di sekolah diberikan atas dasar 

pertimbangan sebagai berikut: (1) Pendidikan seni memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Multilingual berarti pendidikan 

mengembangkan kemampuan, mengekspresikan diri dengan berbagai cara media, 

seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai panduannya. 

Multidimensional mengandung arti pendidikan seni mengembangkan kompetensi 

dasar meliputi persepsi, pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi 

dan produktifitas dalam menyeimbangkan fungsi otak sebelah kanan dan kiri, 

dengan cara memadukan secara harmonis unsur-unsur logika, kinestik etika, dan 

estetika. Sifat multikultural mengandung makna pendidikan seni menumbuh 

kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap keragaman budaya 

lokal maupun global sebagai wujud pembentukan sikap menghargai, bertoleransi, 

demokratis, beradab, dan serta harus mampu hidup rukun dalam masyarakat dan 
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budaya yang majemuk. (2) Pendidikan seni mempunyai peranan-peranan dalam 

pembentukan pribadi siswa yang harmonis dalam logika, rasa estetik dan 

artistiknya, serta etikanya dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak 

dalam mencapai kecerdasan emosional (Emotional Intelligence), kecerdasan 

intelektual (Intelligence Quotient), kecerdasan adversitas (Adversity Quotient) 

dan kreativitas (Creativity Quotient), serta kecerdasan spiritual dan moral 

(Spiritual Quotient) dengan cara mempelajari elemen-elemen prinsip, proses dan 

teknik berkarya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keindahan sesuai dengan 

konteks sosial budaya masyarakat sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap 

saling memahami, menghargai, dan menghormati. 3. Pendidikan seni memiliki 

peranan dalam pengembangan kreativitas, kepekaan rasa inderawi, serta 

kemampuan berkesenian melalui pendekatan belajar seni, belajar melalui seni, 

dan belajar tentang seni.  

Dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni, aktivitas menanggapi 

seni akan dapat menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam gagasan-

gagasan, keterampilan/keahlian proses kreasi seni serta mengapresiasikan seni 

dengan cara mengilustrasikan pengalaman pribadi, mengeksplorasi (menggali 

rasa), melakukan pengamatan dan penilaian (mempelajari) atas elemen, prinsip, 

proses, dan teknik berkarya yang dikaitkan dengan nilai-nilai budaya serta 

keindahan dalam masyarakat yang beragam (Kurikulum SMP 2004 Mata 

Pelajaran Pendidikan Seni).    

Secara garis besar seni / kesenian dapat dibagi menjadi tiga yaitu seni 

sastra (literary arts), seni rupa (visual arts) dan seni pertunjukan (performing arts). 
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Seni sastra meliputi prosa, puisi, dan naskah drama. Seni rupa meliputi lukis, 

patung, pahat, dan kriya. Seni pertunjukan dibagi menjadi tiga yakni: seni musik, 

tari dan teater (drama). Seni musik adalah ungkapan isi hati manusia berdasarkan 

kreativitasnya yang dinyatakan dengan suara / bunyi baik vokal (suara manusia) 

maupun instrumental (bunyi dari alat musik). 

Pada umumnya siswa SMP berusia antara 12 sampai 15 tahun. Menurut 

sebagian besar ahli psikologi, siswa pada usia tersebut termasuk dalam periode 

transisi. Secara didaktis, menurut Jean Jacques Rousseau (Ahmadi, 1991), usia 

tersebut termasuk dalam masa penemuan diri serta kepuasan terhadap masalah-

masalah sosial. Perkembangan anak pada dasarnya dapat dilihat dari segi kognitif, 

afektif dan psikomotor. Menurut Bloom (Suciati, 2001)  kemampuan kognitif 

terbagi menjadi enam kelompok, yaitu pengetahuan/pengenalan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Secara kognitif, menurut Piaget 

(Sunarto & Hartono, 1999) sebagian besar anak usia remaja telah mampu 

memahami konsep-konsep abstrak dalam batas-batas tertentu (berfikir operasional 

formal). Taraf berfikir ini ditandai dengan cara berfikir deduktif-hipotetis cara dan 

berpikir kombinatoris. Terlebih dahulu anak menganalisa masalah secara teoritis, 

kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya melalui 

hipotesis, dan akhirnya menyusun strategi untuk menyelesaikannya. Kemampuan 

afektif berkenaan dengan perasaan/emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang 

menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. 
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Menurut Krahtwol, Bloom, dan Masia (Suciati) kemampuan afektif dapat 

digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu pengenalan/ penerimaan, pemberian 

respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman.  

Kemampuan psikomotor berkaitan dengan gerak anggota tubuh yang 

memerlukan koordinasi antara syaraf dan otak. Menurut Harrow (Suciati, 2001) 

kemampuan ini dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu meniru, 

memanipulasi akurasi gerak, artikulasi, dan naturalisasi/ otonomisasi. 

Guru harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan kemampuan 

profesional guru, sehingga guru benar-benar mampu melaksanakan tugas sebagai 

pendidik (mengembangkan kepribadian siswa), sebagai pengajar 

(mengembangkan kemampuan berpikir siswa), dan sebagai pelatih 

(mengembangkan ketrampilan siswa). 

Untuk melaksanakan tiga tugas utama tersebut, seorang guru minimal 

harus memiliki lima kemampuan dasar, yaitu: (1) menguasai kurikulum, (2) 

menguasai materi setiap mata pelajaran, (3) menguasai metode dan teknik, (4) 

komit terhadap tugasnya, dan (5) berdisiplin (Depdikbud, 1993). 

Pertama, guru harus menguasai kurikulum dan mampu menjabarkannya 

menjadi program-program pendidikan yang lebih operasional dalam bentuk 

program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, 

sampai pada rencana harian yang siap disajikan di muka kelas. Kurikulum 2004 

pendidikan seni harus dipelajari dengan cermat, baik dan matang, sehingga dapat 

berpengaruh pada proses belajar-mengajar (teaching- learning process) dan hasil 

belajar siswa. Hal ini menjadi tantangan baru bagi para guru untuk mempelajari 
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kembali kurikulum yang baru, sebagai landasan bagi semua guru pendidikan seni 

musik untuk mengelola kelasnya untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan.  

Dalam Sistem Pendidikan Nasional (UU no. 20 th. 2003) dijelaskan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dan 

pembelajaran merupakan dua aspek penting dalam kegiatan pendidikan. 

Kurikulum membahas tentang “apa yang dipelajari  peserta didik”, sedangkan 

pembelajaran menjawab pertanyaan “bagaimana cara mempelajari materi 

tersebut”. Pembelajaran sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kurikulum di 

sekolah, yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, dkk, 2000)    

Kedua, setiap guru di sekolah menengah pertama harus menguasai materi 

pelajaran sesuai dengan spesifikasinya masing-masing, dan harus yakin benar 

bahwa apa yang akan disampaikan pada siswa benar-benar telah dikuasai dan 

dihayati secara mendalam.  

Dalam proses pembelajaran di kelas guru berperan sekali. Siswa 

mengharapkan banyak sekali dari guru. Bila harapan itu dipenuhi siswa akan 

merasa puas, bila tidak siswa akan merasa kecewa (Winkel, 1991 ).  Peran sebagai 

guru mengandung tantangan , di satu pihak guru harus ramah , sabar, penuh 

pengertian , memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, 
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mengadakan koreksi, menegur dan menilai, di lain pihak guru harus dapat 

menjadi teladan .  

Ketiga, guru harus menguasai bagaimana cara menyampaikan setiap 

materi pelajaran kepada siswa, karena itu guru harus menguasai berbagai metode 

mengajar. Dengan menguasai banyak metode diharapkan guru mampu 

menciptakan suasana “belajar sambil bekerja”, dan “belajar sambil bermain”, 

sesuai konteks materinya. Dari berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah, mata 

pelajaran pendidikan seni musik di SMP memiliki ciri keragaman materi dan 

tehnik dasar yang menuntut kemampuan, dan kreatifitas guru untuk 

memahaminya, termasuk kreatif menggunakan media pembelajaran dan 

model/contoh. Mujito AK (1994) menegaskan bahwa cara menyajikan pelajaran 

hendaknya memanfaatkan berbagai sarana penunjang yang tersedia misalnya 

kepustakaan, alat peraga, lingkungan alam, budaya masyarakat, nara sumber, dll.    

Keempat, tingkat profesinalitas guru ditentukan juga oleh komitmen guru 

terhadap tugasnya. Tugas guru akan berjalan sukses manakala didukung oleh 

perasaan bangga terhadap tugasnya. Karena itu guru harus dibina agar merasa 

bangga terhadap tugas yang diembannya. Guru yang mencintai tugasnya secara 

otomatis akan selalu berusaha meningkatkan dirinya untuk lebih profesional. 

Guru yang profesional adalah guru yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan 

diri dan terbuka terhadap suatu hasil inovasi pendidikan. Hal ini berarti setiap 

guru perlu mengembangkan potensi, kreativitas dan inisiatif yang ada pada 

dirinya untuk mengantisipasi segala bentuk perubahan yang selalu terjadi dalam 

sains dan tehnologi. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya, guru harus 
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selalu berpegang pada suatu tata manajemen pendidikan  yang sudah mapan, 

tetapi guru diharapkan mampu mengaplikasikan teknologi dan pendekatan proses 

manajemen pengajaran baru yang dapat mengefektifkan pengelolaan 

pembelajaran di kelas.    

Kelima, komitmen guru terhadap tugasnya akan berdampak pada perilaku 

yang disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal yang demikian 

akan bermuara pada penanaman nilai dan sikap disiplin pada anak didiknya. 

Penanaman disiplin yang baik dan kuat dalam proses pendidikan akan 

menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian yang kuat pula pada siswa.  

Semua ini akan berhasil, jika guru berdisiplin dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya.  

Pendidikan dasar yang merupakan landasan Upaya peningkatan mutu 

pendidikan dasar harus didukung oleh kehadiran guru yang berkualitas, 

berdedikasi tinggi dan berdisiplin. Pengajaran mata pelajaran pendidikan seni, 

termasuk seni musik membutuhkan kehadiran guru dalam segala totalitasnya, 

dengan bakat tubuhnya, suaranya, dll. 

Tetapi kenyataannya tidak semua guru yang mengajar pendidikan seni 

musik sesuai dengan disiplin ilmu (seni musik) dan belum memahami kurikulum  

pendidikan seni musik secara benar.  

Kenyataan itu tidak dapat dipungkiri atau ditutupi. Menurut  Syahrul Syah 

Sinaga (Ketua Jurusan Seni Drama Tari dan Musik UNNES) dalam Koran Suara 

Merdeka Jumat, 24 September 2004 hal 19 menyatakan bahwa banyak guru, 

khususnya tingkat pra sekolah ( Kelompok Bermain, TK) dan tingkat dasar (SD 
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dan SMP)  kurang memahami konsep pembelajaran seni. Padahal pembelajaran  

seni pada jenjang-jenjang tersebut amat menentukan. Ambil misal, masih banyak 

guru yang mengajar lagu tanpa memahami notasi. Hal ini menjadi tantangan bagi 

guru bagaimana usahanya agar siswa tertarik dan terlibat dalam proses belajar 

mengajar tersebut. 

Di samping keterlibatan guru di kelas, ada beberapa komponen yang 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran seni musik, antara 

lain : (1) komponen dari siswa yang meliputi bakat, minat, motivasi untuk belajar, 

taraf inteligensia, perasaan, sikap, keadaan psikis dan fisik;siswa juga merupakan 

unsur pokok dalam proses belajar-mengajar. Jika tidak ada siswa maka PB-M 

tidak akan berjalan, begitu juga jika tidak ada guru, proses belajar-mengajar tidak 

akan berjalan. Siswa dan guru harus dapat berinteraksi di dalam PB-M tersebut. 

Guru harus berusaha agar siswa menganggap mata pelajaran tersebut sama 

pentingnya dengan mata pelajaran lainnya. Bahkan seringkali siswa tidak tahu 

dan tidak paham apa tujuan dilaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan 

seni musik itu, demikian pula dengan siswa tidak merasakan ada manfaatnya.  

(2) pemanfaatan/pendayagunaan kurikulum; (3) media atau alat peraga yang 

sesuai; (4)  prasarana dan sarana yang tersedia serta faktor lingkungan (Mudjiono, 

1994). 

SMP Kanisius Muntilan sebagai suatu lembaga pendidikan dasar  di 

bawah Yayasan Katholik yang inputnya adalah siswa yang telah menyelesaikan 

sekolah dasar (SD). Hasil yang diperoleh dalam proses belajar-mengajar tidaklah 

mudah diukur dalam waktu pendek. Investasi pada SDM memakan waktu lama. 
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Ada 7 S yang dapat dipertimbangkan untuk keberhasilan kinerja SMP Kanisius 

Muntilan berkait dengan mutu dan produktifitas, ketujuh S tersebut adalah  

strategy (strategi yang dipakai SMP Kanisius sebagai sekolah swasta), structure 

(struktur organisasi sekolah), systems (sistem pendidikan yang berlangsung), staff 

(staf pengajar, TU), style (gaya kepemimpinan kepala sekolah, gaya guru 

mengajar), skills (keterampilan kepala sekolah,  guru, TU, dll) dan superordinate 

goals /tujuan utama (Richard Tanner Pascale and Anthony G. Athos : 1981),  

tujuan utama dari SMP Kanisius Muntilan sebagai lembaga adalah mutu 

produktifitasnya (siswa) hal ini  didukung oleh keenam S yang lain.  

SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang adalah salah satu sekolah 

swasta yang menyelenggarakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni 

musik baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Mata pelajaran seni 

musik difokuskan pada olah vokal (paduan suara) yang diasuh oleh seorang guru 

yang walaupun bukan berlatar belakang pendidikan seni musik melainkan berlatar 

belakang pendidikan bahasa inggris, namun memiliki kemampuan yang handal 

dan berpengalaman. Untuk kegiatan ekstrakurikuler mata pelajaran pendidikan 

seni musik ada beberapa cabang, misalnya: paduan suara/vokal, kolintang, gitar, 

ensambel musik dan band, yang diasuh oleh guru-guru yang sesuai bidangnya. 

SMP Kanisius Muntilan memiliki prestasi dalam bidang seni musik (paduan 

suara)   sangat memuaskan baik di tingkat Kabupaten melalui Kanijar (Pekan Seni 

Pelajar) maupun di tingkat Karesidenan Kedu (Porseni) bahkan tingkat propinsi 

Jawa Tengah.    
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Pekan Seni Pelajar (Kanijar) yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Magelang, sekarang Dinas Pendidikan merupakan acara 

yang bergengsi di tingkat SMP se Kabupaten Magelang. Acara tersebut diadakan 

setiap tahun sekali dan diikuti oleh siswa-siswi SMP sekabupaten Magelang yang 

berbakat dalam bidang seni musik, seni rupa, seni tari, kesenian rakyat, seni sastra 

dan teater. Kegiatan ini dapat mendorong siswa-siswi SMP sekabupaten 

Magelang khususnya siswa-siswi SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang, 

untuk bersungguh-sungguh dan menghargai dalam mengikuti proses belajar-

mengajar mata pelajaran pendidikan seni khususnya pendidikan seni musik 

(paduan suara).  

Dengan kemampuan menyanyi atau bermain musik yang baik dapat 

membawa  keberhasilan karier/kehidupan seseorang. Hal itu tidak lepas dari 

keberhasilan pengelolaan (manajemen) kelas seorang guru mata pelajaran 

pendidikan seni musik. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan betapa penting peran guru dalam 

manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di kelas. Dalam 

proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik materi yang diajarkan 

berbentuk teori dan praktek, dengan menggunakan metode yang tepat, serta 

mampu menggunakan waktu yang tersedia dengan baik. 

 Dalam proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik, guru 

harus bertitik tolak pada bunyi yang didalamnya terkandung unsur-unsur musik. 

Adapun unsur-unsur musik itu ialah irama, melodi, harmoni, bentuk dan ekspresi. 



12 
 

 

Unsur-unsur musik tersebut merupakan kesatuan utuh dalam komposisi musik 

(Jamalus, 1988).  

Dilihat dari strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan seni di 

SMP dapat digunakan: (1) strategi mengajar yang memberikan kesempatan, 

kebebasan berekspresi secara terarah dalam berkarya, yaitu ekspresi terarah, 

metode kerja dan demonstrasi; dan (2) strategi mengajar yang dapat menuntun 

anak menguasai suatu keterampilan tehnik tertentu yaitu metode mencontoh dan 

metode latihan/drill.  

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa umumnya pelaksanan 

pembelajaran seni di SMP belum seluruhnya sesuai dengan Kurikulum 2004, hal 

ini disebabkan oleh: (1) masih terbatasnya pemahaman pendidikan seni untuk 

anak oleh guru; (2) prasarana dan sarana terbatas, sedangkan sumber belajar yang 

tersedia belum efektif dan maksimal didayagunakan; (3) materi mata pelajaran 

pendidikan seni yang diajarkan cenderung terbatas pada yang disenangi guru; (4) 

mata pelajaran pendidikan seni termasuk mata pelajaran yang tidak di-UNAS-kan. 

Kenyataan yang sering terjadi mata pelajaran pendidikan seni kurang mendapat 

perhatian dibanding dengan mata pelajaran yang di-UNAS-kan. Mata pelajaran 

pendidikan seni musik dianggap mata pelajaran yang ringan dan mudah dipelajari 

dibanding dengan mata pelajaran yang lain.  

Oleh sebab itu guru perlu memikirkan suatu tindakan tertentu terhadap 

kelasnya guna perbaikan manajemen pembelajarannya untuk selanjutnya diamati 

dan dianalisis pengaruhnya. Tindakan yang demikian bila mana secara sistematis 

menurut Hopkins (1993) disebut penelitian tindakan kelas (action research). 
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Penelitian tindakan kelas adalah sebagai kegiatan yang dilakukan guru dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas mengajarnya atau kualitas mengajar teman 

sejawatnya/antar guru, atau untuk menguji asumsi-asumsi dari teori pendidikan 

dalam prakteknya di kelas. 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui  manajemen 

pembelajaran  mata pelajaran pendidikan seni musik, khususnya paduan 

suara/vokal yang diterapkan di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang, 

yang hingga kini masih dapat membuktikan kemampuannya dalam setiap 

perlombaan dalam bidang seni musik (paduan suara/vokal). Hal ini dinyatakan 

pada tabel 1.1 di bawah ini. 

 

Tabel 1.1 Prestasi Siswa dalam bidang seni musik / paduan suara 
 

TAHUN JENIS KEGIATAN PRESTASI 
1998-1999 Lomba Paduan Suara Tk. Kabupaten Juara 1 

Lomba Paduan Suara Tk. Karesidenan Kedu Juara 2 
1999-2000 Lomba Menyanyi Tunggal Tk Kabupaten Juara 1 
2000-2001 Lomba Menyanyi Tunggal Tk. Karesidenan Juara 2 
2001-2002 Lomba Paduan Suara Tk. Kabupaten Juara 1 

Lomba Menyanyi Tunggal Pa/Pi Tk Kabupaten Juara 1,2,3 
2003-2004 Lomba Paduan Suara antar SMP Tk. 

DIY/Jateng 
Juara 1 

Lomba Paduan Suara Tk. Propinsi Juara 3 
Lomba Vocal Group Tk. Propinsi Juara 1 

2004-2005 Lomba Paduan Suara Tk. Kabupaten Juara 1 
Lomba Vocal Group Tk. Kabupaten  Juara 1 

 
Sumber: Draf Rencana Strategi Rencana Sekolah Tahun 2005-2010  
                SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang 
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Serta dibuktikan dengan adanya piala-piala yang diperolehnya dalam 

setiap perlombaan tersebut. Piala-piala itu  dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 1.1 Piala-piala yang telah diperoleh setiap kejuaraan dalam  
bidang seni (Paduan Suara) 

 
B. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian dimaksudkan untuk: (1) membatasi kajian 

studi, dan (2) memenuhi kriteria dalam memasukkan atau mengeluarkan suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 1994). Dengan penetapan 

fokus yang jelas dan mantap seorang peneliti dapat membuat keputusan yang 

tepat mengenai data mana yang harus dikumpulkan dan data mana yang harus 

dibuang, meskipun menarik tetapi tidak relevan.  
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Penelitian difokuskan pada masalah aktualisasi manajemen pembelajaran, 

terutama manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang.  

Fokus penelitian dijabarkan lebih lanjut melalui pertanyaan-pertanyaan  

berikut ini. 

1.  Bagaimana manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni 

musik di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik 

di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran secara langsung tentang : 

1. Manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di 

SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan 

proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang. 

D.   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi guru Seni Musik di sekolah tersebut, guru dapat melakukan 

pengelolaan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi dengan 

memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas secara 
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kreatif dan fungsional mata pelajaran pendidikan seni musik dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media sumber belajar yang 

selama ini belum dilakukan secara optimal. Disamping itu, guru akan 

terdorong untuk melakukan penelitian kecil yang tentunya sangat 

bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran serta profesionalisme guru itu 

sendiri. 

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sedikit demi 

sedikit mencontoh, melatih dan mempraktekkan apa yang telah 

disampaikan oleh guru, sehingga tumbuh cita rasa keindahan dalam 

menciptakan daya kreativitas dan ketrampilan berkarya seninya. 

3. Bagi guru Seni Musik dari sekolah yang lain sebagai contoh dalam 

pengembangan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di 

SMP yang ada di Kabupaten Magelang secara replikasi, meniru bagian 

mana yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi disekolah 

tersebut. 

4. Bagi SMP Kanisius Muntilan sebagai masukan dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki dengan dukungan berbagai komponen dari faktor 

luar maupun dari dalam sekolah itu sendiri serta meningkatkan kualitas 

hasil dalam bidang seni khususnya paduan suara yang dapat dijadikan 

salah satu sarana dalam meningkatkan fungsi sosialnya terhadap 

masyarakat di sekitarnya. 

5. Bagi institusi Dinas Pendidikan Nasional baik Dinas Pendidikan 

Kabupaten maupun Propinsi, penelitian ini juga dapat bermanfaat 
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memberi masukan dalam proses perbaikan pembelajaran Pendidikan Seni 

Musik dengan melakukan penelitian, dan dapat dijadikan kajian 

melakukan pembinaan terhadap guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni 

Musik pada umumnya dan khususnya di SMP-SMP Kabupaten Magelang.  

6. Bagi Sekolah Dasar, memberi  masukan dalam perbaikan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di SD, khususnya Mata Pelajaran Pendidikan 

Seni Musik (vokal), yang selama ini belum dilaksanakan secara tepat.  

7. Bagi penelitian selanjutnya bisa digunakan sebagai referensi. 

E. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Kanisius Jl. Kartini no. 3 

Muntilan Kabupaten Magelang, yang dilaksanakan pada semester satu  tahun 

pelajaran 2005/2006 (10 Oktober 2005 – 12 Januari 2006). Pertimbangan 

pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten 

Magelang adalah  

1. Kecamatan Muntilan merupakan suatu kecamatan kota diantara kecamatan-

kecamatan sekabupaten Magelang yang merupakan jalur lintas ramai antara 

Jogjakarta-Magelang-Semarang dan tidak sulit dijangkau oleh peneliti 

sehingga tidak menghambat proses penelitian. Kecamatan Muntilan 

merupakan kecamatan yang maju, karena faktor lokasi Jogjakarta-Magelang. 

Sejarah menjelaskan pendidikan di kecamatan Muntilan maju dengan pesat. 

Penyebaran agama Katholik membawa tradisi bermusik dan menyanyi 

(paduan suara) hal itu termasuk dalam acara-acara ritual gereja karena musik 

merupakan bagian integral dari agama Katholik.  
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2. Dalam sejarah pelaksanaan lomba pendidikan seni musik (paduan suara) 

tingkat Kabupaten Magelang, tingkat eks karesidenan Kedu bahkan tingkat 

Propinsi Jawa Tengah, SMP Kanisius Muntilan selalu menempati posisi 

peringkat atas.  

3. Dari beberapa sekolah swasta yang ada di kecamatan Muntilan, guru yang 

mengajar vokal/paduan suara di SMP Kanisius Muntilan gurunya bukan dari 

latar belakang pendidikan seni musik tetapi bahasa Inggris, namun 

pengalaman dan kemampuannya dapat diandalkan. 

F. Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah yang terdapat pada judul diperlukan untuk menghindari 

terjadinya interpretasi yang berbeda dari para pembaca. Adapun beberapa istilah 

yang perlu ditegaskan adalah : 

1. Manajemen Pembelajaran 

Manajemen pembelajaran adalah kegiatan atau usaha yang disengaja oleh 

sebuah lembaga pendidikan dalam mengelola kegiatan belajar-mengajar 

dengan melibatkan pengelola sekolah, staf pengajar, siswa, sarana/media, 

metode dan lingkungan, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

tertentu yang sudah direncanakan.    

2. Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik 

Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik adalah salah satu mata pelajaran 

kesenian (teori maupun praktek) yang disampaikan di SMP baik secara 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Materinya berupa teori musik ( sejarah 

musik, notasi musik balok/ angka, teori vokal, teori harmoni, dll) dan praktek 
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alat musik (recorder, gitar, pianika, drum) dan praktek vokal ( solo, duet, trio 

dan paduan suara).   

Dari penegasan istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik adalah suatu 

kegiatan atau usaha yang disengaja oleh lembaga pendidikan (SMP Kanisisus) 

berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan seni musik yang melibatkan 

pengelola sekolah, staf pengajar, siswa, sarana/media, metode, dan lingkungan  

secara efektif dan efisien dalam proses belajar-mengajar intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler    untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan.  

G. Asumsi dan Keterbatasan 

 Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa : 

1. Guru mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius Muntilan 

Kabupaten Magelang, diangkat atas dasar pengalaman kerja (mengajar). 

Dengan pengalaman mengajar yang memadai diharapkan dapat menunjang 

keefektifan proses belajar-mengajar yang mereka laksanakan. 

2. Guru mata pelajaran pendidikan seni musik biasanya telah dibekali pula 

pengetahuan praktis tentang manajemen pembelajaran pendidikan seni musik 

melalui penataran. Perolehan melalui penataran tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan 

proses belajar-mengajar. 

3. Kecuali pengalaman mengajar yang memadai dan perolehan melalui 

penataran, guru mata pelajaran pendidikan seni musik dilengkapi pula dengan 

buku-buku pedoman praktis tentang pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. 
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Dengan buku-buku pedoman tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan 

belajar-mengajar berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena adanya pembatasan 

dan memang benar-benar keterbatasan yang tidak dapat diatasi oleh peneliti. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Substansi penelitian ini adalah manajemen pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan seni musik di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang. 

Dengan demikian substansi yang lebih luas ( di luar substansi tersebut ) tidak 

termasuk jangkauan penelitian ini dan perlu diadakan penelitian sendiri. 

2. Penelitian ini dilaksanakan dalam satu lokasi yaitu SMP Kanisius Muntilan 

Kabupaten Magelang milik Yayasan Katholik. Dengan demikian hasil temuan 

penelitian ini terbatas pada lokasi tersebut. Untuk lokasi yang lebih luas ( 

lebih dari satu lokasi ) mungkin hasilnya akan berbeda. 

3. Keterbatasan lainnya dalam penelitian kualitatif adalah pada instrumen 

penelitian. Sebagai pelaku instrumen penelitian, peneliti tidak dapat terhindar 

dari adanya kemungkinan bias. Karena itu untuk mengatasinya digunakan 

triangulasi keabsahan data, baik melalui metode maupun sumber data. 

4. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester, dari tanggal 10 

Oktober 2005 sampai tanggal 12 Januari 2006. Implikasinya adalah 

kemungkinan hasil penelitian ini hanya berlaku untuk kurun waktu tersebut. 

Seandainya dalam waktu dan tempat berbeda, namun memiliki ciri yang sama 

dengan SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang, barangkali hasil 

penelitian ini dapat sama.     
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 
A.   Kerangka Teori 
 
1. Hakekat Manajemen Pembelajaran 

a. Arti Manajemen 

Setiap organisasi memiliki aktivitas-aktivitas pekerjaan tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi, salah satu aktivitas tersebut adalah 

manajemen. Pada organisasi di dunia pendidikan, manajemen merupakan 

kekuatan utama dalam organisasi, mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan subsistem dan menghubungkannya dengan lingkungan di sekolah. 

George R. Terry (1977) dalam bukunya “Principles of Management” memberikan 

definisi “Management is the accomplishing of a fore – determined objective 

through the effort of other people” (Terry, 1977). Sedangkan menurut Henry 

Simamora (1997) manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. 

Selanjutnya Stephen Robbins (1996) mengemukakan manajemen adalah 

proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar 

diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Made Pidarta 

(1998) mengemukakan manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-

sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu 

tujuan.  

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses kegiatan atau usaha pencapaian tujuan tertentu melalui 
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kerja sama dengan orang lain. Berdasarkan teori tersebut maka proses manajemen 

adalah suatu kegiatan dimana sumber-sumber yang sernula tidak berhuhungan 

satu dengan yang lainnya lalu diintegrasikan menjadi sistem menyeluruh untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan sistematis, terkoordinasi, kooperatif 

dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian suatu 

tujuan yang diharapkan seoptimal mungkin meliputi pembagian kerja, tugas dan 

tanggungjawab yang seimbang. 

Suharsimi Arikunto (1991) mengatakan bahwa manajemen pengajaran 

adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan (pengajaran 

menunjukkan suatu kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap oleh obyek yang sedang belajar). 

Guru sebagai manajer di dalam proses pembelajaran di kelas, 

bertanggungjawab mengintegrasikan segala bentuk unsur-unsur kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas. Selaku manajer guru harus berupaya mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan-tujuan sistem organisasi kelas agar 

menjadi perubahan tingkah laku dalam diri siswa sesuai tujuan yang diinginkan. 

b. Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) disebutkan bahwa kata 

pembelajaran adalah berasal dari kata “ajar”, yang berarti petunjuk yang 

memberikan kepada orang lain supaya diketahui atau diikuti, dianut, dll. 

Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses, cara menjadikan orang/makhluk 

hidup belajar. Dalam Kamus Pendidikan (1999) yang dimaksud dengan 
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pembelajaran adalah penciptaan kondisi dan situasi yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar yang efisien dan efektif bagi peserta didik. 

Pembelajaran seni secara formal menurut Affandi (1995) adalah proses 

terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan guru dalam 

situasi dan kondisi siswa secara aktif belajar. Sedangkan menurut Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

(1996), dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran yaitu : berisi kandungan maksud 

atau sasaran pendidikan yang ingin dicapai yang menjadi acuan bagi kegiatan 

pembelajaran di satu pihak dan merupakan kriteria untuk mengukur kemajuan 

atau keberhasilan di pihak lain. 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujud dalam 

berbagai bentuk antara lain, perubahan pengetahuan, kebiasaan, dan perubahan 

aspek-aspek yang lain yang ada dalam diri individu (Winkel, 1989 ). Siswa yang 

belajar akan mengalami perubahan. Bila sebelum belajar, kemampuannya hanya 

25% misalnya, maka setelah belajar selama lima bulan akan menjadi 100%. Hasil 

belajar tersebut dapat meningkatkan kemampuan mental. Pada umumnya hasil 

belajar tersebut meliputi ranah-ranah kognitif seperti pemerolehan pengetahuan, 

afektif seperti belajar tentang perasaan, etika dan estetika psikomotorik seperti 

pendidikan keterampilan. 

Ada beberapa orang yang karena profesi yang diembannya dituntut 

mampu mengkoordinasikan proses belajar, salah satunya adalah guru. Kegiatan 

atau usaha yang dilakukan oleh guru dalam mengkoordinasi proses belajar disebut 
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pembelajaran. Pembelajaran lebih dari sekedar pengajaran, yaitu guru dan murid 

sama-sama belajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk 

menciptakan suatu kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. 

Pembelajaran haruslah didukung oleh unsur-unsur komponen pendidikan 

yang baku yaitu tujuan, bahan pelajaran (materi), kegiatan belajar-mengajar, 

metode, sumber pelajaran, alat (media). Apabila salah satu unsur pembelajaran itu 

hilang maka proses pembelajaran akan timpang atau akan menghasilkan proses 

belajar yang kurang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Sistem pembelajaran merupakan suatu keseluruhan dari sejumlah 

komponen pengajaran yang berfungsi saling bergantung dan berinteraksi dalam 

proses pencapaian tujuan pengajaran yang telah dirumuskan (Roestiyah, 1994). 

Selanjutnya Rostiyah mendefinisikan tentang sistem belajar yaitu suatu 

organisasi yang menggabungkan  orang-orang, bahan-bahan, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan belajar. Ada 

beberapa faktor yang harus dipenuhi sebagai dasar terjadinya proses belajar-

mengajar yaitu interaksi yang bersifat edukatif, terjadinya perubahan tingkah laku 

pada siswa, interaksi menunjukkan proses belajar-mengajar dan ada sarana utnuk 

kegiatan proses belajar-mengajar (Rosetiyah, 1994). 

Pembelajaran di SMP ditekankan pada General Life Skills (GLS) yaitu: 

upaya mengakrabkan peserta didik dengan peri kehidupan nyata lingkungannya; 

menumbuhkan kesadaran tentang makna/nilai perbuatan seseorang terhadap 

pemenuhan kebutuhan hidupnya; memberikan sentuhan awal terhadap 
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pengembangan keterampilan psikomotorik dan memberikan opsi-opsi tindakan 

yang dapat memacu kreativitas. 

  Berdasarkan keterangan diatas, khususnya perancangan pembelajaran 

mata pelajaran pendidikan seni musik  dapat dikaitkan dengan pembelajaran, 

hendaknya: (1) direncanakan untuk belajar perorangan; (2) semua fase masuk 

dalam rancangan pembelajaran; khususnya proses mengekspresikan ke dalam 

bentuk karya; (3) sistematika rancangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilalan (evaluasi), dengan proses perancangan harus mulai dengan analisa 

dilanjutkan dengan penyusunan rumusan tujuan umum kemudian berlanjut ke 

langkah pengembangan pembelajaran; (4) pembelajaran dikembangkan 

berdasarkan tingkat usia siswa sekolah menengah pertama (SMP). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Pembelajaran 

Suharsimi Arikunto (1996) berpendapat bahwa ada empat faktor penentu 

dalam keberhasilan pembelajaran yang aktif dan kreatif yaitu : 

a. Tujuan pengajaran jelas (kognitif, afektif, psikomotorik) 

b. Siswa memiliki kemampuan, kematangan minat, motivasi, cara belajar dan 

pengalaman. 

c. Guru memiliki pengetahuan tentang strategi mengajar, penguasaan materi, 

kemampuan cara mengajar, kesenangan dan motivasi mengajar. 

d. Lingkungan sekolah yang mendukung antara lain: jumlah siswa, ukuran kelas, 

hubungan sekolah dengan masyarakat serta instansi yang terkait, kondisi 

sekolah, kondisi kelas, dan sarana yang memadai. 
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Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai macam kendala yang 

mempengaruhi keberhasilan dari proses yang berlangsung. Faktor-faktor tersebut 

dapat berasal dari dalam maupun luar.  

Menurut B. Suryosubroto (2004) faktor-faktor tersebut meliputi : 

a. Faktor dari dalam (internal) yaitu faktor yang berasal dari individu (siswa) 

sendiri. Faktor-faktor itu meliputi : 

Faktor fisiologis yang meliputi kondisi siswa secara umum, kondisi panca 

indera terutama penglihatan, pendengaran, jenis kelamin dan lain-lain. 

Faktor psikologis yang meliputi kecerdasan, bakat, motivasi, minat dan emosi. 

a) Kecerdasan, merupakan faktor intelektual yang ikut menentukan 

berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. 

b) Bakat, memungkinkan seseorang cakap dalam bidang ilmu tertentu 

yang dapat berkembang melalui pembelajaran. 

c) Motivasi, merupakan dorongan seseorang  untuk memusatkan 

perhatian terhadap apa yang dikerjakan. 

d) Minat adalah rasa ketertarikan terhadap suatu obyek atau aktivitas 

mendorong seseorang lebih mencurahkan perhatiannya pada obyek 

atau aktivitas tersebut. 

e) Emosi adalah rasa senang, atau tidak yang menguatkan (mosi) 

seseorang untuk bertindak. Emosi pada anak-anak kadang tidak stabil 

sehingga dapat mempengaruhi proses belajar mereka. 

b. Faktor-faktor dari luar (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

individu. Faktor-faktor ini meliputi faktor lingkungan : 
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a) Lingkungan alam seperti keadaan rumah, sekolah, di pantai, di 

pegunungan, di pedalaman maupun di perkotaan. Kondisi  suhu/ 

kelembaban udara antara lain waktu belajar pada pagi hari, pada siang 

hari, dan pada malam hari. Keadaan suhu normal dan udara segar akan 

lebih baik hasilnya dari pada dalam keadaan udara panas. 

b) Lingkungan sosial adalah lingkungan tempat interaksi lembaga pendidikan 

itu berada misalnya keadaan rumah, sekolah, di lingkungan TNI, di 

lingkungan pabrik, lingkungan rumah sakit, dll. 

c) Lingkungan budaya, kondisi sekolah yang bernuansa Islami, Kristiani, 

tradisional, modern, dll.  

Sementara itu menurut Roestiyah (1986) keberhasilan proses belajar-mengajar 

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. 

a) Sekolah 

Keberhasilan seseorang didukung pula oleh sekolah tempat ia belajar. 

Apakah tersedia prasarana dan sarana yang memadai, adanya hubungan 

yang harmonis antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, administrasi 

(TU) dengan siswa, guru dengan tenaga administrasi (TU) sehingga 

merangsang gairah untuk belajar. 

b) Keluarga   

Prinsip dan cara mendidik orang tua terhadap anak mereka sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Siapa dan bagaimana orang tua 

siswa, misalnya terkait dengan pendidikan, status social, usia orang tua 

siswa, dll. Juga bagaimana mereka mendidik putera-puteri mereka, dll. 
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c) Masyarakat  

Masyarakat di mana anak/siswa berada, bergaul, lingkungan 

RW/kelurahan. Seberapa jauh anak/siswa itu bergaul di lingkungannya, 

intensif atau tidak. Kegiatan di luar sekolah, organisasi, media massa 

(televisi, surat kabar).Apakah dia menjadi anggota/ pengurus lembaga 

dilingkungannya, RT, RW, dll.  

c. Faktor Instrumental 

Faktor instrumental adalah faktor yang penggunaannya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor instrumental dapat berwujud 

perangkat keras, (hardware) seperti misalnya perlengkapan belajar antara lain 

alat-alat musik, partitur lagu/lagu model, perpustakaan, alat-alat praktikum, dan 

dapat pula berwujud perangkat lunak (software) seperti kurikulum, program kerja, 

pedoman belajar, metode pembelajaran dan lain-lain. 

Dari uraian beberapa faktor di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran adalah siswa, guru, keluarga,  

kurikulum, lingkungan, prasarana dan sarana. 

Manajemen Kelas 

Manajemen kelas berarti juga pengelolaan kelas. Manajemen adalah kata 

yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu “management”, yang berarti 

ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan dalam 

pengertian umum menurut Suharsimi Arikunto (1990) adalah pengadministrasian, 

pangaturan atau penataan suatu kegiatan.         
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Sedangkan H. Hadari Nawawi (1985) mengemukakan pengelolaan 

(manajemen) kelas yang mengikutsertakan murid secara maksimal tidak hanya 

sekedar berguna untuk menumbuhkan perasaan bertanggungjawab, akan tetapi 

bermanfaat juga bagi pertumbuhan kepemimpinan, guru/wali kelas harus berperan 

aktif memberikan pengarahan (direction) dan koordinasi (coordination) serta 

melakukan kontrol (controlling) terhadap pelaksanaannya agar setiap kegiatan 

terarah atau menunjang pencapaian tujuan institusional.  

Kelas dalam arti luas diartikan suatu masyarakat kecil yang merupakan 

bagian dari masyarakat sekolah sebagai satu kesatuan yang diorganisir menjadi 

unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang 

kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan pengertian manajemen 

pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan di atas maka pengelolaan 

(manajemen) kelas adalah untuk mewujudkan aktivitas yang dinamis dalam 

membantu siswa mewujudkan kedewasaannya masing masing. 

Menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Djamarah, Syaiful Bahri (2002) 

untuk mengelola kelas secara efektif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasi untuk tujuan tertentu, yang 

dilengkapi oleh tugas-tugas dan diarahkan oleh guru, (2) dalam situasi kelas, guru 

tidak berfungsi sebagai tutor untuk satu anak pada waktu tertentu, tetapi bagi 

semua anak atau kelompok, (3) kelompok mempunyai perilaku sendiri yang 

berbeda dengan perilaku-perilaku masing-masing individu dalam kelompok itu, 

(4) kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya kepada angota-anggota. Pengaruh 

jelek dapat dibatasi oleh usaha guru dalam membimbing mereka di kelas di kala 
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belajar, (5) praktek guru waktu pembelajaran cenderung terpusat pada hubungan 

guru dan siswa. Semakin meningkat keterampilan guru mengelola secara 

kelompok, semakin puas anggota-anggota di dalam kelas, (6) struktur kelompok, 

pola komunikasi, dan kesatuan kelompok ditentukan oleh cara guru mengelola, 

baik untuk mereka yang tertarik pada pembelajaran maupun bagi mereka yang 

apatis, masa bodoh atau bersifat antipati.   

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kelas 

merupakan unit tersendiri yang pengelolaannya secara maksimal harus dilakukan 

dengan mengikutsertakan siswa berupa pemberian kesempatan yang selua-

luasnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga 

waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.. 

Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas yang berhasil akan 

menumbuhkan kebanggaan kelas sehingga meningkatkan rasa solidaritas dan 

keinginan untuk berpartisipasi di kalangan siswa di kelas tersebut. 

Manajemen Pembelajaran Pendidikan Seni Musik 

Dalam kurikulum GBPP Pendidikan Dasar Depdikbud (1994) pengertian 

Mata Pelajaran Kerajinan Tangan dan Kesenian (pendidikan seni musik) adalah 

bahan kajian tentang olah tangan dan cita rasa keindahan, program pengajaran 

mata pelajaran pendidikan seni musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan sehingga menyentuh perkembangan jiwa siswa, bahan kajian ini 

bersifat nasional dengan memperhatikan perkembangan kerajinan dan kesenian di 

lingkungan dan budaya setempat. Fungsi mata pelajaran pendidikan seni yaitu 
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untuk mengembangkan sikap, kemampuan (keterampilan dasar) kreativitas dan 

kepekaan cita rasa. Adapun tujuan mata pelajaran pendidikan seni adalah untuk 

dapat mengembangkan sikap dan kemampuan siswa agar berkreasi dan 

menghargai kerajinan tangan dan kesenian. 

Pendidikan seni musik di sekolah umum adalah sebagai sarana untuk 

mengembangkan kepekaan siswa terhadap keindahan, juga untuk membentuk 

kepribadian siswa melalui musik yang dipelajari (Zebua, 1992). Sedangkan 

Jamalus (1988) mengatakan bahwa pengalaman musik melalui pengamatan yang 

sadar akan meningkatkan perbendaharaan unsur musik di dalam ingatan siswa. 

Perbendaharaan itu akan mendorong siswa untuk berkreasi dan berperi 

laku/bersikap positif. 

Menurut Hartoyo (1994) dikatakan bahwa pelajaran seni musik, sama 

seperti mata pelajaran lainnya, merupakan mata pelajaran keterampilan, bukan 

pelajaran yang bersifat teoritis belaka. Sesuai juga dengan tujuan instruksional 

dalam kurikulum yang ada bahwa siswa diharapkan terampil membaca, menulis, 

bernyanyi dan bermain dengan not balok dan irama melalui pengalaman.  

Pendapat Rusli melalui Suyanto (1996) adalah bahwa pendidikan seni 

musik merupakan salah satu aspek dari keseluruhan pendidikan yang merupakan 

sarana untuk membantu anak didik membentuk kepribadiannya melalui 

penanaman dan peresapan rasa indah dan kepekaan dalam usaha membentuk atau 

menumbuhkan diri pribadinya sehingga menjadi manusia berbudi pekerti luhur 

yang kreatif dan estetis, sebagai salah satu aspek penting dalam totalitas 

pembinaan anak.  
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Maka dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan seni 

musik adalah pendidikan yang dapat mendidik dan membantu siswa dalam 

membentuk sikap kepribadian siswa yang estetis, luhur dan kreatif melalui 

pengalaman musik. Mata pelajaran seni musik merupakan mata pelajaran 

keterampilan dan bukan mata pelajaran yang bersifat teoritis belaka. 

Mengajarkan mata pelajaran pendidikan seni musik yang berupa kégiatan 

praktek dalam artian segi teori lebur di dalamnya sangat membutuhkan sikap 

cekatan, telaten, dan dinamis dengan menggunakan pengelolaan media 

pembelajaran sesuai kondisi sekolah/lingkungan setempat. Hal ini sesuai dengan 

Kurikulum 2004 Depdiknas (2004) untuk sekolah menengah pertama (SMP) yang 

berisi tentang kajian olah tangan dan cita rasa keindahan, yang meliputi kerajinan 

tangan benda hiasan, benda pakai,  gambar, cetak, bentuk penataan dan kepekaan 

unsur-unsur dan kreativitas musik, wiraga, wirama, dan wirasa. Secara konseptual 

mata pelajaran pendidikan seni musik merupakan kegiatan yang tak terpisahkan 

dari kehidupan berfikir, keselarasan (harmoni) dan keindahan (estetika), yang 

diwujudkan dalam keterampilan bermain musik, menyanyi dan membuat karya 

musik sederhana yang langsung akan menyentuh perkembangan jiwa siswa. 

Kegiatan mata pelajaran seni musik di SMP berkaitan dengan kegiatan 

anak dalam berinteraksi pada lingkungannya untuk membangun impuls, esthetik, 

kognitif, apresiasif, dan psikomotorik. Menurut Soemardjadi dkk, (1994) 

Sumbangan pendidikan Kesenian yaitu: (1) dengan banyak memberi kesempatan 

kepada siswa untuk memperhatikan dan menganalisis berbagai bentuk dan obyek 

sekelilingnya; maka diharapkan siswa peka terhadap permasalahan dan benda 
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lingkungannya; (2) dengan dibiasakannya siswa memanfaatkan dan 

merencanakan produk tertentu, maka siswa diharapkan  dilatih berfikir dan 

berbuat kreatif. Selanjutnya ditegaskan oleh Soenarjo, (1996) bahwa potensi seni 

dalam pendidikan adalah: (a) sebagai sarana pengembangan kreativitas; (b) sarana 

pengembangan kemampuan berapresiasi; (c) sebagai wahana berekspresi; (d) 

sarana pembentukan keterampilan; (e) sarana pembentukan kepribadian. Oleh 

karena itu pendekatan yang cocok adalah dengan memberikan praktek berolah 

seni dan dengan demikian anak akan memperoleh pengalaman seni. 

Keragaman bahan pengelolaan pengajaran mata pelajaran seni musik  

membutuhkan keaktifan dan kreativitas guru untuk memahami setiap jenis materi 

dengan benar guna mewujudkan manajemen pengajaran dalam kelas yang 

diinginkan. Maka diperlukan juga penguasaan teknik dasar berolah seni agar 

dapat digunakan dalam membuat perencanaan pembelajaran, manfaat sumber 

belajar, memberikan bimbingan dan penilaian sesuai perkembangan serta 

kemampuan siswa. Hal ini sejalan dengan Kurikulum 2004 yaitu memiliki kadar 

keluwesan lebih besar dalam pengembangan programnya, baik pada penjabaran 

materi, metoda, sumber belajar dan evaluasinya dengan aman dan keluasan 

tertentu. 

Pengelolaan model mata pelajaran seni musik dapat juga berupa contoh 

lagu dalam partitur, improvisasi dalam menyanyikan sebuah lagu, rancangan 

menciptakan lagu sederhana, contoh tehnik penggarapan dan penyelesaiannya. 

Sedangkan model mata pelajaran pendidikan seni musik  yang dimaksudkan 

adalah contoh kongkrit dari suatu  karya seni musik yang berkaitan dengan 
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pengelolaan  dalam praktek mata pelajaran pendidikan musik yang dipelajarinya. 

Dalam hal ini menurut Kasihani Kasbolah E.S, (1998) fungsinya adalah: (a) 

sebagai obyek yang dipelajari siswa; (b) sebagai sumber/bahan pembelajaran 

mata pelajaran seni musik (c) sebagai media/alat peraga; (d) sebagai obyek 

apresiasi; dan (e) sebagai contoh tehnik seni.  

Oleh karena itu, agar pokok-pokok bahasan mata pelajaran pendidikan 

seni musik tersebut dapat diajarkan secara efektif haruslah diupayakan 

penggunaan model mata pelajaran pendidikan seni musik yang sesuai dengan 

tehnik dasar yang dilatihkan. 

Digunakannya sumber belajar dalam proses belajar-mengajar adalah 

sebagai alat bantu mengajar (independent media) dan sebagai sumber belajar 

(dependent media). Menurut Masuki Wibawa dkk, (1992) sebagai alat bantu 

mengajar keberadaannya tergantung pada cara dan kemampuan guru yang 

memakainya. Sebagai sumber belajar adalah untuk digunakan siswa dalam 

kegiatan belajar secara aktif. 

Oleh karena itu dengan menggunakan model dalam pengelolaan 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP tentunya akan dapat 

meningkatkan kualitas, kreativitas guru maupun siswa. Efektivitasnya akan 

ditentukan oleh kemampuan yang menggunakannya dan kesiapan siswa yang 

belajar. Dalam hal ini pemilihan sumber belajar haruslah mempertimbangkan 

faktor: (1) kesediaan sumber belajar setempat; (2) adanya dana, tenaga, dan 

fasilitas; (3) faktor keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan; (4) efektivitas biaya 

dan penggunaannya (S. Sadiman dkk, 1984). 
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Pendidikan seni musik merupakan salah satu sarana untuk membantu 

berhasilnya pendidikan umum dalam membentuk dan membina kepribadian anak 

(Haryadi, 1978). Menurut Safrina (1998) dikatakan bahwa pendidikan seni musik 

sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan mengembangkan rasa 

keindahan kepada siswa dengan mengalami dan menghayati  ungkapan bunyi 

musik itu sendiri. 

Sedangkan Wisnu Wardhana (1985) dalam naskah pidato pengukuhan 

sebagai guru besar yang diucapkan di muka senat IKIP Yogyakarta  mengatakan 

bahwa pendidikan kesenian yang diberikan kepada anak didik pada hakikatnya 

merupakan pendidikan yang membentuk kepribadian yang estetis, luhur dan 

kreatif. Kehadiran seni dalam kehidupan anak dapat membangkitkan penghayatan 

akan nilai estetis dan keagungan Sang Pencipta, sehingga dengan melalui seni 

dapat didorong dan dibangkitkan tingkah laku spiritual.  

B. Paradigma Penelitian 

Dalam kegiatan belajar-mengajar guru dihadapkan pada siswa. Siswa yang 

dihadapi oleh guru rata-rata satu kelas yang terdiri dari empat puluhan siswa. 

Kemungkinan dapat terjadi seorang guru menghadapi sejumlah ratusan siswa. Hal 

ini menunjukkan betapa pentingnya ketrampilan mengorganisasi siswa agar 

belajar dengan baik. Guru juga menghadapi bahan pengetahuan yang berasal dari 

buku teks, dari kehidupan, sumber informasi lain, atau kenyataan di sekitar 

sekolah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan mengolah pesan. 

Pembelajaran juga berarti meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik/ketrampilan siswa. Kemampuan-kemampuan tersebut 
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diperkembangkan bersama dengan pemerolehan pengalaman-pengalaman belajar 

sesuatu. Pemerolehan pengalaman-pengalaman tersebut merupakan suatu proses 

yang berlaku secara deduktif, atau induktif, atau proses yang lain.  

Peranan guru dalam pengorganisasian kegiatan belajar adalah mengatur 

dan memonitor kegiatan belajar sejak awal sampai akhir. Peranan guru sebagai 

berikut : (1) memberikan orientasi umum sehubungan dengan pembelajaran topik 

tentu, (2) membuat variasi kegiatan belajar agar tidak terjadi kebosanan, (3) 

mengkoordinasikan kegiatan dengan memperhatikan kemajuan, materi, media dan 

sumber, (4) membagi perhatian pada sejumlah pembelajar, menurut tugas dan 

kebutuhan pembelajar, (5) memberikan balikan terhadap setiap pembelajar, dan 

(6) mengakhiri kegiatan belajar dalam suatu unjuk hasil belajar berupa laporan 

atau pameran hasil kerja; untuk kerja hasil belajar tersebut umumnya diakhiri 

dengan evaluasi kemajuan belajar. 

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, 

manajemen pembelajaran pendidikan seni musik di SMP se Kabupaten Magelang 

pada khususnya di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat dipengaruhi oleh (1) Permasalahan 

guru. Latar belakang pendidikan guru berpengaruh pada mata pelajaran yang 

diajarkan. Hal ini menyangkut profesionalitas dan kompetensi guru. Jika guru 

kurang dapat menguasai materi yang diajarkan karena latar belakang pendidikan 

berbeda dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan juga jika guru kurang mampu 

menggunakan metode pengajaran yanng bervariasi sesuai dengan materi pelajaran 

yang ada, maka materi pelajaran tidak akan dapat tersampaikan secara maksimal. 
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(2) Permasalahan siswa. Siswa yang tidak mempunyai minat dan motivasi serta 

kesenangan terhadap mata pelajaran tertentu akan menghambat PB-M sehingga 

tidak efektif dan tidak efisien, yang berakibat tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran. (3) Permasalahan materi kurikulum. Materi kurikulum yang terlalu 

padat tidak sesuai dengan alokasi waktu pelajaran yang disediakan, sementara 

kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran antar siswa yang satu dengan 

yang lain berbeda. Hal ini mengakibatkan bertambahnya waktu dan penyampaian 

satu materi tertentu sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

dalam GBPP (Garis-Garis Besar Perencanaan Pengajaran). (4) Permasalahan 

Lingkungan. Bagi siswa yang sudah terbiasa dengan musik di rumah akan lebih 

mudah menyesuaikan diri terhadap pelajaran seni musik dibanding dengan siswa 

yang tidak terbiasa dengan musik di rumah. (5) Permasalahan prasarana dan 

sarana. Prasarana dan sarana yang memadai akan membantu keberhasilan proses 

belajar-mengajar, sebab prasarana (gedung sekolah) dan sarana (keyboard, gitar, 

seruling, partitur lagu/lagu model, kaset, vcd, dll)  sangat membantu siswa  

memahami materi pelajaran, sehingga tujuan pembelajaran seni musik dapat 

tercapai semaksimal mungkin. 

Selain itu peneliti berasumsi bahwa tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai dengan baik jika dalam pembelajarannya tidak terciptakan situasi dan 

kondisi yang efektif dan efisien. Guru dan siswa harus bekerja bersama untuk 

menciptakan suasana yang kondusif, sehingga faktor kelemahan  dalam 

pembelajaran seni musik dapat dikurangi sekecil mungkin. Hal itu dapat 

dilukiskan dalam Bagan 2.1 
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Bagan 2.1:         Proses pembelajaran yang berpengaruh pada perkembangan    
        siswa dalam Ranah kognitif, afektif, psikomotorik. 
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(Adaptasi : Winkel, 1991; Dimyati dan Mudjiono, 1994) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian tentang “Manajemen Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni 

Musik di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang” tahun 2006. Penelitian 

ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh 

melalui hasil interpretasi, maka orientasi teoritik penelitian ini menggunakan 

orientasi fenomenologi (Sudarwan, 2002), yaitu mendeskripsikan manajemen 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius yang 

berhubungan dengan pendekatan, teknik, prinsip-prinsip, prosedur-prosedur 

maupun interaksi yang terjadi antara guru mata pelajaran seni musik dengan 

peserta didik dalam proses belajar-mengajar. Karena itu yang dipentingkan adalah 

prosesnya.  

Uraian diatas sesuai dengan karakteristik penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1982) 

yang dikutip oleh Madyo Ekosusilo (2003) bahwa penelitian kualitatif memiliki 

ciri-ciri : 

1. Penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. 

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan 

disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar, pelaporan 

penelitiannya memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan 
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dukungan fakta penyajian. Data ini mencakup transkrip wawancara, 

catatan lapangan, foto, video disc, dokumen dan rekaman lainnya. 

3. Dalam penelitian kualitatif proses lebih dipentingkan daripada hasil. 

Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian kualitatif lebih 

memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan sehari-hari, prosedur-

prosedur dan interaksi yang terjadi. 

4. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu 

membangun suatu teori dari abstraksi-abstraksi yang diperoleh dari data 

yang dikumpulkan. 

5. Dalam penelitian kualitatif makna merupakan hal yang esensial. 

Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menghimpun data dalam 

keadaan sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya (Nawawi dan 

Martini, 1994). Sehubungan dengan itu, peneliti melakukan serangkaian kegiatan 

di lapangan mulai dari penjajagan ke lokasi penelitian, studi orientasi, dan 

dilanjutkan dengan studi secara terfokus. 

B.  Rancangan Penelitian 

Rancangan (desain) yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus. Kasusnya adalah  menyarankan bahwa rancangan penelitian studi kasus 

paling baik disajikan dalam bentuk cerobong. Bentuk cerobong ini merupakan 

langkah yang sistematis, berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan dalam, 

kemudian berlanjut dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang lebih 

menyempit dan terarah pada suatu topik tertentu. Bentuk cerobong dikatakan 
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sistematis karena pada mulanya peneliti menjajagi tempat dan orang yang dapat 

dijadikan sumber data atau subjek penelitian, mencari lokasi yang dipandang 

sesuai dengan maksud pengkajian, dan selanjutnya mengembangkan jaringan 

yang lebih luas untuk menemukan sumber data. 

Dipilihnya rancangan studi kasus dalam penelitian ini, karena metode ini 

mudah untuk dilaksanakan, sehingga bagi peneliti pemula sangat cocok, bila 

dibanding dengan studi multi situs atau multi kasus (Bogdan dan Biklen, 1982 

yang dikutip oleh Madyo Ekosusilo, 2003). 

Disamping itu rancangan studi kasus banyak memiliki kelebihan antara 

lain : (1) bersifat luwes, (2) menjangkau dimensi sesungguhnya dari topik yang 

diselidiki, (3) bisa dilaksanakan secara praktis. 

Rancangan studi kasus dalam penelitian kualitatif banyak ragamnya, 

namun demikian memiliki prosedur yang sama. Bogdan dan Biklen (1982) 

membedakannya menjadi enam berdasarkan objek studinya yaitu : (1) studi kasus 

kesejarahan mengenai organisasi, yang memusatkan pada segi sejarah organisasi 

tertentu dalam kurun waktu tertentu; (2) studi kasus observasi, yang memusatkan 

perhatiannya pada suatu tempat atau objek tertentu dengan teknik observasi peran 

serta (participant observation); (3) studi kasus sejarah hidup, yakni melakukan 

wawancara intensif untuk memperoleh rincian sejarah tentang sesuatu objek 

hidup (manusia); (4) studi kasus masyarakat sekitar (community study) yang 

memusatkan perhatian pada suatu lingkungan masyarakat tertentu; (5) studi kasus 

analisis situasi (situational analysis), memusatkan perhatiannya pada suatu 

kejadian tertentu yang dipelajari dari sudut pandangan semua pihak yang terlibat; 
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(6) mikro etnografi, yakni studi kasus yang dilakukan pada unit organisasi atau 

kegiatan organisasi yang sangat kecil dan mempunyai keunikan yang spesifik. 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus observasi, karena 

penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan suatu peristiwa layanan  

pengajaran dalam proses organisasional dan manajerial pendidikan dengan cara 

mengadakan pengamatan peran serta. 

C.  Kehadiran Peneliti di Lapangan  

Peneliti hadir di SMP Kanisius Muntilan pada hari Rabu, 12 Oktober 2005 

pukul 09.00 WIB. Pertama kali diterima oleh KTU di ruang tamu kepala sekolah, 

lalu tak lama kemudian dapat bertatap muka dengan kepala sekolah. Dengan 

menunjukkan surat ijin penelitian dari Program Pascasarjana Universitas Negeri 

Semarang, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran peneliti. Saat itu 

juga kepala sekolah dengan hati yang terbuka memberikan ijin secara lesan 

kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di SMP Kanisius.  

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan harus diutamakan dalam 

penelitian kualitatif, karena peneliti merupakan instrumen penelitian utama yang 

harus hadir di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam situasi 

yang sesungguhnya (Moleong, 1994). Peneliti kualitatif  merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, penganalisis data, penafsir data dan sekaligus 

menjadi pelapor dari hasil penelitian (Moleong, 1994).  

Peneliti menggunakan waktu seluruhnya satu semester dari tanggal 10 

Oktober 2005 sampai dengan 12 Januari 2006 untuk kegiatan observasi, 
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wawancara dan studi dokumentasi. Urutan kehadiran peneliti di lapangan dapat 

dinyatakan pada tabel 3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Urutan Kehadiran Peneliti di Lapangan 

NO Hari /Tanggal 
kehadiran 

Kegiatan  Keterangan

1 Rabu,  
12 Oktober 2005 

Pertama kali peneliti hadir di SMP 
Kanisius pukul 09.00 WIB 

Diterima 

2 Rabu,  
12 Oktober 2005 

Wawancara dengan KTU  pukul 09.10 
WIB – 10.20 WIB 

CL. 01 

3 Rabu,  
12 Oktober 2005 

Observasi KB-M kelas VIII B pukul 
12.00WIB-12.45 WIB 

CL.02 

4 Jumat 
21 Oktober 2005 

Observasi kegiatan Ekstrakurikuler 
Paduan Suara pukul 11.00 WIB-12.00 
WIB  

CL.03 

5 Selasa 
25 Oktober 2005 

Observasi kegitan ekstrakurikuler ansabel 
musik dan musik kolintang pukul 13.30 
WIB – 14.30 WIB 

Cl. 03 

6 Rabu 
21 Des. 2005 

Wawancara dengan siswa kelas VIII  
pukul 10.10 WIB – 12.00 WIB 

CL. 04 
CL. 05 

7 Rabu 
21 Des. 2005 

Wawancara dengan siswa kelas VII pukul 
12.15 WIB – 13.20 WIB  

CL. 06 
CL. 07 

8 Rabu 
11 Januari 2006 

Wawancara dengan guru mata pelajaran 
pendidikan seni musik pukul 08.45 WIB – 
10.20 WIB 

CL. 08 

9 Rabu 
11 Januari 2006 

Wawancara dengan wali kelas VIII pukul 
10.45 WIB - 11.10 WIB. 

CL. 09 

10 Kamis 
12 Januari 2006 

Wawancara dengan kepala sekolah pukul 
08.00 WIB – 09.00 WIB 

CL. 10 

11 Kamis 
12 Januari 2006 

Wawancara dengan wali kelas VII pukul 
09.45 WIB – 10.15 WIB 

CL. 11 

   

Peneliti sebagai instrumen penelitian harus mampu menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hubungan baik antara peneliti dengan 

subjek sebelum, selama dan sesudah  penelitian merupakan kunci utama 

keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin 

kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan 

membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat 
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diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan 

yang akan merugikan informan (Whyte, dikutip oleh Koentjaraningrat, 1989). 

Kehadiran dan keterlibatan peneliti harus diketahui/secara terbuka oleh subjek 

penelitian. 

Sebagai instrumen penelitian, peneliti harus memandang masalah aktual di 

lapangan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari kasus-kasus yang terjadi. Data 

yang telah terkumpul pada saat tertentu perlu segera dianalisis agar dapat 

membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan kasus-kasus yang terjadi 

untuk dibuat ikhtisarnya, sehingga dapat segera dipahami secara baik. 

D.  Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai 

dengan fokus penelitian, yaitu tentang manajemen pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan seni musik di SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang.  

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu : (1) data 

primer, dan (2) data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau 

kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) berkaitan dengan 

manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius 

Muntilan Kabupaten Magelang.  

Moleong (1994) menegaskan bahwa karakteristik data primer adalah 

dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia. Sedangkan data 

sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan 

sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa tulisan-
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tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan 

dengan manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik.  

Penetapan informan sebagai sumber data menggunakan teknik purposif. 

Penggunaan teknik purposif didasari oleh pemahaman bahwa peneliti cenderung 

memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 

data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam  (Sutopo, 1988). 

Dengan teknik purposif, akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi 

informan sebagai sumber data dalam penelitian ini seperti pada tabel 3.1 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Subjek Penelitian 

Nama Informan Kode Jabatan 

YE. Widarto, B.Sc 
 
St. Daruno Agustian 
 
TS. Prasojo 
 
BM. Suwarni, S.Pd 
Y. Pinarti Rahayu, S.Pd 
 
Maria A. Mardiana 
Dita Ayu M. Putri 
Elisabet Ria Adelina 
Agata Fani Wijayanti 
Hugo Riyan Pradika 
Fransiska Romana P. Ratna 
Lusia Ari Wahyuningtyas 
Maria Imakulata V. Natalia 
Yosefa Novita Sari 
 

KS 
 
KTU 
 
GM 
 
WK.1 
WK.2 
 
S.1 
S.2 
S.3 
S.4 
S.5 
S.6 
S.7 
S.8 
S.9 
 

Kepala SMP Kanisius Muntilan Kabupaten 
Magelang 
Kepala Tata Usaha SMP Kanisius Muntilan 
Kabupaten Magelang 
Guru Pendidikan Seni Musik (Vokal/Paduan 
Suara dan Kulintang) 
Wali Kelas (Kelas VII) 
Wali Kelas (Kelas VIII) Pembimbing 
ekstrakurikuler Ensambel Musik 
Siswa (Kelas VII ) 
Siswa (Kelas VII ) 
Siswa (Kelas VII ) 
Siswa (Kelas VII ) 
Siswa (Kelas VII ) 
Siswa (Kelas VIII ) 
Siswa (Kelas VIII ) 
Siswa (Kelas VIII ) 
Siswa (Kelas VIII ) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilaksanakan untuk memperoleh data atau lahan 

yang relevan, akurat dan terandalkan yang bertujuan menciptakan hasil-hasil 
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penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu diperlukan teknik, 

prosedur, alat-alat serta kegiatan yang dapat diandalkan (Rachman, 1993).  

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik : 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non – 

partisipasi. Peneliti hanya mengamati langsung proses pembelajaran pendidikan 

seni musik di kelas VIII B pada hari Rabu, 12 Oktober 2005 pukul 12.00 – 12.45 

WIB. Peneliti sekaligus mengamati kondisi siswa dalam proses belajar-mengajar 

yang sedang berlangsung saat pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan sesudah 

pembelajaran. Di samping itu juga mengamati cara guru dalam mengelola kelas, 

penggunaan metode dan alat peraga atau media pembelajaran. Observasi siswa 

juga dilaksanakan untuk mengamati respon siswa dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Hari Jumat, 21 Oktober 2005 pukul 11.00 WIB – 12.00 WIB 

peneliti mengadakan pengamatan langsung kegiatan  ekstrakurikuler paduan suara 

dan Selasa, 25 Oktober 2005 pukul 13.30 WIB – 14.30 WIB peneliti mengamati 

musik kolintang dan musik ansambel, serta prasarana dan sarana di SMP Kanisius 

Muntilan Kabupaten Magelang. Peneliti juga mengamati  alat praktik yang 

menunjang proses belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik, 

bangunan  fisik penting untuk mengetahui kadar akustiknya. Peneliti mengadakan 

pencatatan secara sistematis serta menggunakan kamera dan foto untuk 

mendokumentasikan kegiatan dalam proses pembelajaran untuk membantu 

kesahihan data yang telah diperoleh.  
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan 

oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai (Moleong, 

1994). Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk memperoleh gambaran 

konstruksi yang terjadi tentang pengakuan, keseriusan dan sebagainya.  

Tahap-tahap pelaksanaan dengan teknik wawancara meliputi : (1) 

menentukan siapa yang diwawancarai, (2) mempersiapkan wawancara, (3) 

melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan (4) 

menghentikan wawancara guna memperoleh rangkuman hasil wawancara. Pada 

tahap pertama peneliti menentukan siapa saja orang-orang yang diwawancarai. 

Dalam hal ini orang-orang yang diwawancarai terdiri atas informan kunci dan 

informan terpilih. Informan kunci adalah orang-orang yang terlibat langsung 

dalam kegiatan belajar-mengajar, yaitu guru mata pelajaran pendidikan seni 

musik, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan siswa-siswa SMP Kanisius 

Muntilan.. Sedangkan informan terpilih adalah orang-orang yang tidak terlibat 

langsung, tetapi mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kegiatan yang 

diteliti, yaitu Kepala Tata Usaha dan wali kelas VII dan VIII. 

Tahap kedua, mempersiapkan wawancara. Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan daftar pertanyaan sementara yang memuat hal-hal pokok yang 

ingin diungkap lewat wawancara berdasarkan fokus penelitian. 

Tahap ketiga, melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara 

produktif. Pada tahap ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat grand tour. Pertanyaan bersifat umum dalam suasana santai, sambil 
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memberikan informasi yang berharga, responden diberi kesempatan secara bebas 

untuk mengorganisasikan jalan pikirannya sendiri, selanjutnya pertanyaan-

pertanyaan difokuskan pada hal-hal yang diungkap sesuai fokus penelitian dengan 

berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Agar 

wawancara produktif, peneliti berusaha menjaga agar percakapan selalu 

diorientasikan pada penggalian informasi dengan cara memberi kesempatan 

seluas-luasnya kepada responden untuk menyampaikan informasi yang 

diperlukan. 

Tahap keempat, menghentikan wawancara setelah peneliti banyak 

mendapatkan informasi yang diperlukan dan responden sudah kelihatan capai. 

Pada akhir percakapan peneliti segera merangkum dan mengecek kembali kepada 

responden apakah yang akan dikatakan responden sudah benar atau belum atau 

barangkali responden ingin memantapkan atau menambah informasi yang 

diberikan sebelumnya. 

Dalam melakukan percakapan, pada hari Rabu, 12 Oktober 2005 pukul 

09.10 WIB peneliti mendatangi Bp. Daruno salah seorang staf TU yang cukup 

senior sebagai informan yang dipandang mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman yang luas tentang permasalahan yang diteliti. Pada hari Rabu, 21 

Desember 2005 pukul 10.10 WIB peneliti mengadakan percakapan dengan 

informan kedua yaitu perwakilan siswa dari kelas VII dan kelas VIII. Percakapan 

tersebut untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berdasarkan fokus 

penelitian. Untuk lebih menambah data yang sesuai dengan fokus penelitian maka 

peneliti mengadakan percakapan dengan Bp. Prasojo sebagai guru mata pelajaran 
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pendidikan seni musik pada hari Rabu, 11 Januari 2006 pukul 08.45 WIB yang 

diperkuat oleh Ibu Pinarti wali kelas VII dan Ibu Suwarni wali kelas VII. Pada 

hari Kamis, 12 Januari 2006 pukul 08.00 WIB untuk percakapan berikutnya  

peneliti mohon Bp. Widarto sebagai kepala sekolah memberikan informasi yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Kegiatan ini berkembang dari seorang informan 

kepada informan lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin banyak dan rinci. 

Apabila data yang dibutuhkan dianggap cukup, dalam arti telah terdapat 

kesamaan atau kemiripan antara informan satu dengan informan lainnya, maka 

kegiatan ini diakhiri. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan perekam data berupa lembar 

catatan lapangan, tape recorder dan video camera yang selanjutnya dituangkan 

dalam transkrip wawancara. Khusus untuk perekam suara hanya digunakan 

apabila informan/responden mengijinkan. 

Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan mendalam. Pertanyaan 

bersifat terbuka dalam arti pertanyaan  diajukan berdasarkan keadaan saat itu dan 

berkembang dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya dari informan, tidak 

didasarkan pada urutan item yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan 

pertanyaan bersifat mendalam dalam arti pertanyaan yang diajukan untuk melacak 

latar belakang fakta-fakta yang diungkapkan, berupa keyakinan, pandangan 

hidupnya, dan sebagainya. 

3. Studi Dokumentasi. 

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang 
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diperoleh dari dokumentasi terdiri atas berbagai tulisan dan rekaman. Peneliti 

mengambil gambar kegiatan belajar-mengajar baik intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler  antara lain: menyanyi/paduan suara,  bermain musik 

band/ensambel dan kulintang, lembar penilaian, nilai raport cawu 1 , buku sumber 

dan lain-lainnya yang bersifat dapat memberikan informasi untuk mendukung 

perolehan data sekunder dari sumber non manusia. Data kegiatan itu terekam 

dalam camera berupa foto-foto dan terekam dalam video tape.  

F.  Analisis Data 

Menurut Muhajir (1998) teknik analisis data merupakan upaya mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti serta 

menyajikannya dengan temuan bagi orang lain.  

Selanjutnya Patton (1987) mengatakan bahwa analisis data merupakan 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar dalam yang terkumpul seperti laporan. Sedangkan menurut 

Sugyono (2001) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses 

pengatur ukuran data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. 

Sedangkan Moleong (1994) menegaskan bahwa pekerjaan analisis data 

adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan 

mengkategorikannya. Tujuannya adalah menemukan makna yang akhirnya bisa 

diangkat menjadi teori. Pada prinsipnya pokok pemikiran kualitatif adalah 
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menemukan teori dari data atau dapat juga menguji suatu teori yang sedang 

berlaku. 

Sesuai dengan pendapat diatas, pada prinsipnya penelitian ini 

dilaksanakan juga untuk menemukan suatu teori sekaligus menguji suatu teori 

yang sedang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini pada hakekatnya 

berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, dan dinyatakan 

dalam bentuk narasi yang bersifat deskripsi mengenai peristiwa-peristiwa nyata 

yang terjadi dan dialami oleh subjek. Karena itu teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Menurut Miles dan Huberman (1984) analisis deskriptif dilaksanakan 

melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tiga 

alur kegiatan itu adalah : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Dari tiga alur di bawah ini diharapkan dapat membuat 

data menjadi bermakna. 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan 

akhir dan diverifikasikan. 

Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian 

berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan 

lapangan dibaca, dipahami dan dibuat ringkasan  yang berisi uraian hasil 
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penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan, dan penjawaban terhadap 

masalah yang diteliti. 

Langkah selanjutnya mengembangkan sistem pengkodean. Semua data 

yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan  dibaca dan ditelaah 

sekali lagi secara seksama untuk mengidentifikasi topik-topik liputan. Setiap 

topik-topik liputan dibuatkan kode yang menggambarkan topik tersebut. Kode-

kode itu digunakan untuk mengorganisasi satuan-satuan data. Yang dimaksud 

satuan data adalah potongan-potongan catatan lapangan yang berupa kalimat, satu 

paragraf dan urutan paragraf. 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan maka topik-topik 

liputan penelitian diberi kode seperti pada tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kode Topik Liputan Penelitian Berdasarkan Fokus Penelitian 
 

Kode Topik /Fokus Keterangan  
MPSM-KS Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Kepala Sekolah 
MPSM-GM Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Guru Mapel  
MPSM-WK1 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Wali Kelas 1 
MPSM-Wk2 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Wali Kelas 2 
MPSM- KTU Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh KTU 
MPSM-S1 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(1)  
MPSM-S2 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(2)  
MPSM-S3 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(3)  
MPSM-S4 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(4)  
MPSM-S5 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(5)  
MPSM-S6 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(6)  
MPSM-S7 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(7)  
MPSM-S8 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(8)  
MPSM-S9 Manajemen Pembelajaran Mapel Seni Musik oleh Siswa(9)  
  
F-Pd/Ph-KS Faktor Pendukung / Penghambat oleh Kepala Sekolah 
F-Pd/Ph-GM Faktor Pendukung / Penghambat oleh Guru Mapel Seni Musik 
F-Pd/Ph-WK1 Faktor Pendukung / Penghambat oleh Wali Kelas VII 
F-Pd/Ph-WK2 Faktor Pendukung / Penghambat oleh Wali Kelas VIII 
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Kegiatan berikutnya adalah penyortiran data. Setelah kode-kode dibuat 

secara lengkap, semua catatan lapangan dibaca kembali dan setiap satuan data 

yang tertera didalamnya diberi kode yang sesuai. Kode-kode tersebut dituliskan 

pada bagian tepi kiri lembar catatan lapangan. Hasil dari kegiatan pengkodean 

difotokopi dan dipotong-potong berdasarkan satuan datanya, sedangkan yang asli 

disimpan sebagai arsip. Potongan-potongan catatan lapangan tersebut 

dikelompokkan sesuai dengan kode masing-masing. 

2.   Penyajian Data 

Menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman (1992) “penyajian” 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tndakan. Pada tahap ini, peneliti 

mengajukan data yang telah direduksi kedalam laporan secara sistematik 

dilakukan untuk melihat gambaran data secara keseluruhan tentang data yang 

disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi yang kompleks mengenai 

pengelolaan pelaksanaan  pada mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dalam wujud kata-kata, kalimat-

kalimat, atau paragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam 

bentuk teks atau berupa uraian naratif. Penyajian data yang baik merupakan cara 

utama bagi analisis kualitatif yang sahih (Miles dan Huberman, 1984). 

Karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau 

paragraf-paragraf, baik dari penuturan informan, observasi maupun dokumentasi, 

maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari/ditelusuri kembali 
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kebenarannya, maka di bawah satuan data yang dikutip tersebut diberi label atau 

notasi tertentu. Salah satu contoh satuan data yang dikutip/disajikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Sebenarnya dari kata orang bijak pemimpin yang baik bukan berarti bisa 
mengerjakan segala sesuatu sendiri, tetapi pemimpin yang baik adalah yang bisa 
membagi tugas-tugas itu dengan teman-teman yang lain, dimana teman-teman itu 
punya potensi sendiri-sendiri… nah itu yang kami lakukan. (KS.3.10.W.03.17-
21) 

Label yang ada pada kutipan di atas delapan belas digit. Digit pertama, 

kedua, dan ke empat menunjukkan informan penelitian. Pada contoh di atas yang 

dimaksud adalah Kelapa SMP Kanisius Muntilan. Kode informan sebagaimana 

tersaji pada tabel 3.2 halaman 49 pada uraian sebelumnya. Digit ke enam dan ke 

tujuh nomor urut catatan lapangan. Digit ke sembilan cara pemerolehan data. 

Contoh di atas adalah  W artinya wawancara, P (pengamatan), dan D 

(dokumentasi). Digit ke sebelas dan ke duabelas menunjukkan halaman dari data 

yang ada pada transkrip. Digit ke empatbelas, limabelas, tujuhbelas, dan 

delapanbelas menunjukkan baris ke berapa data tersebut dikutip. 

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh disajikan pula dalam 

bentuk gambar diagram, matriks dan skema. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Mengambil kesimpulan data verifikasi menurut Matthew B. Miles& A. 

Michael Huberman (1992) adalah dari permulaan pengumpulan data,seorang 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, 

dan proporsi. Dari pendapat tersebut maka data yang telah diproses dengan 

langkah-langkah seperti diatas, kemudian ditarik kesimpulan dengan 
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menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal khusus untuk 

memperoleh kesimpulan umum yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian di 

verifikasi dengan cara melihat kembali pada reduksi data maupun pada display 

data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan 

penelitian yang dapat dijelaskan pada gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Data: Model Interaktif dari Matthew B. Miles & 

Michael Huberman (1992) 

G.  Pengecekan Keabsahan Data 

Ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat 

digunakan dalam penelitian, antara lain : triangulasi, review informan, 

memberikan check list (daftar pengecekan), penyusunan data dasar dan 

penyusunan semua mata materi buku penelitian.  

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi. Penulis Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

penguji data yaitu : dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori 

(Moleong, 1994). Dari keempat triangulasi dari yang sering digunakan adalah 
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pengujian melalui sumber lainnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan 

triangulasi sumber.  

Peneliti melakukan perbandingan dan pengecekan baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan dengan alat yang 

berbeda. Pengujian ini dilakukan penulis dengan cara : (1) membandingkan data 

observasi dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan 

informasi di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) 

membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu itu; (4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

memiliki latar belakang yang berlainan dan; (5) membandingkan hasil wawancara 

dengan suatu dokumen yang berlaku. 

H. Pertimbangan Etika Peneliti 

Analisis dan uraian rinci (perian) penelitian pada hakikatnya bersifat 

subjektif, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Hal ini memang 

harus dilakukan dalam penelitian kualitatif. Karena itu kemungkinan bisa terjadi 

konflik antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Untuk menghindari konflik 

tersebut, maka selama peneliti berlangsung prinsip-prinsip etik yang disarankan 

oleh Spradley (1980), Lofland dan Lofland (1984), Spindler (1989), dan Smit dan 

Glass (1987) yang dikutip Mantja (1989) berikut ini harus diikuti. 

1. Memperhatikan, menghargai, dan menjunjung tinggi responden. 

2. Memperhatikan kepekaan, minat, dan hak azasi responden. 

3. Mengkomunikasikan maksud peneliti kepada responden. 
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4. Tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga rahasia pribadi responden. 

5. Tidak mengeksploitasi responden. 

6. Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada responden atau pihak-pihak 

terkait secara langsung jika diperlukan. 

7. Memperhatikan pandangan responden yang muncul, sehingga responden 

memiliki pandangan dan penafsiran terhadap sekitarnya. 

Dengan demikian dalam proses pengumpulan data akan dapat berjalan 

baik, lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. 

I. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian 

Tahap-tahap yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ini meliputi : 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi penyusunan proposal 

penelitian, konsultasi dosen pembimbing, seminar proposal untuk mendapatkan 

masukan guna penyempurnaan proposal, dan mengurus izin penelitian setelah 

proposal dinilai layak oleh pembimbing.  

Izin penelitian dikeluarkan oleh Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang, pada tanggal 8 Oktober 2005 dengan Surat Nomor: 

953/J40.4.01/PG/2005 yang ditujukan kepada Kepala SMP Kanisius Muntilan 

Kabupaten Magelang. 

2.  Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan penelitian diawali dengan pertemuan dengan 

kepala sekolah sebagai pengelola, penanggungjawab di SMP Kanisius Muntilan 
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Kabupaten Magelang. Hal ini dilakukan agar kehadiran peneliti dan 

keterlibatannya diketahui secara terbuka oleh subjek peneliti.  

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan pertemuan dengan guru yang 

mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik serta melakukan kegiatan 

orientasi untuk memahami latar sekaligus menciptakan hubungan yang baik 

dengan subjek penelitian. Setelah tercipta hubungan yang baik dengan subjek 

peneliti dilanjutkan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, 

dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. 

Kegiatan yang dilakukan melalui wawancara meliputi : (a) membuat 

daftar pertanyaan secara umum, (b) melakukan tanya jawab, (c) merekam dengan 

menggunakan video tape, tape recorder, foto (d) mencatat di lembar catatan 

lapangan, dan (e) membuat transkrip wawancara. 

Kegiatan yang dilakukan pada waktu observasi meliputi : (a) mengamati 

proses belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik, (b) melibatkan diri 

dalam  kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran  

pendidikan seni musik dan (c) membuat catatan pengamatan lapangan. 

Kegiatan yang dilakukan melalui studi dokumentasi antara lain 

menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi catatan hasil rapat, 

laporan kegiatan belajar-mengajar, laporan bulanan, foto-foto kegiatan belajar-

mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan lain-lain. Selanjutnya 

dokumen-dokumen tersebut dikaji dan dibuat ringkasannya. 

Setelah semua data terkumpul kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan 

keabsahan data dengan cara : (1) memeriksa keabsahan data dengan 
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menggunakan teknik triangulasi berdasarkan sumber data dan metode ; (2) 

memeriksa kepastian data dengan mengkonfirmasikan data yang telah diperoleh 

dengan para informan; (3) memeriksa kebergantungan data dengan cara 

mengadakan pengamatan ulang terhadap kasus-kasus tertentu yang belum pasti 

setelah didiskusikan dengan teman sejawat. 

Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif 

melalui tiga alur kegiatan yaitu : (a) reduksi data yang meliputi kegiatan membaca 

kembali catatan lapangan dan membuat ringkasan kontrak, mengembangkan 

sistem kategori pengkodean, dan membuat catatan refleksi; (b) menyajikan data 

dalam bentuk paparan data secara selektif dan membuat matrik-matrik atau bagan; 

dan (c) menarik kesimpulan dalam bentuk mengembangkan proposisi atau 

gugusan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan temuan dan membuat 

kesimpulan. 

Tahap pelaksanaan penelitian tersebut memerlukan waktu satu semester 

terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2005 sampai tanggal 12 Januari 2006. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Tahap pembuatan laporan dimulai dari penyusunan konsep/proposisi, 

melakukan revisi sampai pembuatan laporan akhir. 

Melalui tahap-tahap itulah penelitian ini dilakukan dan secara keseluruhan 

data yang telah diperoleh dipaparkan pada Bab IV beserta temuan-temuan 

penelitiannya.
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

A. Gambaran Umum SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang 

SMP Kanisius Muntilan yang beralamat di jalan Kartini no. 3 Kecamatan 

Muntilan Kabupaten Magelang adalah sebuah lembaga pendidikan  swasta di 

bawah naungan Yayasan Kanisius Cabang Magelang. SMP Kanisius berada pada 

lingkungan iklim sosial budaya masyarakat yang  marjinal, hampir 50% tergolong 

keluarga prasejahtera, mata pencahariannya sebagian besar pedagang pasar 

(bakul) dan buruh, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pas-pasan. 

Namun hal ini tidak berdampak negatif terhadap animo masyarakat dalam 

menyekolahkan putra-putrinya, dibuktikan banyaknya siswa dari lulusan SD/MI 

meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. SMP Kanisius termasuk sekolah swasta 

favorit di kawasan Muntilan. Kenapa demikian, karena setiap tahun ajaran baru 

menjadi alternatif pilihan pertama untuk sekolah swasta, bagi lulusan SD/MI yang 

akan melanjutkan pendidikan  yang lebih tinggi.    

SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang didirikan pada tanggal 1 

Agustus 1949 berdasarkan SK Yayasan Kanisius No. SKY/244/83/S.571 (14 

Maret 1983). Keberadaannya dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia,  

kemudian diberi subsidi pada tanggal 22 Desember 1952, dengan SK No. 

48487/Subs. Letak sekolah ini agak jauh dari keramaian kota dan tempat tinggal 

penduduk, kira-kira ± 2 km dari jalan utama Jogjakarta – Magelang. Situasi 

sekolah yang tenang, suhu udara yang sejuk sangat mendukung sebuah lembaga 

pendidikan guna mencetak kader-kader bangsa.   
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SMP Kanisius Muntilan, mulai beroperasi di tahun 1949 dengan tenaga 

guru yayasan 6 orang dan seorang kepala sekolah. Keadaan siswa  kelas I ada 186 

siswa, kelas II ada 37 siswa dan kelas III ada 22 siswa. Lulusan perdana yang 

lulus dari ujian negara tahun 1951 sebanyak 24 siswa, tahun 1952 sebanyak 55 

siswa dan tahun 1953 sebanyak 36 siswa. SMP Kanisius Muntilan dulu dikenal 

sebagai sekolah partikelir katholik, berdiri dan berkembang di tengah revolusi 

fisik, dengan demikian tempaan dari berbagai kesulitan zaman telah dirasakannya.  

Tahun pelajaran 2005/2006 SMP Kanisius Muntilan beroperasional sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam draf rencana strategi 

pengembangan sekolah untuk periode 2005 sampai 2010 yang setiap lima tahun 

ditinjau kembali. Hal ini dikemukakan oleh Pak Daruno salah seorang staf senior 

yang bertugas di tata usaha yayasan sejak tahun 1983 sebagai berikut: 

Sekolah kami sudah semacam menjalankan rencana strategis sekolah lima 
tahun kedepan.  Program yang akan disampaikan ditawarkan pada 
masyarakat apa, khusus untuk program yang semacam unggulan ini kan 
setiap lima tahun sekali ada semacam evaluasi/tinjauan kembali, sehingga 
yang namanya program unggulan sudah ditentukan sejak lima tahun 
sebelumnya. Seperti sekarang ini tahun 2006 nanti kita akan membuat 
semacam strategi lima tahun ke depan, bagaimana program unggulan 
selama ini yang sudah dilaksanakan oleh sekolah itu ditinjau kembali 
bersama dengan komite sekolah dan yayasan penyelenggara sekolah. 
(KTU.01.W.05:3-12) 

 
SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang tahun pelajaran 

2005/2006 di bawah pimpinan  bapak YE. Widarto, B.Sc. sebagai kepala sekolah 

dan memiliki tenaga pengajar 15 orang guru yang terdiri dari 6 guru negeri  

diperbantukan, 7 guru tetap yayasan, 2 guru tidak tetap, dan 2 tata usaha serta 2 

pesuruh. Jumlah siswa seluruhnya ada 322 anak, memiliki 10 kelas yang terdiri 

dari 4 ruang untuk kelas VII, 4 ruang untuk kelas  VIII dan 2 ruang untuk kelas 
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III. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari dari pukul 07.00 WIB 

sampai pukul 13.30 WIB.     

B. Paparan Data 
 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti melaksanakan 

reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan 

akhir dan diverifikasikan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Hasil dari reduksi data disajikan pada tabel 4.a 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Reduksi Data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian 
 
Informan Penuturan Fokus 
K T U Di SMP Kanisius Muntilan ini sejak awal memang 

terkondisi, karena nampaknya menjawab kebutuhan 
masyarakat, dalam event-event tertentu, ditingkat 
kabupaten dalam perayaan hari-hari nasional itu, lembaga 
selain dinas pendidikan yang juga sering menggunakan 
kebutuhan itu misalnya lembaga lain yang punya hajat, dan 
masyarakat yang sering membutuhkan dalam event-
event/momen-momen tertentu seperti hajatan pernikahan 
juga membutuhkan  paduan suara. Dari situ bermula 
sekolah ini ingin mengembangkan potensi yang dimiliki, 
guna menjawab kebutuhan masyarakat itu. 
(KTU.01.W.01.28-37)  
Masyarakat sering melihat keuntungan bahwa anak-
anaknya, siswa yang pernah belajar disini kemudian punya 
pengalaman misalnya punya pengalaman perlombaan, 
pernah mengikuti event-event tertentu pada tingkat 
kabupaten, tingkat propinsi, sehingga orang tua punya 
kebanggaan tersendiri bahwa anak saya pengalaman 
dibidang itu. Yang kedua juga karena kelompok 
masyarakat dalam hal ini, masyarakat disekitar sekolah itu 
membutuhkan sehingga kadang-kadang punya keinginan 
bagaimana kalau calon atau anak saya nanti juga punya 
pengalaman-pengalaman  dikelompok lain. Sehingga 

MPSM 
V 
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musik/paduan suara akan kebersamaan dari situ juga 
banyak diperoleh  pelajaran bahwa kebersamaan 
membangun paguyuban seni dan lain-lain itu kan bermula 
dari pengalaman itu. (KTU.01.W.02.23-35) 
 
Nampaknya belum, bahkan ya maaf…… bahwa kegiatan-
kegiatan paduan suara tidak hanya siswa kami yang 
beragama katholik, tapi semuanya berminat dan karena 
seni itu sehingga tidak melihat dari segi itu. Ini lebih pada 
pengembangan pribadi atau kepribadian. Jadi tidak ada 
semacam kelas-kelas atau apa untuk kepentingan itu. 
(KTU.01.W.02.40-44) 
 
 
Kami kebetulan 50% - 50%, tapi dari tingkat dilihat dari 
minat mengikuti kegiatan itu tidak ada siswa Kristen, siswa 
muslim. Tidak ada lintas agama, karena sekali lagi bahwa 
seni itu tidak melihat agama. Saya melihatnya disitu. 
(KTU.01.W.03.1-4) 
 
Karena itu menjadi program sekolah, kemudian menjadi 
rutin karena program sekolah tapi dari hal-hal yang rutin 
kan kedepan kami punya harapan bahwa ini menjadi 
semacam hasil/produk sekolah untuk diminati masyarakat. 
Jangka dekat kami sudah mendapat semacam 
tender/pesanan dari GAPENSI (Gabungan Pengusaha 
Konstruksi) untuk kabupaten karena setiap tahun mereka 
punya hajat munas/apa, sehingga kami sudah dipesan. Ini 
semacam rekanan. Menurut kami, apa yang kami kelola, 
apa yang kami programkan itu ternyata juga diminati. Ini 
yang membuat motivasi kami pengembangan potensi-
potensi di sekolah kami. (KTU.01.W.03.10-19) 
 
Memang akhirnya yang berminat kelas I, II, III tapi untuk 
dalam rangka persiapan ujian akhir sekolah mestinya untuk 
semester terakhir itu anak-anak kami yang kelas tiga sudah 
tidak diikutkan dalam kegiatan rutin. Seperti 
ekstrakulikuler dll. Tapi untuk event-event tertentu 
misalnya ditawarkan kelas tiga mau ikut yang silahkan 
misalnya, kita memperoleh job/pesanan untuk tampil 
dalam event dimana begitu, sejauh tidak mengganggu 
kegiatan belajar mengajar katakanlah hari minggu/hari 
libur, anak-anak kami tawarkan kelas tiga mau ikut atau 
tidak, hanya kelas satu, dua yang mengikuti kegiatan. 
(KTU.01.W.03.23-31) 
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Ya memang  sesuai dengan kurikulum, kami untuk 
kertakes tentunya kesenian itu kami mengambil satu jam 
pelajaran untuk semua kelas, satu jam pelajaran kami 
mengambil untuk seni musik/paduan suara. Lalu kegiatan 
ekstrakulikuler kami mengambil satu minggu itu dua kali 
kegiatan. Satu hari untuk seni musiknya, satu hari lagi 
untuk paduan suara. Untuk kegiatan ekstrakulikuler dan itu 
pesertanya juga kelas I, II, III. Khusus untuk kelas III 
ditawarkan yang berminat tapi kelas I, II biasanya memang 
meski ditawarkan anak-anak memang banyak yang 
berminat untuk kegiatan-kegiatan tawaran program sekolah 
itu. (KTU.01.W.03.36-45) 
 
Ada istilahnya kelmpok inti, yang siap pakai untuk 
kepentingan yang dibutuhkan masyarakat, lalu juga ada 
kelmpok-kelompok kelas I, II, III dalam rangka kaderisasi. 
Lalu kegiatan ekstrakulikuler itu juga ada yang inti, ada 
yang persiapan dalam rangka tertentu. Juga saat-saat 
tertentu dalam menghadapi lomba kami juga 
mempersiapkan, meskipun sudah ada kelompok inti tetapi 
kalau dalam rangka persiapan lomba juga kami masih 
memilih lagi siswa mana yang dipersiapkan untuk itu. 
(KTU.01.W.04.3-10) 
 
Nampaknya sejak dulu karena itu sudah menjadi program 
sekolah ya tentu kepala sekolah yang punya wewenang 
untuk menentukan tetapi selama ini sudah berbagai kepal 
sekolah yang menjabat nampaknya program itu menjadi 
keunggulan sekolah. Dalam hal seni musik itu. 
(KTU.01.W.04.14-17) 
 
Ya kami untuk penerimaan siswa baru nampaknya tidak 
ada kenaikan maupun penurunan, jadi ajek saja untuk 
penerimaan siswa baru meskipun tiga tahun yang lalu kami 
kekurangan siswa dari 4 kelas hanya menerima 2 kelas tapi 
untuk 2 tahun ini kembali lagi ke formasi biasa (4 kelas) 
lalu mengenai program sekolah biasanya untuk awal tahun, 
kami menawarkan pada wali murid untuk penyusunan 
program ekstrakulikuler khususnya dan program 
peningkatan akademis. Kami tawarkan beberapa program 
yang direncanakan oleh sekolah, bila wali murid itu 
menyetujui ya semuanya untuk dilaksanakan tetapi ada 
beberapa harus diberi tekanan begitu kami hanya 
mengikuti, karena program dari sekolah itu hanya tawaran 
sementara wali murid melalui komite sekolah yang sudah 
berjalan ini mensetujui atau memilah mana yang harus 
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dilaksanakan. (KTU.01.W.04.25-37) 
 
Ya karena ini program minat, berdasarkan minat siswa 
kalau anak itu berminat ya ajek. Misalnya untuk paduan 
suara kami butuh sekitar 30-40, setiap datang kira-kira itu 
karena memang kebetulan tawaran itu yang berminat kalau 
tidak gak usah pilih saja program yang lain. Sehingga 
khusus untuk paduan suara dan seni musik ya yang 
berminat. (KTU.01.W.04.42-47) 
 
Sekolah kami sudah semacam menjalankan rencana 
strategis sekolah lima tahun kedepan itu, program yang 
akan disampaikan ditawarkan pada masyarakat apa, khusus 
untuk program yang semacam unggulan ini kan setiap lima 
tahun sekali ada semacam evaluasi/tinjauan kembali, 
sehingga yang namanya program unggulan sudah 
ditentukan sejak lima tahun sebelumnya. Seperti sekarang 
ini tahun 2006 nanti kita akan membuat semacam strategis 
lima tahun kedepan, bagaimana program unggulan selama 
ini yang sudah dilaksanakan oleh sekolah itu ditinjau 
kembali bersama dengan komite sekolah dan pengurus 
yayasan. (KTU.01.W.05.3-12) 
Kebetulan kami punya 2 orang yang berpotensi untuk 
menangani dalam bidang seni musik. Yang satu sebagai 
guru tetap yayasan dan yang satu guru tidak tetap. Yang 
guru tetap itu meskipun dari segi latar belakang pendidikan 
tidak mendukung, tapi dari prestasinya itu sehingga ia 
memang kebetulan saja punya dedikasi untuk dibidang 
seni, sementara guru tetap meskipun juga dari awal dulu 
punya pengalaman sebagai menyanyi sebagai vokalis 
baikan punya prestasi di tingkat nasional sebagai penyanyi 
keroncong ini menjadi modal bagi kami bagaimana 
mengelola program kegiatan seni ini menjadi program 
unggulan. Dan juga kebetulan tenaga-tenaga ini rata-rata 
punya prestasi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. 
(KTU.01.W.05.17-28) 
 
Dari segi administrasi memang kebetulan semua guru 
ditempat kami dituntut administrasi guru harus baik. Itu 
memang sudah tuntutan dari sekolah maupun penyelengara 
sekolah dalam hal ini yayasan, sementara dari segi 
pengalaman mengajar/mendampingi siswa guru-guru yang 
kami punya kebetulan punya kemampuan. Salah satu 
contoh karena setiap kali even-even tertentu atau 
pertandingan/perlombaan yang dibuktikan dengan prestasi 
yang diraih oleh sekolah sehingga membuktikan juga itu 
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kemampuan mereka sebagai pendamping/pelatih. 
(KTU.01.W.05.34-42) 
Mungkin karena kondisi, jadi saya masuk stahun 80an dari 
guru yang menangani tentu sampai sekarang sudah banyak 
sekali, terutama dalam bidang seni. Pengalaman kami itu 
setiap kali mengikuti even lomba atau pertandingan di 
tingkat kabupaten atau propinsi kami selalu punya prestasi 
bagus. Ini juga salah satunya bukan kemampuan guru, 
nyatanya gurunya gonta ganti selalu berganti pendampin 
atau pelatih, anak-anak kami punya prestasi yang 
membanggakan. Dari tahun 80an sampai sekarang selalu 
membanggakan prestasinya ada juga pernah orang 
mengatakan, bukan karena gurunya, tapi karena faktor 
kondisi lingkungan terbentuk satu program sudah berjalan, 
program sekolah ada program unggulan sehingga 
meskipun berganti pendamping / pelatih / gurunya 
nyatanya salah satu guru kami begitu melatih disekolah 
tertentu punya prestasi yang bagus. (KTU.01.W.06.1-14)  
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Informan Penuturan Fokus 
S1 dan S2 Ya senang, kalau clelekan ya dimarahi oleh pak Pras 

(S1.04.W.11.25) 
Senang dalam arti pelajarannya yang diberikan sama 
bapak guru itu mudah ditangkap, runtut, dan bervareasi, 
ya pokoknya kadang-kadang serius, tapi juga bercanda 
sampai tertawa. Kalau pas ada apa gitu sering bergurau, 
jadi gak spaneng gitu lho. (S1.04.W.11.29-32) 
Ya enak, mudah diterima oleh siswa. (S1.04.W.11.35) 
 
Ya lumayan besar minatnya, dulu itu waktu masuk sini 
katanya Kanisius itu suka juara-juara di tingkat 
kabupaten dan tingkat propinsi, koornya. 
(S1.04.W.11.39-41) 
 
Kalau dari materinya, kadang-kadang cukup susah, tetapi 
kalau   pada praktek musiknya menyenangkan karena 
bisa mengekspresikan, apa namanya perasaan kita dalam 
musik. (S2.04.W.11.45-47) 
Kalau pak Pras waktu paduan suara pertama kali 
dilakukan pemanasan supaya, anggota paduan suara bisa 
rilek dalam latihan tersebut. Kemudian diajarkan lagu-
lagu yang baru, dan setelah itu dilatih oleh pak Pras 
sehingga siswa-siswa yang dilatih bisa mencerna lagu itu. 
(S2.04.W.12.6-10) 
 
Kadang-kadang kalau pak Pras, yang negatif itu misalnya 
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pak Pras ada masalah kalau waktu melatih suka-suka 
marah-marah. Tapi kalau positifnya siswa-siswa yang 
ikut paduan suara itu bisa diajarkan lagu-lagu yang baru, 
dan juga mengajarkannya dengan sangat baik. 
(S2.04.W.12.15-19) 
 
Menurut saya, pelajaran musik itu harus ditambah, karena 
musik itu penting bagi kehidupan manusia. 
(S2.04.W.12.24-25) Musik itu bisa membuat kita itu 
melepaskan kesal kita terhadap alat-alat musik itu sendiri. 
Dalam arti bisa mengekspresikan lewat musik. 
(S2.04.W.12.28-30) 
Ekstranya ada gitar, keyboard, kolintang, seruling, 
paduan suara. Banyak kok…(S2.04.W.12.37-38) 
Baik, karena mereka itu sabar mengajarnya kan soalnya 
siswa di sini terkenalnya ramai, tapi bisa dijinakkan lah, 
dikendalikanm maksudnya (S2.04.W.12.40-42) 
Kalau menurut saya yang menarik adalah koornya dan 
kulintang, oleh sebab itu saya ikut itu. (S1.04.W.12.45-
46) 
Sekolah memilih guru-gurunya untuk musik yang baik, 
lalu kalau ada alat-alat musik yang diminati anak-anak, 
lalu mengajukan usul ada ekstra gitar misalnya maka 
sekolah mengadakan. (S1.04.W.13.3-7) 
Cukup lengkap…ada keyboard, gitar banyak, seruling, 
kolintang, ada juga biola tapi jarang dipakai. 
(S1.04.W.13.12-13) 
 
Menyenangkan, dulu waktu saya kelas satu ada tugas 
lomba di vanlid dapat dilaksanakan dengan baik, karena 
anggota paduan suara itu bisa bekerja sama, lalu kalau 
tugas sehari-hari kadang-kadang tugas di gereja. 
(S2.04.W.13.17-20) yang lagunya kemarin sudah latihan 
buat nanti di pendopo kabupaten Magelang, untuk acara 
raker GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi). 
(S1.04.W.13.30-32) 
 
Selain saya berusaha membagi waktu dengan baik, juga 
gurunya dapat membagi waktu. Waktu latihan koor ambil 
waktu pulang sekolah, kalau dak ya pas hari libur, 
tidakgurangi waktu-waktu jam pelajaran yang lain 
(S2.04.W.13.40-43) 
 
Ya, kalau mengelola kelas itu pasti gurunya harus sabar, 
pak Pras dapat menguasai kondisis kelas. Bisa tenang. 
(S1.04.W.14.3-4) 

 
 

MPSM 
V 

 
 
 
MPSM 

V 
 
 

F-Pd 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-Pd 
V 
 
 

 
 
 
 
 

F-Pd 
V 

 
 
 
MPSM 

V 
 

 
 

F-Pd 
V 
 

 
 



68 
 

 

 
Waktu koor itu kan ada lomba ya, orang tua itu bangga 
melihat anaknya dapat bertanding dengan sekolah yang 
lain. (S2.04.W.14.7-8) Orang tua saya mendukung, 
karena orang tua saya juga ikut anggota padauan suara di 
gereja. (S1.04.W.14.9-10)  
 
Suruh menyanyi sendiri di depan, langsung dinilai, begitu 
(S1.04.W.14.16) Dinilai secara kelompok, misalnya 
kelompok musik kulintang, kelompok musik ensambel…. 
Langsung praktek pakai alat musik tersebut. 
(S1.04.W.14.19-20) 
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Informan Penuturan Fokus 
S3 dan S4 Menurut saya  pendidikan seni musik di SMP Kanisius 

ini bagus, karena gurunya juga baik mengajarnya. Tetapi 
saya tidak ikut kegiatan ekstranya. (S3.05.W.15.23-25) 
 
Menurut saya kelihatannya pak Pras itu serem, suka 
marah-marah.Sering ada yang tidak memperhatikan lalu 
dimarahi. 
Ya, sebetulnya suka tetapi kurang tertarik sama 
ekstranya.Karena kan sering waktu pulang sekolah 
ekstranya, mendingan pulang dari pada ikut ekstra. 
(S3.05.W.15.29-37) 
 
Sebetulnya ada, saya suka bermain gitar. 
(S3.05.W.15.46) 
 
Cukup bagus, karena gurunya cukup ramah dan baik. 
Mengajarnya cukup tegas. (S3.05.W.16.6-7) 
 
Cara mengajarnya baik, kalau di kelas itu biasanya suruh 
menyanyi bareng-bareng, lalu kalau ada yang tidak 
memperhatikan itu sering dimarahi. (S3.05.W.16.16-18) 
 
Paling cuma dibentak, lalu disuruh mengikuti cara yang 
benar dan mengikuti teman-teman yang lain. 
(S3.05.W.16.23-24) 
 
Ya caranya tegas pada murid-murid, tapi kalau ada yang 
memperhatikan atau ribut sendiri dibentak lalu disuruh 
menyanyi sendiri.Bagus tegas.Bagus dan tegas. 
(S4.05.W.16.28-30) 
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Ya urut. Kan pertama mencatat solmisasi do re mi fa sol 
la si do, lalu disuruh menyanyikan do re mi fa sol la si do 
atau nanti  menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa.Biasanya 
membawa gitar dan seruling.Juga membawa keyboard. 
(S4.05.W.16.39-42) 
 
Biasanya menyuruh maju satu persatu untuk menyanyi 
lalu baru dinilai, nanti yang bagus dipilih untuk masuk 
koor inti.Berkelompok lalu menyanyi bersama, dinilai 
secara kelompok Nilai saya 7,  Sama, saya juga 7. 
(S3.05.W.17.3-4,10-11) 
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Informan Penuturan Foklus 
S5dan S6 Pelajaran seni musik di SMP Kanisius Muntilan di ajar 

oleh pak Prasojo. Pelajarannya ya…gak gampang ya gak 
sulit. (S5.06.W.18.21-22) 
 
Pelajaran seni musik di SMP Kanisius Muntilan bagi 
saya cukup menarik, bisa membimbing saya tambah 
berbakat. (S6.06.W.18.26-27) 
 
Dulu Dista belum tau teknik menyanyi tetapi waktu ikut 
ekstra paduan suara bisa sedikit-sedikit mengerti, bisa 
paham gitu. (S6.06.W.18.30-31) 
 
Pak Pras itu ya disiplin banget, jadi kalau kita belajar 
agak bercanda dikit, misalnya clelekan gitu pak Pras juga 
marah, tapi marahnya beneran gitu lho biar baik kita. 
(S6.06.W.18.35-37) 
Ya seneng aja,  bisa tambah pengetahuannya tentang 
teknik menyanyi  teknik bernafas juga pakai diafragma. 
Dulu kan mungkin ngambilnya pakai teknik pernafasan 
dada tapi kalau sekarang dah di kasih tau kalau menyanyi 
itu pakai teknis pernafasan diafragma. (S5.06.W.18.40-
44) 
 
Cara mengajar ya tegas misalnya ada anak salah sedikit 
cepet-cepet dibetulin supaya tidak mrembet ke yang lain. 
(S5.06.W.19.1-2) 
 
Sebenarnya Dista sih maunya ditambah waktunya biar 
ilmunya cepet nangkep, cepet masuk kan ilmu seni musik 
itu bagi Dista berharga banget karena Dista seneng seni 
musik. (S6.06.W.19.5-7) 
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Jadwal biasa hari senen satu jam, tapi kalau kegiatan 
ekstra kurang lebih dua jam. (S6.06.W.19.11-12) 
 
Menurut saya sih masih kurang banget, karena anak-anak 
di sini masih banyak yang belum bisa gitulah, maunya sih 
semua anak bisa paling tidak sedikit mengerti cara 
menyanyi 
(S5.06.W.19.14-17) 
Kalau pak Pras yang ngajar  urutannya dari kecil yang 
gampang-gampang terus ke yang ke sulit, biar kita 
mudah, biar tahu dulu. Urut, pertamanya pemanasan dulu 
a, e, i, o, u terus kalau sudah baru menyanyi, menyanyi 
misalnya separo dulu dari syair lagu, lalu dikasih tau 
yang benar-benar, baru diteruskan sampai selesai. 
(S5.06.W.19.26-29) 
 
Dah cukup, sarana di sini cukup kalau buat Dista, ada 
gitar, keyboard, kolintang, biola. (S6.06.W.19.33-34) 
 
Gurunya cukup mendukung. Mampu, guru-guru mampu 
dalam bidangnya (S5.06.W.19.37,41) 
 
Orang tua Dista mendukung banget, karena Dista disuruh 
sama mama untuk ikut, biar bisa teknik menyanyinya. 
(S6.06.W.20.1-2) 
Ya, kadang-kadang sesuai dengan materinya.Kadang-
kadang kalau materi sudah selesai dijelaskan/diberikan, 
maka satu persatu disuruh maju disuruh menyanyi atau 
membaca not. (S5.06.W.20.4-7) 
 
Belajar menyanyi tapi menggunakan teknik-teknik yang 
benar. Pertama kali saya diajari oleh pak Pras, saya 
seneng sekali bisa melakukan dengan baik. 
(S5.06.W.20.10-12) 
Kalau Dista juga sama, yang Dista sukai menyanyi 
dengan teknik-teknik yang diajari oleh pak Pras, Dista 
sering salah tapi Dista bangga karena dibenerin jadi Dista 
jadi ngerti yang bener itu bagaimana. (S6.06.W.20.13-16) 
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Informan Penuturan Fokus 
S7,S8 dan 
S9 

Sangat bagus untuk perkembangan anak-anak. Bagusnya 
bisa melatih vokal seorang anak, dulu di SD saya belum 
bisa bermain kolintang sekarang saya bisa bermain musik 
kolintang (S7.07.W.21.20,24-26)   
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Menurut Fanny, perkembangan seni musik di SMP 
Kanisius ini lebih baik dari dulu karena gurunya yang 
disiplin bisa membuat siswa-siswa di SMP Kanisius ini 
lebih bisa mendalami seni musik dengan baik. 
(S8.07.W.21.27-30) 
Menurut Rian, perkembangan pelajaran seni musik di 
SMP Kanisius ini bisa mengembangkan, melatih vokal, 
melatih ketrampilan, di masa depan bisa digunakan. Dulu 
di SD itu belum pernah memegang stik drum itu belum 
pernah, tetapi mulai di SMP Kanisius mau mencoba 
untuk berlatih lebih maju. (S9.07.W.21.31-35) 
Kalau saya sih senang, begitu pula gurunya baik-baik. 
Kalau negatifnya menurut saya tidak ada. 
(S7.07.W.21.39-40) 
 
Menurut Fanny, positifnya karena gurunya yang disiplin 
maka anak-anak lebih  mendalami. Negatinya anak-
anaknya takut ama gurunya. (S8.07.W.21.41-43) 
 
Menurut Rian, positifnya menyenangkan anak-anak 
untuk belajar sama guru yang disiplin, yang negatif 
menurut saya tidak ada. (S9.07.W.21.44-46) 
Menurut Rian, guru mengajar seni musik ini beurutan 
dari yang mudah ke lebih yang sulit. (S9.07.W.22.3-4) 
Menurut Fanny, guru mengajar secara urut dari yang 
mudah ke yang sulit.Menurut Ria, dari nada yang rendah 
ke nada yang tinggi. (S8.07.W.22.5-8) 
 
Rian pernah ditegur satu kali, karena saya belum hafal ya 
seni musik dan kunci-kunci itu. Saya senang dengan 
ditegur saya bisa berlatih lebih maju (S9.07.W.22.12-14) 
 
Fanny pernah ditegur, Saya jadi pengin lebih maju. 
(S8.07.W.22.15) 
 
Ria juga pernah ditegur, saya sadar merasa bersalah terus 
saya mau memperbaiki. (S7.07.W.22.16-17) 
Saya lebih berminat dan mau mendalami seni musik 
untuk masa depan saya. Saya menonjol di seni suara dan 
drum. 
Fanny lebih maju di organ dan kolintang. Ria juga maju 
di organ dan kolintang. (S9.07.W.22.20-21) 
 
Sarana dan prasarana seni musik di SMP Kanisius, sangat 
mencukupi misalnya adanya gitar lebih dari 5  buah, ada 
seruling, dan saya dengar-dengar dari bapak kepala 
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sekolah mau dibelikan drum dan alat yang lainnya, alat 
band.(S9.07.W.22.28-31) 
 
Menurut Ria, saya kira masyarakat sangat mendukung 
dengan adanya seni musik di sekolah karena dapat 
membantu para siswanya untuk mempelajari setiap alat 
musik itu sendiri. (S7.07.W.22.35-37) 
 
Menurut Fanny, masyarakat sangat mendukung terlebih 
musik kulintang sering ditampilkan di gereja atau di 
acara perkawinan. (S8.07.W.22.38-39) 
Menurut Rian, dukungan orang tua itu sudah cukup bagi 
para siswa untuk lebih mendalami dan memajukan seni 
musik di SMP Kanisius ini. (S9.07.W.22.40-42) 
 
Ada Pak Pras, Pak Enteng dan Bu Pin. Saya kira 
semuanya saling mendukung. (S9.07.W.22.45-46) 
 
Kalau Ria senang dan ikut kegiatan ekstra musik 
kolintang. Temen-temen Ria lebih dari dua puluh siswa. 
(S7.07.W.23.2-3) 
Kalau Rian ikut ekstra drum, yang mengikuti sekitar 5 
sampai 10 orang. (S9.07.W.23.4-5) 
Cara menilainya yaitu melihat kretifitas siswa dalam 
memainkan alat musik itu sendiri. (S9.07.W.23.8-9) 
Setiap selesai pembelajaran, anak-anak disuruh maju 
untuk mempraktekkan yang diajarkan. (S8.07.W.23.10-
11) 
Setiap kelompok disuruh maju menampilkan apa yang 
sudah dilatih oleh kelompok itu. (S9.07.W.23.12-13) 
 
Komentar Rian, pelajaran seni musik ini cukup 
membantu bagi para siswa di SMP Kanisius ini untuk 
mengembangkan bakatnya. Harapan saya adalah semoga 
dengan ekstra seni musik ini bisa mengindahkan nama 
baik sekolah ini. (S9.07.W.23.16-19) 
 
Menurut Fanny, pelajaran seni musik sangat dibutuhkan 
karena siswa-siswa di SMP Kanisius ini memiliki bakat-
bakat seni musik sehingga siswa-siswi dapat 
mengembangkan bakatnya. (S8.07.W.23.20-23) 
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Informan Penuturan Fokus 
Guru 
Mata 
Pelajaran 

Yang menjadi tugas pokok saya di SMP Kanisius ini 
adalah terutama untuk mendampingi anak-anak dalam hal 
menyanyi, lebih terfokus lagi dalam bidang paduan suara. 
Metode yang saya terapkan, saya sungguh berusaha 
untuk mengikuti perkembangan mereka. Terutama 
perkembangan vokal mereka, karena kalau diketahui 
banyak pihak, banyak orang kalalu tidak hati-hati justru 
akan membuat mereka frustasi, ya untuk tahap-tahap 
awal saya selalu menerapkan meningkatkan ambitus atau 
wilayah nada mereka, dari mereka mampu saat ini sampai 
ditingkatkan semakin tinggi semakin rendah. Pertama 
sekali selalu saya idealkan ditargetkan untuk dapat 
dicapai. Ya memang… hal ini juga melihat latar belakang 
anak-anak, rata-rata mereka tidak terlalu mendapat 
pelatihan menyanyi bahkan pendidikan musik yang 
cukup baik ketika mereka belajar di SD, sehingga apa 
yang belum sempat mereka dapatkan lalu harus diberikan 
di sini, hampir-hampir yang kami kerjakan itu, boleh 
dikatakan dari terminology yang sangat mendasar. Untuk 
masuk melatihkan sebuah lagu pada tahap awal kadang-
kadang saya menggunakan metode yang sebetulnya 
tidak/belum tepat, tetapi pada suatu ketika ini menjadi hal 
yang terpaksa dilakukan mengingat bahwa solmisasi itu 
mereka masih, katakanlah belum ada 60%, bahkan yang 
saya temukan itu, katakanlah kesalahan di tingkat 
pendidikan sebelumnya. Sebagian besar murid-murid 
kami ketika kelas I membaca re itu bukan e tapi ê, itu saja 
sudah menjadi persoalan yang cukup sulit untuk 
dilakukan dan mengubah dari selama 4 tahun mereka 
membaca re sebagai rê bukan re, ini juga cukup lama. 
(GM.08.W.24.24-44;25.1-9) 
 
Strategi sekolah untuk merangsang motivasi anak-anak 
strateginya dengan seringkali memanfaatkan kesempatan-
kesempatan yang ada untuk menampilkan kemampuan 
anak-anak seperti misalnya: ini sekolah yang bercirikan 
Katolik lalu meminta kesempatan untuk bertugas dalam 
peribadatan di Gereja Katolik. Menampilkan paduan 
suaranya. Kemudian juga mananggapi dan melaksanakan 
penugasan-penugasan yang kami terima dari instansi-
instansi pemerintahan ataupun juga dari Dinas 
Pendidikan. Misalnya dari Kecamatan Muntilan itu kami 
seringkali dipercaya bertugas paduan suara di upacara-
upacara peringatan hari besar nasional. Kemudian juga 
seperti yang kami siapkan hari ini, itu menanggapi 
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kesempatan yang kami terima dari GAPENSI (Gabungan 
Pengusaha Konstruksi) di Kabupaten Magelang yang 
merayakan ulang tahunnya besok pada tanggal 17 Januari 
2006. Ini sebagai salah satu strategi awal supaya anak-
anak mempunyai motivasi, mempunyai semangat untuk 
berlatih mempersiapkan dini. Kemudian secara teknis 
memang sekolah kami sejak dulu selalu berusaha mencari 
pendamping/pelatih/guru yang berkompeten. Kalalu coba 
saya mengingat dari tahun 1998 saya ada di sini, waktu 
itu ada pelatih khusus untuk biola, kemudian saya sendiri 
untuk vokal lalu untuk ansamble ada teman lain yaitu Bu 
Pinarti yang mendampingi, meskipun nantinya dalam 
pelaksanaannya bersama-sama. Tapi masing-masing oleh 
sekolah itu dituntut untuk menguasai ya mungkin kalau 
dokter ya spesialis. Seperti saya pun tidak terlalu banyak 
berfikir, saya cukup mengelola tentang vokal ini. Ini 
secara umum strategi sekolah seperti itu memang 
didukung kebutuhan oleh alat-alat musik yang cukup. 
(GM.08.W.25.13-41)  
 
Ya di kota kecil ini yang dikatakan cukup. Kami 
mempunyai alat-alat sederhana untuk ansamble kecil, 
mempunyai beberapa gitar akustik, mempunyai keyboard 
sederhana murah, ini sebagai salah satu sarana untuk bisa 
melaksanakan pembelajaran musik kepada anak-anak. Ini 
dari sekolah yang kami rasakan memang begitu. 
(GM.08.W.25.41-45)  
 
Sungguh anak pun di motivasi karena jelas merupakan 
sebuah kebohongan, omong kosong anak-anak dilatih 
bermusik, baik musik vokal maupun instrument, tetapi  
tanpa pernah mereka mendapatkan kesempatan untuk 
aktualisasi dari apa yang mereka latih selama ini. Mereka 
akan kehilangan semangat itu. Buat apa latihan capek-
capek tapi tidak pernah ditampilkan. Di sekolah secara 
umum seperti itu. Untuk pembelajaran dikelas memang 
tidak, kami seringkali keluar dari pakem meskipun cita-
citanya sama. Cita-citanya anak-anak ini bisa mempunyai 
kemampuan apresiasi penghargaan kepada hasil karya 
seni musik terutama, seni vokal juga supaya mereka bisa 
menghargai, memberi penghargaan yang tinggi kepada 
hasil produksi seni ini. Dan juga supaya mereka 
mempunyai untuk berkreasi, sehingga memang seringkali 
di kelas itu justru kami, saya itu ditanya kalau kelasnya 
sepi. Pelajaran seni musik kok sepi. Ini seringkali 
menjadi pertanyaan malahan. Ya memang secara teori 
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mereka juga diberi tapi teori memang kelak dibutuhkan. 
Kami memberi teori tentang tangganada, terutama juga 
teori vokal, yang untuk alat musik itu teori meniup 
seruling (recorder) pianika dan juga bagaimana 
menangani atau memainkan gitar, stem sampai akor 
dalam kedudukannnya, memang tidak kami sentuh 
karena rasanya akan menjadi terlalu berat bagi anak-
anak, toh yang penting mereka bisa memberi apresiasi, 
tingkat apresiasi mereka tinggi, kemampuan mereka 
berkreasi juga cukup baik. Harus diakui bahwa 
pendidikan musik di sekolah bukan untuk menciptakan 
mereka sebagai produsen, katakanlah sebagai pengamen 
tetapi untuk membangun karakter mereka. Pembelajaran 
di kelas, kami tidak sesuai atau tidak sesuai kesepakatan 
dengan guru seni, ini memang bukan tanpa alasan, sejauh 
pengamatan kami tatkala mereka banyak diberi teori 
tanpa praktek akhirnya…. Jadi seringkali yang kami 
amati terjadi seperti itu. Ya bukan bermaksud 
merendahkan segi teorinya tetapi pertimbangan kami di 
tingkat SMP rasa-rasanya mereka akan lebih hidup, 
mereka akan lebih merasa belajar sesuatu yang berarti 
ketika mereka banyak praktek menyanyi , bermain alat 
musik, mengamati sebuah penampilan karya musik, 
rupanya rasanya lebih berarti bagi mereka daripada 
sekedar menghafalkan teori yang jauh dari praktek. Itu 
secara umum saya kira begitu. (GM.08.W.25.45-47;26.1-
36) 
 
Dari Yayasan yang pasti tidak pernah ada larangan. 
Sesuatu yang menunjang dalam pendidikan seni musik, 
misalnya alat band ini jelas yang saya tahu karena 
dananya belum turun semua ini ditanggulangi terlebih 
dahulu anggarannya oleh Yayasan. Ya terima kasih sekali 
oleh pengurus atau Direktur Yayasan Kanisius Cabang 
Magelang sampai Semarang, bahwa meskipun belum 
jelas apakah dana yang kami gambarkan bisa turun, 
kalalu turun ya seberapa itu tapi sudah disembadani 
diijinkan untuk membeli terlebih dahulu. 
(GM.08.W.26.40-47)  
Kemudian dari Kepala Sekolah dukungannya dengan 
memberi suasana yang enak suasana yang kondusif bagi 
anak-anak bagi kami untuk berkarya antara lain rupanya 
ini, ruang kesenian, ruang musik. Dilihat ada hasil KTK 
itu bukan alasan, kalau di ruang ini hanya terdiri dari alat-
alat musik saya kira anak-anak akan bosan. Selain itu 
juga sering kali menghimbau bisa menampilkan anak-
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anak dalam kesempatan-kesempatan tertentu, even-even 
tertentu sehingga mereka tidak hanya belajar di kelas 
ataupun di sekolah tetapi ada kesempatan baik pentas-
pentas di gereja atau undangan festival atau apa tetapi 
juga dalam kesempatan-kesempatan lomba. 
(GM.08.W.27.1-10) 
Kemudian dari guru-guru yang lain, pendamping yang 
lain kami sungguh merasakan pengertian/dukungan yang 
cukup besar ketika kami, anak-anak itu sedang 
menyiapkan suatu pementasan atau suatu lomba, baik 
paduan suara, band maupun ansamble misalnya itu pada 
jam-jam tertentu karena waktunya mendesak, sudah 
cukup dekat dengan waktunya lomba, kami tidak 
merasakan kesulitan untuk meminta ijin, meminta 
kerelaan guru-guru yang lain agar anak-anak ini bisa 
latihan pada jam pelajaran, kadangkala kami sendiri tidak 
tega kalalu mereka pulang sekolah jam 13.30/14.00 lalu 
latihan sampai sore sementara rumah mereka cukup jauh 
di pelosok, seringkali kami kesepakatan dengan guru-
guru yang lain untuk bisa diijinkan anak-anak paduan 
suara, ansamble atau band untuk latihan pada jam 
pelajaran, mereka tidak ikut pelajaran lalu 
konsekuensinya apa bagi para guru-guru mereka 
laksanakan dengan rela bahwa anak-anak tersebut 
mendapat tambahan pelajaran tersendiri. Prestasi mereka 
dalam bermusik tidak dihambat untuk berkembang, tetapi 
hak dan kewajiban mereka sebagai siswa tetap mendapat 
kepenuhan/dipenuhi. (GM.08.W.27.12-29) 
Nah selain itu kami juga merasakan dukungan dari Dinas 
Pendidikan cukup banyak. Dengan Dinas Pendidikan 
memberi kesempatan pada anak kami untuk bertugas 
dalam upacara bendera peringatan Proklamasi 
kemerdekaan umpamanya atau mewakili Kabupaten ikut 
berlomba ditingkat Propinsi. Dan selain itu juga kadang-
kadang kepada anak-anak yang memang prestasinya 
cukup baik dari Dinas Pendidikan ada dukungan ya 
semacam mungkin bantuan untuk biaya mereka. Kalalu 
beasiswa jangka waktunya cukup panjang. Ya mereka 
bisa beli buku, bisa mendukung mereka bayar SPP. 
Seperti mereka berlomba tahun 2003, kalalu tidak salah 
waktu itu bulan Mei ikut lomba antara SMP di 
Yogyakarta dan tingkat Jawa Tengah, DIY Juara I, bulan 
Agustus ke Semarang, lalu di Semarang mendapat 
kejuaraan , juara III, sesudah itu ternyata ada sesuatu 
yang diterimakan anak-anak, sehingga anak-anak ini 
mereka yang menerima sekian tidak banyak sekian 
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rupiah, mereka sungguh mempunyai kebanggaan dan 
semangat untuk melanjutkan. Dan beberapa dari mereka 
sudah lulus ketika itu, lalu di sekolah yang selanjutnya 
mereka tetap termotivasi. Mereka bisa cerita, bisa bangga 
bahwa dulu di SMP Kanisius demikian. 
(GM.08.W.27.30-47) 
Saya pernah ikut lomba, saya pernah dapat. Ya anak-anak 
kalalu terima uang itu berapapun besarnya mereka 
senang. Itu dari Dinas. Ketika kami mengikuti lomba 
paduan suara, pernah mewakili lomba vokal group, 
sungguh kami dibantu dari A sampai Z, sungguh anak-
anak kami istilahnya kapiran, bahkan yang terakhir ikut 
porseni di Boyolali, satu anak kami yang jatuh lalu 
tangannya patah itu dari saat kejadian sampai keluar dari 
rumah sakit, kemudian pulang kembali ke rumahnya, 
sungguh bantuan dari Dinas Pendidikan cukup besar. 
Sehingga orang tuanya mengijinkan sampai sekarang, 
tetap dibiarkan ikut kegiatan semacam ini. Nah dukungan 
yang lain, yang terutama kami rasakan dari orang tua 
anak-anak. Seperti hari ini, itu mereka seharusnya libur 
dan juga kemarin, hari raya Idul Adha, mereka 
semestinya libur, tetapi kepada anak-anak saya tanyakan 
bagi yang muslim. Kalalu sholat Id selesai jam berapa? 
Mungkin jam 08.00 sudah selesai, lalu saya tanyakan 
apakah bersedia latihan jam sembilan? Ya, memang ada 
yang menyusul mungkin mereka terlibat langsung dalam 
kepanitiaan korban lalu tidak bisa datang, tetapi ada 
beberapa yang datang karena acara saya sudah selesai. 
Orang tuanya ya, saya jarang ketemu langsung, atau 
secara formal ketemu tetapi dalam kesempatan-
kesempatan kebetulan ketemu dengan orang tua saya 
tanyakan “Saya ucapkan terima kasih dan mereka 
mengatakan, saya rela sungguh bahwa anak saya dipilih, 
dipercaya oleh sekolah ikut kegiatan ini. Sehingga kami 
relatif tidak merasa kesulitan ketika bahkan anak-anak ini 
bisa saja harus menginap atau dalam suatu pentas/lomba 
pulangnya sampai malam, ya memang konsekuensinya 
sekolah tidak boleh membuat anak-anak ini merasa atau 
diterlantarkan. Dalam hal ini sungguh kami rasakan 
dukungan yang cukup besar, sangat besar dari semua 
pihak yang terkait dengan sekolah, orang tua murid, 
Yayasan Kanisius, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidik 
Kecamatan Muntilan, maupun Kabupaten Magelang. 
(GM.08.W.28.1-30) 
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Yang pertama, dan agak dibanggakan itu paduan suara, 
ada ensamble musik, kolintang ada di ruang lain, dan 
band. Ini yang dilaksanakan di sekolah ini. Secara teknis 
setiap bidang baik paduan suara, ensamble musik, 
kulintang atau band, sekolah mengatur supaya tercapai 
tujuan secara maksimal, maka setiap bidang kegiatan 
sekolah ini mencari/menyiapkan tenaga-tenaga yang di 
wilayah ini cukup berkompeten, cukup mampu dan yang 
penting bisa mendampingi anak-anak. Band ini ada orang 
lain yang mengasuh yaitu Pak Enteng, lalu ensamble 
musik bersama Bu Pinarti untuk paduan suara dan 
kulintang itu saya dipaksa merangkap. Hal ini mengapa 
dilakukan oleh sekolah ini. (GM.08.W.28.37-46)  
 
ya memang dari sisi keuangan bisa dikatakan lalu 
pengeluarannya banyak, tetapi mengingat tidak mungkin 
satu orang itu menguasai semua bidang secara sempurna. 
(GM.08.W.29.1-3) 
 
Barangkali falsafah kami ketika saya harus melakukan 
dua hal sekaligus salah satu pasti hanya akan ada tengah 
atau bahkan dua-duanya ada di tengah. Tidak akan 
sempurna, ini alasan mengapa kok setiap bidang yang ada 
dicarikan guru pendamping/pelatih sendiri supaya kami 
mendampingi anak-anak lebih matang, lebih maksimal 
dan masing-asing kami juga tertantang untuk menguasai 
sungguh yang menjadi bidang kami. Karena saya 
dipercaya untuk menangani bidang paduan suara lalu 
saya antara lain dengan masih belajar juga melalui 
praktek, kemudian juga kalau ada kesempatan penataran 
saya lalu ikut untuk bidang vokal/paduan suara. Untuk 
Bu Pinarti, dia tertantang untuk bagaimana mengelola 
suatu ensamble musik ya membuat aransemen sederhana 
dan juga yang kami lakukan supaya makin hari itu tanpa 
terasa ilmu kami juga bertambah. Ya memang idealnya 
belajar secara formal di sekolah musik atau kuliah di 
bidang itu, tetapi jelas-jelas menjadi kesulitan tersendiri 
karena menyangkut pembiayaan dan waktu. Ya ini yang 
dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pak Enteng 
mendampingi anak yang punya minat bermain band juga 
lebih maksimal karena dia tidak perlu memikirkan 
bagaimana paduan suaranya, atau ensambelnya, 
bagaimana atau kulintangnya, bagaimana nasibnya tidak 
jadi masing-masing dengan urusannya sendiri-sendiri. 
(GM.08.W.29.3-24) 
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Secara umum kendalanya karena di maaf, bukan 
bermaksud menjelekkan  tetapi umumnya di SD mereka 
tidak mendapat pembelajaran seni musik, menyanyi 
maupun bermain alat musik dengan baik. Sehingga ketika 
mereka masuk di sekolah ini di kelas I, kami sungguh 
melatih mereka dari nol dari awal. Dari termin yang 
mendasar. Umpamanya dalam hal paduan suaranya, 
dalam hal menyanyi itu dari olah vokalnya harus kami 
berikan dari tangga nada do re mi fa so la si do seringkali 
yang kami temukan itu fals. Padahal sudah kami gunakan 
keyboard misalnya. Itu kendala yang sering kami 
temukan karena di SD hampir tidak mendapatkan apa-
apa. Meskipun sebetulnya anak mempunyai bakat dan 
minat tetapi di SD tidak ada barangkali suasananya  
kurang. Memang di SD itu kita harus mengajar dari 
semua bidang mata pelajaran, sehingga mana yang lebih 
penting yang mereka pilih. Bidang-bidang yang tidak 
terlalu penting itu lalu tidak serius menanganinya. 
Meskipun saya, juga merasa bahagia di Kecamatan 
Muntilan ini rata-rata SD sudah berani mengundang guru 
kesenian dari luar contoh: saya mengajar di 3 SD, 
memang itu akan berdampak positif ketika mereka masuk 
ketingkat selanjutnya. Karena secara dasar di SD sudah  
menerima bekal lalu ditingkatkan di tingkat SMP dan 
SMA. (GM.08.W.29.30-47) 
 
Ada… mungkin motivasi yang tidak terlaku tinggi 
mereka belajar musik ini. Yang kedua adalah kebosanan, 
karena kita masuk di dalam kelas atau di ruang ini, anak 
saya ajak masuk di ruangan ini lalu mereka belajar 
meniup recorder, misalnya dengan lagu-lagu mulai 
dengan lagu yang sederhana, memang sengaja seperti itu, 
karena itu untuk melatih cara mereka meniup, cara 
mereka menggunakan jarinya dan sebagainya. Lalu 
kebosanan itu terjadi pada bidang vokal karena jelas 
latihan vokal hanya melatih a, e, i, u, o, itu kan 
membosankan. Ini sungguh juga merupakan kendala 
tetapi kemudian saya coba saya atasi dengan 
menyanyikan lagu yang mereka sukai. Saat ini ngepop 
lagu pop. Ya memang konsekuensinya setidaknya saya 
harus mengetahui minimal melodi lagu itu. Ketika itu 
lagu “Ada Apa dengan Mu” baru ngetren dihafalkan 
anak-anak, mereka saya ajak menyanyi diiringi dengan 
gitar lalu mereka menyanyi. Itu mereka akan mempunyai 
motivasi yang berbeda. Ketika lalu diajak kembali ke 
lagu Padamu Negeri mereka tidak merasa berbeda, 
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mereka menganggap ini sama, termasuk memasukkan 
segi bagaimana perasaannya mereka menyanyi, itu juga 
saya mengambil dengan langkah itu. Saya ajak menyanyi 
lagu yang pop, lagu umum, yang ngetren dikalangan 
mereka lalu masuk, yuk sekarang nyanyikan lagu Bagimu 
Negeri dengan perasaan yang sama. Kalian bertiga 
menyanyikan tadi “Ada Apa dengan Mu” atau “Tak 
bisakah Kau menungguku” yaitu mereka tahu dengan 
gembira dengan perasaaanya masing-masing dengan 
perasaannya sendiri ada perasaannya kosong, saya 
menyanyikan lagu itu tapi perasaanku tidak seperti yang 
ada dalam lagu itu. Memang, segi motivasi itu juga 
mempersulit  proses pembelajaran tetapi yah memang 
untuk band ini lain, pasti motivasi mereka sangat tinggi. 
Anak, muda sekarang trennya bisa main band kalau perlu 
punya group. Lalu agak mengawang-awang cita-citanya 
bisa dilirik produser lalu rekaman dapat duit. 
(GM.08.W.30.4-33) 
 
Pendekatan pertama itu ketelatenan, kesabaran karena 
telaten dan sabar ini akan bermakna tidak ingin segera, 
tidak bernafsu untuk melihat hasil dari apa yang kami 
lakukan. Pedekatannya tadi di awal sudah saya katakan 
kami mengikuti perkembangan kemampuan mereka. 
Telaten, telaten seperti itu. Mereka meniup recorder 
jarinya masih belum betul. Misalnya itu lalu kami 
sungguh memperhatikan mereka sampai satu persatu, 
selain secara umum kami jelaskan meniup recorder itu 
seperti ini. Kenyataannya mereka banyak yang belum 
mengenal bahwa ini seruling/recorder. Kami mengikuti 
mereka dari meniupnya untuk jarinya belum pas, belum 
rapet sehingga suaranya tidak enak di dengar, 
melengking tapi fals. Kemudian dalam hal yang cukup 
memprihatinkan terutama dalam tangga nada dan 
terutama solmisasi membaca not misalnya. Kalau 
pendidikan musik yang betul, tetapi idealnya saya tentu 
minta sekolah ini memberikan piano tetapi hanya menjadi 
angan-angan sampai kapan tidak tahu. Keyboard juga 
tidak bisa setiap kali digunakan lalu yang menjadi pokok 
pikiran saya adalah bahwa ketika anak-anak 
mendengarkan nada yang betul, mereka tidak hanya 
mendengar dengan telinga tetapi jiwa dan raga mereka 
ikut mendengar mereka pasti lambat laun akan bisa 
meningkatkan/memperbaiki solmisasi mereka 
umpamanya saya tulis not di papan tulis lagu yang 
sederhana, bahkan saya sering menggunakan lagu-lagu 
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yang sejak TK mereka nyanyikan contohnya lagu 
“Burung Kakak Tua” “Lihat Kebunku” ini untuk 
memberi pemahaman kepada mereka, bahwa lagu 
strukturnya terdiri dari not juga, kalau mereka dipaksa 
untuk membaca yang asing dari lagu yang belum mereka 
kenal itu pengalaman kami itu lebih lama mereka 
menguasai not itu dari pada not yang saya tulis di papan 
tulis. Mereka juga memainkan dengan recorder itu. 
Memang ada keterbatasan, recorder yang kami miliki 
recorder sopran jadi hanya C saja dari do sampai do 
tinggi paling banter sampai mi fa.  
Tapi demi keterbatasan itu yang penting kami tekankan 
adalah dengan mendengar mereka akan terbiasa 
memainkan atau menyanyikan nada itu dengan tepat. 
Kurang lebih tepat. Ini pendekatan yang kami coba 
lakukan mengingat keterbatasan anak-anak maupun juga 
keterbatasan sarana kami. Memang kalau keyboard ini 
senantiasa digunakan atau bahkan ada piano di sini 
mereka aka mengingat, secara tidak sadar akan 
mengingat, silahkan sekarang dinyanyikan dengan mulut 
jangan dengan alat mereka relatif lebih cepat menguasai. 
(GM.08.W.30.43-47;31.1-33) 
Yang pertama tahap umum saya memberikan tekni 
menyanyi yang baik, melatihkan, menyampaikan yang 
baik pada setiap siswa-siswi. Meskipun pada akhirnya 
dipahami seperti itu. SMP itu yang bisa dibuat/dikelola 
adalah kelompok paduan suara sejenis dan sejenis ini 
rata-rata aransemen lagu yang dibuat itu untuk sopran 
dan alto maupun mezzosopran, lalu akhirnya koor/paduan  
suara yang dibentuk juga sejenis untuk siswi dan untuk 
siswa. Tetapi tetap secara klasikal/umum kami 
memberikan teknik-teknik vokal ini kepada semua anak. 
Sesudah katakan  mereka 2-3 bulan menerima latihan 
vokal menyanyi yang baik ini, lalu baru kami seleksi. 
Jadi kami tidak berani  terlalu mengandalkan bakat 
mereka, karena akan sulit sekali ketika di paduan suara 
ini teknik vokal misalnya di dalam kelas  termasuk juga 
membaca solmisasi/notasi, latihan meningkatkan wilayah 
nada yang bisa di jangkau. Baru sesudah mereka ada dua-
tiga bulan, itu ada proses seleksi, itu kami pilih mana 
yang bisa masuk sebagai anggota paduan suara, kalau 
dari anak-anak perempuan, kalau dari anak laki-laki kami 
bimbing, kami siapkan untuk menyanyi tunggal, 
kadangkala juga dibutuhkan untuk nyanyi lagu daerah 
mocopat/nembang, gitu untuk laki-laki diarahkan ke situ, 
sesudah kami lihat bahwa anak laki-laki ini berbakat tapi 
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semua harus mentaati catatan, bagi anak laki-laki 
mengalami transisi suara yang waktunya tidak pasti,  usia 
13 sampai 16 tahun, secara mudah begitu sejak mereka 
SD kelas V sampai nanti SMA kelas II itu transisi. Suara 
mereka sudah begitu besar, kalau mereka dipaksa 
menyanyi, dipaksa ikut paduan suara inti, jangan-jangan 
mereka akan frustasi lalu selamanya tidak akan mencintai 
nyanyi lagi. Apa yang sekolah ini lakukan untuk anak 
laki-laki ini, mereka diarahkan untuk bermain alat musik, 
sehingga dibelikan alat band, ada gitar yang cukup 
banyak ada 6 buah dan alat musik yang lain ada 
keyboard. Mereka diarahkan kesitu, bermain alat musik 
supaya musikalitas mereka tidak lalu menurun, habis atau 
hilang sama sekali. ketika nanti mereka sudah diusia yang 
suaranya sudah stabil mereka tetap bisa bermusik dengan 
baik. Tahapnya seperti itu dari secara umum kami 
berikan nyanyi yang betul seperti ini, lalu sudah mereka 
belajar semuanya itu dua/tiga bulan lalu kami pilih dari 
antara mereka untuk diambil untuk masuk menjadi 
anggota paduan suara, sehingga anak-anak kami kelas III 
dibatasi kesempatannya sampai bulan Desember, sesudah 
bulan Desember paduan suara yang bagus, sedang-sedang 
saja mau tidak mau akan digantikan oleh adik-adik 
kelasnya. Dan proses seleksi ini tidak lalu berhenti di 
kelas I saja, ketika mereka di kelas II, itu juga karena 
mengingat perkembangan anak ini masing-masing, kelas 
dua pun ada proses seleksi, sehingga bisa dipertahankan 
setiap tahun itu kami punya paling tidak paduan suara 40-
70 anggotanya, tapi  harus adil, belum diberi apa-apa kok 
sudah diseleksi ini nanti tidak ada yang masuk, semua 
pasti di bawah standar sekolah ini butuh paduan suara. 
Yuk seleksi (GM.08.W.31.41-47;32.1-38) 
 
Orang tua murid mantu meminta paduan suara mengisi 
acara tersebut, lalu dibelikan seragam baru buat anak-
anak. (GM.08.W.32.42-43) 
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Informan Penuturan Fokus 
Wali 
Kelas 
VIII 

Secara umum, selama saya mendampingi di SMP 
Kanisius Muntilan, itu minat mereka cukup tinggi. 
Kelihatannya ini didukung karena latar belakang mereka 
punya hobi atau kemampuan di bidang seni. Kemudian 
dari pihak sekolah sendiri, setiap kali ada iven acara, 
entah itu perayaan hari keagamaan atau pada tugas-tugas 
upacara yang dibebankan pada SMP Kanisius oleh 
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instansi, itu sehingga secara tidak langsung guru juga 
punya suatu semangat motivasi. Untuk inilah iven, kita 
melihat sejauh mana kita berfungsi atau digunakan oleh 
orang lain dan bermanfaat khusus untuk iven-iven yang 
tidak setiap sekolah diberikan kesempatan seperti ini. 
Jadi menurut kami ini adanya suatu keterkaitan baik 
pihak sekolah, masyarakat, instansi dan siswa itu sendiri 
ditambah dari team guru atau pihak sekolah. 
(WK2.09.W.33.21-34) 
 
Sebagai wali kelas di kelas VIII, khususnya kelas VIII A 
maaf, sebagian siswa kelas VIII A memang cukup pintar, 
dan dilatar belakangi separo lebih siswa juga berminat di 
bidang musik, kalo toh mereka diminta untuk spontanitas 
atau apa ya bersemangat untuk menanggapi. 
(WK2.09.W.33.39-43) 
 
Karena sekali untuk kesenian itu disamping suatu hobi, 
juga untuk rifresing dan juga ada suatu istilahnya 
pengajaran yang nantinya ada manfaatnya kalau memang 
digeluti secara sungguh-sungguh, jadi tidak hanya 
sebagai hiburan.Ya … tinggal kita nanti juga bagaimana 
mengarahkan supaya tidak, lalu harus berbentuk yang 
amboradul, tetapi tetap dalam koridor yang benar. 
(WK2.09.W.33.46-47;34.1-2,6-8) 
 
Ha… ini yang saya tunggu. Dukungan yang positif selalu 
ada dari Yayasan Kanisius, Kepala Sekolah, Instansi 
Dinas Pendidikan, lingkungan masyarakat dan siswa itu 
sendiri. Seluruhnya saling terkait. (WK2.09.W.34.12-15) 
  
Ma kasih pak….? Dukungan dari Yayasan Kanisius yang 
baru-baru ini adalah dibelikannya satu set alat musik 
band, yang cukup bagus. Dan untuk pendamping atau 
pelatih kegiatan seni musik dari Yayasan menunjuk atau 
memilih pendamping atau pelatih yang sesuai dengan 
potensinya masing-masing. Sehingga pelatih olah vokal 
dan paduan suara sendiri, pendamping dan pelatih musik 
ensambel ada sendiri kebetulan saya, dan pendamping 
atau pelatih band ada sendiri juga. Kecakapan seorang 
pendamping atau pelatih sangat diutamakankan. Mungkin 
sekalian saya sampaikan dukungan dari kepala sekolah 
adalah kepercayaan penuh yang diberikan kepada kami 
pembimbing atau pelatih seni musik untuk mengelola 
kegiatan ini semaksimal mungkin. Dari instansi 
pemerintahan sudah saya singgung tadi bahwa sekolah 
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kami selalu diberi kesempatan untuk tampil dalam iven-
iven tertentu. Itu mesti. Masyarakat di sekitar sekolah ini 
atau bisa dimaksud dengan orang tua murid sangat 
mendukung, dengan diperkenankannya anak-anak 
mereka sekolah di sini dan mengikuti kegiatan trersebut. 
Sekarang dari siswa sangat jelas yaitu minat, motivasi, 
bakat mereka untuk mengikuti kegiatan mate pelajaran 
seni musik baik di dalam kelas maupun kegiatan 
ekstrakurikuler. Itu pak yang bisa saya sampaikan. 
(WK2.09.W.34.19-41) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informan Penuturan Fokus 
Kepala 
Sekolah 
SMP 
Kanisius 

Trima kasih…. Sebenarnya saya sebagai orang baru, 
tidak banyak yang sudah kami lakukan, jelas… tetapi 
kami hanya bertitik tolak dari senior-senior kami yang 
dulu. Dimana sekolah ini, yang notabene adalah sekolah 
tertua untuk di daerah Kabupaten Magelang berdiri tahun 
1949, itu memang sepanjang yang kami bisa baca dan 
sudah dilakukan oleh senior-senior kami, memang 
sekolah yang punya potensi. Kali ini yang ingin kami 
kedepankan adalah salah satu poin  dari visi sekolah 
kami, yang diuraikan dalam misinya yaitu berprestasi 
dalam seni dan olah raga. Kalau kami hanya 
mengandalkan hasil intelektual mungkin kami sudah 
tidak begitu bisa kiprah seperti sekian tahun lalu. Dengan 
munculnya sekolah-sekolah yang berstandar nasional, 
mau tidak mau ini menjadi idola dari banyak orang, 
walaupun di dalamnya kami tidak tau peris. Tapi dengan 
grade-grade dari sekolah yang termasuk saya sebutkan di 
depan tadi, adanya sekolah bertarap standar nasional, 
khususnya di kecamatan Muntilan saja sudah ada dau, 
berarti kalau kami harus banyak berharap anak-anak yang 
masuk itu sesuai dengan kualitas intelektual tinggi itu 
sangat tidak mungkin, maka kami menawarkan dalam 
bidang yang lain. Itu seni dan olah raga, ternyata ini 
banyak hasilnya. Di samping anak-anak berprestasi 
dalam seni dan olah raga, khususnya di tingkat di 
Kabupaten kami selalu tampil bahkan dampaknya dalam 
PS-B dua tahun ini bisa kami rasakan. Ternyata sekarang 
jumlah siswa kelas VII dan VIII sudah mulai kembali 
empat kelas-empat kelas. Ini mungkin juga salah satu 
dari hasil yang kami tawarkan ke masyarakat unggul 
dalam bidang seni dan olah raga. (KS.10.W.35.20-46) 
Sebenarnya dari kata orang bijak itu pemimpin yang baik 
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itu bukan berarti bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri, 
tetapi pemimpin yang baik adalah yang bisa membagi 
tugas-tugas itu ke teman-teman yang lain, dimana teman-
teman itu mempunyai potensi… itu kami lakukan. 
(KS.10.W.36.8-12) 
 
Yang paling mendukung bahwa guru maupun karyawan 
di sekolah kami ini mayoritas adalah warga gereja, 
dalam kegiatan gerejawi itu olah musik vokal sangat 
menonjol di sana, sehingga hampir bapak ibu guru itu 
yang mengenal musik dan vokal. Itulah salah satu faktor 
pendukung. (KS.10.W.36.17-23) 

Yayasan kami ini memang lebih mengedepankann 
kemampuan dari guru atau personil itu, dari pada hanya 
sekedar melihat latar belakang pendidikan, selembar 
kertas ijasah S1/S2, bukan itu, tetapi potensi yang ada di 
masing-masing guru itu. Di sekolah kami bukan berarti 
matematika harus diajar oleh guru yang berlatar belakang 
matematika. Fisika itu diajar oleh guru dari Sarjana 
Agronomi, kemudian musik diajar oleh guru yang 
berlatar belakang bahasa Inggris. contohnya. Jadi kami 
atau Yayasan tidak hanya sekedar melihat, selembar 
ijazah yang tertulis di  sana. Latar belakang pendidikan 
disiplin ilmu apa, tetapi lebih melihat kemampuan apa 
yang dia miliki tanpa mengurangi ijazah yang mereka 
miliki. (KS.10.W.36.29-40) 
 
Secara intra jelas rambu-rambunya ada, kita harus sesuai 
dengan GBPP dan ketentuan yang ada. Tetapi kalau 
hanya memberikan kepada siswa 2x45 menit dalam satu 
minggu, apa artinya. Dalam ekstrakurikuler ini yang 
lebih banyak waktu maupun kesempatan yang kita 
berikan kepada siswa. Sifat ekstrakurikuler ini memang 
tak wajib, sehingga anak-anak yang mengikuti 
ekstrakurikuler itu akan memilih, memilih apa yang 
mereka minati, dan mereka senangi, tentu saja sesuai 
dengan bakat yang mereka miliki. Jadi ekstraskurikuler 
seni musik, olah vokal ini hanya salah satu dari ekstra 
yang lain. (KS.10.W.37.1-10) 
 
 
Memang situasi itu mesti berubah, tidak seperti tempo 
dulu dan sekarang selalu sama…tidak, kalau pak Sugeng 
menyoroti alat band yang kami barusan saja beli, 
memang benar. Karena anak-anak jaman sekarang itu 
yang memang masalah band, itu sangat ngetren bagi 
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mereka. Lebih-lebih seusia SMP dan SMA. Nah 
pengadaan alat band ini memang didukung oleh Yayasan. 
Yayasan juga menambah kekurangan dana dari 
pengadaan alat itu.  Rupa-rupanya alat  band ini juga 
menambah daya tarik dari para siswa. Ternyata kemarin, 
2 hari yang lalu waktu kami Natalan, bersama anak-anak, 
itu kami tampilkan dari masing-masing kelas, ternyata 
secara diam-diam mereka sudah sering latihan dengan 
menyewa. Saya sendiri agak kagum kaget, lho sepanjang 
ini kami tidak pernah tahu bahwa mereka itu sebenarnya 
di luar sudah melakukan kegiatan latihan dengan 
menyewa di luar. Sehingga penampilan perdana kemarin, 
walaupun di sana sini ada kekurangan tetapi saya 
berkeyakinan kedepan, anak-anak yang punya potensi 
dalam hal musik ini sungguh-sungguh bisa tersalurkan. 
(KS.10.W.37.17-34) 
 
Memang benar ada 3 yang dominan, setelah alat musik 
sekarang sudah semakin lengkap, maka ketiganya itu 
kami bagi. Untuk pak Prasojo, itu kami fokuskan pada 
olah vokal dan kulintangnya. Kemudian bu Pinarti yang 
guru tetap kami itu berlatar belakang Sarjana Pendidikan 
BP ngajarnya matematika dan seni, itu kami fokuskan ke 
ensamble, kemudian kami baru saja merekrut tenaga 
honorer dari luar, ini akan kami khususkan untuk 
menangani band, hingga satu dengan yang lain yang 
memang tidak bisa lepas, saling mendukung tetapi yang 
bertanggung jawab penuh masing-masing sudah jelas. 
(KS.10.W.37.40-45;38.1-4) 
 
Memang sekolah kami itu Yayasan yang bercirikan 
Katolik, tetapi perlu diketahui dulu sampai sekarang 
jumlah siswa yang non Katolik itu masih mendominasi, 
masih lebih besar. Masih lebih banyak dari pada siswa 
yang beragama Katolik. Yang perlu kami sampaikan 
disini bahwa walaupun kami ini Sekolah Katholik tidak 
akan mengKatolikkan siswa yang memang tidak Katolik 
dari keluarganya. Perlu diketahui kami tidak 
mengajarkan yang Katolik, kami mengajarkan religiusitas 
arti penghayatan iman kepada kepercayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, jadi dengan caranya masing-masing. 
Sedangkan anak-anak yang siswa Katolik ini memang 
kami tambah dengan pelajaran agama Katolik pada 
jam/hari khusus tidak masuk dalam intrakurikuler, 
sehingga masyarakat yang tahu persisi bagaimana kami 
menerima mereka dari keluarga yang bukan Katolik itu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F-Pd 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MPSM 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MPSM 
V 
 



87 
 

 

akan percaya 100%, tidak perlu ra gu-ragu. Mereka itu 
adalah anak bangsa yang harus kita persiapkan 
memimpin negara dan bangsa kita ini. Jadi masalah 
agama tidak menjadi problem. (KS.10.W.38.10-27)  
 
Memang untuk kalender Liturgi, kami hampir 2 bulan 
sekali, 3 bulan sekali pasti tampil pada tugas gereja. 
Khususnya koor dan paduan suara. Nah… ternyata anak-
anak yang masuk koor inti ini, juga hampir fifty-fifty 
antara Katolik dan non Katolik, dan mereka untuk 
menyanyikan lagu-lagu gereja ini rupa-rupanya tidak 
kaku. Karena yaitu sekali lagi kami bersikap tidak 
memaksa untuk anak-anak itu. Jadi tugas gereja pun 
anak-anak bukan Katolik itu juga dengan rela dan senang 
tanpa merasa terpaksa ikut menyanyi di gereja. 
(KS.10.W.38.32-39) 
 
Kalau yang mendukung ini jelas tadi di depan sudah 
kami uraikan, masyarakat mendukung, guru-guru pak 
Sugeng sendiri sudah bisa melihat, bagaimana dalam 
menangani kegiatan seni musik dan olah vokal ini, 
yayasan jelas sekali mendukung. Adapun kendala itu 
pasti ada entah besar entah kecil. Pasti ada satu 
diantaranya walaupun Pak Sugeng sudah mengatakan 
cukup memadai tetapi kami yang masih sangat kurang 
misalnya di alat band, inipun belum lengkap. Kemudian 
untuk musik ensamble ini kami merencanakan akan kita 
lengkapi dalam RAPS tahun mendatang. Kemudian di 
sisi lain honor-honor dari teman-teman pengasuh ekstra 
seni musik dan olah vokal ini masih sangat relatif rendah. 
Tetapi mereka tahu kemampuan kami, kemampuan 
Yayasan memang sangat terbatas. (KS.10.W.38.46-
47;39.1-10) 
 
Keuangan Yayasan tidak seperti sekian puluh tahun yang 
lalu, beban Yayasan sangat berat. Lebih-lebih Yayasan 
akan selalu konsekuen dengan aturan main, yang sudah 
dituangkan pada kontrak kerja dari teman-teman yang ber 
SK Yayasan dimana aturan standar gaji selalu mengikuti 
dengan negeri. Ini yang perlu diketahui dan ini Yayasan 
tidak akan mencabut entah sampai kapan. Kendala yang 
jelas adalah kendala masalah keuangan, karena 
kemampuan Yayasan ini sangat terbatas dan berat 
sekarang ini. Teman-teman ber SK Yayasan tetap ingin 
standar gajinya sama dengan teman yang ber NIP, 
sehingga kalau pemerintah di suatu saat menaikkan 
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standar gaji bagi PNS, dengan berat hati Yayasan 
mengikuti. Perlu diketahui bahwa untuk unit kami sendiri 
di SMP Kanisius Muntilan, tiap bulan minimal Yayasan  
+ 5 juta, ini harus di tutup dari usaha lain. 
(KS.10.W.39.10-24) 
 
Kalau dari siswa ini rupa-rupanya ini boleh saya tahu 
bahkan 90% itu senang dengan seni musik, olah vokal di 
Kanisius ini, karenanya itu tadi, kami menawarkan, kami 
menangani dalam hal seni musik dan olah vokal ini 
dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa 
menerima, menghayati akhirnya senang. Untuk anak-
anak yang tidak punya bakat sama sekali yang kita 
ketahui, harus kita maklumi, ada juga. 
(KS.10.W.39.29-35) 
 
Untuk ke instansi itu jelas. Jadi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Magelang itu boleh saya katakan apabila ada 
even-even yang harus menampilkan paduan suara itu 
untuk tingkat SMP pasti sekolah kami. Sedangkan tingkat 
SMA itu kalau tidak SMA Vanlid atau SMA Seminari, 
itu biasanya. Kemudian untuk masyarakat, ini juga 
berulang kali kami diminta bantuannya dalam hal olah 
vokal ini khususnya pada even-even manten dari 
keluarga dekat atau dari orang tau murid ini kami juga 
sulit menolak permintaan dari beberapa keluarga yang 
minta bahwa koor SMP Kanisius ini tampil untuk 
mengiring manten, misalnya. Kemudian dalam jangka 
pendek ini sudah menjadi langganan kami juga 
GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi). GAPENSI 
Kabupaten Magelang itu kalau berulang tahun koornya 
mesti dari sekolah kami, dan untuk tahun ini nanti di 
Pendopo Bupati Kabupaten Magelang akan tampil dari 
SMP Kanisius juga yang lagunya sesuai dengan 
GAPENSI, sudah ditentukan dari sana itu tanggal 17 
Januari 2006 jam 09.00. (KS.10.W.40.7-25)  
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Informan Penuturan Fokus 

Wali Kelas 
VII 

Saya memantau anak-anak itu khususnya kelas VII A 
ini banyak yang berminat dalam musik maupun olah 
suara/vokal. Ada beberapa anaka waktu lalu ikut 
mewakili lomba di Boyolali. Lomba ensambel musik 
/paduan suara (beberapa anak). Saya rasa seperti itu 
yang saya lihat. (WK1.11.W.41.23-27) 
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Rata-rata begitu, selain seni musik memang ada 
beberapa anak yang menonjol dalam semacam seni 
drama dagelan gitu itu, ada cukup banyak dari kelas VII 
D. (WK1.11.W.41.30-32) 
 
Kalau di sekolah, maksudnya peralatan, guru yang 
mengajar dan sebagainya, sebetulnya tidak ada kendala. 
Saya lihat peralatan-peralatan musik di SMP Kanisius 
Muntilan in cukup lenkap, komplit. Lalu gurunya juga 
memang berpotensi dalam bidangnya. 
(WK1.11.W.41.36-39)  
 
Tapi dari rumah mungkin memang ada beberapa anak 
yang sebetulnya senang, tapi untuk memiliki beberapa 
peralatan yang ringan itu ada yang tidak mendukung, 
tidak mendukungnya karena keadaan ekonomi. Sebab 
di SMP Kanisius Muntilan termasuk multi, ada yang 
mampu, ada yang benar-benar tidak mampu padahal 
mereka sebenarnya punya bakat juga. Tapi sekolah 
berusaha untuk menghidupkan bakat mereka walaupun 
mereka dari kondisi ekonomi rendah. Penghasilan di 
bawah UMR ya ada yang tukang becak, memang 
berbagai ragam, ada di sini. (WK1.11.W.41.36-46;42.3-
4) 
 
Saya sendiri sebetulnya memang senang musik, tapi 
banyak hal tidak tahu, tapi melihat sehari-hari pengajar 
ini, saya merasa bahwa pengelolaan dalam kelasnya, 
lalu terhadap anak-anaknya terhadap siswa-siswanya 
menurut penilaian saya nich pak ya bagus, sudah cukup 
bagus kedisiplinannya, karena saya yakin untuk paduan 
suara dan sebagainya perlu kedisiplinan yang cukup 
tinggi lalu kebetulan bapak Pras yang mengajar ini 
biliau cukup disiplin di dalam membimbing anak-anak. 
(WK1.11.W.42.8-15) 
 
Kalau saya melihat sepintas itu, hampir semuanya 
sudah tuntas ya pak ya, karena ketuntasannya nilai 70, 
untuk seni musik ini, kalau saya hanya satu dua yang 
masih mendapat nilai 65, tapi hampir sebagian besar 
sudah tuntas ya pak ya. Saya kurang tahu bagaimana 
penilaian beliau untuk mereka, tetapi nilai yang masuk 
ke saya selaku wali kelas itu, untuk kelas VII A lebih-
lebih tidak ada yang gak tuntas. Tuntas semuanya. 

F-Pd 
V 
 
 
 

F-Pd 
V 
 
 
 
 
 

F-Ph 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPSM 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPSM 
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F-Pd 
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(WK1.11.W.42.20-27) 

 

Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Beberapa 
waktu yang lalu itu karena memang anak-anak sini 
banyak tertarik pada bidang musik, mereka untuk band 
ini yang lebih kelihatan sekali, sebelum kita memiliki 
band sendiri, itu mereka banyak yang berlatih diluar 
gitu. Karena melihat ternyata banyak peminat di band 
ini, lalu sekolahan memang berusaha dengan bantuan-
bantuan dari School Grand dan sebagainya. Kita 
membelikan alat band itu, jadi mulai semester ini, besuk 
semester dua ini sudah bisa menambah ekstrakurikuler 
bagi anak-anak yang betul-betul berminat di band 
ini.(WK1.11.W.42.32-40) 

 

Ya moga-moga gitu, karena melihat sepertinya banyak 
bakat ya sekolah berusaha untuk mengadakan karena 
kita yakin keberhasilan seorang siswa tidak hanya 
dibidang akademis saja, tetapi juga bidang-bidang 
kesenian dan kenyataannya mereka-mereka yang 
terampil, yang  mempunyai  bakat-bakat  kesenian  ini  
setelah  mereka berumah tangga, setelah mereka dewasa 
juga banyak tempat untuk mereka bekerja atau 
menciptakan kerja, sehingga berfikir kearah itu, maka 
sekolah ini memang sungguh berusaha untuk memenuhi 
perlatan-peralatan musik. (WK1.11.W.42.43-47;43.1-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F-Pd 
V 

 
Keterangan : Penuturan yang diberi tanda V sesuai dengan fokus dan tujuan 

penelitian. 
 

Berdasarkan hasil reduksi data dan fokus penelitian sebagaimana 

tercantum dalam bab I, maka paparan data ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

(1) paparan data mengenai manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan 

seni musik di SMP Kanisius Muntilan, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan maupun kegagalan proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan 

seni musik di SMP Kanisius Muntilan 
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1. Manajemen Pembelajaran Mata Pelajaran Seni Musik di SMP Kanisius 

Muntilan  

1.1 Program Unggulan 

  Kegiatan belajar-mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

seuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar. Kegiatan belajar-mengajar akan melibatkan semua komponen 

pengajaran, antara lain tujuan, bahan pelajaran, siswa, guru, metode, situasi 

dan evaluasi, kegiatan belajar mengajar akan menentukan sejauh mana tujuan 

yang telah ditetapkan dapat dicapai.  

Dalam kegiatan belajar-mengajar, guru dan anak didik terlibat dalam 

sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi 

itu anak didiklah yang lebih aktif, bukan gurunya.  Guru hanya berperan 

sebagai motivator dan fasilitator. Keaktifan anak didik menyangkut kegiatan 

fisik dan mental. Aktivitas anak didik bukan hanya secara individu, tetapi juga 

dalam kelompok sosial.    

Di era otonomi daerah, sampai dengan otonomi sekolah, SMP Kanisius 

Muntilan dituntut adanya kemandirian lembaga pendidikan. Salah satu 

wujudnya adalah kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan segala 

tindakan yang diambil berkenaan dengan proses kegiatan belajar-mengajar.  

Pimpinan sekolah bersama staf pengajar memiliki program-program yang 

diunggulkan yang menjadi ciri atau karakter sekolah  sehingga sekolah 

tersebut berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, salah satunya 

berprestasi dalam bidang seni, khususnya seni musik.  
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 Hal ini dikemukakan oleh Pak Widarto sebagai kepala SMP Kanisius 

Muntilan sebagai berikut: 

 Sebenarnya saya sebagai orang baru, tidak banyak yang sudah kami 
lakukan, jelas… tetapi kami hanya bertitik tolak dari senior-senior kami 
yang dulu. Dimana sekolah ini, yang notabene adalah sekolah tertua 
untuk daerah Kabupaten Magelang berdiri tahun 1949, itu memang 
sepanjang yang kami bisa baca dan sudah dilakukan oleh senior-senior 
kami, memang sekolah yang punya potensi. Kali ini yang ingin kami 
kedepankan adalah salah satu poin  dari visi sekolah kami, yang 
diuraikan dalam misinya yaitu berprestasi dalam seni dan olah raga. 
Kalau kami hanya mengandalkan hasil intelektual mungkin kami sudah 
tidak begitu bisa kiprah seperti sekian tahun lalu. Dengan munculnya 
sekolah-sekolah yang berstandar nasional, mau tidak mau ini menjadi 
idola dari banyak orang, walaupun di dalamnya kami tidak tau persis. 
Tapi dengan grade-grade dari sekolah yang termasuk saya sebutkan di 
depan tadi, adanya sekolah bertarap standar nasional, khususnya di 
kecamatan Muntilan saja sudah ada dua, berarti kalau kami harus banyak 
berharap anak-anak yang masuk itu sesuai dengan kualitas intelektual 
tinggi itu sangat tidak mungkin, maka kami menawarkan dalam bidang 
yang lain. Itu seni dan olah raga, ternyata ini banyak hasilnya. Di 
samping anak-anak berprestasi dalam seni dan olah raga, khususnya di 
tingkat di kabupaten kami selalu tampil. (KS.10.W.35:20-41) 

 

Salah satu program unggulan yaitu dalam bidang mata pelajaran seni 

musik yang dikembangkan dengan baik karena adanya tuntutan dari 

masyarakat yang membutuhkan keberadaan SMP Kanisius khususnya bidang 

seninya. Hal ini dikemukakan Pak Daruno sebagai berikut,” Di SMP Kanisius 

Muntilan ini sejak awal memang terkondisi, karena nampaknya menjawab 

kebutuhan masyarakat, dalam event-event tertentu, misalnya di tingkat 

kabupaten dalam perayaan hari-hari besar nasional itu, yang namanya paduan 

suara pasti digunakan. Dari situ bermula sekolah ini ingin mengembangkan 

potensi yang dimiliki. Yang kedua ada beberapa lembaga selain dinas 

pendidikan yang juga sering menggunakan kebutuhan itu misalnya lembaga 
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lain yang punya hajat ya itu nampaknya paduan atau vokal biasanya juga 

digunakan. Dari situ kami semacam mengembangkan potensi, menjawab 

kebutuhan masyarakat itu. Paduan suara khususnya dari seni musiknya itu. 

Kebetulan juga ada masyarakat yang sering membutuhkan dalam event-

event/momen-momen tertentu seperti hajatan pernikahan/perkawinan itu di 

lingkungan sekolah itu juga membutuhkan. Sehingga nampaknya itu menjadi 

rekanan kerja, kami punya produk/hasil dari seni itu lalu masyarakat 

membutuhkan. Kebetulan juga kami mempunyai beberapa guru yang punya 

potensi untuk pengembangan itu.(KTU.01.W.01:28-45) 

Paparan di atas mencakup pokok pikiran yang terkait dengan rencana 

strategi pengembangan sekolah yang ditetapkan berdasarkan persetujuan dari 

pengurus yayasan, kepala sekolah, staf pengajar, dan lingkungan masyarakat 

atau komite sekolah,  didalamnya memuat visi, misi dan tujuan sekolah yang 

setiap lima tahun sekali ditinjau kembali keberadaannya. Program kegiatan 

yang masih relevan dipertahankan dan program kegiatan yang kurang relevan 

diganti dengan program baru. Apa yang disampaikan oleh kepala sekolah 

tersebut, dibenarkan oleh bapak Daruno sebagai KTU berikut ini: 

 Nampaknya sejak dulu karena itu sudah menjadi program sekolah ya tentu 
kepala sekolah yang punya wewenang untuk menentukan tetapi selama ini 
sudah berbagai kepala sekolah yang menjabat nampaknya program itu 
menjadi unggulan sekolah, dalam hal seni musik itu. (KTU.01.W.04:14-
17) 

 
Setiap program yang akan dilaksanakan oleh sekolah selalu ditawarkan 

kepada orang tua murid. Hal ini disampaikan oleh Pak Daruno “….mengenai 

program sekolah biasanya untuk awal tahun, kami menawarkan pada wali 
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murid untuk penyusunan program ekstrakurikuler khususnya dan program 

peningkatan akademis. Kami tawarkan beberapa program yang direncanakan 

oleh sekolah, bila wali murid itu menyetujui ya semuanya untuk dilaksanakan 

tetapi ada beberapa harus diberi tekanan begitu kami hanya mengikuti, karena 

program dari sekolah itu hanya tawaran sementara wali murid melalui komite 

sekolah yang sudah berjalan ini menyetujui atau memilah mana yang harus 

dilaksanakan. (KTU.01.W.04:29-37) 

Strategi Pengembangan Sekolah yang akan dilaksanakan oleh SMP 

Kanisius Muntilan, dengan Visi “Berprestasi dalam bidang Seni”, Misi 

“Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk berprestasi di bidang 

seni”, Tujuan Sekolah “Berprestasi dalam bidang seni (khususnya 

musik/paduan suara) di tingkat propinsi”. Hal ini menjadi daya saing dan daya 

tarik bagi masyarakat/orang tua siswa untuk  dapat menyekolahkan anaknya di 

sekolah tersebut. Sebagai dampak positifnya terbukti dalam penerimaan siswa 

baru (PSB) tahun ajaran 2004/2005-2005/2006 yang dikemukakan oleh Pak 

Daruno sebagai berikut: 

Ya kami untuk penerimaan siswa baru nampaknya tidak ada kenaikan 
maupun penurunan, jadi ajek saja untuk penerimaan siswa baru meskipun 
tiga tahun yang lalu kami kekurangan siswa dari 4 kelas hanya menerima 
2 kelas tapi untuk 2 tahun ini kembali lagi ke formasi biasa (4 kelas). 
(KTU.01.W.04:25-29) 

 
Masalah penerimaan siswa baru dalam wawancara yang lain Pak Widarto 

mengemukakan sebagai berikut, “….bahkan dampaknya dalam PSB dua tahun 

ini bisa kami rasakan. Ternyata sekarang jumlah siswa kelas VII dan VIII 

sudah mulai kembali empat kelas-empat kelas. Ini mungkin juga salah satu 
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dari hasil yang kami tawarkan ke masyarakat unggul dalam bidang seni. 

(KS.10.W.35:41-46). 

1.2 Kegiatan Intrakurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik 

Kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran seni musik di SMP Kanisius 

Muntilan Kabupaten Magelang, utamanya dilaksanakan sebagai kegiatan 

intrakurikuler. Selain kegiatan intrakurikuler, di sekolah juga dilaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler.  

Kegiatan intrakurikuler mata pelajaran seni musik sesuai dengan ketentuan 

yang ada. Hal ini disampaikan oleh Pak Widarto kepala  SMP Kanisius 

Muntilan. Ia menuturkan “Secara intra jelas rambu-rambunya ada, kita harus 

sesuai dengan GBPP dan ketentuan yang ada. Tetapi kalau hanya memberikan 

kepada siswa 2x45 menit dalam satu minggu, apa artinya?” (KS.10.W.37:1-3). 

Hal ini lebih diperjelas oleh Pak Daruno “Ya memang  sesuai dengan 

kurikulum, kami untuk kertangkes tentunya kesenian itu kami mengambil satu 

jam pelajaran untuk semua kelas, satu jam pelajaran kami mengambil untuk 

seni musik/paduan suara.(KTU.01.W.03:36-38). Dari segi administrasi 

memang kebetulan semua guru di tempat kami dituntut administrasi guru 

harus baik. Itu memang sudah tuntutan dari sekolah maupun penyelenggara 

sekolah dalam hal ini yayasan, sementara dari segi pengalaman 

mengajar/mendampingi siswa guru-guru yang kami punya kebetulan punya 

kemampuan. Salah satu contoh karena setiap kali iven-iven tertentu atau 

pertandingan/perlombaan yang dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh 
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sekolah sehingga membuktikan kami juga itu kemampuan mereka sebagai 

pendamping/pelatih. (KTU.01.W.05:34-42) 

Pada kesempatan wawancara yang lain Pak Prasojo, guru mata pelajaran 

pendidikan seni musik juga menegaskan bahwa, “Untuk pembelajaran di kelas 

memang tidak, kami seringkali keluar dari pakem meskipun cita-citanya sama. 

Cita-citanya anak-anak ini bisa mempunyai kemampuan apresiasi 

penghargaan kepada hasil karya seni musik terutama, seni vokal juga supaya 

mereka bisa menghargai, memberi penghargaan yang tinggi kepada hasil 

produksi seni ini. Dan juga supaya mereka mempunyai untuk berkreasi, 

sehingga memang seringkali di kelas itu justru kami, saya itu ditanya kalau 

kelasnya sepi. Pelajaran seni musik kok sepi. Ini seringkali menjadi 

pertanyaan malahan. Ya memang secara teori mereka juga diberi tapi teori 

memang kelak dibutuhkan. Bukan sekedar teori yang muluk-muluk. Kami 

memberi teori tentang tangganada, terutama juga teori vokal, yang untuk alat 

musik itu teori meniup seruling (recorder) pianika dan juga bagaimana 

menangani atau memainkan gitar, stem sampai akor dalam kedudukannnya, 

memang tidak kami sentuh karena rasanya akan menjadi terlalu berat bagi 

anak-anak, toh yang penting mereka bisa memberi apresiasi, tingkat apresiasi 

mereka tinggi, kemampuan mereka berkreasi juga cukup baik. Harus diakui 

bahwa pendidikan musik di sekolah bukan untuk menciptakan mereka sebagai 

produsen, katakanlah sebagai pengamen tetapi untuk membangun karakter 

mereka. Pembelajaran di kelas, kami tidak sesuai atau tidak sesuai 

kesepakatan dengan guru seni, ini memang bukan tanpa alasan, sejauh 
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pengamatan kami tatkala mereka banyak diberi teori tanpa praktek 

akhirnya….”(GM.08.W.26:4-26).  

Dari paparan pernyataan dari kepala sekolah, kepala tata usaha dan guru 

mata pelajaran pendidikan seni musik tersebut, tampaknya kegiatan belajar 

mengajar secara intrakurikuler sudah berdasarkan GBPP 94 untuk kelas III 

dan Kurikulum Pendidikan Seni 2004 untuk kelas VII dan VIII, namun 

pengembangan di kelas diserahkan sepenuhnya kepada guru yang 

bersangkutan. Kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni 

musik dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Belajar-Mengajar di Kelas VIII B 

1.3 Kegiatan Ekstrakurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik  

Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan meliputi : Kegiatan olah raga 

(bola volley, basket ) dan kegiatan kesenian yang diikuti oleh siswa kelas VII 
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dan VII. Khusus untuk kelas III diberi kesempatan mengikuti hanya sampai 

bulan Desember 2005, selebihnya tidak diperbolehkan karena siswa kelas III 

berkonsentrasi pada pelajaran tambahan yang diujikan dalam ujian akhir 

nasional dan ujian akhir sekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler mata pelajaran pendidikan seni musik 

diprogramkan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam hal mengembangkan 

bakat mereka dalam hal olah vokal/paduan suara dan bermain musik. Hal ini 

dikemukakan oleh Pak Widarto sebagai berikut: 

  “Dalam ekstrakurikuler ini yang lebih banyak waktu maupun kesempatan 
yang kita berikan kepada siswa. Sifat ekstrakurikuler ini memang tak 
wajib, sehingga anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler itu akan 
memilih, memilih apa yang mereka minati, dan mereka senangi, tentu saja 
sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Jadi ekstraskurikuler seni musik, 
olah vokal ini hanya salah satu dari ekstra yang lain.(KS.10.W.37:3-10).  

 
SMP Kanisius memberikan kesempatan sepenuhnya kepada siswa yang 

mau mengembangkan bakat dalam bidang musik maupun bidang yang lain, 

tidak memandang latar belakang agama yang dianutnya walaupun SMP 

Kanisius berlatar belakang agama katholik. Namun kegiatan ekstrakurikuler 

mata pelajaran pendidikan seni musik bertujuan pada pengembangan pribadi 

atau kepribadian. Pak Daruno mengemukakan sebagai berikut:  

“….bahwa kegiatan-kegiatan paduan suara tidak hanya siswa kami yang 
beragama katholik, tapi semuanya berminat dan karena seni itu sehingga 
tidak melihat dari segi itu. Ini lebih pada pengembangan pribadi atau 
kepribadian. Jadi tidak ada semacam kelas-kelas atau apa untuk 
kepentingan itu.(KTU.01.W.02:40-44) Kami kebetulan 50% - 50%, tapi 
dari tingkat dilihat dari minat mengikuti kegiatan itu tidak ada siswa 
Kristen, siswa Muslim. Tidak ada, lintas agama, karena sekali lagi bahwa 
seni itu tidak melihat agama. Saya melihatnya di situ.(KTU.01.W.03:1-4) 
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 Kegiatan ekstrakurikuler musik dilaksanakan 2 kali seminggu. Hal ini 

juga disampaikan oleh Pak Daruno. Ia mengemukakan,”Lalu kegiatan 

ekstrakurikuler kami mengambil satu minggu itu dua kali kegiatan. Satu hari 

untuk seni musiknya, satu hari lagi untuk paduan suara. Untuk kegiatan 

ekstrakulikuler dan itu pesertanya juga kelas I, II, III. Khusus untuk kelas III 

ditawarkan yang berminat, tapi kelas I, II biasanya memang meski ditawarkan 

anak-anak memang banyak yang berminat untuk kegiatan-kegiatan tawaran 

program sekolah itu. (KTU.01.W.4:5-10).  

Memang yang berminat kelas I, II, III tapi untuk dalam rangka persiapan 

ujian akhir sekolah mestinya untuk semester terakhir itu anak-anak kami yang 

kelas tiga sudah tidak diikutkan dalam kegiatan rutin. Seperti ekstrakurikuler 

dll. Tapi untuk iven-iven tertentu, misalnya ditawarkan kelas tiga, mau ikut  

silahkan misalnya, kita memperoleh job/pesanan untuk tampil dalam iven di 

mana begitu, sejauh tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar katakanlah 

hari minggu/hari libur, anak-anak kami tawarkan kelas tiga mau ikut atau 

tidak, hanya kelas satu, dua yang mengikuti kegiatan.(KTU.01.W.03:23-31). 

Kegiatan ekstrakurikuler mata pelajaran pendidikan seni musik ada 

beberapa  macam yang menjadi alternatif pilihan bagi siswa sesuai dengan 

bakat dan minatnya masing-masing. Salah satu siswa juga menyatakan bahwa 

“ekstranya ada gitar, keyboard, kolintang, seruling, paduan suara. Banyak 

kok…(S2.04.W.12:37-38). “Kalau menurut saya yang menarik adalah 

koornya dan kolintang, oleh sebab itu saya ikut itu, komentar siswa yang 

lain”. (S1.04.W.12:45-46). Pak Prasojo, menuturkan lebih lanjut sebagai 



100 
 

 

berikut, “Yang pertama, dan agak dibanggakan itu paduan suara, ada 

ansambel musik, musik kolintang ada di ruang lain, dan band. Ini yang 

dilaksanakan di sekolah ini. Secara teknis setiap bidang baik paduan suara, 

ensamble musik, musik kulintang dan band, sekolah mengatur supaya tercapai 

tujuan secara maksimal, maka setiap bidang kegiatan sekolah ini 

mencari/menyiapkan tenaga-tenaga yang di wilayah ini cukup berkompeten, 

cukup mampu dan yang penting bisa mendampingi anak-anak. Band ini ada 

orang lain yang mengasuh yaitu Pak Enteng, lalu ensamble musik bersama Bu 

Pinarti, untuk paduan suara dan kulintang itu saya dipaksa merangkap. Hal ini 

mengapa dilakukan oleh sekolah ini ya memang dari sisi keuangan bisa 

dikatakan lalu pengeluarannya banyak, tetapi mengingat tidak mungkin satu 

orang itu menguasai semua bidang secara sempurna”.  

“Barangkali falsafah kami ketika saya harus melakukan dua hal sekaligus 

salah satu pasti hanya akan ada tengah atau bahkan dua-duanya ada di tengah. 

Tidak akan sempurna, ini alasan mengapa kok setiap bidang yang ada 

dicarikan guru pendamping/pelatih sendiri supaya kami mendampingi anak-

anak lebih matang, lebih maksimal dan masing-asing kami juga tertantang 

untuk menguasai sungguh yang menjadi bidang kami. Karena saya dipercaya 

untuk menangani bidang paduan suara, lalu saya antara lain dengan masih 

belajar juga melalui praktek, kemudian juga kalau ada kesempatan penataran 

saya lalu ikut untuk bidang vokal/paduan suara. Untuk Bu Pinarti, dia 

tertantang untuk bagaimana mengelola suatu ensamble musik ya membuat 

aransemen sederhana dan juga yang kami lakukan supaya makin hari itu tanpa 
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terasa ilmu kami juga bertambah. Ya memang idealnya belajar secara formal 

di sekolah musik atau kuliah di bidang itu, tetapi jelas-jelas menjadi kesulitan 

tersendiri karena menyangkut pembiayaan dan waktu. Ya ini yang dilakukan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler”. (GM.08.W.28:37-46, 29:1-19). 

Macam-macam kegiatan ekstrakurikuler mata pelajaran pendidikan seni 

musik dinyatakan pada gambar 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 sebagai berikut. 

 

             Gambar 4.2  Kegiatan Ekstrakurikuler Paduan Suara 
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          Gambar 4.3  Kegiatan Ekstrakurikuler Musik Kolintang 

 

 

         Gambar  4.3  Kegiatan Ekstrakurikuler Musik Ansambel 
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      Gambar 4.4  Kegiatan Ekstrakurikuler Musik Band 

 

1.4 Pembimbing Kegiatan Belajar-Mengajar Intrakurikuler dan 

Ekstrakurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik  

Kegiatan belajar-mengajar intrakurikuler ditangani langsung oleh seorang 

guru yang memiliki potensi di bidangnya. Kegiatan ekstrakurikuler mata 

pelajaran pendidikan seni musik menjadi perhatian khusus untuk dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan beberapa orang guru yang 

memiliki potensi di bidang masing-masing. Setiap pembimbing kegiatan 

ekstrakurikuler mata pelajaran musik dapat memfokuskan apa yang 

ditugaskan padanya untuk dikerjakan dan dikembangkan, terlebih dapat 

meningkatkan bakat siswa yang mengikuti kegiatan tersebut.  
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Hal ini dibenarkan oleh pak Widarto sebagai berikut, “Memang benar ada 

3 yang dominan, setelah alat musik sekarang sudah semakin lengkap, maka 

ketiganya itu kami bagi. Untuk pak Prasojo, itu kami fokuskan pada olah 

vokal dan kolintangnya. Kemudian bu Pinarti yang guru tetap kami itu 

berlatar belakang Sarjana Pendidikan BP mengajar matematika dan seni, itu 

kami fokuskan ke ansambel, kemudian kami baru saja merekrut tenaga 

honorer dari luar, ini akan kami khususkan untuk menangani band, hingga 

satu dengan yang lain yang memang tidak bisa lepas, saling mendukung tetapi 

yang bertanggung jawab penuh masing-masing sudah jelas”. (KS.10.W.37:40-

45,38:1-4) Dalam penempatan staf pengajar khususnya guru mata pelajaran 

seni musik, pengelola sekolah bersama kepala sekolah tidak sekedar melihat 

ijazah dan latar belakang pendidikan, namun lebih menekankan pada 

kemampuan. Pak Widarto menambahkan sebagai berikut: 

Benar… untuk di Yayasan kami ini memang lebih mengedepankann 
kemampuan dari guru atau personil itu, dari pada hanya sekedar melihat 
latar belakang pendidikan, selembar kertas ijasah S1/S2, bukan itu, tetapi 
potensi yang ada di masing-masing guru itu…..., kemudian musik diajar 
oleh guru yang berlatar belakang bahasa Inggris. Ini contohnya. Jadi kami 
atau Yayasan tidak hanya sekedar melihat, selembar ijazah yang tertulis di  
sana. Latar belakang pendidikan disiplin ilmu apa, tetapi lebih melihat 
kemampuan apa yang dia miliki tanpa mengurangi ijazah yang mereka 
miliki. (KS.10.W.36:30-41) 

Pada kesempatan wawancara yang lain  Pak Daruno juga menegaskan 

bahwa, “Kebetulan kami punya dua orang yang berpotensi untuk menangani 

dalam bidang seni musik. Yang satu sebagai guru tetap yayasan dan yang satu 

guru tidak tetap. Yang guru tidak tetap itu meskipun dari segi latar belakang 

pendidikan tidak mendukung, tapi dari prestasinya itu sehingga ia memang 
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kebetulan saja punya dedikasi untuk dibidang seni, sementara guru tetap 

meskipun juga dari awal dulu punya pengalaman sebagai penyanyi, sebagai 

vokalis bahkan punya prestasi di tingkat nasional sebagai penyanyi 

keroncong”.  

“Ini menjadi modal bagi kami bagaimana mengelola program kegiatan 

seni ini menjadi program unggulan. Dan juga kebetulan tenaga-tenaga ini rata-

rata punya prestasi yang lebih dibandingkan dengan yang 

lain”.(KTU.01.W.05:17-28)  

1.5 Prestasi yang telah diperoleh dalam bidang Seni Musik.   

Kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik baik 

secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler akan lebih efektif dan dapat 

mencapai tujuan sekolah yang dinginkan, salah satunya yaitu berprestasi 

dalam bidang seni (khususnya musik/paduan suara) jika dilaksanakan dengan 

dukungan dan kerja sama berbagai pihak baik pengurus yayasan, kepala 

sekolah, guru, siswa, materi, tujuan, prsarana /sarana dan lingkungan 

masyarakat/orang tua siswa. 

Berdasarkan dokumen yang ada, SMP Kanisius dari tahun 1998 sudah 

mendapat prestasi dalam bidang paduan suara.  Prestasi siswa yang telah 

dicapai dalam bidang seni musik/paduan suara dapat dinyatakan seperti pada 

tabel 1.1 di halaman 13. 
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Prestasi yang telah diperoleh bukan hanya karena faktor gurunya yang 

punya kemampuan, namun juga karena faktor yang lain. Pak Daruno 

menegaskan bahwa, “Mungkin karena kondisi, jadi saya masuk tahun 80an 

dari guru yang menangani tentu sampai sekarang sudah banyak sekali, 

terutama dalam bidang seni. Pengalaman kami itu setiap kali mengikuti iven 

lomba atau pertandingan di tingkat kabupaten atau propinsi kami selalu punya 

prestasi bagus. Ini juga salah satunya bukan kemampuan guru, nyatanya 

gurunya gonta ganti selalu berganti pendamping atau pelatih, anak-anak kami 

punya prestasi yang membanggakan. Dari tahun 80an sampai sekarang yang 

saya rekam itu sampai sekarang selalu membanggakan prestasinya ada juga 

pernah orang mengatakan, bukan karena gurunya, tapi karena faktor kondisi 

lingkungan terbentuk satu program sudah berjalan, program sekolah ada 

program unggulan sehingga meskipun berganti pendamping / pelatih / 

gurunya. Nyatanya salah satu guru kami begitu melatih di sekolah tertentu 

punya prestasi yang bagus. Ini ada dua pendapat yang saling bertentangan tapi 

ini bukti bagi prestasi yang kami peroleh”.(KTU.01.W.06:1-15). Inilah para 

pengajar mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius Muntilan. 

Tahun 1980 Th. Sunartrini, tahun 1982 RB. Purwanjono, tahun 1985 D. 

Martomo, tahun 1988 Y. Pinarti Rahayu dan tahun 2000 sampai sekarang 

diasuh oleh TS. Prasojo. 

Kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik baik 

intrakurikuler maupun esktrakurikuler yang menjadi salah satu program 

unggulan yang diselenggarakan di SMP Kanisius Muntilan, membawa 
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dampak yang positif bagi sekolah itu sendiri, bagi siswa, dan bagi masyarakat. 

Dampak positif yang dirasakan oleh sekolah seperti yang disampaikan oleh 

Pak Widarto sebagai berikut,” Bahkan dampaknya dalam PS-B dua tahun ini 

bisa kami rasakan. Ternyata sekarang jumlah siswa kelas VII dan VIII sudah 

mulai kembali empat kelas-empat kelas. Ini mungkin juga salah satu dari hasil 

yang kami tawarkan ke masyarakat unggul dalam bidang seni…”. 

(KS.10.W.35:41-46) Pernyataan dari bapak kepala sekolah senada dengan 

pernyataan yang disampaikan  oleh Pak Daruno sebagai berikut,” Ya kami 

untuk penerimaan siswa baru nampaknya tidak ada kenaikan maupun 

penurunan, jadi ajek saja untuk penerimaan siswa baru meskipun tiga tahun 

yang lalu kami kekurangan siswa dari 4 kelas hanya menerima 2 kelas tapi 

untuk 2 tahun ini kembali lagi ke formasi biasa (4 kelas)”. (KTU.01.W.04:25-

29) 

Dampak positif untuk siswa seperti yang disampaikan oleh Bu Pinarti 

sebagai berikut,” Karena sekali untuk kesenian itu disamping suatu hobi, juga 

untuk rifresing dan juga ada suatu istilahnya pengajaran yang nantinya ada 

manfaatnya kalau memang digeluti secara sungguh-sungguh, jadi tidak hanya 

sebagai hiburan.(WK2:09.W.33:46-47, 34:1-2). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Pembelajaran Mata Pelajaran 

Pendidikan Seni Musik di SMP Kanisius Muntilan. 

2.1 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Proses Pembelajaran Mata 

Pelajaran Pendidikan Seni Musik di SMP Kanisius Muntilan. 
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Keberhasilan SMP Kanisius untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

yaitu unggul dalam bidang seni tidak lepas dari banyak komponen yang  

mendukung. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa komponen 

yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran mata pelajaran seni musik 

yaitu dari pengurus Yayasan Kanisius, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan 

Kecamatan Muntilan dan Kabupaten Magelang, guru mata pelajaran 

pendidikan seni, siswa, prasarana dan sarana, serta lingkungan 

masyarakat/orang tua siswa,  semuanya dapat dipaparkan sebagai berikut: 

2.1.1  Dari Yayasan Kanisius Cabang Magelang. 

Yayasan Kanisius Cabang Magelang yang berkedudukan di Magelang dan 

mengelola beberapa sekolah yang ada di kota Magelang maupun Kabupaten 

Magelang, mendukung program unggulan dalam bidang seni, tidak hanya 

dengan penambahan sarana pembelajaran tetapi juga penempatan guru 

pembimbing sesuai dengan potensinya masing-masing. Hal ini dikemukakan 

oleh Pak Widarto sebagai berikut: 

“Nah pengadaan alat band ini memang didukung oleh Yayasan. Yayasan 
juga menambah kekurangan dana dari pengadaan alat itu.  Rupa-rupanya 
alat  band ini juga menambah daya tarik dari para siswa. Ternyata 
kemarin, 2 hari yang lalu waktu kami Natalan, bersama anak-anak, itu 
kami tampilkan dari masing-masing kelas, ternyata secara diam-diam 
mereka sudah sering latihan dengan menyewa. Saya sendiri agak kagum, 
kaget, lho sepanjang ini kami tidak pernah tahu bahwa mereka itu 
sebenarnya di luar sudah melakukan kegiatan latihan dengan menyewa di 
luar. Sehingga penampilan perdana kemarin, walaupun di sana sini ada 
kekurangan tetapi saya berkeyakinan kedepan, anak-anak yang punya 
potensi dalam hal musik ini sungguh-sungguh bisa 
tersalurkan”.(KS.10.W.37:21-34) 
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Tentang dukungan dari Yayasan Kanisius untuk perkembangan bidang 

seni di SMP Kanisius Muntilan, juga dinyatakan oleh guru mata pelajaran 

pendidikan seni musik, Pak Prasojo. Ia mengemukakan,”Dari Yayasan yang 

pasti tidak pernah ada larangan. Sesuatu yang menunjang dalam pendidikan 

seni musik, misalnya alat band ini jelas yang saya tahu karena dananya belum 

turun semua ini ditanggulangi terlebih dahulu anggarannya oleh Yayasan. Ya 

terima kasih sekali oleh pengurus atau Direktur Yayasan Kanisius Cabang 

Magelang sampai Semarang, bahwa meskipun belum jelas apakah dana yang 

kami gambarkan bisa turun, kalalu turun ya seberapa itu tapi sudah 

disembadani diijinkan untuk membeli terlebih dahulu”. (GM.08.W.26:40-47) 

Dukungan dari Yayasan Kanisius dalam seni musik juga dikemukakan 

oleh Ibu Pinarti sebagai berikut,” Dukungan dari Yayasan Kanisius yang baru-

baru ini adalah dibelikannya satu set alat musik band, yang cukup bagus. Dan 

untuk pendamping atau pelatih kegiatan seni musik dari Yayasan menunjuk 

atau memilih pendamping atau pelatih yang sesuai dengan potensinya masing-

masing. Sehingga pelatih olah vokal dan paduan suara sendiri, pendamping 

dan pelatih musik ansambel ada sendiri kebetulan saya, dan pendamping atau 

pelatih band ada sendiri juga. Kecakapan seorang pendamping atau pelatih 

sangat diutamakankan”.(WK2.09.W.34:19-28) Perhatian sekolah terhadap 

siswa didik sangat mendalam, dibuktikan dengan pemahaman bakat dan niat 

siswa. Dalam wawancara lain Ibu Suwarni mengemukakan,” Ya moga-moga 

gitu, karena melihat sepertinya banyak bakat ya sekolah berusaha untuk 

mengadakan karena kita yakin keberhasilan seorang siswa tidak hanya 
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dibidang akademis saja, tetapi juga bidang-bidang kesenian dan kenyataannya 

mereka-mereka yang terampil, yang  mempunyai  bakat-bakat  kesenian  ini  

setelah  mereka berumah tangga, setelah mereka dewasa juga banyak tempat 

untuk mereka bekerja atau menciptakan kerja, sehingga berfikir kearah itu, 

maka sekolah ini memang sungguh berusaha untuk memenuhi perlatan-

peralatan musik”.(WK1.11.W.42:43-47, 43:1-4) 

Salah satu siswa kelas VII mengemukakan,”Sekolah memilih guru-

gurunya untuk musik yang baik, lalu kalau ada alat-alat musik yang diminati 

anak-anak, lalu mengajukan usul ada ekstra gitar misalnya maka sekolah 

mengadakan”.(S1.04.W.13:3-6) 

 

2.1.2 Dari instansi / Dinas Pendidikan Kecamatan Muntilan maupun 

Kabupaten Magelang. 

Hasil dari pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius, sudah diakui oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Muntilan maupun 

Kabupaten Magelang atau instansi yang lain, dibuktikan dengan adanya 

kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada sekolah tersebut. Hal ini 

dikemukakan oleh Pak Widarto sebagai berikut:  

  “Untuk ke instansi itu jelas. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang 
itu boleh saya katakan apabila ada iven-iven yang harus menampilkan 
paduan suara itu untuk tingkat SMP pasti sekolah kami”.(KS.10.W.40:7-
10) 
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 Dalam wawancara lain dengan Pak Prasojo guru mata pelajaran pendidikan 

seni musik menambahkan dukungan Dinas Pendidikan. Ia mengemukakan 

sebagai berikut: 

  “Nah selain itu kami juga merasakan dukungan dari Dinas Pendidikan 
cukup banyak. Dengan Dinas Pendidikan memberi kesempatan pada anak 
kami untuk bertugas dalam upacara bendera peringatan Proklamasi 
kemerdekaan umpamanya atau mewakili Kabupaten ikut berlomba 
ditingkat Propinsi. Dan selain itu juga kadang-kadang kepada anak-anak 
yang memang prestasinya cukup baik dari Dinas Pendidikan ada 
dukungan ya semacam mungkin bantuan untuk biaya mereka. Kalalu 
beasiswa jangka waktunya cukup panjang. Ya mereka bisa beli buku, bisa 
mendukung mereka bayar SPP. Seperti mereka berlomba tahun 2003, 
kalalu tidak salah waktu itu bulan Mei ikut lomba antara SMP di 
Yogyakarta dan tingkat Jawa Tengah, DIY Juara I, bulan Agustus ke 
Semarang, lalu di Semarang mendapat kejuaraan , juara III, sesudah itu 
ternyata ada sesuatu yang diterimakan anak-anak, sehingga anak-anak ini 
mereka yang menerima sekian tidak banyak sekian rupiah, mereka 
sungguh mempunyai kebanggaan dan semangat untuk melanjutkan. Dan 
beberapa dari mereka sudah lulus ketika itu, lalu di sekolah yang 
selanjutnya mereka tetap termotivasi. Mereka bisa cerita, bisa bangga 
bahwa dulu di SMP Kanisius demikian. Saya pernah ikut lomba, saya 
pernah dapat. Ya anak-anak kalalu terima uang itu berapapun besarnya 
mereka senang. Itu dari Dinas. Ketika kami mengikuti lomba paduan 
suara, pernah mewakili lomba vokal group, sungguh kami dibantu dari A 
sampai Z, sungguh anak-anak kami istilahnya kapiran, bahkan yang 
terakhir ikut porseni di Boyolali, satu anak kami yang jatuh lalu tangannya 
patah itu dari saat kejadian sampai keluar dari rumah sakit, kemudian 
pulang kembali ke rumahnya, sungguh bantuan dari Dinas Pendidikan 
cukup besar”.(GM.08.W.27:30-47, 28:1-8)) 
 

2.1.3 Dari Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah sebagai pimpinan yang mempunyai kewenangan dan 

kebijakan dalam menentukan sikap, juga mendukung pelaksanakan program 

unggulan dalam bidang seni musik. Hal ini disampaikan Pak Daruno sebagai 

berikut: 

“Nampaknya sejak dulu karena itu sudah menjadi program sekolah ya 
tentu kepala sekolah yang punya wewenang untuk menentukan tetapi 
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selama ini sudah berbagai kepala sekolah yang menjabat nampaknya 
program itu menjadi keunggulan sekolah. Dalam hal seni musik 
itu”.(KTU.01.W.04:14-17) 
 

Kesempatan lain tentang dukungan kepala sekolah terhadap 

program unggulan mata pelajaran pendidikan seni musik, juga disampaikan 

oleh Pak Prasojo sebagai birikut: 

“Kemudian dari Kepala Sekolah dukungannya dengan memberi suasana 
yang enak suasana yang kondusif bagi anak-anak bagi kami untuk 
berkarya antara lain rupanya ini, ruang kesenian, ruang musik. Dilihat ada 
hasil KTK itu bukan alasan, kalau di ruang ini hanya terdiri dari alat-alat 
musik saya kira anak-anak akan bosan. Selain itu juga sering kali 
menghimbau bisa menampilkan anak-anak dalam kesempatan-kesempatan 
tertentu, even-even tertentu sehingga mereka tidak hanya belajar di kelas 
ataupun di sekolah tetapi ada kesempatan baik pentas-pentas di gereja atau 
undangan festival atau apa tetapi juga dalam kesempatan-kesempatan 
lomba. Ini dari Kepala Sekolah” (GM.08.W.27:1-11) 

 
Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Pinarti salah satu wali kelas VIII 

sekaligus pembimbing kegiatan ekstrakurikuler musik ensambel, sebagai 

berikut,” Mungkin sekalian saya sampaikan dukungan dari kepala sekolah 

adalah kepercayaan penuh yang diberikan kepada kami pembimbing atau 

pelatih seni musik untuk mengelola kegiatan ini semaksimal mungkin”. 

(WK2.09.34:29-32). Salah satu siswa kelas VIII juga mengemukakan apa 

yang mereka rasakan dukungan kepala sekolah terhadap pembelajaran mata 

pelajaran pendidikan seni musik, sebagai berikut,” Sekolah memilih guru-

gurunya untuk musik yang baik, lalu kalau ada alat-alat musik yang diminati 

anak-anak, lalu mengajukan usul ada ekstra gitar misalnya maka sekolah 

mengadakan. (S1.04.W.13:3-6). Dalam wawancara lain siswa dari kelas VII 

mengemukakan,”….saya dengar-dengar dari bapak kepala sekolah mau 

dibelikan drum dan alat yang lainnya, alat band”.(S9.07.W.22.30-31).  
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 2.1.4 Dari masyarakat sekitar lingkungan sekolah/ orang tua siswa 
  
  Dukungan masyarakat hal ini termasuk orang tua siswa terhadap program 

sekolah sangat dirasakan oleh warga sekolah, hal ini dikemukakan oleh Pak 

Widarto sebagai berikut: 

“Kemudian untuk masyarakat, ini juga berulang kali kami diminta 
bantuannya dalam hal olah vokal ini khususnya pada even-even manten 
dari keluarga dekat atau dari orang tau siswa ini kami juga sulit menolak 
permintaan dari beberapa keluarga yang minta bahwa koor SMP Kanisius 
ini tampil untuk mengiring manten, misalnya. Kemudian dalam jangka 
pendek ini sudah menjadi langganan kami juga GAPENSI (Gabungan 
Pengusaha Konstruksi). GAPENSI Kabupaten Magelang itu kalau 
berulang tahun koornya mesti dari sekolah kami, dan untuk tahun ini nanti 
di Pendopo Bupati Kabupaten Magelang akan tampil dari SMP Kanisius 
juga yang lagunya sesuai dengan GAPENSI, sudah ditentukan dari sana 
itu tanggal 17 Januari 2006 jam 09.00, maka satu dua hari ini kami 
memfokuskan anak-anak koor inti itu latihan dalam rangka ulang tahun 
GAPENSI”.(KS.10.W.40:11-25) 

 
Hal yang sama dikemukakan oleh Pak Daruno. Ia mengemukakan lebih 

lanjut bahwa, “Nampaknya musik/seni, seni musik atau paduan suara dari 

lingkungan sekitar itu membutuhkan. Ada beberapa lingkungan/masyarakat 

kelompok-kelompok masyarakat di sekolah ini secara tidak sadar itu kadang-

kadang saat-saat tertentu butuh kegiatan musik itu, atau membutuhkan hasil 

dari seni musik itu, sehingga orang tua punya kepentingan kedepan kadang-

kadang menyekolahkan ke Kanisius itu bukan dalam rangka pengembangan 

untuk akademik saja, tapi juga dari segi yang lain, sehingga dua-duanya 

mendapat meskipun di sekolah ini juga pengembangan mutu akademis 

diprioritaskan, tapi juga tekanan dari seni musik juga dikembangkan. Dua-

duanya dikembangkan”. (KTU.01.W.02:6-16) 
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Berkenaan dengan dukungan dari masyarakat/orang tua siswa, siswa kelas 

VII mengemukakan sebagai berikut,”Orang tua saya mendukung, karena 

orang tua saya juga ikut anggota paduan suara di gereja.(S1.04.W.14:9-10) 

Waktu koor itu kan ada lomba ya, orang tua itu bangga melihat anaknya dapat 

bertanding dengan sekolah yang lain”.(S2.04.W.14:7-8) 

2.1.5 Dari Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik 
  

Peran seorang guru juga menentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. SMP Kanisius memilih seorang guru lebih menekankan 

pada kemampuannya. Hal ini dijelaskan oleh Pak Widarto sebagai berikut: 

“Benar… untuk di Yayasan kami ini memang lebih mengedepankann 
kemampuan dari guru atau personil itu, dari pada hanya sekedar melihat 
latar belakang pendidikan, selembar kertas ijasah S1/S2, bukan itu, tetapi 
potensi yang ada di masing-masing guru itu. Di sekolah kami bukan 
berarti matematika harus diajar oleh guru yang berlatar belakang 
matematika. Fisika itu diajar oleh guru dari Sarjana Agronomi, kemudian 
musik diajar oleh guru yang berlatar belakang bahasa Inggris. Jadi kami 
atau Yayasan tidak hanya sekedar melihat, selembar ijazah yang tertulis di  
sana. Latar belakang pendidikan disiplin ilmu apa, tetapi lebih melihat 
kemampuan apa yang dia miliki tanpa mengurangi ijazah yang mereka 
miliki. (KS.10.W.36:30-41) 

 
Pak Daruna dalam  wawancaranya dengan peneliti juga mengemukakan 

sebagai berikut, “Kebetulan kami punya dua orang yang berpotensi untuk 

menangani dalam bidang seni musik. Yang satu sebagai guru tetap yayasan 

dan yang satu guru tidak tetap. Yang guru tetap itu meskipun dari segi latar 

belakang pendidikan tidak mendukung, tapi dari prestasinya itu sehingga ia 

memang kebetulan saja punya dedikasi untuk dibidang seni, sementara guru 

tetap meskipun juga dari awal dulu punya pengalaman sebagai menyanyi 

sebagai vokalis baikan punya prestasi di tingkat nasional sebagai penyanyi 
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keroncong ini menjadi modal bagi kami bagaimana mengelola program 

kegiatan seni ini menjadi program unggulan. Dan juga kebetulan tenaga-

tenaga ini rata-rata punya prestasi yang lebih dibandingkan dengan yang 

lain.(KTU.01.W.05:17-28) Lalu gurunya juga memang berpotensi dalam 

bidangnya”. (WK1.11.W.41:40) 

Pada kesempatan wawancara yang lain Bu Suwarni, wali kelas VII 

menegaskan bahwa,”Saya sendiri sebetulnya memang senang musik, tapi 

banyak hal tidak tahu, tapi melihat sehari-hari pengajar ini, saya merasa 

bahwa pengelolaan dalam kelasnya, lalu terhadap anak-anaknya terhadap 

siswa-siswanya menurut penilaian saya nich pak ya bagus, sudah cukup bagus 

kedisiplinannya, karena saya yakin untuk paduan suara dan sebagainya perlu 

kedisiplinan yang cukup tinggi lalu kebetulan bapak Pras yang mengajar ini 

biliau cukup disiplin di dalam membimbing anak-anak”.(WK1.11.W.42:8-15) 

Hasil wawancara dengan siswa kelas VII dan kelas VIII juga 

membenarkan adanya dukungan seorang guru yang cukup berarti, hal ini 

dikemukakan sebagai berikut,” Kadang-kadang kalau pak Pras, yang negatif 

itu misalnya pak Pras ada masalah kalau waktu melatih suka-suka marah-

marah. Tapi kalau positifnya siswa-siswa yang ikut paduan suara itu bisa 

diajarkan lagu-lagu yang baru, dan juga mengajarkannya dengan sangat 

baik.(S2.04.W.12:15-19) Baik, karena mereka itu sabar mengajarnya kan 

soalnya siswa di sini terkenalnya ramai, tapi bisa dijinakkan lah, dikendalikan 

maksudnya. (S2.04.W.12:40-42) Ya, kalau mengelola kelas itu pasti gurunya 

harus sabar, pak Pras dapat menguasai kondisi kelas. Bisa 
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tenang.(S1.04.W.14:3-4) Cara mengajarnya baik, kalau di kelas itu biasanya 

suruh menyanyi bareng-bareng, lalu kalau ada yang tidak memperhatikan itu 

sering dimarahi.(S3.05.W.16:16-18) Ya caranya tegas pada murid-murid, tapi 

kalau ada yang memperhatikan atau ribut sendiri dibentak lalu disuruh 

menyanyi sendiri (S4.05.W.16:28-30) Pak Pras itu ya disiplin banget gitu lho, 

jadi kalau kita belajar agak bercanda dikit, misalnya celelekan gitu pak Pras 

juga marah, tapi marahnya beneran gitu lho biar baik kita”.(S6.06.W.18:35-

37) Gurunya cukup mendukung. (S5.06.W.19:37) Mampu, guru-guru mampu 

dalam bidangnya”. (S6.06.W.19:41) “Kalau saya sih senang, begitu pula 

gurunya baik-baik. Kalau negatifnya menurut saya tidak 

ada”.(S7.07.W.21:39-40) ”..positifnya karena gurunya yang disiplin maka 

anak-anak lebih  mendalami. Negatifnya anak-anaknya takut ama gurunya”. 

(S8.07.W.21:41-43) “….positifnya menyenangkan anak-anak untuk belajar 

sama guru yang disiplin, yang negatif menurut saya tidak ada”. 

(S9.07.W.21:44-46) 

2.1.6  Dari Siswa SMP Kanisius Muntilan 
 
 Siswa SMP Kanisius rupanya sangat menyukai pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan seni musik. Hal ini dijelaskan oleh Pak Widarto sebagai berikut: 

“Kalau dari siswa ini rupa-rupanya ini boleh saya tahu bahkan 90% itu 
senang dengan seni musik, olah vokal di Kanisius ini, karenanya itu tadi, 
kami menawarkan, kami menangani dalam hal seni musik dan olah vokal 
ini dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa menerima, 
menghayati akhirnya senang. Untuk anak-anak yang tidak punya bakat 
sama sekali yang kita ketahui, harus kita maklumi, ada juga”. 
(KS.10.W.39:29-35) 
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Mengenai motivasi dari siswa juga dikemukakan oleh Ibu Pinarti, sebagai 

berikut: 

“Sebagai wali kelas di kelas VIII, khususnya kelas VIII A maaf, sebagian 
siswa kelas VIII A memang cukup pintar, dan dilatar belakangi separo 
lebih siswa juga berminat di bidang musik, kalo toh mereka diminta untuk 
spontanitas atau apa ya bersemangat untuk 
menanggapi”.(WK2.09.W.33:39-43) 
 
Setiap siswa yang terlibat wawancara memberi komentar sebagai 

berikut,“Senang dalam arti pelajarannya yang diberikan sama bapak guru itu 

mudah ditangkap, runtut, dan bervareasi, ya pokoknya kadang-kadang serius, 

tapi juga bercanda sampai tertawa. Kalau pas ada apa gitu sering bergurau, 

jadi gak spaneng gitu lho”.(S1.04.W.11:29-32) Ya enak, mudah diterima oleh 

siswa.Ya lumayan besar minatnya, dulu itu waktu masuk sini katanya 

Kanisius itu suka juara-juara di tingkat kabupaten dan tingkat propinsi, 

koornya.(S1.04.W.11:35,39-41) Kalau dari materinya, kadang-kadang cukup 

susah, tetapi kalau pada praktek musiknya menyenangkan karena bisa 

mengekspresikan, apa namanya perasaan kita dalam musik”.(S2.04.W.11:45-

47) 

      2.1.7  Latar Belakang Agama  

Siswa yang ada di SMP Kanisius berlatar belakang agama yang berbeda-

beda, namun tidak menghambat bagi mereka mempelajari mata pelajaran 

pendidikan seni musik. Hal ini disampaikan Pak Daruno demikian, 

“Nampaknya belum, bahkan ya maaf…… bahwa kegiatan-kegiatan paduan 

suara tidak hanya siswa kami yang beragama katholik, tapi semuanya 

berminat dan karena seni itu sehingga tidak melihat dari segi itu. Ini lebih 
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pada pengembangan pribadi atau kepribadian. Jadi tidak ada semacam kelas-

kelas atau apa untuk kepentingan itu.(KTU.01.W.02:40-44) “Kami kebetulan 

50% - 50%, tapi dilihat dari minat mengikuti kegiatan itu tidak ada siswa 

Kristen, siswa muslim tidak ada. Ini lintas agama, karena sekali lagi bahwa 

seni itu tidak melihat agama. Saya melihatnya disitu”. (KTU.01.W.03:1-4) 

Dalam wawancara lain Pak Widarto sebagai kepala SMP Kanisius 

mempertegas bahwa agama tidak jadi masalah di dalam proses belajar-

mengajar. Ia menegaskan demikian, “Terima kasih. Memang sekolah kami itu 

Yayasan yang bercirikan Katolik, tetapi perlu diketahui dulu sampai sekarang 

jumlah siswa yang non Katolik itu masih mendominasi, masih lebih besar. 

Masih lebih banyak dari pada siswa yang beragama Katholik”. 

(KS.10.W.38:10-13) Masyarakat yang tahu persis bagaimana kami menerima 

mereka dari keluarga yang bukan Katolik itu akan percaya 100%, tidak perlu 

ra gu-ragu. Mereka itu adalah anak bangsa yang harus kita persiapkan 

memimpin negara dan bangsa kita ini. Jadi masalah agama tidak menjadi 

problem. (KS.10.W.38:23-27)    

2.1.8  Prasarana dan Sarana Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan 

Seni Musik. 

Dari hasil observasi penelitian prasarana dan sarana pembelajaran mata 

pelajaran pendidikan seni musik yang ada di SMP Kanisius cukup lengkap 

dan memadahi.  

Prasarana yang ada di SMP Kanisius Muntilan berupa gedung sekolah 

terdiri dari 12 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 
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1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium IPA, 1 ruang laboratorium 

komputer, 1 ruang BP, 2 ruang UKS, 1 ruang keterampilan mengetik, 1 ruang 

kesenian, 1 ruang OSIS, 1 ruang kantin, dan 1 ruang aula. Aula dipergunakan 

hanya pada saat-saat tertentu, misalnya acara perpisahan sekolah, perlombaan 

kelas dalam rangka hari besar. Prasarana yang lain berupa tempat parkir untuk 

guru dan siswa, lapangan olah raga dan lapangan upacara.(Data: Dokumen 

Profil Sekolah)  

Sedangkan sarana yang menunjang pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan seni musik cukup lengkap. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara 

dengan Pak Widarto sebagai berikut,“Rupa-rupanya alat band ini juga 

menambah daya tarik dari pada siswa”. (KS.10.W.37:24-25)  

Hal ini diperjelas oleh Pak Prasojo. Ia mengemukakan,”….memang 

didukung kebutuhan oleh alat-alat musik yang cukup. Ya di kota kecil ini 

yang dikatakan cukup. Kami mempunyai alat-alat sederhana untuk ansamble 

kecil, mempunyai beberapa gitar akustik, mempunyai keyboard sederhana 

murah, ini sebagai salah satu sarana untuk bisa melaksanakan pembelajaran 

musik kepada anak-anak. Ini dari sekolah yang kami rasakan memang begitu”. 

(GM.08.W.25:40-45) “Saya lihat peralatan-peralatan musik di SMP Kanisius 

Muntilan ini cukup lengkap, komplit”.  (WK1.09.W.41:38-39) “Cukup 

lengkap…ada keyboard, gitar banyak, seruling, kolintang, ada juga biola tapi 

jarang dipakai”. (S1.04.W.13:12-13) “Dah cukup, sarana di sini cukup kalau 

buat Dista, ada gitar, keyboard, kolintang, biola”.(S6.06.W.19:33-34) “Sarana 

seni musik di SMP Kanisius, sangat mencukupi misalnya adanya gitar lebih 
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dari 5  buah, ada seruling, dan saya dengar-dengar dari bapak kepala sekolah 

mau dibelikan drum dan alat yang lainnya, alat band”.(S9.07.W.22:28-31) 

2.2 Faktor yang menghambat keberhasilan Pembelajaran Mata 

Pelajaran       Pendidikan Seni Musik di SMP Kanisius Muntilan 

Disamping adanya dukungan yang berarti bagi proses pembelajaran mata 

pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius baik intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler terdapat juga beberapa hal yang menjadi kendala. Dari hasil 

penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut: 

2.2.1  Dana / Keuangan Yayasan Kanisius  

Kendala atau hambatan yang timbul dalam suatu proses kegiatan belajar-

mengajar sering kali dijumpai walaupun itu masalah yang dianggap sepele. 

Hasil wawancara dengan Pak Widarto dalam hal kendala/hambatan yang 

timbul Ia mengemukakan sebagai berikut: 

“Adapun kendala itu pasti ada entah besar entah kecil. Pasti ada satu 
diantaranya walaupun Pak Sugeng sudah mengatakan cukup memadai 
tetapi kami yang masih sangat kurang misalnya di alat band, inipun belum 
lengkap. Kemudian untuk musik ensamble ini kami merencanakan akan 
kita lengkapi dalam RAPBS tahun mendatang. Kemudian di sisi lain 
honor-honor dari teman-teman pengasuh ekstra seni musik dan olah vokal 
ini masih sangat relatif rendah. Tetapi mereka tahu kemampuan kami, 
kemampuan Yayasan memang sangat terbatas. Keuangan Yayasan tidak 
seperti sekian puluh tahun yang lalu, beban Yayasan sangat berat. Lebih-
lebih Yayasan akan selalu konsekuen dengan aturan main, yang sudah 
dituangkan pada kontrak kerja dari teman-teman yang ber SK Yayasan 
dimana aturan standar gaji selalu mengikuti dengan negeri. Ini yang perlu 
diketahui dan ini Yayasan tidak akan mencabut entah sampai kapan. 
Kendala yang jelas adalah kendala masalah keuangan, karena kemampuan 
Yayasan ini sangat terbatas dan berat sekarang ini. Teman-teman ber SK 
Yayasan tetap ingin standar gajinya sama dengan teman yang ber NIP, 
sehingga kalau pemerintah di suatu saat menaikkan standar gaji bagi PNS, 
dengan berat hati Yayasan mengikuti. Perlu diketahui bahwa untuk unit 
kami sendiri di SMP Kanisius Muntilan, tiap bulan minimal Yayasan  + 5 
juta, ini harus di tutup dari usaha lain”.(KS.10.W.39:2-24) 
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2.2.2 Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik di Sekolah 

Dasar 

Pak Prasojo sebagai guru mata pelajaran pendidikan seni musik, melihat 

dari sisi siswanya, mengemukakan beberapa kendala/hambatan yang muncul 

dan mempengaruhi proses belajar-mengajar di SMP Kanisius. Pak Prasojo 

mengemukakan sebagai berikut: 

 “Secara umum kendalanya karena di maaf, bukan bermaksud menjelekkan 
tetapi umumnya di SD mereka tidak mendapat pembelajaran seni musik, 
menyanyi maupun bermain alat musik dengan baik. Sehingga ketika 
mereka masuk di sekolah ini di kelas I, kami sungguh melatih mereka dari 
nol dari awal. Dari termin yang mendasar. Umpamanya dalam hal paduan 
suaranya, dalam hal menyanyi itu dari olah vokalnya harus kami berikan 
dari tangga nada do re mi fa so la si do seringkali yang kami temukan itu 
fals. Padahal sudah kami gunakan keyboard misalnya. Itu kendala yang 
sering kami temukan karena di SD hampir tidak mendapatkan apa-apa. 
Meskipun sebetulnya anak mempunyai bakat dan minat tetapi di SD tidak 
ada barangkali suasananya  kurang. Memang di SD itu kita harus mengajar 
dari semua bidang mata pelajaran, sehingga mana yang lebih penting yang 
mereka pilih. Bidang-bidang yang tidak terlalu penting itu lalu tidak serius 
menanganinya. Meskipun saya, juga merasa bahagia di Kecamatan 
Muntilan ini rata-rata SD sudah berani mengundang guru kesenian dari 
luar contoh: saya mengajar di 3 SD, memang itu akan berdampak positif 
ketika mereka masuk ketingkat selanjutnya. Karena secara dasar di SD 
sudah menerima bekal lalu ditingkatkan di tingkat SMP dan SMA”. 
(GM.08.W.29:30-47) 

 
2.2.3 Dari Siswa Rendahnya Motivasi dan Kebosanan   

 Selain yang disampaikan masalah diatas Pak Prasojo juga 

mengemukan,”Ada… mungkin motivasi yang tidak terlalu tinggi mereka 

belajar musik ini. Yang kedua adalah kebosanan, karena kita masuk di dalam 

kelas atau di ruang ini, anak saya ajak masuk di ruangan ini lalu mereka 

belajar meniup recorder, misalnya dengan lagu-lagu mulai dengan lagu yang 

sederhana, memang sengaja seperti itu, karena itu untuk melatih cara mereka 
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meniup, cara mereka menggunakan jarinya dan sebagainya. Lalu kebosanan 

itu terjadi pada bidang vokal karena jelas latihan vokal hanya melatih a, e, i, u, 

o, itu kan membosankan. Ini sungguh juga merupakan kendala tetapi 

kemudian saya coba saya atasi dengan menyanyikan lagu yang mereka 

sukai”.(GM.08.W.30:4-13) 

2.2.4 Kondisi Ekonomi Keluarga 

Ibu Suwarni sebagai wali kelas VII menyoroti dari kondisi ekonomi orang 

tua. Ia mengemukakan sebagai berikut,”Tapi dari rumah mungkin memang 

ada beberapa anak yang sebetulnya senang, tapi untuk memiliki beberapa 

peralatan yang ringan itu ada yang tidak mendukung, tidak mendukungnya 

karena keadaan ekonomi. Sebab di SMP Kanisius Muntilan termasuk multi, 

ada yang mampu, ada yang benar-benar tidak mampu padahal mereka 

sebenarnya punya bakat juga. Tapi sekolah berusaha untuk menghidupkan 

bakat mereka walaupun mereka dari kondisi ekonomi 

rendah”.(WK1.11.W.41:40-47) “Penghasilan dibawah UMR ya ada yang 

tukang becak, memang berbagai ragam, ada di sini”. (WK1.11.W.42:3-4) 

 Dari keseluruhan paparan data tentang manajemen pembelajaran mata 

pelajaran pendidikan seni musik dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan maupun kegagalan proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan 

seni musik di SMP Kanisius Muntilan, dapat diperoleh beberapa gambaran yang 

meliputi: 
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 Pertama, mata pelajaran pendidikan seni musik merupakan salah satu 

program unggulan yang merupakan Strategi  Pengembangan di SMP Kanisius 

Muntilan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 halaman 125 berikut ini: 

Tabel 4.2.   Penuturan Informan tentang Mata Pelajaran Pendidikan Seni 
Musik menjadi Program Unggulan yang merupakan Strategi 
Pengembangan SMP Kanisius  

 
Informan Penuturan 
Kepala 
Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Tata 
Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebenarnya saya sebagai orang baru, tidak banyak yang sudah 
kami lakukan, jelas… tetapi kami hanya bertitik tolak dari senior-
senior kami yang dulu. Dimana sekolah ini, yang notabene adalah 
sekolah tertua untuk di daerah Kabupaten Magelang berdiri tahun 
1949, itu memang sepanjang yang kami bisa baca dan sudah 
dilakukan oleh senior-senior kami, memang sekolah yang punya 
potensi. Kali ini yang ingin kami kedepankan adalah salah satu 
poin  dari visi sekolah kami, yang diuraikan dalam misinya yaitu 
berprestasi dalam seni dan olah raga. Kalau kami hanya 
mengandalkan hasil intelektual mungkin kami sudah tidak begitu 
bisa kiprah seperti sekian tahun lalu. Dengan munculnya sekolah-
sekolah yang berstandar nasional, mau tidak mau ini menjadi 
idola dari banyak orang, walaupun di dalamnya kami tidak tau 
peris. Tapi dengan grade-grade dari sekolah yang termasuk saya 
sebutkan di depan tadi, adanya sekolah bertarap standar nasional, 
khususnya di kecamatan Muntilan saja sudah ada dau, berarti 
kalau kami harus banyak berharap anak-anak yang masuk itu 
sesuai dengan kualitas intelektual tinggi itu sangat tidak mungkin, 
maka kami menawarkan dalam bidang yang lain. Itu seni dan olah 
raga, ternyata ini banyak hasilnya. Di samping anak-anak 
berprestasi dalam seni dan olah raga, khususnya di tingkat di 
Kabupaten kami selalu tampil (KS.10.W.35:20-41) 
 
Di SMP Kanisius Muntilan ini sejak awal memang terkondisi, 
karena nampaknya menjawab kebutuhan masyarakat, dalam iven-
iven tertentu, misalnya ditingkat kabupaten dalam perayaan hari-
hari nasional itu, pasti yang namanya paduan suara pasti 
digunakan. Dari situ bermula sekolah ini ingin mengembangkan 
potensi yang dimiliki. Yang kedua ada beberapa lembaga selain 
dinas pendidikan yang juga sering menggunakan kebutuhan itu 
misalnya lembaga lain yang punya hajat ya itu nampaknya paduan 
atau vokal biasanya juga digunakan. Dari situ kami semacam 
mengembangkan potensi, menjawab kebutuhan masyarakat itu. 
Paduan suara khususnya dari seni musiknya itu. Kebetulan juga 
ada masyarakat yang sering membutuhkan dalam acara tertentu 
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seperti hajatan pernikahan itu di lingkungan sekolah itu juga 
membutuhkan. Sehingga nampaknya itu menjadi rekanan, 
rekanan kerja, kami punyai produk atau hasil dari seni itu lalu 
masyarakat membutuhkan.  Kebetulan juga kami mempunyai 
beberapa guru yang punya potensi untuk pengembangan 
itu.(KTU.01.W.01:28-45) 
 
Nampaknya musik/seni, seni musik atau paduan suara dari 
lingkungan sekitar itu membutuhkan. Ada beberapa 
lingkungan/masyarakat kelompok-kelompok masyarakat di 
sekolah ini secara tidak sadar itu kadang-kadang saat-saat tertentu 
butuh kegiatan musik itu, atau membutuhkan hasil dari seni musil 
itu, sehingga orang tua punya kepentingan kedepan kadang-
kadang menyekolahkan ke Kanisius itu bukan dalam rangka 
pengembangan untuk akademik saja, tapi juga dari segi yang lain, 
sehingga dua-duanya mendapat meskipun di sekolah ini juga 
pengembangan mutu akademis diprioritaskan, tapi juga tekanan 
dari seni musik juga dikembangkan. Dua-duanya dikembangkan. 
.(KTU.01.W.02:6-16) 
 
Nampaknya sejak dulu karena itu sudah menjadi program sekolah 
ya tentu kepala sekolah yang punya wewenang untuk menentukan 
tetapi selama ini sudah berbagai kepal sekolah yang menjabat 
nampaknya program itu menjadi keunggulan sekolah. Dalam hal 
seni musik itu. (KTU.01.W.04:14-17) 
 
Karena itu menjadi program sekolah, kemudian menjadi rutin 
karena program sekolah tapi dari hal-hal yang rutin kan kedepan 
kami punya harapan bahwa ini menjadi semacam hasil/produk 
sekolah untuk diminati masyarakat. Jangka dekat kami sudah 
mendapat semacam tender/pesanan dari GAPENSI (Gabungan 
Pengusaha Konstruksi) untuk kabupaten karena setiap tahun 
mereka punya hajat munas/apa, sehingga kami sudah dipesan. Ini 
semacam rekanan. Menurut kami, apa yang kami kelola, apa yang 
kami programkan itu ternyata juga diminati. Ini yang membuat 
motivasi kami pengembangan potensi-potensi di sekolah kami. 
(KTU.01.W.03:10-19) 
 
Sekolah kami sudah semacam menjalankan rencana strategis 
sekolah lima tahun kedepan itu, program yang akan disampaikan 
ditawarkan pada masyarakat apa, khusus untuk program yang 
semacam unggulan ini kan setiap lima tahun sekali ada semacam 
evaluasi/tinjauan kembali, sehingga yang namanya program 
unggulan sudah ditentukan sejak lima tahun sebelumnya. Seperti 
sekarang ini tahun 2006 nanti kita akan membuat semacam 
strategis lima tahun kedepan, bagaimana program unggulan 
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selama ini yang sudah dilaksanakan oleh sekolah itu ditinjau 
kembali bersama dengan komite sekolah dan yayasan 
penyelenggara sekolah. (KTU.01.W.05:3-12) 
 
Mungkin karena kondisi, jadi saya masuk stahun 80an dari guru 
yang menangani tentu sampai sekarang sudah banyak sekali, 
terutama dalam bidang seni. Pengalaman kami itu setiap kali 
mengikuti even lomba atau pertandingan di tingkat kabupaten 
atau propinsi kami selalu punya prestasi bagus. Ini juga salah 
satunya bukan kemampuan guru, nyatanya gurunya gonta ganti 
selalu berganti pendampin atau pelatih, anak-anak kami punya 
prestasi yang membanggakan. Dari tahun 80an sampai sekarang 
yang saya rekam itu sampai sekarang selalu membanggakan 
prestasinya ada juga pernah orang mengatakan, bukan karena 
gurunya, tapi karena faktor kondisi lingkungan terbentuk satu 
program sudah berjalan, program sekolah ada program unggulan 
sehingga meskipun berganti pendamping / pelatih / gurunya 
nyatanya salah satu guru kami begitu melatih disekolah tertentu 
punya prestasi yang bagus. Ini ada dua pendapat yang saling 
bertentangan tapi ini bukti bagi prestasi yang kami peroleh. 
(KTU.01.W.06:1-15) 
 
Strategi sekolah untuk merangsang motivasi anak-anak 
strateginya dengan seringkali memanfaatkan kesempatan-
kesempatan yang ada untuk menampilkan kemampuan anak-anak. 
Menampilkan paduan suaranya. Ini sebagai salah satu strategi 
awal supaya anak-anak mempunyai motivasi, mempunyai 
semangat untuk berlatih mempersiapkan dini.(GM.08.W.25:13-
28) 
 
Menyenangkan, dulu waktu saya kelas satu ada tugas lomba di 
vanlid dapat dilaksanakan dengan baik, karena anggota paduan 
suara itu bisa bekerja sama, lalu kalau tugas sehari-hari kadang-
kadang tugas di gereja, kadang-kadang untuk untuk koor 
sendiri.(S2.04.W.13:17-20) 
Di kelas satu pernah di Vanlid, tugas di gereja mingguan kerap 
kali dilaksanakan, terus acara pernikahan salah satu orang tua 
murid  juga diminta dari sini koornya, yang akan dilaksanakan itu, 
yang lagunya sudah latihan buat  di pendopo kabupaten 
Magelang, untuk acara raker GAPENSI (Gabungan Pengusaha 
Konstruksi). (S1.04.W.13:26-32) 
Dulu kita pernah dipanggil untuk acara perkawinan menyanyi di 
gereja. (S5.06.W.19:44-45) 
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Kedua, berkaitan dengan manajemen pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan seni musik di SMP Kanisius Muntilan, yang dikemukakan oleh 

beberapa informan dalam penuturannya yang tersaji pada tabel 4.3 halaman 128 

dan tabel 4.4 halaman 129. 

Tabel 4.3.  Penuturan Informan tentang Manajemen Pembelajaran 
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik secara 
intrakurikuler di SMP Kanisius  

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Kepala Tata 
Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Mapel 
Pendidikan Seni 
Musik 

Secara intra jelas rambu-rambunya ada, kita harus sesuai 
dengan GBPP dan ketentuan yang ada. Tetapi kalau hanya 
memberikan kepada siswa 2x45 menit dalam satu minggu, 
apa artinya.(KS.10.W.37:1-3) 
Ya memang  sesuai dengan kurikulum, kami untuk kertakes 
tentunya kesenian itu kami mengambil satu jam pelajaran 
untuk semua kelas, satu jam pelajaran kami mengambil untuk 
seni musik/paduan suara. (KTU.01.W.03:36-38) 
 
Dari segi administrasi memang kebetulan semua guru 
ditempat kami dituntut administrasi guru harus baik. Itu 
memang sudah tuntutan dari sekolah maupun penyelengara 
sekolah dalam hal ini yayasan, sementara dari segi 
pengalaman mengajar/mendampingi siswa guru-guru yang 
kami punya kebetulan punya kemampuan. Salah satu contoh 
karena setiap kali even-even tertentu atau 
pertandingan/perlombaan yang dibuktikan dengan prestasi 
yang diraih oleh sekolah sehingga mmebuktikan kami juga 
itu kemampuan mereka sebagai pendamping/pelatih. 
(KTU.01.W.05:34-42) 
 
Untuk pembelajaran dikelas memang tidak, kami seringkali 
keluar dari pakem meskipun cita-citanya sama. Cita-citanya 
anak-anak ini bisa mempunyai kemampuan apresiasi 
penghargaan kepada hasil karya seni musik terutama, seni 
vokal juga supaya mereka bisa menghargai, memberi 
penghargaan yang tinggi kepada hasil produksi seni ini. Dan 
juga supaya mereka mempunyai untuk berkreasi, sehingga 
memang seringkali di kelas itu justru kami, saya itu ditanya 
kalalu kelasnya sepi. Pelajaran seni musik kok sepi. Ini 
seringkali menjadi pertanyaan malahan. Ya memang secara 
teori mereka juga diberi tapi teori memang kelak dibutuhkan. 
Bukan sekedar teori yang muluk-muluk. Kami memberi teori 
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tentang tangganada, terutama juga teori vokal, yang untuk 
alat musik itu teori meniup seruling (recorder) pianika dan 
juga bagaimana menangani atau memainkan gitar, stem 
sampai akor dalam kedudukannnya, memang tidak kami 
sentuh karena rasanya akan menjadi terlalu berat bagi anak-
anak, toh yang penting mereka bisa memberi apresiasi, 
tingkat apresiasi mereka tinggi, kemampuan mereka 
berkreasi juga cukup baik. Harus diakui bahwa pendidikan 
musik di sekolah bukan untuk menciptakan mereka sebagai 
produsen, katakanlah sebagai pengamen tetapi untuk 
membangun karakter mereka. Pembelajaran di kelas, kami 
tidak sesuai atau tidak sesuai kesepakatan dengan guru seni, 
ini memang bukan tanpa alasan, sejauh pengamatan kami 
tatkala mereka banyak diberi teori tanpa praktek akhirnya…. 
Ya bukan bermaksud merendahkan segi teorinya tetapi 
pertimbangan kami di tingkat SMP rasa-rasanya mereka akan 
lebih hidup, mereka akan lebih merasa belajar sesuatu yang 
berarti ketika mereka banyak praktek menyanyi , bermain 
alat musik, mengamati sebuah penampilan karya musik, 
rupanya rasanya lebih berarti bagi mereka daripada sekedar 
menghafalkan teori yang jauh dari praktek. Itu secara umum 
saya kira begitu.(GM.08.W.26:4-36).  
 

 

Tabel 4.4.  Penuturan Informan tentang Manajemen Pembelajaran Mata 
Pelajaran Pendidikan Seni Musik secara ekstrakurikuler di 
SMP Kanisius  

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Tata 
Usaha 
 
 
 
 
 

Dalam ekstrakurikuler ini yang lebih banyak waktu maupun 
kesempatan yang kita berikan kepada siswa. Sifat 
ekstrakurikuler ini memang tak wajib, sehingga anak-anak 
yang mengikuti ekstrakurikuler itu akan memilih, memilih 
apa yang mereka minati, dan mereka senangi, tentu saja 
sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Jadi 
ekstraskurikuler seni musik, olah vokal ini hanya salah satu 
dari ekstra yang lain. (KS.10.W.37:3-10) 
 
Lalu kegiatan ekstrakulikuler kami mengambil satu minggu 
itu dua kali kegiatan. Satu hari untuk seni musiknya, satu hari 
lagi untuk paduan suara. Untuk kegiatan ekstrakulikuler dan 
itu pesertanya juga kelas I, II, III. Khusus untuk kelas III 
ditawarkan yang berminat tapi kelas I, II biasanya memang 
meski ditawarkan anak-anak memang banyak yang berminat 
untuk kegiatan-kegiatan tawaran program sekolah 
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itu.(KTU.01.W.03:39-45) 
 
Memang akhirnya yang berminat kelas I, II, III tapi untuk 
dalam rangka persiapan ujian akhir sekolah mestinya untuk 
semester terakhir itu anak-anak kami yang kelas tiga sudah 
tidak diikutkan dalam kegiatan rutin. Seperti ekstrakulikuler 
dll. Tapi untuk event-event tertentu misalnya ditawarkan 
kelas tiga mau ikut yang silahkan misalnya, kita memperoleh 
job/pesanan untuk tampil dalam event dimana begitu, sejauh 
tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar katakanlah hari 
minggu/hari libur, anak-anak kami tawarkan kelas tiga mau 
ikut atau tidak, hanya kelas satu, dua yang mengikuti 
kegiatan.(KTU.01.W.03:23-31) 
Ada istilahnya kelmpok inti, ini yang sering disiapkan/siap 
pakai untuk kepentingan/yang dibutuhkan masyarakat, lalu 
juga ada kelmpok-kelompok kelas I, II, III dalam rangka 
kaderisasi. Lalu kegiatan ekstrakurikuler itu juga ada yang 
inti, ada yang persiapan dalam rangka tertentu. Juga saat-saat 
tertentu dalam menghadapi lomba kami juga mempersiapkan, 
meskipun sudah ada kelmpok inti tetapi kalau dalam rangka 
persiapan lomba juga kami masih memilih milih lagi siswa 
mana yang dipersiapkan untuk itu. (KTU.01.W.04:3-10) 
Yang pertama, dan agak dibanggakan itu paduan suara, ada 
ensamble musik, kulintang ada di ruang lain, dan band. Ini 
yang dilaksanakan di sekolah ini. Secara teknis setiap bidang 
baik paduan suara, ensamble musik, kulintang atau band, 
sekolah mengatur supaya tercapai tujuan secara maksimal, 
maka setiap bidang kegiatan sekolah ini mencari/menyiapkan 
tenaga-tenaga yang di wilayah ini cukup berkompeten, cukup 
mampu dan yang penting bisa mendampingi anak-anak. Band 
ini ada orang lain yang mengasuh yaitu Pak Enteng, lalu 
ensamble musik bersama Bu Pinarti untuk paduan suara dan 
kulintang itu saya dipaksa merangkap. Hal ini mengapa 
dilakukan oleh sekolah ini ya memang dari sisi keuangan bisa 
dikatakan lalu pengeluarannya banyak, tetapi mengingat tidak 
mungkin satu orang itu menguasai semua bidang secara 
sempurna. Barangkali falsafah kami ketika saya harus 
melakukan dua hal sekaligus salah satu pasti hanya akan ada 
tengah atau bahkan dua-duanya ada di tengah. Tidak akan 
sempurna, ini alasan mengapa kok setiap bidang yang ada 
dicarikan guru pendamping/pelatih sendiri supaya kami 
mendampingi anak-anak lebih matang, lebih maksimal dan 
masing-asing kami juga tertantang untuk menguasai sungguh 
yang menjadi bidang kami. Karena saya dipercaya untuk 
menangani bidang paduan suara lalu saya antara lain dengan 
masih belajar juga melalui praktek, kemudian juga kalau ada 
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kesempatan penataran saya lalu ikut untuk bidang 
vokal/paduan suara. Untuk Bu Pinarti, dia tertantang untuk 
bagaimana mengelola suatu ensamble musik ya membuat 
aransemen sederhana dan juga yang kami lakukan supaya 
makin hari itu tanpa terasa ilmu kami juga bertambah. Ya 
memang idealnya belajar secara formal di sekolah musik atau 
kuliah di bidang itu, tetapi jelas-jelas menjadi kesulitan 
tersendiri karena menyangkut pembiayaan dan waktu. Ya ini 
yang dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
(GM.08.W.28:37-46, 29:1-19) 
 
Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Beberapa waktu 
yang lalu itu karena memang anak-anak sini banyak tertarik 
pada bidang musik, mereka untuk band ini yang lebih 
kelihatan sekali, sebelum kita memiliki band sendiri, itu 
mereka banyak yang berlatih diluar gitu. Karena melihat 
ternyata banyak peminat di band ini, lalu sekolahan memang 
berusaha dengan bantuan-bantuan dari School Grand dan 
sebagainya. Kita membelikan alat band itu, jadi mulai 
semester ini, besuk semester dua ini sudah bisa menambah 
ekstrakurikuler bagi anak-anak yang betul-betul berminat di 
band ini.(WK1.11.W.42:32-40) 

 
Menurut saya, pelajaran musik itu harus ditambah, karena 
musik itu penting bagi kehidupan manusia.(S2.04.W.12:24-
25) 
 
Ekstranya ada gitar, keyboard, kulintang, seruling, paduan 
suara. Banyak kok…(S2.04.W.12:37-38) 
 
Kalau menurut saya yang menarik adalah koornya dan 
kulintang, oleh sebab itu saya ikut itu. (S1.04.W.12:45-46) 
 
…senang dan ikut kegiatan ekstra musik kulintang. Temen-
temen lebih dari dua puluh siswa (S7.07.W.23:2-3) 
…ikut ekstra drum, yang mengikuti sekitar 5 sampai 10 
orang (S9.07.W.23:4-5) 

 

Ketiga, berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius Muntilan. 

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan seni musik tersaji pada tabel 4.5 halaman 133, tabel 4.6 halaman 134, 



130 
 

 

tabel 4.7 halaman 135, tabel 4.8 halaman 136, tabel 4.9 halaman 138, tabel 4.10 

halaman 141, dan tabel 4.11 halaman  144 berikut ini: 

Tabel 4.5.  Penuturan Informan tentang Faktor Lingkungan yang 
medukung dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran 
Pendidikan Seni Musik  di SMP Kanisius. dari Yayasan 
Kanisius Cabang Magelang   

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
Guru Mapel 
Pendidikan Seni 
Musik 
 
 
 
 
 
 
 
Wali Kelas VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nah pengadaan alat band ini memang didukung oleh 
Yayasan. Yayasan juga menambah kekurangan dana dari 
pengadaan alat itu.  Rupa-rupanya alat  band ini juga 
menambah daya tarik dari para siswa. (KS.10.W.37:21-25) 
 
Dari Yayasan yang pasti tidak pernah ada larangan. Sesuatu 
yang menunjang dalam pendidikan seni musik, misalnya alat 
band ini jelas yang saya tahu karena dananya belum turun 
semua ini ditanggulangi terlebih dahulu anggarannya oleh 
Yayasan. Ya terima kasih sekali oleh pengurus atau Direktur 
Yayasan Kanisius Cabang Magelang sampai Semarang, 
bahwa meskipun belum jelas apakah dana yang kami 
gambarkan bisa turun, kalalu turun ya seberapa itu tapi sudah 
disembadani diijinkan untuk membeli terlebih dahulu. 
(GM.08.W.26:40-47) 
 
Dukungan dari Yayasan Kanisius yang baru-baru ini adalah 
dibelikannya satu set alat musik band, yang cukup bagus. Dan 
untuk pendamping atau pelatih kegiatan seni musik dari 
Yayasan menunjuk atau memilih pendamping atau pelatih 
yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga 
pelatih olah vokal dan paduan suara sendiri, pendamping dan 
pelatih musik ensambel ada sendiri kebetulan saya, dan 
pendamping atau pelatih band ada sendiri juga. Kecakapan 
seorang pendamping atau pelatih sangat 
diutamakankan.(WK2.09.W.34:19-28) 

 
Tabel 4.6.  Penuturan Informan tentang Faktor-faktor yang mendukung 

dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni 
Musik  di SMP Kanisius, dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magelang   

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 

Untuk ke instansi itu jelas. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magelang itu boleh saya katakan apabila ada even-even yang 
harus menampilkan paduan suara itu untuk tingkat SMP pasti 
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sekolah kami. (KS.10.W.40:7-10) 
Nah selain itu kami juga merasakan dukungan dari Dinas 
Pendidikan cukup banyak. Dengan Dinas Pendidikan 
memberi kesempatan pada anak kami untuk bertugas dalam 
upacara bendera peringatan Proklamasi kemerdekaan 
umpamanya atau mewakili Kabupaten ikut berlomba 
ditingkat Propinsi. Dan selain itu juga kadang-kadang kepada 
anak-anak yang memang prestasinya cukup baik dari Dinas 
Pendidikan ada dukungan ya semacam mungkin bantuan 
untuk biaya mereka. Kalalu beasiswa jangka waktunya cukup 
panjang. Ya mereka bisa beli buku, bisa mendukung mereka 
bayar SPP. Seperti mereka berlomba tahun 2003, kalalu tidak 
salah waktu itu bulan Mei ikut lomba antara SMP di 
Yogyakarta dan tingkat Jawa Tengah, DIY Juara I, bulan 
Agustus ke Semarang, lalu di Semarang mendapat kejuaraan 
, juara III, sesudah itu ternyata ada sesuatu yang diterimakan 
anak-anak, sehingga anak-anak ini mereka yang menerima 
sekian tidak banyak sekian rupiah, mereka sungguh 
mempunyai kebanggaan dan semangat untuk melanjutkan. 
Itu dari Dinas. Ketika kami mengikuti lomba paduan suara, 
pernah mewakili lomba vokal group, sungguh kami dibantu 
dari A sampai Z, bahkan yang terakhir ikut porseni di 
Boyolali, satu anak kami yang jatuh lalu tangannya patah itu 
dari saat kejadian sampai keluar dari rumah sakit, kemudian 
pulang kembali ke rumahnya, sungguh bantuan dari Dinas 
Pendidikan cukup besar. (G1.08.W.27:30-47, 28:1-8) 
 
 Dari instansi pemerintahan sudah saya singgung tadi bahwa 
sekolah kami selalu diberi kesempatan untuk tampil dalam 
iven-iven tertentu. Itu mesti. (WK2.09.W.34:32-34) 

 
 
Tabel 4.7.  Penuturan Informan tentang Faktor-faktor yang mendukung 

dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni 
Musik  di SMP Kanisius, dari Kepala Sekolah setempat.   

 
Informan Penuturan 
Guru Mapel 
Pendidikan Seni 
Musik 
 
 
 
 
 
 

Kemudian dari Kepala Sekolah dukungannya dengan 
memberi suasana yang enak suasana yang kondusif bagi 
anak-anak bagi kami untuk berkarya antara lain rupanya ini, 
ruang kesenian, ruang musik. Dilihat ada hasil KTK itu 
bukan alasan, kalau di ruang ini hanya terdiri dari alat-alat 
musik saya kira anak-anak akan bosan. Selain itu juga sering 
kali menghimbau bisa menampilkan anak-anak dalam 
kesempatan-kesempatan tertentu, iven-iven tertentu sehingga 
mereka tidak hanya belajar di kelas ataupun di sekolah tetapi 
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ada kesempatan baik pentas-pentas di gereja atau undangan 
festival atau apa tetapi juga dalam kesempatan-kesempatan 
lomba.  
Ini dari Kepala Sekolah. (G1.08.W.27:1-10) 
 
Mungkin sekalian saya sampaikan dukungan dari kepala 
sekolah adalah kepercayaan penuh yang diberikan kepada 
kami pembimbing atau pelatih seni musik untuk mengelola 
kegiatan ini semaksimal mungkin. (WK2.09.W.34: 29-32) 
 
Nampaknya sejak dulu karena itu sudah menjadi program 
sekolah ya tentu kepala sekolah yang punya wewenang untuk 
menentukan tetapi selama ini sudah berbagai kepal sekolah 
yang menjabat nampaknya program itu menjadi keunggulan 
sekolah. Dalam hal seni musik itu.(KTU.01.W.04:14-17) 
 
Sekolah memilih guru-gurunya untuk musik yang baik, lalu 
kalau ada alat-alat musik yang diminati anak-anak, lalu 
mengajukan usul ada ekstra gitar misalnya maka sekolah 
mengadakan. (S1.04.W.13:3-6) 

 
 
Tabel 4.8.  Penuturan Informan tentang Faktor-faktor yang mendukung 

dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni 
Musik  di SMP Kanisius, dari masyarakat atau orang tua 
murid.   

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Guru Mapel 
Pendidikan Seni 
Musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….sehingga masyarakat yang tahu persis bagaimana kami 
menerima mereka dari keluarga yang bukan Katolik itu akan 
percaya 100%, tidak perlu ra gu-ragu. (KS.10.W.38:21-25) 
 
….yang terutama kami rasakan dari orang tua anak-anak. 
Seperti hari ini, itu mereka seharusnya libur dan juga 
kemarin, hari raya Idul Adha, mereka semestinya libur, tetapi 
kepada anak-anak saya tanyakan bagi yang muslim. Kalalu 
sholat Id selesai jam berapa? Mungkin jam 08.00 sudah 
selesai, lalu saya tanyakan apakah bersedia latihan jam 
sembilan? Ya, memang ada yang menyusul mungkin mereka 
terlibat langsung dalam kepanitiaan korban lalu tidak bisa 
datang, tetapi ada beberapa yang datang karena acara saya 
sudah selesai. Orang tuanya ya, saya jarang ketemu langsung, 
atau secara formal ketemu tetapi dalam kesempatan-
kesempatan kebetulan ketemu dengan orang tua saya 
tanyakan “Saya ucapkan terima kasih dan mereka 
mengatakan, saya rela sungguh bahwa anak saya dipilih, 
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dipercaya oleh sekolah ikut kegiatan ini. Sehingga kami 
relatif tidak merasa kesulitan ketika bahkan anak-anak ini 
bisa saja harus menginap atau dalam suatu pentas/lomba 
pulangnya sampai malam, ya memang konsekuensinya 
sekolah tidak boleh membuat anak-anak ini merasa atau 
diterlantarkan. (GM.08.W.28:10-26) 
 
Masyarakat di sekitar sekolah ini atau bisa dimaksud dengan 
orang tua murid sangat mendukung, dengan 
diperkenankannya anak-anak mereka sekolah di sini dan 
mengikuti kegiatan trersebut.(WK2.09.W.34:34-37) 
 
 Masyarakat sering melihat keuntungan bahwa anak-anaknya, 
siswa yang pernah belajar disini kemudian punya pengalaman 
misalnya punya pengalaman perlombaan, pernah mengikuti 
event-event tertentu pada tingkat kabupaten, tingkat propinsi, 
sehingga orang tua punya kebanggaan tersendiri bahwa anak 
saya pengalaman dibidang itu. Terutama itu.Yang kedua juga 
karena kelompok masyarakat dalam hal ini, masyarakat 
disekitar sekolah itu membutuhkan sehingga kadang-kadang 
punya keinginan bagaimana kalau calon atau anak saya nanti 
juga punya pengalaman-pengalaman  dikelompok lain. 
Sehingga musik/paduan suara akan kebersamaan dari situ 
juga banyak diperoleh  pelajaran bahwa kebersamaan 
membangun paguyuban seni dan lain-lain itu kan bermula 
dari pengalaman itu. (KTU.01.W.02:23-35) 
 
Waktu koor itu kan ada lomba ya, orang tua itu bangga 
melihat anaknya dapat bertanding dengan sekolah yang 
lain.(S2.04.W.14:7-8) 
 
Orang tua saya mendukung, karena orang tua saya juga ikut 
anggota padauan suara di gereja.(S1.04.W.14:9-10) 
 
Orang tua Dista mendukung banget, karena Dista disuruh 
sama mama untuk ikut, biar bisa teknik menyanyinya. 
(S6.06.W.20:1-2) 
 
…saya kira masyarakat sangat mendukung dengan adanya 
seni musik di sekolah karena dapat membantu para siswanya 
untuk mempelajari setiap alat musik itu sendiri. 
(S7.07.W.22:35-37) 
 
…masyarakat sangat mendukung terlebih musik kulintang 
sering ditampilkan di gereja atau di acara perkawinan. 
(S8.07.W.22:38-39) 
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…dukungan orang tua itu sudah cukup bagi para siswa untuk 
lebih mendalami dan memajukan seni musik di SMP 
Kanisius ini. .(S9.07.W.22:40-42) 

 
 
Tabel 4.9.  Penuturan Informan tentang Faktor-faktor yang mendukung 

dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni 
Musik  di SMP Kanisius, faktor guru mata pelajaran seni 
musik /staf pengajar.  

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yang paling mendukung bahwa guru maupun karyawan di 
sekolah kami ini mayoritas adalah warga gereja. …. Nach 
apa yang dapat kita lihat dalam kegiatan gerejawi itu olah 
musik vokal sangat menonjol di sana, sehingga hampir bapak 
ibu guru itu yang mengenal musik dan vokal. Itulah salah 
satu faktor pendukung. (KS.10.W.36:17-23) 

 
Benar… untuk di Yayasan kami ini memang lebih 
mengedepankan kemampuan dari guru atau personil itu, dari 
pada hanya sekedar melihat latar belakang pendidikan, 
selembar kertas ijasah S1/S2, bukan itu, tetapi potensi yang 
ada di masing-masing guru itu. Di sekolah kami bukan 
berarti matematika harus diajar oleh guru yang berlatar 
belakang matematika. Fisika itu diajar oleh guru dari Sarjana 
Agronomi, kemudian musik diajar oleh guru yang berlatar 
belakang bahasa Inggris. Ini contohnya Pak Sugeng. Jadi 
kami atau Yayasan tidak hanya sekedar melihat, selembar 
ijazah yang tertulis di  sana. Latar belakang pendidikan 
disiplin ilmu apa, tetapi lebih melihat kemampuan apa yang 
dia miliki tanpa mengurangi ijazah yang mereka miliki. 
(KS.10.W.36:30-41) 
 

Memang benar ada 3 yang dominan, setelah alat musik 
sekarang sudah semakin lengkap, maka ketiganya itu kami 
bagi. Untuk pak Prasojo, itu kami fokuskan pada olah vokal 
dan kulintangnya. Kemudian bu Pinarti yang guru tetap kami 
itu berlatar belakang Sarjana Pendidikan BP ngajarnya 
matematika dan seni, itu kami fokuskan ke ensamble, 
kemudian kami baru saja merekrut tenaga honorer dari luar, 
ini akan kami khususkan untuk menangani band, hingga satu 
dengan yang lain yang memang tidak bisa lepas, saling 
mendukung tetapi yang bertanggung jawab penuh masing-
masing sudah jelas. (KS.10.W.37:41-46, 38:1-4) 
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Kepala Tata 
Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wali Kelas VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wali Kelas VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa Kelas VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kebetulan kami punya 2 orang yang berpotensi untuk 
menangani dalam bidang seni musik. Yang satu sebagai guru 
tetap yayasan dan yang satu guru tidak tetap. Yang guru tetap 
itu meskipun dari segi latar belakang pendidikan tidak 
mendukung, tapi dari prestasinya itu sehingga ia memang 
kebetulan saja punya dedikasi untuk dibidang seni, sementara 
guru tetap meskipun juga dari awal dulu punya pengalaman 
sebagai menyanyi sebagai vokalis baikan punya prestasi di 
tingkat nasional sebagai penyanyi keroncong ini menjadi 
modal bagi kami bagaimana mengelola program kegiatan seni 
ini menjadi program unggulan. Dan juga kebetulan tenaga-
tenaga ini rata-rata punya prestasi yang lebih dibandingkan 
dengan yang lain.(KTU.01.W.05:17-28) 
 
…Lalu gurunya juga memang berpotensi dalam bidangnya.. 
(WK1.11.W.41:39) 

Saya sendiri sebetulnya memang senang musik, tapi banyak 
hal tidak tahu, tapi melihat sehari-hari pengajar ini, saya 
merasa bahwa pengelolaan dalam kelasnya, lalu terhadap 
anak-anaknya terhadap siswa-siswanya menurut penilaian 
saya nich pak ya bagus, sudah cukup bagus kedisiplinannya, 
karena saya yakin untuk paduan suara dan sebagainya perlu 
kedisiplinan yang cukup tinggi lalu kebetulan bapak Pras 
yang mengajar ini biliau cukup disiplin di dalam membimbing 
anak-anak.(WK1.11.W.42:8-15) 

 
Dan untuk pendamping atau pelatih kegiatan seni musik dari 
Yayasan menunjuk atau memilih pendamping atau pelatih 
yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga 
pelatih olah vokal dan paduan suara sendiri, pendamping dan 
pelatih musik ensambel ada sendiri kebetulan saya, dan 
pendamping atau pelatih band ada sendiri juga. Kecakapan 
seorang pendamping atau pelatih sangat 
diutamakankan.(WK2.09.W.34:21-28) 
 
Kalau pak Pras waktu paduan suara pertama kali dilakukan 
pemanasan supaya, anggota paduan suara bisa rilek dalam 
latihan tersebut. Kemudian diajarkan lagu-lagu yang baru, dan 
setelah itu dilatih oleh pak Pras sehingga siswa-siswa yang 
dilatih bisa mencerna lagu itu.(S2.04.W.12:6-10) 
Kadang-kadang kalau pak Pras, yang negatif itu misalnya pak 
Pras ada masalah kalau waktu melatih suka-suka marah-
marah. Tapi kalau positifnya siswa-siswa yang ikut paduan 
suara itu bisa diajarkan lagu-lagu yang baru, dan juga 
mengajarkannya dengan sangat baik.(S2.04.W.12:15-19) 
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Siswa Kelas VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baik, karena mereka itu sabar mengajarnya kan soalnya siswa 
di sini terkenalnya ramai, tapi bisa dijinakkan lah, 
dikendalikanm maksudnya. (S2.04.W.12:40-42) 
Ya, kalau mengelola kelas itu pasti gurunya harus sabar, pak 
Pras dapat menguasai kondisis kelas. Bisa 
tenang.(S1.04.W.14:3-4) 
Cara mengajarnya baik, kalau di kelas itu biasanya suruh 
menyanyi bareng-bareng, lalu kalau ada yang tidak 
memperhatikan itu sering dimarahi.(S3.05.W.16:16-18) 
Ya caranya tegas pada murid-murid, tapi kalau ada yang 
memperhatikan atau ribut sendiri dibentak lalu disuruh 
menyanyi sendiri (S4.05.W.16:28-30) 
Ya urut. Kan pertama mencatat solmisasi do re mi fa sol la si 
do, lalu disuruh menyanyikan do re mi fa sol la si do atau 
nanti  menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. (S4.05.W.16:39-41) 
Biasanya membawa gitar dan seruling (S3.05.W.16:45) 
Juga membawa keyboard (S4.05.W.16:46) 
Pak Pras itu ya disiplin banget gitu lho, jadi kalau kita belajar 
agak bercanda, misalnya clelekan gitu pak Pras juga marah, 
tapi marahnya beneran gitu lho biar baik kita.(S6.06.W.18:35-
37) 
 
Cara mengajar ya tegas misalnya ada anak salah sedikit cepet-
cepet dibetulin supaya tidak mrembet ke yang 
lain.(S5.06.W.19:1-2) 
Kalau pak Pras yang ngajar  urutannya dari kecil yang 
gampang-gampang terus ke yang ke sulit, biar kita mudah, 
biar tahu dulu.(S6.06.W.19:21-22) 
Urut, pertamanya pemanasan dulu a, e, i, o, u terus kalau 
sudah baru menyanyi, menyanyi misalnya separo dulu dari 
syair lagu, lalu dikasih tau yang benar-benar, baru diteruskan 
sampai selesai.(S5.06.W.19:26-29) 
Gurunya cukup mendukung. (S5.06.W.19:37) 
Mampu, guru-guru mampu dalam bidangnya. 
(S6.06.W.19:41) 
Kalau saya sih senang, begitu pula gurunya baik-baik. Kalau 
negatifnya menurut saya tidak ada.(S7.07.W.21:39-40) 
….positifnya karena gurunya yang disiplin maka anak-anak 
lebih  mendalami. Negatinya anak-anaknya takut ama 
gurunya. .(S8.07.W.21:41-43) 
….positifnya menyenangkan anak-anak untuk belajar sama 
guru yang disiplin, yang negatif menurut saya tidak ada. 
.(S9.07.W.21:44-46) 
Guru mengajar seni musik ini beurutan dari yang mudah ke 
lebih yang sulit.(S9.07.W.22:3-4) 
….guru mengajar secara urut dari yang mudah ke yang 
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sulit.(S8.07.W.22:5-6) 
Menurut Ria, sama dengan Rian dan Fanny berurutan, dari 
nada yang rendah ke nada yang tinggi.(S7.07.W.22:7-8) 

 
 
Tabel 4.10.  Penuturan Informan tentang Faktor-faktor yang mendukung 

dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni 
Musik  di SMP Kanisius, dari siswa sekolah tersebut.   

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Tata 
Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalau dari siswa ini rupa-rupanya ini boleh saya tahu bahkan 
90% itu senang dengan seni musik, olah vokal di Kanisius 
ini, karenanya itu tadi, kami menawarkan, kami menangani 
dalam hal seni musik dan olah vokal ini dengan sungguh-
sungguh, sehingga mereka bisa menerima, menghayati 
akhirnya senang. Untuk anak-anak yang tidak punya bakat 
sama sekali yang kita ketahui, harus kita maklumi, ada juga. 
(KS.10.W.00.1-10) 
 
Nampaknya belum, bahkan ya maaf…… bahwa kegiatan-
kegiatan paduan suara tidak hanya siswa kami yang beragama 
katolik, tapi semuanya berminat dan karena seni itu sehingga 
tidak melihat dari segi itu. Ini lebih pada pengembangan 
pribadi atau kepribadian. Jadi tidak ada semacam kelas-kelas 
atau apa untuk kepentingan itu. (KTU.01.W.00.1-10) 
 
Kami kebetulan 50% - 50%, tapi dari tingkat dilihat dari 
minat mengikuti kegiatan itu tidak ada siswa Kristen, siswa 
muslim. Tidak ada lintas agama, karena sekali lagi bahwa 
seni itu tidak melihat agama. Saya melihatnya disitu. 
(KTU.01.W.00.1-10) 
 
Ya karena ini program minat, berdasarkan minat siswa kalau 
anak itu berminat ya ajek. Misalnya untuk paduan suara kami 
butuh sekitar 30-40, setiap datang kira-kira itu karena 
memang kebetulan tawaran itu yang berminat kalau tidak gak 
usah pilih saja program yang lain. Sehingga khusus untuk 
paduan suara dan seni musik ya yang berminat. Sehingga 
kebetulan rata-rata sekian itu. Sekarang ini ada berbagai 
kegiatan ekstra musik misalnya musik kulintang, gesek dan 
gitar akustik, lalu ada musik gereja sehingga yang berminat 
itu, sesuai dengan pendaftar. Kedatangan anak cukup ajeg. 
(KTU.01.W.00.1-10) 
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Wali Kelas VII 
 
 
 
 
 
 
Wali Kelas VIII 
 
 
 
 
Siswa Kelas VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa Kelas VII 

Terima kasih …..melihat pemantauan, saya memantau anak-
anak itu khususnya kelas VII A ini banyak yang berminat 
dalam musik maupun olah suara/vokal. Ada beberapa anaka 
waktu lalu ikut mewakili lomba di Boyolali. Lomba ensambel 
musik /paduan suara (beberapa anak). Saya rasa seperti itu 
yang saya lihat. (WK1.11.W.00.1-10) 

Sekarang dari siswa sangat jelas yaitu minat, motivasi, bakat 
mereka untuk mengikuti kegiatan mata pelajaran seni musik 
baik di dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. 
(WK2.09.W.00.1-10) 
 
Senang dalam arti pelajarannya yang diberikan sama bapak 
guru itu mudah ditangkap, runtut, dan bervareasi, ya 
pokoknya kadang-kadang serius, tapi juga bercanda sampai 
tertawa. Kalau pas ada apa gitu sering bergurau, jadi gak 
spaneng gitu lho.  
Ya enak, mudah diterima oleh siswa. 
Ya lumayan besar minatnya, dulu itu waktu masuk sini 
katanya Kanisius itu suka juara-juara di tingkat kabupaten 
dan tingkat propinsi, koornya.(S1.04.W.00.1-10) 
 
Kalau dari materinya, kadang-kadang cukup susah, tetapi 
kalau pada praktek musiknya menyenangkan karena bisa 
mengekspresikan, apa namanya perasaan kita dalam musik. 
(S2.04.W.00.1-10) 
 
Menurut saya  pendidikan seni musik di SMP Kanisius ini 
bagus, karena gurunya juga baik mengajarnya. Tetapi saya 
tidak ikut kegiatan ekstranya. (S3.05.W.00.1-10) 
 
Cukup bagus, karena gurunya cukup ramah dan baik. 
Mengajarnya cukup tegas. Ya kalau senangnya bisa 
menyanyi bersama teman-teman, kalau susahnya takut 
dimarahi oleh pak Pras. (S4.05.W.00.1-10) 
 
Pelajaran seni musik di SMP Kanisius Muntilan bagi saya 
cukup menarik, bisa membimbing saya tambah berbakat. 
(S6.06.W.00.1-10) 
 
….belum tau teknik menyanyi tetapi waktu ikut ekstra 
paduan suara bisa sedikit-sedikit mengerti, bisa paham gitu. 
(S6.06.W.00.1-10) 
Ya seneng aja,  bisa tambah pengetahuannya tentang teknik 
menyanyi  teknik bernafas juga pakai diafragma. Dulu kan 
mungkin ngambilnya pakai teknik pernafasan dada tapi kalau 
sekarang dah di kasih tau kalau menyanyi itu pakai teknis 
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pernafasan diafragma. (S5.06.W.00.1-10) 
 
Menurut sangat bagus untuk perkembangan anak-anak. 
(S7.07.W.00.1-10) 
 
Bagusnya bisa melatih vokal seorang anak, dulu di SD saya 
belum bisa bermain kulintang sekarang saya bisa bermain 
musik kulintang.(S7.07.W.00.1-10) 
 
….perkembangan seni musik di SMP Kanisius ini lebih baik 
dari dulu karena gurunya yang disiplin bisa membuat siswa-
siswa di SMP Kanisius ini lebih bisa mendalami seni musik 
dengan baik. (S8.07.W.00.1-10) 
 
….perkembangan pelajaran seni musik di SMP Kanisius ini 
bisa mengembangkan, melatih vokal, melatih ketrampilan, di 
masa depan bisa digunakan. Dulu di SD itu belum pernah 
memegang stik drum itu belum pernah, tetapi mulai di SMP 
Kanisius mau mencoba untuk berlatih lebih maju. 
(S9.07.W.00.1-10)  
  

 
 
Tabel 4.11.  Penuturan Informan tentang Faktor-faktor yang mendukung 

dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni 
Musik  di SMP Kanisius, faktor sarana pembelajaran.   

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
Guru Mapel 
Pendidikan Seni 
Musik 
 
 
 
 
 
 
Wali Kelas VIII 
 
 
Siswa Kelas VIII 
 
 

Rupa-rupanya alat band ini juga menambah daya tarik dari 
pada siswa. (KS.10.W.00.1-10)  
 
….memang didukung kebutuhan oleh alat-alat musik yang 
cukup. Ya di kota kecil ini yang dikatakan cukup. Kami 
mempunyai alat-alat sederhana untuk ansamble kecil, 
mempunyai beberapa gitar akustik, mempunyai keyboard 
sederhana murah, ini sebagai salah satu sarana untuk bisa 
melaksanakan pembelajaran musik kepada anak-anak. Ini 
dari sekolah yang kami rasakan memang begitu. 
(G1.08.W.00.1-10) 
 
Saya lihat peralatan-peralatan musik di SMP Kanisius 
Muntilan ini cukup lengkap, komplit  (WK1.09.W.00.1-10) 
 
Cukup lengkap…ada keyboard, gitar banyak, seruling, 
kulintang, ada juga biola tapi jarang dipakai. (S1.04.W.00.1-
10) 
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Siswa Kelas VII 

 
Dah cukup, sarana di sini cukup kalau buat Dista, ada gitar, 
keyboard, kulintang, biola.(S6.06.W.00.1-10) 
 
Sarana dan prasarana seni musik di SMP Kanisius, sangat 
mencukupi misalnya adanya gitar lebih dari 5  buah, ada 
seruling, dan saya dengar-dengar dari bapak kepala sekolah 
mau dibelikan drum dan alat yang lainnya, alat 
band.(S9.07.W.00.1-10) 

 

 Dari keseluruhan paparan data tentang dukungan berbagai komponen 

terhadap kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa komponen itu terdiri dari pengurus 

Yayasan Kanisius, kepala sekolah, instansi/dinas pendidikan kecamatan Muntilan 

maupun Kabupaten Magelang, guru mata pelajaran pendidikan seni musik, siswa 

SMP Kanisius dan lingkungan masyarakat / orang tua siswa. Beberapa komponen 

itu memiliki sikap dan tanggapan yang positif terhadap kegiatan belajar-mengajar 

mata pelajaran pendidikan seni musik yang dilaksanakan baik secara 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 Dengan dukungan yang demikian membuat pengelola SMP Kanisius 

merasa termotivasi untuk melaksanakan dan mengembangkan program unggulan 

dalam bidang seni yang bertujuan mengembangkan potensi atau bakat siswa yang 

nantinya dapat menjadi bekal dikemudian hari. 

 Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala/penghambat proses 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik, hal ini dipaparkan pada tabel 

4.12 halaman 144 berikut ini: 
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Tabel 4.12.  Penuturan Informan tentang Faktor-faktor yang menjadi 
kendala dalam proses Pembelajaran Mata Pelajaran 
Pendidikan Seni Musik  di SMP Kanisius. 

 
Informan Penuturan 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Mapel 
Pendidikan Seni 
Musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapun kendala itu pasti ada entah besar entah kecil. Pasti 
ada satu diantaranya walaupun Pak Sugeng sudah 
mengatakan cukup memadai tetapi kami yang masih sangat 
kurang misalnya di alat band, inipun belum lengkap. 
Kemudian untuk musik ensamble ini kami merencanakan 
akan kita lengkapi dalam RAPS tahun mendatang. Kemudian 
di sisi lain honor-honor dari teman-teman pengasuh ekstra 
seni musik dan olah vokal ini masih sangat relatif rendah. 
Tetapi mereka tahu kemampuan kami, kemampuan Yayasan 
memang sangat terbatas. Keuangan Yayasan tidak seperti 
sekian puluh tahun yang lalu, beban Yayasan sangat berat. 
Lebih-lebih Yayasan akan selalu konsekuen dengan aturan 
main, yang sudah dituangkan pada kontrak kerja dari teman-
teman yang ber SK Yayasan dimana aturan standar gaji 
selalu mengikuti dengan negeri. Ini yang perlu diketahui dan 
ini Yayasan tidak akan mencabut entah sampai kapan. 
Kendala yang jelas adalah kendala masalah keuangan, karena 
kemampuan Yayasan ini sangat terbatas dan berat sekarang 
ini. Teman-teman ber SK Yayasan tetap ingin standar gajinya 
sama dengan teman yang ber NIP, sehingga kalau pemerintah 
di suatu saat menaikkan standar gaji bagi PNS, dengan berat 
hati Yayasan mengikuti. Perlu diketahui bahwa untuk unit 
kami sendiri di SMP Kanisius Muntilan, tiap bulan minimal 
Yayasan  + 5 juta, ini harus di tutup dari usaha lain. 
(KS.10.W.00.1-10)  
 
Secara umum kendalanya karena di maaf, bukan bermaksud 
menjelekkan tetapi umumnya di SD mereka tidak mendapat 
pembelajaran seni musik, menyanyi maupun bermain alat 
musik dengan baik. Sehingga ketika mereka masuk di 
sekolah ini di kelas I, kami sungguh melatih mereka dari nol 
dari awal. Dari termin yang mendasar. Umpamanya dalam 
hal paduan suaranya, dalam hal menyanyi itu dari olah 
vokalnya harus kami berikan dari tangga nada do re mi fa so 
la si do seringkali yang kami temukan itu fals. Padahal sudah 
kami gunakan keyboard misalnya. Itu kendala yang sering 
kami temukan karena di SD hampir tidak mendapatkan apa-
apa. Meskipun sebetulnya anak mempunyai bakat dan minat 
tetapi di SD tidak ada barangkali suasananya  kurang. 
Memang di SD itu kita harus mengajar dari semua bidang 
mata pelajaran, sehingga mana yang lebih penting yang 
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mereka pilih. Bidang-bidang yang tidak terlalu penting itu 
lalu tidak serius menanganinya. Meskipun saya, juga merasa 
bahagia di Kecamatan Muntilan ini rata-rata SD sudah berani 
mengundang guru kesenian dari luar contoh: saya mengajar 
di 3 SD, memang itu akan berdampak positif ketika mereka 
masuk ketingkat selanjutnya. Karena secara dasar di SD 
sudah menerima bekal lalu ditingkatkan di tingkat SMP dan 
SMA. (GM.08.W.00.1-10) 
 
Ada… mungkin motivasi yang tidak terlaku tinggi mereka 
belajar musik ini. Yang kedua adalah kebosanan, karena kita 
masuk di dalam kelas atau di ruang ini, anak saya ajak masuk 
di ruangan ini lalu mereka belajar meniup recorder, misalnya 
dengan lagu-lagu mulai dengan lagu yang sederhana, 
memang sengaja seperti itu, karena itu untuk melatih cara 
mereka meniup, cara mereka menggunakan jarinya dan 
sebagainya. Lalu kebosanan itu terjadi pada bidang vokal 
karena jelas latihan vokal hanya melatih a, e, i, u, o, itu kan 
membosankan. Ini sungguh juga merupakan kendala tetapi 
kemudian saya coba saya atasi dengan menyanyikan lagu 
yang mereka sukai. (GM.08.W.00.1-10) 
 
Tapi dari rumah mungkin memang ada beberapa anak yang 
sebetulnya senang, tapi untuk memiliki beberapa peralatan 
yang ringan itu ada yang tidak mendukung, tidak 
mendukungnya karena keadaan ekonomi. Sebab di SMP 
Kanisius Muntilan termasuk multi, ada yang mampu, ada 
yang benar-benar tidak mampu padahal mereka sebenarnya 
punya bakat juga. Tapi sekolah berusaha untuk 
menghidupkan bakat mereka walaupun mereka dari kondisi 
ekonomi rendah.(WK1.11.W.00.1-10) 

 

Penghasilan di bawah UMR ya ada yang tukang becak, 
memang berbagai ragam, ada di sini. (WK1.11.W.00.1-10) 
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C. Pembahasan 

1. Manajemen Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik 

a.   Visi, Misi dan Tujuan SMP Kanisius 

Manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan dilaksanakan berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam Strategi Pengembangan Sekolah yaitu Visi “Berprestasi dalam 

bidang seni”, Misi “Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk 

berprestasi di bidang seni”, dan Tujuan Sekolah ”Berprestasi dalam bidang seni 

(khususnya musik/paduan suara) di tingkat propinsi. Strategi Pengembangan 

Sekolah setiap lima tahun ditinjau kembali, untuk melihat program mana yang 

masih relevan dengan situasi kondisi zaman itu dipertahankan kalau perlu 

ditingkatkan, dan program mana yang sudah tidak sesuai itu dihilangkan lalu 

diganti dengan program yang baru.     

Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik adalah salah satu program 

unggulan yang ditawarkan pada pengurus yayasan dan masyarakat/orang tua 

siswa lewat komite sekolah.  

Keputusan tegas mengangkat mata pelajaran pendidikan seni musik pada 

program unggulan di SMP Kanisius Muntilan, sehingga memberi warna yang lain 

di mata masyarakat dan merupakan strategi dalam menghadapi persaingan dengan 

SMP yang ada di kecamatan Muntilan pada khususnya dan kabupaten Magelang 

pada umunya. Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan proses belajar-mengajar, strategi bisa diartikan 
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sebagai pola-pola umum kegiatan guru-siswa didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar-mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.  

Adanya program unggulan dalam bidang seni berdampak positif bagi SMP 

Kanisius, yang dirasakan adalah tambahnya kepercayaan masyarakat/orang tua 

siswa terhadap keberadaan sekolah, sehingga dalam penerimaan siswa baru (PSB) 

dua tahun terakhir SMP Kanisius Muntilan kembali pada posisi 4 kelas pada 

setiap kelasnya. Hal ini membuktikan bahwa pengelola sekolah dari pengurus 

yayasan, kepala sekolah sampai dengan staf pengajar dapat melihat kebutuhan 

masyarakat khususnya dalam bidang seni.  

Strategi yang dipakai  SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang 

sesuai dengan empat strategi dasar dalam belajar-mengajar seperti yang di 

sampaikan Syaiful Bahri Djamarah,  yang meliputi hal-hal berikut: (1) 

Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah 

laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. (2) Memilih 

sistem pendekatan belajar-mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup 

masyarakat. (3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar-

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan 

pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Dan (4) 

Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta 

standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar-mengajar yang selanjutnya akan 

dijadikan umpanbalik buat penyempurnaan system instraksional yang 

bersangkutan secara keseluruhan (Djamarah, 1996).     



145 
 

 

b. Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler     

Pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius 

dilaksanakan secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Proses kegiatan 

belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik secara intrakurikuler 

difokuskan pada olah vokal/paduan suara. Kegiatan intrakurikuler mata pelajaran 

pendidikan seni musik sangat terbatas waktunya ( 1 Minggu 1 jam pertemuan/45 

menit), maka sekolah mengadakan tambahan kegiatan ekstrakurikuler musik 

dengan waktu yang lebih leluasa. Hal ini memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mendalami bidang seni dan mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya. Untuk mempelajari alat musik yang lain seperti drum, kolintang, 

gitar, ensambel musik dan band dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 

diadakan hari Jumat dan Selasa selesai pulang sekolah. Hari Jumat diadakan 

ekstrakurikuler paduan suara dan hari Selasa diadakan ekstrakurikuler alat musik 

yang lain.   

Dalam mengembangkan kemampuan menyanyi dan bermain musik setiap 

siswa diberi kebebasan dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler pendidikan musik 

sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa memandang latar belakang status sosial, 

ekonomi dan agama.  Hal ini dapat dilihat dari perbandingan yang ada bahwa 

siswa yang berminat dalam kegiatan mata pelajaran pendidikan seni musik 50% 

beragama katholik dan 50% beragama non katholik, bukti bahwa seluruh siswa 

diperlakukan sama. Seperti yang dikatakan Affandi (1995) bahwa pembelajaran 

merupakan proses hubungan timbal balik antara siswa dan guru dalam situasi dan 

kondisi siswa untuk secara aktif belajar.  
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c. Orientasi Kompetisi 

Pernyataan Soenarjo (1996) bahwa potensi seni dalam pendidikan adalah : 

(a) sebagai sarana pengembangan kreativitas; (b) sarana pengembangan 

kemampuan berapresiasi; (c) sebagai wahana berekspresi; (d) sarana 

pembentukan keterampilan; (e) sarana pembentukan kepribadian. Oleh karena itu 

pendekatan yang cocok adalah dengan memberikan praktek berolah seni dan 

dengan demikian anak akan memperoleh pengalaman berkesenian. Sejalan 

dengan konsep tersebut maka SMP Kanisius Muntilan tidak sekedar 

melaksanakan kegaiatan belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik 

karena tuntutan lembaga atau masyarakat namun lebih jauh kedepan untuk dapat 

berprestasi dalam bidang seni (khususnya musik/paduan suara) di tingkat 

propinsi. Hal ini juga sejalan dengan visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang 

dalam Strategi Pengembangan Sekolah yang ada di SMP Kanisius Muntilan.  

d. Team Teaching 

Kebebasan memilih salah satu bidang seni tidak lepas dari pendampingan 

guru pembimbing. SMP Kanisius yang sangat memperhatikan dalam  penempatan 

staf pengajarnya, tidak hanya melihat latar belakang pendidikan apakah S-

1/sarjana namun lebih mengedepankan kemampuan  guru tersebut. Untuk 

menunjang keberhasilan dalam bidang seni maka sekolah melaksanakan team 

teaching, hal ini mempermudah bagi pengajar karena sesuai dengan 

kemampuannya dan bagi siswa untuk memilih kegiatan musik apa yang sesuai 

dengan bakat kemampuannya. Di SMP Kanisius Muntilan yang mendampingi 

bidang paduan suara/olah vokal dan kolintang adalah Bp. Prasojo, untuk ansambel 
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musik Ibu Pinarti dan untuk musik band adalah Bp. Enteng.  Oleh sebab itu 

sekolah tidak mengedepankan ijazah namun potensi dari guru/pembimbing 

tersebut. Perlu diketahui salah satu guru mata pelajaran pendidikan seni musik di 

SMP Kanisius berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris namun mempunyai 

kemampuan dalam bidang seni (olah vokal/paduan suara)   yang baik serta 

mampu menularkan materi pelajaran pendidikan seni musik kepada siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan keberhasilan-keberhasilan dalam mengikuti perlombaan yang 

telah diperolehnya. Guru mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius 

mampu mengkoordinasikan proses belajar, yang disebut pembelajaran, karena 

menyadari bahwa guru adalah salah satu komponen pengajaran yang harus dapat 

mendukung komponen-komponen yang lain, hal ini sejalan dengan pernyataan 

Roestiyah (1994) bahwa sistem pembelajaran merupakan suatu keseluruhan dari 

jumlah komponen pengajaran yang berfungsi saling bergantung dan berinteraksi 

dalam proses pencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu 

guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja 

misalnya metode, bahan dan evaluasi saja, tapi ia harus mempertimbangkan 

komponen secara keseluruhan.   

e. Penciptaan Lingkungan dan Atmosfir Sekolah 

 Penempatan mata pelajaran pendidikan seni musik sebagai salah satu 

program unggulan di SMP Kanisius Muntilan,  pengelola sekolah dari pengurus 

yayasan sampai staf pengajar mampu menciptakan lingkungan sekolah yang 

menyenangkan dalam arti memberi kesempatan dan dorongan kepada siswa untuk 

berkesenian. Siswa diperbolehkan memakai alat musik yang ada, siswa 
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membentuk kelompok-kelompok vokal, dan siswa diberi kesempatan 

menampilkan kebolehannya dalam acara-acara tertentu. Hal ini memperkuat 

motivasi siswa untuk selalu belajar musik/vokal, sehingga siapapun pengajarnya 

siswa tetap bersemangat untuk belajar musik/ vokal.  

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan 

Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik di SMP 

Kanisius Muntilan 

  Keberhasilan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik tidak 

hanya terbatas pada karya yang dihasilkan, tetapi pada proses pengerjaannya. 

Keberhasilan yang telah diperoleh SMP Kanisius selama ini tidak lepas dari 

beberapa faktor yang mendukung proses kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran 

pendidikan seni musik baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 Berdasarkan hasil penelitian lewat wawancara dan observasi dapat 

ditemukan dan disampaikan beberapa faktor yang mendukung kegiatan belajar-

mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik  di SMP Kanisius Muntilan 

Kabupaten Magelang sebagai berikut: 

 2.1 Faktor Pendukung  

2.1.1   Faktor Lingkungan 

a. Dukungan dari Yayasan Kanisius Cabang Magelang 

Berdasarkan  tabel 4.5  pada halaman 133 dapat dilihat bahwa Yayasan 

Kanisius Cabang Magelang  mendukung dalam proses Pembelajaran Mata 

Pelajaran Pendidikan Seni Musik  di SMP Kanisius. Dukungan-dukungan ini 

berupa; (1) Menyetujui adanya program unggulan mata pelajaran pendidikan 
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seni musik yang dijadikan salah satu program unggulan  dalam bidang seni 

yang tertuang dalam Strategi Pengembangan Sekolah tahun 2006 – 2010. (2) 

Mengangkat dan menempatkan staf pengajar sesuai dengan potensinya 

masing-masing, sehingga pelatih olah vokal dan paduan suara ada sendiri, 

pendamping dan pelatih musik ensambel ada sendiri, dan pendamping atau 

pelatih band ada sendiri juga dan kecakapan seorang pendamping atau pelatih 

sangat diutamakankan atau lebih mengedepankan kemampuannya dari pada 

latar belakang pendidikan formalnya. Contohnya guru mata pelajaran 

pendidikan seni musik di SMP Kanisius Muntilan  tidak berlatar belakang 

pendidikan seni musik namun mempunyai kemampuan yang lebih dalam 

bidang seni musik/ olah vokal (paduan suara) karena pengalamannya. (3) 

Pengadaan sarana pembelajaran yang menunjang  pendidikan seni musik 

berupa satu set band yang terdiri dari satu buah drum, satu buah gitar bass, 

satu buah gitar melodi dan soundsystem. Rupa-rupanya alat  band ini juga 

menambah daya tarik bagi para siswa. Yayasan  menambah kekurangan dana 

dari kekurangan pengadaan alat itu.  Pengadaan alat musik band ini 

berdasarkan minat dari siswa yang mengusulkan diadakannya ekstrakurikuler 

musik band,  malalui kepala sekolah lalu disampaikan pada Direktur Yayasan 

Kanisius Cabang Magelang, yang akhirnya Yayasan menyetujuinya. 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Yayasan Kanisius Cabang 

Magelang mendukung kegiatan mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.   
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b. Dukungan dari Dinas Pendidikan Kecamatan Muntilan dan 

Kabupaten Magelang 

Dari data tabel 4.6 halaman 134 dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan 

Kabupaten Magelang mendukung SMP Kanisius Muntilan untuk 

mengembangkan potensinya dalam bidang seni. Hal itu dibuktikan dengan 

dukungannya sebagai berikut: (1) Dinas Pendidikan Kecamatan maupun 

Kabupaten Magelang memberi kesempatan pada siswa SMP Kanisius 

Muntilan untuk bertugas dalam paduan suara dalam upacara bendera 

peringatan Proklamasi kemerdekaan R I. (2) Mewakili Dinas Pendidikan 

Kabupaten ikut berlomba di tingkat Propinsi. (3) Memberikan dukungan baik 

berupa moril maupun materiil. Contoh riil dapat disampaikan sebagai berikut: 

Anak-anak yang memang prestasinya cukup baik, dari Dinas Pendidikan ada 

dukungan  diberikan semacam  bantuan untuk biaya mereka, dapat untuk 

tambah-tambah  beli buku, bisa mendukung membayar SPP. Seperti pada 

waktu ikut pererlombaan paduan suara bulan Mei 2003  antar SMP di 

Yogyakarta dan tingkat Jawa Tengah, DIY, SMP Kanisius memperoleh 

kejuaraan I, bulan Agustus ke Semarang, lalu di Semarang mendapat 

kejuaraan , juara III, sesudah itu ternyata ada sesuatu yang diterimakan pada 

anak-anak, sehingga anak-anak  yang menerima sejumlah uang,  sungguh 

mempunyai kebanggaan dan semangat untuk melanjutkan. Ketika mengikuti 

lomba paduan suara, dan  mewakili lomba vocal group, Dinas Pendidikan 

Kabupaten membantu penyelenggarannya dar dari A sampai Z, sungguh hal 

ini membuat angota paduan suara SMP Kanisius terpelihara. Waktu mengikuti 
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Porseni di Boyolali, ada satu anggota paduan suara yang jatuh lalu tangannya 

patah. Dari saat kejadian sampai keluar dari rumah sakit, kemudian pulang 

kembali ke rumahnya, semua beaya ditanggung oleh dinas, sungguh bantuan 

dari Dinas Pendidikan cukup besar.  

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan, 

perhatian dan kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kecamatan maupun 

Kabupaten Magelang ke  SMP Kanisius Muntilan tidak begitu saja terjadi. 

Semua itu melalui proses yang cukup panjang. Itu terjadi berdasarkan kualitas 

produk/hasil yang dihasilkan oleh sekolah dalam hal ini bidang seni 

musik/paduan suara, yang setiap mengikuti lomba di tingkat kabupaten 

maupun tingkat propinsi dapat meraih dan mempertahankan prestasinya. 

Mempertahankan kualitas produk/hasil berarti juga mempertahankan 

kepercayaan dari pihak lain.    

c. Dukungan dari masyarakat / orang tua siswa 

Pada tabel 4.8 halaman 136 dinyatakan bahwa  orang tua siswa bahkan 

masyarakat di sekitar SMP Kanisius Muntilan mendukung semua program 

sekolah. Hal ini dibuktikan dengan mempercayakan anaknya disekolahkan di 

SMP Kanisius, walaupun mereka punya latar belakang agama yang berbeda. 

Masyarakat tahu persis bagaimana sekolah  menerima mereka dari keluarga 

yang bukan beragama Katolik. Agama tidak menjadi penghalang bagi mereka 

untuk mengijinkan anaknya dididik di sekolah yang berlatar belakang agama 

katholik. Seperti ungkapan salah seorang orang tua murid yang disampaikan 

pada guru mata pelajaran pendidikan seni musik sebagai berikut, “Saya 
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ucapkan terima kasih dan  saya rela sungguh bahwa anak saya dipilih, 

dipercaya oleh sekolah ikut kegiatan ini”.  

Masyarakat sering melihat keuntungan bahwa anak-anaknya, siswa yang 

pernah belajar disini kemudian punya pengalaman misalnya punya 

pengalaman perlombaan, pernah mengikuti iven-iven tertentu pada tingkat 

kabupaten, tingkat propinsi, sehingga orang tua punya kebanggaan tersendiri 

bahwa mereka punya pengalaman dibidang itu.  

Kelompok masyarakat dalam hal ini, masyarakat di sekitar sekolah itu 

membutuhkan, sehingga kadang-kadang punya keinginan bagaimana kalau 

calon mereka nanti juga punya pengalaman-pengalaman  di kelompok lain. 

Orang tua siswa juga mengijinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler musik pada siang hari. Hal ini dapat membantu para siswanya 

untuk mempelajari setiap alat musik itu sendiri.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat/ orang tua siswa 

percaya 100% terhadap SMP Kanisius Muntilan, karena dari pihak sekolah 

memperlakukan semua siswanya sama, tidak membedakan siswanya berlatar 

belakang agama apa. Hal ini dibuktikan bahwa anggota inti paduan suara di 

SMP Kanisius separo beragama katholik, dan yang separo non katholik. 

Karena seni tidak melihat  segi agama tetapi lebih pada pengembangan pribadi 

atau kepribadian siswa. 

2.1.2 Faktor Kepala Sekolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 halaman 135  Kepala Sekolah 

menyatakan dukungannya dengan (1) Memberikan suasana yang enak, 
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suasana yang kondusif bagi siswa-siswi, dan juga bagi staf pengajar, 

khususnya guru mata pelajaran pendidikan seni musik untuk berkarya dan 

mengembangkan potensinya secara maksimal. (2) Kepala Sekolah dengan 

kewenangannya  menentukan mata pelajaran pendidikan seni musik menjadi 

salah satu program  unggulan sekolah dalam Strategi Pengembangan Sekolah. 

(3) Kepala Sekolah memilih guru mata pelajaran pendidikan seni musik yang 

baik dalam arti mempunyai potensi dalam bidangnya serta memberikan 

kepercayaan penuh yang diberikan kepada pembimbing atau pelatih seni 

musik untuk mengelola kegiatan ini semaksimal mungkin (4) Kepala Sekolah 

memberi dorongan kepada siswa yang berbakat dengan mengadakan alat-alat 

musik yang diminati oleh siswa, contohnya alat musik band. (5) Selain itu 

juga sering kali menghimbau agar siswa bisa menampilkan potensi siswa 

dalam kesempatan-kesempatan tertentu, iven-iven tertentu sehingga mereka 

tidak hanya belajar di kelas ataupun di sekolah tetapi memperoleh kesempatan 

pentas baik pentas-pentas di gereja, undangan festival atau  dalam 

kesempatan-kesempatan lomba. 

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala sekolah sebagai 

pimpinan di sekolah, menerapkan gaya pemimpin yang demokratis serta 

inovatif. Hal ini terlihat dari suasana kerja yang penuh keakraban, sehingga 

dewan guru merasa dihargai segala kerja dan idenya dalam mengembangkan 

tugas-tugas yang dipercayakan pada mereka. Selain itu kepala sekolah juga 

mau menerima usul dari siswa yang berminat dalam bermain musik band, dan 
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kepala sekolah bersama pengurus yayasan mengadakan alat yang dimaksud, 

demi perkembangan bakat dan minat siswa bermain alat musik band. 

2.1.3 Faktor Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik 

Berdasarkan tabel 4.9 halaman 138 dapat dilihat bahwa (1) Guru maupun 

karyawan di sekolah tersebut mayoritas adalah warga gereja. Apa yang dapat 

kita lihat dalam kegiatan gerejawi  olah musik vokal sangat menonjol di sana, 

sehingga hampir semua bapak ibu guru  yang mengenal musik dan vokal. 

Itulah salah satu faktor pendukung. (2) Dalam proses pengangkatan dan 

penempatan seorang guru, khususnya guru mata pelajaran pendidikan seni 

musik, pihak Yayasan lebih mengedepankan kemampuan dari guru atau 

personil itu, dari pada hanya sekedar melihat latar belakang pendidikan, 

selembar kertas ijasah diploma atau S1/S2, bukan itu, tetapi potensi yang ada 

di masing-masing guru itu. (3) Setiap pengajar mempunyai potensi masing-

masing sehingga setiap guru akan terfokus dengan tugasnya masing-masing. 

Sebagai contoh sebagai berikut:  Ada tiga orang guru yang dominan, untuk 

Pak Prasojo  difokuskan pada olah vocal/paduan suara dan kolintang, 

kemudian Ibu Pinarti difokuskan ke musik ensamble, kemudian  baru saja 

merekrut tenaga honorer dari luar dikhususkan untuk menangani band, 

sehingga satu dengan yang lain yang memang tidak bisa lepas, saling 

mendukung tetapi yang bertanggung jawab penuh atas tugas masing-masing. 

Berdasarkan observasi para guru tersebut  memang berpotensi dalam 

bidangnya. (4) Pengelolaan dalam kelas bagus, lalu  terhadap siswa-siswanya 

cukup bagus, cukup bagus kedisiplinannya. Sebagai contoh waktu paduan 
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suara pertama kali dilakukan pemanasan supaya anggota paduan suara bisa 

rileks dalam latihan tersebut. Kemudian diajarkan lagu-lagu yang baru, dan 

setelah itu dilatih bisa mencerna lagu itu. (5) Guru mata pelajaran pendidikan 

seni musik memiliki  kesabaran yang tinggi dalam mengajar, guru tidak lekas 

putus asa melihat siswanya tidak cepat menguasai materi yang diberikannya. 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa guru mata pelajaran pendidikan seni 

musik tidak berlatar belakang pendidikan seni musik. Namun hal itu tidak 

membuat guru kesulitan untuk menjadi guru seni musik yang baik. Untuk 

pengetahuan teori musik dapat dicari, dibaca dan dipelajari dari buku-buku 

tentang pelajaran seni musik. Sedangkan untuk praktek tidak pernah 

mengalami kesulitan, karena kemampuan musik bisa didapat dari latihan-

latihan sendiri atau bersama-sama dengan orang yang bisa bermain musik atau 

lewat kursus maupun seminar. Guru mata pelajaran pendidikan seni musik di 

SMP Kanisius berlatar belakang bahasa inggris, namun ketrampilan dan 

kemampuan mendidik didapatkan  dari pengalaman.    

2.1.4 Faktor Siswa 

Dari tabel 4.10 halaman 141 dapat dilihat bahwa siswa yang belajar di 

SMP Kanisius berminat dalam mengikuti kegiatan mata pelajaran pendidikan 

seni musik, bahkan 90%  senang dengan seni musik utamanya olah vokal di 

SMP Kanisius ini. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung. Sebagai 

contoh dapat di lihat sebagai berikut: Mereka kebetulan 50% - 50%, tapi  

dilihat dari minat mengikuti kegiatan itu tidak ada siswa yang beragama 
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Kristen Protestan, siswa muslim semua dapat mengikuti kegiatan yang ada. 

Karena ini program minat, semua kegiatan yang ada  berdasarkan minat siswa.  

Seperti yang dikatakan Jamalus (1988) bahwa pengalaman musik melalui 

pengamatan yang sadar akan meninggalkan perbendaharaan unsur musik di 

dalam ingatan musik siswa. Perbendaharaan itu akan mendorong siswa untuk 

berkreasi dan bertingkah laku positif. Maka jika siswa merasa senang dengan 

musik,  tentu sedikit banyak siswa ingin memperoleh pengalaman musik yang 

dapat mendorong mereka untuk berkreasi dan bertingkah laku positif, 

misalnya siswa lebih aktif bertanya tentang pelajaran seni musik. Ini akan 

menjadi nilai tambah bagi guru untuk mengajar lebih intensif di dalam kelas 

tersebut.  

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari siswa sangat jelas 

adanya minat, motivasi, bakat mereka untuk mengikuti kegiatan mata 

pelajaran seni musik baik di dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam 

minat/kesenangan siswa SMP Kanisius Muntilan terhadap mata pelajaran 

pendidikan seni musik.  

2.1.5 Faktor Prasarana dan Sarana   

Dar tabel 4.11 halaman 144 dapat dilihat bahwa prasarana yaitu ruang 

tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan 

seni musik memadai, sudah adanya satu ruang musik dan aula untuk acara 

pentas. Sedangkan sarana yang dapat menunjang proses kegiatan belajar-

mengajar cukup lengkap dan baik kondisinya.  Dari hasil wawancara dan 
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observasi dapat dipaparkan bahwa SMP Kanisius Muntilan mempunyai sarana 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik antara lain: satu set alat 

band kondisi baru, satu buah keyboard Yamaha, 5 gitar akustik, satu set musik 

kolintang, satu set alat musik ansambel (recorder, lira) dan satu biola, 

semuanya dalam kondisi baik. Sarana itu selalu dipakai untuk kegiatan 

belajar-mengajar di kelas, maupun kegiatan ekstrakurikuler. 

Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa prasarana dan sarana 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius 

Muntilan sangat menunjang dalam proses kegitan belajar-mengajar sehingga 

pengembangan bakat siswa dapat dilaksanakan dengan baik.   

Berdasarkan tabel 4.12 di halaman 145 hasil penelitian lewat wawancara 

dan observasi dapat ditemukan dan disampaikan beberapa faktor yang 

menghambat kegiatan belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik  di 

SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut: 

2.2 Faktor Penghambat. 

2.2.1 Dana/Keuangan Yayasan Kanisius 

Kemampuan Yayasan sangat terbatas yang digunakan untuk honor-honor 

guru pengasuh kegiatan ekstrakurikuler seni musik dan olah vokal ini masih  

relatif rendah. Tetapi hal itu dapat dimengerti oleh mereka. Lebih-lebih 

Yayasan akan selalu konsekuen dengan aturan main, yang sudah dituangkan 

pada kontrak kerja bagi guru-guru yang ber SK Yayasan, dimana aturan 

standar gaji selalu mengikuti dengan yang berlaku di sekolah negeri. Ini yang 

perlu diketahui dan ini Yayasan tidak akan mencabut entah sampai kapan. 
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Kendala yang jelas adalah kendala masalah keuangan, karena kemampuan 

Yayasan ini  terbatas dan berat sekarang ini. Perlu diketahui bahwa untuk unit  

di SMP Kanisius Muntilan tiap bulan defisit minimal   + 5 juta,  Yayasan 

harus menutupnya dari usaha lain.   

2.2.2 Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik di 

Sekolah Dasar 

Secara umum kendalanya di SD, mereka tidak mendapat pembelajaran 

seni musik, menyanyi maupun bermain alat musik dengan baik. Sehingga 

ketika mereka masuk di sekolah ini di kelas I di SMP Kanisius Muntilan, 

guru-guru  melatih mereka dari nol dari awal, dari termin yang mendasar. 

Umpamanya dalam hal paduan suaranya, dalam hal menyanyi  dari olah 

vokalnya banyak ditemukan nada fals. Itu kendala yang  ditemukan karena di 

SD hampir tidak mendapatkan bekal musik. Meskipun sebetulnya anak 

mempunyai bakat dan minat tetapi  di SD itu guru kelas harus mengajar  

semua  mata pelajaran, sehingga yang lebih penting yang mereka pilih. Mata 

pelajaran yang dianggap tidak terlalu penting itu lalu tidak serius 

ditanganinya.  

2.2.3 Rendahnya Motivasi dan Kebosanan pada diri Siswa 

Dalam mempelajarai teori maupun praktek musik maupun paduan suara 

ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sebagai contoh sebelum mempelajari 

materi akor terlebih dahulu siswa harus mengerti masalah tangganada. Dalam 

praktek paduan suara sebelumnya harus latihan dahulu antara lain vakolisi, 

seperti melatih a, e, i, u, o, untuk pembentukan vokal yang baik. Hal ini 
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terkadang menjadi sesuatu yang membosankan bagi siswa yang ingin 

semuanya serba instan atau  ingin cepat bisa. Rendahnya motivasi  dan 

kebosanan pada diri siswa  merupakan kendala  dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran pendidikan seni musik.  

2.2.4 Kondisi Ekonomi  

Untuk beberapa peralatan musik yang murah sulit untuk membelinya, 

karena keadaan ekonomi, sebab di SMP Kanisius Muntilan kondisi ekonomi 

orang tua siswa beragam, ada yang mampu, ada yang benar-benar tidak 

mampu, padahal mereka sebenarnya punya bakat. Tapi sekolah berusaha 

untuk menghidupkan bakat mereka walaupun mereka dari kondisi ekonomi 

rendah. Ada yang penghasilannya di bawah UMR,  ada tukang becak, dll, 

memang berbagai ragam.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan Penelitian 

Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian ini maka temuan hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua yakni berkaitan dengan: (1) 

manajemen pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP Kanisius 

Muntilan, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang. 

1. Manajemen Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik di 

SMP Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang, dilaksanakan secara intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler sangat efektif untuk mengembangkan potensi sekolah, 

meningkatkan kemampuan dan kualitas guru dalam mengelola proses belajar-

mengajar, dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan siswa sesuai dengan 

minat dan bakatnya. Hal ini disebabkan: 

a. Dalam perencanan awal bahwa bidang seni khususnya seni musik dan 

paduan suara dimasukkan dalam salah satu program unggulan sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan sekolah yang tertuang dalam Rencana 

Strategi Pengembangan Sekolah. Hal ini menjadi garis-garis besar 
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haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. 

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni 

musik  mendapat dukungan yang positif dari Pengurus Yayasan 

Kanisius Cabang Magelang, Instansi atau Dinas Pendidikan 

Kecamatan maupun Kabupaten Magelang, Kepala Sekolah, guru yang 

bersangkutan, siswa-siswi yang ada dan lingkungan masyarakat. 

Dukungan yang diberikan kepada sekolah dibuktikan dengan adanya 

kepercayaan pihak luar terhadap sekolah tersebut, yang disebabkan 

adanya hasil dalam bidang seni (paduan suara) yang berkualitas.  

c. Pengelolaan proses belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni 

musik dilaksanakan berdasar “Team Teaching”  Pengelolaan 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik secara 

intrakurikuler difokuskan pada paduan suara (pembentukan vokal), 

sedangkan ekstrakurikuler mata pelajaran pendidikan seni musik ada 

empat macam kegiatan yaitu: paduan suara, musik kolintang, musik 

ansambel, dan band yang dibimbing oleh beberapa pengajar  sesuai 

dengan potensinya masing-masing serta didukung dengan prasarana 

dan sarana yang memadai.  

d.  Sikap dan tanggapan sekolah dan guru terhadap siswanya sama, tidak 

adanya pembedaan satu dengan yang lain walaupun SMP Kanisius 

dikelola Yayasan Katholik. Pihak sekolah dan guru memandang 

bahwa siswa adalah pribadi yang harus berkembang sesuai dengan 
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kemampuannya dan anak bangsa yang harus dibimbing menjadi orang 

dewasa yang aktif, kreatif dan bertanggungjawab. Tindakan-tindakan 

pembelajaran yang telah diusahakan oleh pengajar sesuai dengan 

kemampuan dasar anak, tugas/kegiatan yang dilakukan anak dalam 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan secara bebas, ekspresif 

dan kreatif. Selain itu metoda dan pendekatan yang digunakan oleh 

pengajar  cocok untuk setiap kegiatan, dan dapat mengupayakan 

pemenuhan beberapa aspek tugas-tugas perkembangan anak 

sebagaimana yang diharapkan dalam pengajaran pendidikan seni di 

SMP. 

e. Hasil kerja siswa dinilai berdasarkan ketercapaian kriteria yang 

ditentukan, penilaian dilaksanakan secara praktek perorangan maupun 

kelompok dalam praktek menyanyi maupun bermain alat musik, 

setelah materi selesai dijelaskan/diberikan. Hasil kerja siswa tidak 

sekedar nilai dalam raport tetapi berorientasi pada kompetisi 

(perlombaan). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan 

Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Musik di SMP 

Kanisius Muntilan Kabupaten Magelang 

Proses belajar-mengajar mata pelajaran pendidikan seni musik di SMP 

Kanisius Muntilan berjalan dengan baik dan menghasilkan kelompok paduan 

suara yang berkualitas dalam arti dapat diandalkan serta bermanfaat bagi pihak 

lain, tidak lepas dari komponen-komponen lain yang saling mendukung. 
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Komponen yang mendukung antara lain: (1) Pengurus Yayasan Kanisius Cabang 

Magelang, (2) Instansi atau Dinas Pendidikan Kecamatan maupun Kabupaten 

Magelang, (3) Kepala Sekolah, (4) Guru mata pelajaran pendidikan seni musik, 

(5) siswa SMP Kanisius, (6) lingkungan masyarakat atau orang tua siswa, dan (7) 

prasarana dan sarana yang memadai.  

Dibalik dukungan yang diterima, proses belajar-mengajar di SMP 

Kanisius Muntilan tidak lepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat 

keberhasilan sekolah, antara lain: (1) Kondisi Keuangan Yayasan (2) Proses 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan seni musik di Sekolah Dasar (3) 

Motivasi  yang tidak merata dan kebosanan yang muncul dari diri siswa dan (4) 

Kondisi perekonomian keluarga. Dalam hal ini sekolah tetap berusaha untuk 

mengatasi masalah itu, supaya pengaruhnya tidak menghambat dalam 

kelangsungan proses belajar-mengajar, sehingga tujuan yang direncanakan dapat 

dicapai. Sehingga niat dan bakat siswa dapat dikembang lebih baik.    

B. Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dan melihat kenyataan 

yang ada dapatlah peneliti memberi saran sebagai berikut: Bagi SMP Kanisius 

Muntilan Kabupaten Magelang hendaknya terus mengembangkan potensi yang 

dimiliki dengan dukungan berbagai komponen terdiri dari faktor intern ( Yayasan 

Kanisius Cabang Magelang, Kepala Sekolah, guru mata pelajaran pendidikan seni 

musik, siswa dan prasarana/sarana) maupun faktor ekstern (Dinas Pendidikan 

Kecamatan maupun Kabupaten Magelang dan lingkungan masyarakat/ orang tua 

siswa) serta meningkatkan kualitas hasil dalam bidang seni khususnya paduan 
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suara yang dapat dijadikan salah satu sarana dalam meningkatkan fungsi sosialnya 

terhadap masyarakat di sekitarnya. Anak-anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa melihat 

latar belakang status sosial, ekonomi dan agama. Karena mereka adalah pribadi 

yang harus berkembang sesuai dengan kemampuannya dan anak bangsa yang 

harus dibimbing menjadi orang dewasa yang aktif, kreatif dan bertanggungjawab.
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35 
CATATAN LAPANGAN 

CL. 01 
 

   Wawancara :  Rabu, 12 Oktober 2005 
   Informan :  Bp. St. Daruno Agustian (KTU) 
   Waktu  :  Jam, 09.10 – 10.20 
   Tempat :  Ruang Kantor Tata Usaha SMP Kanisius 
 

Pada hari ini Rabu 12 Oktober 2005, peneliti menemui kepala sekolah SMP 
Kanisius Muntilan, guna menyampaikan surat ijin penelitian. Peneliti diterima 
oleh bapak Daruno sebagai KTU, lalu bertemu dengan bapak kepala sekolah. 
Peneliti diterima dengan baik serta diberi ijin secara lesan oleh bapak kepala 
sekolah dan bapak ibu guru yang lain, lalu dipersilahkan melaksanakan tugas 
penelitian ini sesuai yang diperlukan. Sesudah menyampaikan keperluan yang 
berhubungan dengan penelitian dengan bapak kepala sekolah , maka kesempatan 
ini pula peneliti gunakan untuk mengadakan wawancara dengan bapak Daruno 
sebagai KTU  dan juga sebagai salah satu staf senior di SMP Kanisius Muntilan. 
Kebetulan beliau tidak begitu sibuk maka wawancara dimulai dan hasilnya dapat 
ditranskripkan sebagai berikut: 
 

 

P : Selamat pagi pak Daruno…. 

 Terima kasih buat waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya 
pagi hari ini. Karena bapak termasuk salah satu staf TU yang cukup 
lama di SMP Kanisius Muntilan, maka bagaimana sejarah sekolah ini 
pak….? 

KTU : Di SMP Kanisius Muntilan ini sejak awal memang terkondisi, karena 
nampaknya menjawab kebutuhan masyarakat, dalam event-event 
tertentu, misalnya ditingkat kabupaten dalam perayaan hari-hari nasional 
itu, pasti yang namanya paduan suara pasti digunakan. Dari situ bermula 
sekolah ini ingin mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang kedua 
ada beberapa lembaga selain dinas pendidikan yang juga sering 
menggunakan kebutuhan itu misalnya lembaga lain yang punya hajat ya 
itu nampaknya paduan atau vokal biasanya juga digunakan. Dari situ 
kami semacam mengembangkan potensi, menjawab kebutuhan 
masyarakat itu. Paduan suara khususnya dari seni musiknya itu. 
Kebetulan juga ada masyarakat yang sering membutuhkan dalam event-
event/momen-momen tertentu seperti hajatan pernikahan/perkawinan itu 
di lingkungan sekolah itu juga membutuhkan. Sehingga nampaknya itu 
menjadi rekanan, rekanan kerja, kami punyai produk atau hasil dari seni 
itu lalu masyarakat membutuhkan. Nampaknya sampai disitu pak. 
Kebetulan juga kami mempunyai beberapa guru yang punya potensi 
untuk pengembangan itu. 
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P : Jadi peran serta SMP ini sangat aktif dimasyarakat ya pak. Kelihatannya 
anak-anak juga yang masuk disini mempunyai dasar musik yang tinggi 
juga. Bagaimana selama ini, selain gurunya yang aktif mungkin juga ada 
pengamatan dari bapak masalah minat yang mau masuk ke sekolah sini. 

KTU: Nampaknya musik/seni, seni musik atau paduan suara dari lingkungan 
sekitar itu membutuhkan. Ada beberapa lingkungan/masyarakat 
kelompok-kelompok masyarakat di sekolah ini secara tidak sadar itu 
kadang-kadang saat-saat tertentu butuh kegiatan musik itu, atau 
membutuhkan hasil dari seni musil itu, sehingga orang tua punya 
kepentingan kedepan kadang-kadang menyekolahkan ke Kanisius itu 
bukan dalam rangka pengembangan untuk akademik saja, tapi juga dari 
segi yang lain, sehingga dua-duanya mendapat meskipun di sekolah ini 
juga pengembangan mutu akademis diprioritaskan, tapi juga tekanan 
dari seni musik juga dikembangkan. Dua-duanya dikembangkan. 

 
P : Jadi……. Dalam bidang seni musik yang dikembangkan khususnya 

adalah vokal/paduan suara. Adakah dampak positif/negatifnya apa 
terhadap perkembangan sekolah ini dengan adanya potensi yang 
muncul. 

KTU : Masyarakat sering melihat keuntungan bahwa anak-anaknya, siswa yang 
pernah belajar disini kemudian punya pengalaman misalnya punya 
pengalaman perlombaan, pernah mengikuti event-event tertentu pada 
tingkat kabupaten, tingkat propinsi, sehingga orang tua punya 
kebanggaan tersendiri bahwa anak saya pengalaman dibidang itu. 
Terutama itu. 

 Yang kedua juga karena kelompok masyarakat dalam hal ini, 
masyarakat disekitar sekolah itu membutuhkan sehingga kadang-kadang 
punya keinginan bagaimana kalau calon atau anak saya nanti juga punya 
pengalaman-pengalaman  dikelompok lain. Sehingga musik/paduan 
suara akan kebersamaan dari situ juga banyak diperoleh  pelajaran 
bahwa kebersamaan membangun paguyuban seni dan lain-lain itu kan 
bermula dari pengalaman itu. 

 
P : Saya lihat dari sejarah sekolah bahwa SMP Kanisius ini dibawah 

yayasan Kanisus cabang Magelang. Apa hal ini menghambat siswa dari 
agama yang berbeda. 

KTU : Nampaknya belum, bahkan ya maaf…… bahwa kegiatan-kegiatan 
paduan suara tidak hanya siswa kami yang beragama katolik, tapi 
semuanya berminat dan karena seni itu sehingga tidak melihat dari segi 
itu. Ini lebih pada pengembangan pribadi atau kepribadian. Jadi tidak 
ada semacam kelas-kelas atau apa untuk kepentingan itu. 
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P : Jadi kegiatan seni musik ini berlaku untuk semua siswa, berarti tidak ada 
hambatan sama sekali bagi siswa yang beragama lain.  

 Kira perbandingan yang agama katolik dengan agama yang lain. 
KTU : Kami kebetulan 50% - 50%, tapi dari tingkat dilihat dari minat 

mengikuti kegiatan itu tidak ada siswa Kristen, siswa muslim. Tidak ada 
lintas agama, karena sekali lagi bahwa seni itu tidak melihat agama. 
Saya melihatnya disitu. 

 
P : Terima kasih….. jadi betul-betul penerapan bidang seni untuk 

perkembangan potensi pribadi anak, tidak melihat agama. Bagaimana 
peran SMP Kanisius di masyarakat khususnya tugas paduan suara itu 
merupakan suatu rutinitas atau bagaimana pak…. 

KTU : Karena itu menjadi program sekolah, kemudian menjadi rutin karena 
program sekolah tapi dari hal-hal yang rutin kan kedepan kami punya 
harapan bahwa ini menjadi semacam hasil/produk sekolah untuk 
diminati masyarakat. Jangka dekat kami sudah mendapat semacam 
tender/pesanan dari GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk 
kabupaten karena setiap tahun mereka punya hajat munas/apa, sehingga 
kami sudah dipesan. Ini semacam rekanan. Menurut kami, apa yang 
kami kelola, apa yang kami programkan itu ternyata juga diminati. Ini 
yang membuat motivasi kami pengembangan potensi-potensi di sekolah 
kami. 

 
P : Pengembangan ke siswa difokuskan ke siswa kelas berapa ? 
KTU : Memang akhirnya yang berminat kelas I, II, III tapi untuk dalam rangka 

persiapan ujian akhir sekolah mestinya untuk semester terakhir itu anak-
anak kami yang kelas tiga sudah tidak diikutkan dalam kegiatan rutin. 
Seperti ekstrakulikuler dll. Tapi untuk event-event tertentu misalnya 
ditawarkan kelas tiga mau ikut yang silahkan misalnya, kita memperoleh 
job/pesanan untuk tampil dalam event dimana begitu, sejauh tidak 
mengganggu kegiatan belajar mengajar katakanlah hari minggu/hari 
libur, anak-anak kami tawarkan kelas tiga mau ikut atau tidak, hanya 
kelas satu, dua yang mengikuti kegiatan.  

 
P : Bisa dijelaskan selama ini ada dua tenaga pengajar khusus, atau satu 

pengajar seni selain pelajaran pagi mungkin ada penambahan ekstra itu 
bagaimana pak…. Atau untuk kepentingan itu. 

KTU : ya memang  sesuai dengan kurikulum, kami untuk kertakes tentunya 
kesenian itu kami mengambil satu jam pelajaran untuk semua kelas, satu 
jam pelajaran kami mengambil untuk seni musik/paduan suara. Lalu 
kegiatan ekstrakulikuler kami mengambil satu minggu itu dua kali 
kegiatan. Satu hari untuk seni musiknya, satu hari lagi untuk paduan 
suara. Untuk kegiatan ekstrakulikuler dan itu pesertanya juga kelas I, II, 
III. Khusus untuk kelas III ditawarkan yang berminat tapi kelas I, II 
biasanya memang meski ditawarkan anak-anak memang banyak yang 
berminat untuk kegiatan-kegiatan tawaran program sekolah itu. 
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P : Kemungkinan kalau dibuat group begitu, bisa berapa group kalau kelas 
I, II, III, ikut semua… 

KTU : Ada istilahnya kelmpok inti, int yang sering siapkan/siap pakai untuk 
kepentingan/yang dibutuhkan masyarakat, lalu juga ada kelmpok-
kelompok kelas I, II, III dalam rangka kaderisasi. Lalu kegiatan 
ekstrakulikuler itu juga ada yang inti, ada yang persiapan dalam rangka 
tertentu. Juga saat-saat tertentu dalam menghadapi lomba kami juga 
mempersiapkan, meskipun sudah ada kelmpok inti tetapi kalau dalam 
rangka persiapan lomba juga kami masih memilih milih lagi siswa mana 
yang dipersiapkan untuk itu. 

 
P : Bisa dijelaskan bagaimana, dorongan/kerjasama dar bapak kepala 

dengan program musik di sekolah ini, bagaimana? 
KTU : Nampaknya sejak dulu karena itu sudah menjadi program sekolah ya 

tentu kepala sekolah yang punya wewenang untuk menentukan tetapi 
selama ini sudah berbagai kepal sekolah yang menjabat nampaknya 
program itu menjadi keunggulan sekolah. Dalam hal seni musik itu. 

 
P : Jadi pak kepala mendorong sekali, sebagai program unggulan dan tadi 

sudah dijelaskan dampak positif dari masyarakat sehingga orang tua 
mau menyekolahkan di SMP Kanisius ini. Dilihat dari 5 tahun yang 
sudah berjalan sampai tahun 2005 dari 2000. jumlah siswa yang daftar 
cenderung naik dan turun… 

KTU : Ya kami untuk penerimaan siswa baru nampaknya tidak ada kenaikan 
maupun penurunan, jadi ajek saja untuk penerimaan siswa baru 
meskipun tiga tahun yang lalu kami kekurangan siswa dari 4 kelas hanya 
menerima 2 kelas tapi untuk 2 tahun ini kembali lagi ke formasi biasa (4 
kelas) lalu mengenai program sekolah biasanya untuk awal tahun, kami 
menawarkan pada wali murid untuk penyusunan program 
ekstrakulikuler khususnya dan program peningkatan akademis. Kami 
tawarkan beberapa program yang direncanakan oleh sekolah, bila wali 
murid itu menyetujui ya semuanya untuk dilaksanakan tetapi ada 
beberapa harus diberi tekanan begitu kami hanya mengikuti, karena 
program dari sekolah itu hanya tawaran sementara wali murid melalui 
komite sekolah yang sudah berjalan ini mensetujui atau memilah mana 
yang harus dilaksanakan. 

 
P : Ekstra berjalan seminggu 2 kali untuk seni musik 1 x seni musik 1 x 

paduan suara.Keikutsertaan siswa dalam menghadiri ekstra kurikuler 
bagaimana ? 

KTU : Ya karena ini program minat, berdasarkan minat siswa kalau anak itu 
berminat ya ajek. Misalnya untuk paduan suara kami butuh sekitar 30-
40, setiap datang kira-kira itu karena memang kebetulan tawaran itu 
yang berminat kalau tidak gak usah pilih saja program yang lain. 
Sehingga khusus untuk paduan suara dan seni musik ya yang berminat.  



173 
 

 

 Sehingga kebetulan rata-rata sekian itu. Sekarang ini ada berbagai 
kegiatan ekstra musik misalnya musik kulintang, gesek dan gitar 
akustik, lalu ada musik gereja sehingga yang berminat itu, sesuai dengan 
pendaftar. Kedatangan anak cukup ajeg. 

 
P : Bisa dijelaskan bagaimana dorongan dari pihak yayasan untuk sekolah 

ini masalah unggulan dibidang seni musik. 
KTU : Sekolah kami sudah semacam menjalankan rencana strategis sekolah 

lima tahun kedepan itu, program yang akan disampaikan ditawarkan 
pada masyarakat apa, khusus untuk program yang semacam unggulan 
ini kan setiap lima tahun sekali ada semacam evaluasi/tinjauan kembali, 
sehingga yang namanya program unggulan sudah ditentukan sejak lima 
tahun sebelumnya. Seperti sekarang ini tahun 2006 nanti kita akan 
membuat semacam strategis lima tahun kedepan, bagaimana program 
unggulan selama ini yang sudah dilaksanakan oleh sekolah itu ditinjau 
kembali bersama dengan komite sekolah dan yayasan penyelenggara 
sekolah. 

 
P : Jadi pihak yayasan tetap mendukung. Bagaimana tenaga pengajar mata 

pelajaran seni musik di sekolah ini dalam melaksanakan tugasnya.. 
KTU : Kebetulan kami punya 2 orang yang berpotensi untuk menangani dalam 

bidang seni musik. Yang satu sebagai guru tetap yayasan dan yang satu 
guru tidak tetap. Yang guru tetap itu meskipun dari segi latar belakang 
pendidikan tidak mendukung, tapi dari prestasinya itu sehingga ia 
memang kebetulan saja punya dedikasi untuk dibidang seni, sementara 
guru tetap meskipun juga dari awal dulu punya pengalaman sebagai 
menyanyi sebagai vokalis baikan punya prestasi di tingkat nasional 
sebagai penyanyi keroncong ini menjadi modal bagi kami bagaimana 
mengelola program kegiatan seni ini menjadi program unggulan. Dan 
juga kebetulan tenaga-tenaga ini rata-rata punya prestasi yang lebih 
dibandingkan dengan yang lain. 

 
P : Jadi ada guru tetap, sama guru yang tidak tetap. Dan mereka punya 

potensi yang luar biasa dibidang seni khususnya paduan suara dan vokal. 
 Dalam mengajar khususnya administrasi mereka bagaimana pak? 
KTU : Dari segi administrasi memang kebetulan semua guru ditempat kami 

dituntut administrasi guru harus baik. Itu memang sudah tuntutan dari 
sekolah maupun penyelengara sekolah dalam hal ini yayasan, sementara 
dari segi pengalaman mengajar/mendampingi siswa guru-guru yang 
kami punya kebetulan punya kemampuan. Salah satu contoh karena 
setiap kali even-even tertentu atau pertandingan/perlombaan yang 
dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh sekolah sehingga 
mmebuktikan kami juga itu kemampuan mereka sebagai 
pendamping/pelatih. 
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P : Tidak hanya aktor dikelas tetapi dibuktikan dengan hasil yang diperoleh. 
Dilihat dari profil sekolah banyak prestasi yang dicapai oleh sekolah. 
Kira-kira sebagian besar itu pengaruh dari pihak mana ? 

KTU : Mungkin karena kondisi, jadi saya masuk stahun 80an dari guru yang 
menangani tentu sampai sekarang sudah banyak sekali, terutama dalam 
bidang seni. Pengalaman kami itu setiap kali mengikuti even lomba atau 
pertandingan di tingkat kabupaten atau propinsi kami selalu punya 
prestasi bagus. Ini juga salah satunya bukan kemampuan guru, nyatanya 
gurunya gonta ganti selalu berganti pendampin atau pelatih, anak-anak 
kami punya prestasi yang membanggakan. Dari tahun 80an sampai 
sekarang yang saya rekam itu sampai sekarang selalu membanggakan 
prestasinya ada juga pernah orang mengatakan, bukan karena gurunya, 
tapi karena factor kondisi lingkungan terbentuk satu program sudah 
berjalan, program sekolah ada program unggulan sehingga meskipun 
berganti pendamping / pelatih / gurunya nyatanya salah satu guru kami 
begitu melatih disekolah tertentu punya prestasi yang bagus. Ini ada dua 
pendapat yang saling bertentangan tapi ini bukti bagi prestasi yang kami 
peroleh. 

 
P : Kondisi sekolah dalam arti strategi cukup bagus sehingga siapapun yang 

mengajarnya untuk mencapai suatu prestasi tidak begitu kesulitan, 
apalagi didukung gurunya yang berpotensi. Sekolah sudah punya standar 
khusus untuk merekrut staf pengajar khususnya pengajar mapel seni 
musik. 

 Terima kasih buat waktu dan informasi yang riil bagi penelitian kami. 
 Selamat siang pak.  
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CATATAN LAPANGAN 

CL.02 
 

  Observasi  :  Rabu, 12 Oktober 2005 
                        Kegiatan             :  KB-M Mata Pelajaran Seni Musik  
                                                               (Pak Prasojo )  
                        Waktu                         :  Jam 12.00 – 12.45 
                        Tempat             :  Kelas VIII B SMP Kanisius Muntilan 
                        Peserta                         :  Siswa Kelas VIII B ( 35 siswa ) 
 
Observasi ini dilaksanakan setelah wawancara dengan bapak Daruno sebagai 
KTU, kebetulan hari ini ada jadwal mata pelajaran seni musik, peneliti 
memanfaatkan waktu yang ada untuk mengadakan observasi KB-M mata 
pelajaran seni musik di kelas VIII B pada jam ke 7 (jam 12.00-12.45). Hasil 
rekaman dari observasi KB-M mata pelajaran seni musik dapat disajikan dalam 
video tape dan transkrip sebagai berikut. 
 
 
 Suasana kelas VIII B cukup tenang dan semakin cerah tatkala pak Prasojo 
sebagai guru mata pelajaran seni musik memasuki kelas VIII B. Saat itu pak 
Prasojo menyampaikan materi dengan pokok bahasan teknik vokal atau olah 
vokal. Sebagai awal perjumpaan beliau menyampaikan salam dan menanyakan 
kondisi siswa secara keseluruhan. Lalu masuk dalam materi yang pokok. Materi 
hari ini masuk dalam materi paduan suara tahap keempat, tahap-tahap sebelumnya 
sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. 
 Tahap keempat ini menekankan pada kejelasan ucapan atau artikulasi. 
Membicarakan artikulasi, ucapan yang jelas maka siswa harus mengetahui 
terlebih dahulu (1) Adanya huruf hidup (vokal) contoh: a, e, i, o, u (2) Adanya 
huruf hidup umlaut contohnya u, o, a (3) Adanya huruf bunyi rangkap contohnya 
ai, au, oi, ua, dst (4) Adanya huruf mati (konsonan) contohnya b, c, d, n, m dst (5) 
Adanya huruf mati rangkap contohnya ks, ts, st, ny, ng, dst. Penerapan teknik 
artikulasi harus di landasi keluwesan rahang, keluwesan bibir, keluwesan lidah 
(lidah diusahakan tidak tertarik kebelakang dan ujung lidah hendaknya 
menyentuh gigi bawah) dan keluwesan rongga mulut.  
 Mempraktekkan semua itu pak Pras memakai sarana pendukung yaitu 
keyboard untuk mengambil nada (ketepatan nada), dan memakai contoh lagu 
“Satu Nusa Satu Bangsa”. Sebelum praktek artikulasi, siswa diberikan pemanasan 
terlebih dahulu kurang lebih sepuluh menit, lalu menjelaskan hal-hal yang penting 
di lagu Satu Nusa Bangsa. Sesudah itu mengajak siswa untuk berdiri dan 
menyanyikan bagian-bagian yang dianggap penting dalam lagu itu. Hal ini 
diulang beberapa kali supaya siswa lebih mendalami. Bagian-bagian yang penting 
sudah dinyanyikan dengan baik, maka siswa di suruh menyanyikan sebuah lagu 
Satu Nusa Satu Bangsa dengan artikulasi yang tepat.  
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 Sesudah itu pak Pras mengevaluasi perkelompok, sehingga dapat 
diketahui bagian mana yang sudah dikuasai atau bagian mana yang belum 
dikuasai.    Kalau  toh  masih  ada  yang  belum  bisa,  maka  pak  Pras  sudi  
membimbing dan mengarahkan siswa tersebut sampai benar. Untuk mengakiri 
KB-M maka anak diminta berdiri bersam-sama lalu  semua menyanyikan lagu 
“Satu Nusa Satu Bangsa” dari awal sampai akhir. Sebelum meninggalkan kelas 
pak Pras mengingatkan bagian-bagian penting dalam artikulasi, menyampaikan 
tugas untuk minggu depan dan tak lupa pak Pras menyampaikan salam, lalu bel 
berbunyi tanda waktu habis pak Pras meninggalkan kelas dan siswa-siswa 
melanjutkan jam ke delapan.           
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CATATAN LAPANGAN 
CL.03 

 
  Observasi :  Jumat, 21 dan Selasa, 25 Oktober 2005 

Kegiatan :  Kegiatan Ekstrakurikuler Paduan Suara  
               (Pak Prasojo )  

Waktu  :  Jam 11.00 – 12.00 
Tempat :  Ruang Musik SMP Kanisius Muntilan 
Peserta :  Siswa Kelas VII dan VIII  ( 55 siswa ) 

 
Observasi ini dilaksanakan setelah selesai jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler 
paduan suara di laksanakan pada hari Selasa dan Jumat selesai jam pelajaran, 
diikuti kurang lebih 55 siswa. Dibimbing langsung oleh bapa Prasojo. Hasil 
rekaman dari observasi kegiatan ekstrakurikuler paduan suara ini dapat disajikan 
dalam video tape dan transkrip sebagai berikut. 
 
Kegiatan ekstrakurikuler kali ini menyampaikan tahapan-tahapan dalam 
mempelajari  materi paduan suara dari teknik vokal, tehnik dirigen  sampai seleksi 
menjadi anggota inti.  
 
Tehnik Vokal 
 
Dalam tehnik vokal ada beberapa tahapan yang harus dipelajari : 

1. Tehnik Pernafasan  
Disampaikan, dijelaskan dan diperagakan di depan siswa-siswa bagaimana 
tehnik pernafasan diafragma itu. Siswa menirukan dan merasakan. Karena 
tehnik pernafasan ini yang baik untuk menyanyi. 
  

2. Vokalisi 
Vokalisi adalah suatu bentuk pemanasan suara yang biasanya dilakukan 
sebelum menyanyikan lagu dengan tujuan agar siswa dapat menyanyikan 
nada-nada dalam lagu tersebut secara tepat dan benar. Sebagai contoh 
yang dilakukan dalam vokalisi adalah humming (bergumam) dan 
Ng….ngo/aung…..ngo 
 

3. Notasi 
Siswa dituntut mempunyai kemampuan membaca notasi, karena hal ini 
sanagt mempengaruhi ketepatan nada dan kecepatan berlatih. 
 

4. Artikulasi 
Membicarakan artikulasi, ucapan yang jelas maka siswa harus mengetahui 
terlebih dahulu (1) Adanya huruf hidup (vokal) contoh: a, e, i, o, u (2) 
Adanya huruf hidup umlaut contohnya u, o, a (3) Adanya huruf hidup 
rangkap contohnya ai, au, oi, ua, dst (4) Adanya huruf mati (konsonan) 
contohnya b, c, d, n, m dst (5) Adanya huruf mati rangkap contohnya ks, 
ts, st, ny, ng, dst.  
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Penerapan teknik artikulasi harus di landasi keluwesan rahang, keluwesan 
bibir, keluwesan lidah (lidah diusahakan tidak tertarik kebelakang dan 
ujung lidah hendaknya menyentuh gigi bawah) dan keluwesan rongga 
mulut.  
 

5. Interpretasi lagu 
Siswa diharapkan dapat memahami isi/tema lagu, sehingga dapat 
menyampaikan lagu itu dengan benar dan baik. Penjiwaan yang terencana 
dan diberi tanda, berdasarkan pemahaman dan penghayatan terhadap lagu 
itu akan lebih memperindah lagu. 
 

6. Ekspresi 
Siswa diharapkan dapat membawakan lalgu sesuai dengan karakter dari 
suatu lagu. Contoh : dolce : halus, bravura : gagah dsb.   

 
Tehnik Dirigen 
Selain diberi materi masalah menyanyi dalam paduan suara, siswa-siswa juga 
diberikan materi masalah memimpin lagu/dirigen. 
Dirigen adalah seorang pemimpin dalam suatu paduan suara. Sebagai seorang 
dirigen ia harus dapat menguasai: 

a. Paham dan mengerti tujuan memimpin 
Yaitu mengungkapkan isi dan tema lgu, birama, tempo, nafas, dsb. 

b. Menguasai tehnik memimpin 
Menguasai semua tanda-tanda dalam musik, menguasai sikap memimpin 
dan harus menguasai tanda-tanda birama dan pola gerakan tangan.   

 
Seleksi  
Setelah semua materi paduan suara disampaikan pada siswa yang mendaftar 
ekstrakurikuler paduan suara, maka tiba saatnya untuk diadakannya seleksi. 
Tujuan dari seleksi adalah mencari anggota baru untuk di tempatkan pada anggota 
paduan suara inti. Paduan Suara inti adalah paduan suara yang siap pakai 
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh gereja, sekolah, dinas, masyarakat ataupun acara-
acara lomba. Pelaksanaan seleksi kegiatan ekstrakurikuler paduan suara sebagai 
berikut: setiap siswa diminta maju satu persatu untuk menyanyikan sebuah lagu 
yang sudah dipelajari sebelumnya dengan tehnik vocal yang baik dan memberi 
aba-aba dengan benar. Dari kurang lebih 55 siswa yang lolos dalam seleksi ada 40 
siswa.  
 Demikian kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di SMP Kanisius 
Muntilan. 
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OBSERVASI KEGIATAN MUSIK KOLINTANG 
 

Pada salah satu ruang di SMP Kanisius terdapat satu set alat musik kolintang yang 
siap dimainkan, dalam arti alat musik ini sering digunakan oleh siswa-siswi 
latihan maupun pentas. Musik kolintang, salah satu kegiatan ekstrakurikuler 
musik yang diadakan di SMP Kanisius yang dilaksanakan pada siang hari pukul 
13.30 setelah kegiatan belajar-mengajar di pagi hari. Kegiatan ini dibimbing oleh 
Bapak Prasojo. Musik kolintang juga diminati oleh siswa siswi SMP Kanisius. 
Dalam satu kelompok terdiri dari tujuh orang siswi pemegang alat musik dan 
dapat digabung dengan satu vokalis atau paduan suara. Permainan musik 
kolintang dapat dijadikan musik pengiring dan musik instrumental. Musik 
kolintang sering dimanfaat untuk mengisi acara di gereja maupun pentas seni di 
sekolah sendiri.   
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OBSERVASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER ANSAMBEL MUSIK 
 

Ansambel musik merupakan salah satu yang mengisi dalam kegiatan 
ekstrakurikuler musik pada siang hari. Di bawah bimbingan Ibu Pinarti kegiatan 
ini melibatkan enam belas siswa dalam satu kelompoknya, ada 9 siswa  
memainkan recorder, 3 siswa memainkan gitar akustik, 2 siswa memainkan 
gokenspil,1 siswa memainkan keyboard (pianika) dan 1 siswa sebagai dirigen.  
Ansambel musik juga mendapat perhatian dan diminati oleh siswa untuk 
mengikutinya. Ansambel musik juga dimanfaatkan dalam mengisi acara di gereja 
dan acara-acara pentas seni di sekolah sendiri. 
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OBSERVASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MUSIK BAND 
 

Kegiatan ini diadakan pada bulan Januari 2006. Sekolah mengadakan satu set alat 
musik band salah satunya untuk memenuhi permintaan dari siswa yang berminat 
dan akan menekuninya. Tanpa disadari oleh sekolah, siswa sudah mengadakan 
latihan sendiri dengan menyewa di luar, sehingga sewaktu ada pentas seni kelas 
yang diadakan bulan Desember 2005 muncul lebih dari 4 kelompok musik band 
yang dapat menamilkan kebolehan mereka. 

 

 
       1 
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CATATAN LAPANGAN 
CL.04 

 
  Wawancara  :  Rabu, 21 Desember 2005 

            Informan             :  Nana dan Tyas (siswa kelas VIII ) 
                        Waktu                         :  Jam 10.10 – 10.35 
                        Tempat             :  Ruang Musik SMP Kanisius Muntilan 
 
Wawancara ini dilakukan dengan perwakilan siswa kelas VIII SMP Kanisius 
Muntilan. Peneliti sengaja memanggil siswa tersebut secara acak. Saya 
mengambil lokasi di ruang musik karena situasinya tenang selain itu tidak asing 
buat siswa karena setiap kegiatan musik memakai ruang tersebut. Sehingga siswa 
tidak merasa canggung, malu bahkan takut. yang nantinya dapat berpengaruh 
pada hasil wawancara. Setelah situasi memungkinkan untuk melakukan 
wawancara akhirnya wawancara dimulai dan hasilnya dapat ditranskripkan 
sebagai berikut: 
 
P : Selamat siang anak-anak? Terima kasih buat waktunya, dan saya 

berharap anak-anak jangan tegang atau takut. Silahkan nanti kalian 
sampaikan yang kalian ketahui saja. Mengikuti pembelajaran  di 
SMP Kanisius ini kurang lebih satu setengah tahun berjalan. 
Bagaiamana, Nana mengikuti dan menikmati mata pelajaran seni 
musik yang sudah berlangsung? 

S1 : Ya senang, kalau clelekan ya dimarahi oleh pak Pras. 
 
P : Intinya senang ya? Maksudnya senang itu bagaimana, coba bisa 

dijelaskan? 
S1 : Senang dalam arti pelajarannya yang diberikan sama bapak guru 

itu mudah ditangkap, runtut, dan bervareasi, ya pokoknya kadang-
kadang serius, tapi juga bercanda sampai tertawa. Kalau pas ada 
apa gitu sering bergurau, jadi gak spaneng gitu lho.  

 
P : Dalam menyampaikan materi pelajaran bagaimana? 
S1 : Ya enak, mudah diterima oleh siswa. 
 
P :  Kalau sudah senang dengan pelajarannya, bagaimana niat dan 

minat Nana terhadap pelajaran seni musik? 
S1 : Ya lumayan besar minatnya, dulu itu waktu masuk sini katanya 

Kanisius itu suka juara-juara di tingkat kabupaten dan tingkat 
propinsi, koornya. 

 
P : Kalau menurut Tyas, bagaimana kesannya terhadap pelajaran 

pendidikan seni musik yang disampaikan? 
S2       : Kalau dari materinya, kadang-kadang cukup susah, tetapi kalau   

pada praktek musiknya menyenangkan karena bisa 
mengekspresikan, apa namanya perasaan kita dalam musik 
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P : Jadi pak Pras itu bisa membawakan materi yang sulit sekalipun 
dalam praktek musik yang menyenangkan. 

S2 : Ya 
 
P :  Coba disampaikan, bagaimana cara mengajarnya selama ini ? 
S2 : Kalau pak Pras waktu paduan suara pertama kali dilakukan 

pemanasan supaya, anggota paduan suara bisa rilek dalam latihan 
tersebut. Kemudian diajarkan lagu-lagu yang baru, dan setelah itu 
dilatih oleh pak Pras sehingga siswa-siswa yang dilatih bisa 
mencerna lagu itu. 

 
P : Jadi ada tahapan-tahapan yang disampaikan oleh pak Pras. Sampai 

hari ini kurang lebih satu setengah tahun, saya kira ada komentar 
Tyas positif atau yang negatif, coba disampaikan… 

S2 : Kadang-kadang kalau pak Pras, yang negatif itu misalnya pak Pras 
ada masalah kalau waktu melatih suka-suka marah-marah. Tapi 
kalau positifnya siswa-siswa yang ikut paduan suara itu bisa 
diajarkan lagu-lagu yang baru, dan juga mengajarkannya dengan 
sangat baik. 

 
P : Menurut Tyas, pelajaran musik ini perlu diteruskan, atau dikurangi 

jamnya, atau ditambah jamnya….. 
S2 : Menurut saya, pelajaran musik itu harus ditambah, karena musik 

itu penting bagi kehidupan manusia. 
 
P : Penting bagi kehidupan manusia, contohnya bagaimana… 
S2 : Musik itu bisa membuat kita itu melepaskan kesal kita terhadap 

alat-alat musik itu sendiri. Dalam arti bisa mengekspresikan lewat 
musik. 

 
P : Menurut Tyas waktu untuk pelajaran seni musik perlu ditambah. 

Selam ini kegiatan ekstra musik apa yang diikuti.. 
S2 :  Paduan suara dan musik. 
 
P : Kegiatan ekstra musik ada berapa macam disekolah ini? 
S2 : Ekstranya ada gitar, keyboard, kulintang, seruling, paduan suara. 

Banyak kok… 
P : Bagaimana guru-guru yang mengajar ekstra itu, menurut Tyas? 
S2 : Baik, karena mereka itu sabar mengajarnya kan soalnya siswa di 

sini terkenalnya ramai, tapi bisa dijinakkan lah, dikendalikanm 
maksudnya. 

 
P : Buat Nana, kegiatan ekstranya bagaimana, apa yang menarik ? 
S1 : Kalau menurut saya yang menarik adalah koornya dan kulintang, 

oleh sebab itu saya ikut itu. 
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P : Menurut Nana, bagaimana sekolah ini memperhatikan mata 
pelajaran pendidikan seni musik? 

S1 : Sekolah memilih guru-gurunya untuk musik yang baik, lalu kalau 
ada alat-alat musik yang diminati anak-anak, lalu mengajukan usul 
ada ekstra gitar misalnya maka sekolah mengadakan. 

 
P : Dukungan dari sekolah sangat dirasakan oleh anak-anak, dari 

penguru yayasan, kepala sekolah serta guru-gurunya. Sarana untuk 
pelajaran seni musik yang sudah dimiliki apa saja di sini…. 

S1 : Cukup lengkap…ada keyboard, gitar banyak, seruling, kulintang, 
ada juga biola tapi jarang dipakai. 

 
P : Pemberian tugas dari guru mata pelajaran seni musik, bagaimana 

menurut Tyas mungkin dapat disampaikan… 
S2 : Menyenangkan, dulu waktu saya kelas satu ada tugas lomba di 

vanlid dapat dilaksanakan dengan baik, karena anggota paduan 
suara itu bisa bekerja sama, lalu kalau tugas sehari-hari kadang-
kadang tugas di gereja, kadang-kadang untuk untuk koor sendiri. 

 
P : Sampai hari ini mungkin ada tugas-tugas yang sudah dan yang 

akan dilaksanakan oleh kelompok paduan suara inti, bagaimana 
menurut Nana? 

S1 : Kalau pas di kelas satu pernah di Vanlid seperti yang dikatakan 
Tyas tadi, tugas di gereja mingguan kerap kali dilaksanakan, terus 
pas ada acara pernikahan salah satu orang tua murid sini juga 
diminta dari sini koornya, yang akan dilaksanakan itu, ayang 
lagunya kemarin sudah latihan buat nanti di pendopo kabupaten 
Magelang, untuk acara raker GAPENSI (Gabungan Pengusaha 
Konstruksi). 

 
P : Bagaimana kegiatan-kagiatan semacam itu memberatkan apa dak, 

atau mengganggu pelajaran yang lain?  
S1.2 : Tidak…. 
 
P : Tidak mengganggu pelajaran yang lain, mungkin dapat 

disampaikan bagaimana maksudnya menurut Tyas... 
S2 : Selain saya berusaha membagi waktu dengan baik, juga gurunya 

dapat membagi waktu. Waktu latihan koor ambil waktu pulang 
sekolah, kalau dak ya pas hari libur, tidakgurangi waktu-waktu jam 
pelajaran yang lain.  

 
P : Bagaimana pak Pras atau guru musik yang lain dalam mengelola 

kelasnya, menurut Nana? 
S1 : Ya, kalau mengelola kelas itu pasti gurunya harus sabar, pak Pras 

dapat menguasai kondisis kelas. Bisa tenang. 
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P : Bagaimana dukungan dari orang tua, menurut Tyas? 
S2 : Waktu koor itu kan ada lomba ya, orang tua itu bangga melihat 

anaknya dapat bertanding dengan sekolah yang lain. 
S1 : Orang tua saya mendukung, karena orang tua saya juga ikut 

anggota padauan suara di gereja. 
 
P : Selama ini ada orang tua murid yang komplin masalah latihan ? 
S1.2 : Belum pernah dengar.   
 
P : Cara pengambilan nilai untuk akhir pembelajaran itu bagaimana.. 
S1 : Suruh menyanyi sendiri di depan, langsung dinilai, begitu. 
 
P : Kalau kegiatan ekstrakurikuler bagaimana penilaiannya ? 
S1 : Dinilai secara kelompok, misalnya kelompok musik kulintang, 

kelompok musik ensambel…. 
S2 : Langsung praktek pakai alat musik tersebut.  
 
P : Terima kasih buat Nana dan Tyas yang sudah menyediakan 

waktunya untuk wawancara kali ini.    
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CATATAN LAPANGAN 
CL.05 

 
   Wawancara :  Rabu, 21 Desember 2005 

Informan :  Viki dan Sari (siswa kelas VIII ) 
Waktu :  Jam 11.30 – 12.00 
Tempat :  Ruang Musik SMP Kanisius Muntilan 

 
Wawancara ini dilakukan sesudah melakasanakan wawancara dengan perwakilan 
siswa kelas VIII SMP Kanisius Muntilan pada tahap pertama. Sama dengan tahap 
pertama, saya mengambil lokasi di ruang musik karena situasinya tenang selain 
itu tidak asing buat siswa karena setiap kegiatan musik memakai ruang tersebut. 
Sehingga siswa tidak merasa canggung, malu bahkan takut. yang nantinya dapat 
berpengaruh pada hasil wawancara. Setelah situasi memungkinkan untuk 
melakukan wawancara akhirnya wawancara dimulai dan hasilnya dapat 
ditranskripkan sebagai berikut: 
 
P : Selamat siang buat kalian berdua, terima kasih buat waktunya dan 

mohon santai saja, gak usah tegang. Apa yang bisa disampaikan itu 
aja yang diutarakan. Bagaimana pendidikan seni musik di SMP 
Kanisius ini, menurut Viki ? 

S3 : Menurut saya  pendidikan seni musik di SMP Kanisius ini bagus, 
karena gurunya juga baik mengajarnya. Tetapi saya tidak ikut 
kegiatan ekstranya. 

 
P : Kenapa Viki tidak mengikuti kegiatan paduan suara / ekstranya. 

Apa penyebabnya ? 
S3 : Menurut saya kelihatannya pak Pras itu serem, suka marah-marah.  
 
P : Marah-marah ya, apa ini maksudnya, coba bisa di jelaskan ? 
S3 : Sering ada yang tidak memperhatikan lalu dimarahi. 
 
P : Pada dasarnya Viki dengan pelajaran pendidikan seni musik ini 

bagaimana, coba dijelaskan ! 
S3 : Ya, sebetulnya suka tetapi kurang tertarik sama ekstranya. 
 
P : Kegiatan ekstra musik banyak macamnya, kok tidak milih salah 

satu yang paling disenangi buat Viki.. 
S3 : Karena kan sering waktu pulang sekolah ekstranya, mendingan 

pulang dari pada ikut ekstra. 
 
P : Dari sekian banyak kegiatan ekstra musik sama sekali tidak ada 

yang menarik buat Viki.. 
S3 : Sebetulnya ada, saya suka bermain gitar. 
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P :  Kok dak meluangkan waktu untuk bermain gitar.. 
S3 : Karena kalau salah, takut dimarahi  oleh pak Pras. 
 
P :    Bagaimana pendidikan seni musik di SMP Kanisius, menurut Sari 

? 
S4 : Cukup bagus, karena gurunya cukup ramah dan baik. Mengajarnya 

cukup tegas. 
 
P : Menurut Sari masalah senang tidaknya dengan pembelajaran seni 

musik itu bagaimana ? 
S4 : Ya kalau senangnya bisa menyanyi bersama teman-teman, kalau 

susahnya takut dimarahi oleh pak Pras. 
 
P : Coba Viki dapat sampaikan bagaimana cara mengajar guru-guru 

pendidikan seni musik selama ini ? 
S3 : Cara mengajarnya baik, kalau di kelas itu biasanya suruh menyanyi 

bareng-bareng, lalu kalau ada yang tidak memperhatikan itu sering 
dimarahi. 

 
P : Kira-kira ada tindakan-tindakan tertentu kalau ada yang dak benar 

dalam menyanyinya.. 
S3 : Paling cuma dibentak, lalu disuruh mengikuti cara yang benar dan 

mengikuti teman-teman yang lain. 
 
P : Coba Sari dapat sampaikan bagaimana cara mengajar guru-guru 

pendidikan seni musik selama ini ? 
S4 : Ya caranya tegas pada murid-murid, tapi kalau ada yang 

memperhatikan atau ribut sendiri dibentak lalu disuruh menyanyi 
sendiri. 

 
P : Kalau dilihat secara umum cara mengajarnya dari awal sampai 

akhir bagaimana menurut kalian ? 
S3 : Bagus tegas. 
S4 : Bagus dan tegas 
 
P : Menurut Sari, caranya mengajar itu urut/sistimatis atau tidak, coba 

jelaskan.. 
S4 :  Ya urut. Kan pertama mencatat solmisasi do re mi fa sol la si do, 

lalu disuruh menyanyikan do re mi fa sol la si do atau nanti  
menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. 

  
P : Kalau mengajar di kelas guru pendidikan seni musik suka 

membawa alat-alat musik ? 
S3 : Biasanya membawa gitar dan seruling. 
S4 : Juga membawa keyboard. 
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P : Cara penilaiannya dilaksanakan dengan cara bagaimana menurut 
Viki? 

S3 : Biasanya menyuruh maju satu persatu untuk menyanyi lalu baru 
dinilai, nanti yang bagus dipilih untuk masuk koor inti. 

 
P : Kalau menurut Sari bagaimana ? 
S4 : Berkelompok lalu menyanyi bersama, dinilai secara kelompok 
 
P : Nilai pendidikan seni musik waktu kelas I naik kelas II berapa ? 
S3 :  Nilai saya 7 

      S4 :  Sama, saya juga 7   
 

P :  Terima kasih sekali lagi buat waktunya dan sukses selalu….. 
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CATATAN LAPANGAN 
CL.06 

 
   Wawancara :  Rabu, 21 Desember 2005 

Informan :  Nia dan Dista (siswa kelas VII ) 
Waktu :  Jam 12.15 – 12.40 
Tempat :  Ruang Musik SMP Kanisius Muntilan 

 
Wawancara ini dilakukan sesudah melaksanakan wawancara dengan perwakilan 
siswa kelas VIII SMP Kanisius Muntilan pada tahap kedua. Sama dengan tahap 
pertama, saya mengambil lokasi di ruang musik karena situasinya tenang selain 
itu tidak asing buat siswa karena setiap kegiatan musik memakai ruang tersebut. 
Sehingga siswa tidak merasa canggung, malu bahkan takut. yang nantinya dapat 
berpengaruh pada hasil wawancara. Setelah situasi memungkinkan untuk 
melakukan wawancara akhirnya wawancara dimulai dan hasilnya dapat 
ditranskripkan sebagai berikut: 
 
P : Selamat siang saya ucapkan, dan terima kasih buat waktunya. 

Bagaimana menurut Nia pengajaran pendidikan seni musik di SMP 
Kanisius ini ? 

S5 : Pelajaran seni musik di SMP Kanisius Muntilan diajar oleh pak 
Prasojo. Pelajarannya ya…gak gampang ya gak sulit. 

 
P : Bagaimana menurut Dista ? 
S6 : Pelajaran seni musik di SMP Kanisius Muntilan bagi saya cukup 

menarik, bisa membimbing saya tambah berbakat. 
 
P : Apa maksudnya bakatnya bertambah ? 
S6 : Dulu Dista belum tau teknik menyanyi tetapi waktu ikut ekstra 

paduan suara bisa sedikit-sedikit mengerti, bisa paham gitu. 
 
P : Kalau mengajar di kelas bagaimana bisa disampaikan menurut 

Dista.. 
S6 : Pak Pras itu ya disiplin banget gitu lho, jadi kalau kita belajar agak 

bercanda dikit, misalnya clelekan gitu pak Pras juga marah, tapi 
marahnya beneran gitu lho biar baik kita. 

 
P : Kalau menurut Nia bagaimana ? 
S5 : Ya seneng aja,  bisa tambah pengetahuannya tentang teknik 

menyanyi  teknik bernafas juga pakai diafragma. Dulu kan 
mungkin ngambilnya pakai teknik pernafasan dada tapi kalau 
sekarang dah dikasih tau kalau menyanyi itu pakai teknis 
pernafasan diafragma. 
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P : Bagaimana cara mengajar di kelas, menurut Nia ? 
S5 : Cara mengajar ya tegas misalnya ada anak salah sedikit cepet-

cepet dibetulin supaya tidak mrembet ke yang lain. 
 
P : Pengajaran  musik menurut Dista, waktunya perlu dikurangi atau  
  di tambah coba dijelaskan… 
S6 : Sebenarnya Dista sih maunya ditambah waktunya biar ilmunya 

cepet nangkep, cepet masuk kan ilmu seni musik itu bagi Dista 
berharga banget karena Dista seneng seni musik. 

 
P : Kalau di kelas mata pelajaran seni musik itu diberi waktu berapa 

jam pelajaran? 
S6 : Jadwal biasa hari senen satu jam, tapi kalau kegiatan ekstra kurang 

lebih dua jam. 
 
P : Menurut Nia cukup gak satu jam itu? 
S5 : Menurut saya sih masih kurang banget, karena anak-anak di sini 

masih banyak yang belum bisa gitulah, maunya sih semua anak 
bisa paling tidak sedikit mengerti cara menyanyi. 

 
P : Cara mengajar di kelas itu urut/sistematis atau tidak, bagaimana 

menurut Dista ? 
S6 : Kalau pak Pras yang ngajar  urutannya dari kecil yang gampang-

gampang terus ke yang ke sulit, biar kita mudah, biar tahu dulu. 
 
P : Kalau menurut Nia, bagaimana ? 
S5 : Urut, pertamanya pemanasan dulu a, e, i, o, u terus kalau sudah 

baru menyanyi, menyanyi misalnya separo dulu dari syair lagu, 
lalu dikasih tau yang benar-benar, baru diteruskan sampai selesai. 

 
P : Sarana pembelajaran pendidikan seni musik menurut Dista 

bagaimana di SMP Kanisius ini? 
S6 : Dah cukup, sarana di sini cukup kalau buat Dista, ada gitar, 

keyboard, kulintang, biola. 
 
P : Kalau guru-gurunya bagaimana menurut Nia… 
S5 : Gurunya cukup mendukung 
 
P : Gurunya memang mampu mengajar di bidang itu, bagaimana 

menurut Dista? 
S6 : Mampu, guru-guru mampu dalam bidangnya 
 
P : Bagaimana dukungan dari masyarakat, menurut Nia… 
S5 :  Dulu kita pernah dipanggil untuk acara perkawinan untuk 

menyanyi di gereja. 
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P : Bagaimana kalau orang tuamu, mendukung apa gak? 
S6 : Orang tua Dista mendukung banget, karena Dista disuruh sama 

mama untuk ikut, biar bisa teknik menyanyinya. 
 
P : Penilaian untuk pendidikan seni musik bagaimana ? 
S5 : Ya, kadang-kadang sesuai dengan materinya. 
S6 : Kadang-kadang kalau materi sudah selesai dijelaskan/diberikan, 

maka satu persatu disuruh maju disuruh menyanyi atau membaca 
not. 

 
P : Kegiatan musik yang paling disukai apa, bisa disebutkan… 
S5 : Belajar menyanyi tapi menggunakan teknik-teknik yang benar. 

Pertama kali saya diajari oleh pak Pras, saya seneng sekali bisa 
melakukan dengan baik. 

S6 : Kalau Dista juga sama, yang Dista sukai menyanyi dengan teknik-
teknik yang diajari oleh pak Pras, Dista sering salah tapi Dista 
bangga karena dibenerin jadi Dista jadi ngerti yang bener itu 
bagaimana. 

 
P : Terima kasih buat informasi dan waktunya. Selamat siang. 
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CATATAN LAPANGAN 
CL.07 

 
   Wawancara :  Rabu, 21 Desember 2005 

Informan :  Ria, Fanny, Riyan (siswa kelas VII ) 
Waktu :  Jam 12.50 – 13.20 
Tempat :  Ruang Musik SMP Kanisius Muntilan 

 
Wawancara ini dilakukan sesudah melaksanakan wawancara dengan perwakilan 
siswa kelas VII SMP Kanisius Muntilan pada tahap pertama. Sama dengan tahap 
pertama, saya mengambil lokasi di ruang musik karena situasinya tenang selain 
itu tidak asing buat siswa karena setiap kegiatan musik memakai ruang tersebut. 
Sehingga siswa tidak merasa canggung, malu bahkan takut. yang nantinya dapat 
berpengaruh pada hasil wawancara. Setelah situasi memungkinkan untuk 
melakukan wawancara akhirnya wawancara dimulai dan hasilnya dapat 
ditranskripkan sebagai berikut: 
 
P : Pelajaran pendidikan seni musik di Kanisius itu, menurut Ria 

bagaimana? 
S7 : Menurut sangat bagus untuk perkembangan anak-anak. 
 
P : Bagusnya bagaiamana? 
S7 : Bagusnya bisa melatih vokal seorang anak, dulu di SD saya belum 

bisa bermain kulintang sekarang saya bisa bermain musik 
kulintang 

S8 : Menurut Fanny, perkembangan seni musik di SMP Kanisius ini 
lebih baik dari dulu karena gurunya yang disiplin bisa membuat 
siswa-siswa di SMP Kanisius ini lebih bisa mendalami seni musik 
dengan baik. 

S9 : Menurut Rian, perkembangan pelajaran seni musik di SMP 
Kanisius ini bisa mengembangkan, melatih vokal, melatih 
ketrampilan, di masa depan bisa digunakan. Dulu di SD itu belum 
pernah memegang stik drum itu belum pernah, tetapi mulai di SMP 
Kanisius mau mencoba untuk berlatih lebih maju.  

 
P : Bagaimana adakah pengaruh positif dan negatif terhadap pelajaran 

seni musik, bagaiamana menurut Ria ? 
S7 : Kalau saya sih senang, begitu pula gurunya baik-baik. Kalau 

negatifnya menurut saya tidak ada. 
S8 : Menurut Fanny, positifnya karena gurunya yang disiplin maka 

anak-anak lebih  mendalami. Negatinya anak-anaknya takut ama 
gurunya. 

S9 : Menurut Rian, positifnya menyenangkan anak-anak untuk belajar 
sama guru yang disiplin, yang negatif menurut saya tidak ada. 
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P : Cara mengajar di kelas urut/sistematis atau tidak, bagaimana bisa 
dijelaskan? 

S9 : Menurut Rian, guru mengajar seni musik ini beurutan dari yang 
mudah ke lebih yang sulit. 

S8 : Menurut Fanny, guru mengajar secara urut dari yang mudah ke 
yang sulit 

S9 : Menurut Ria, sama dengan Rian dan Fanny berurutan, dari nada 
yang rendah ke nada yang tinggi. 

 
P : Bagaimana penangan guru waktu mengajar di kelas pada siswa-

siswa yang salah atau kurang memperhatikan? 
S9 : Rian pernah ditegur satu kali, karena saya belum hafal ya seni 

musik dan kunci-kunci itu. Saya senang dengan ditegur saya bisa 
berlatih lebih maju. 

S8 : Fanny pernah ditegur, Saya jadi pengin lebih maju. 
S7 : Ria juga pernah ditegur, saya sadar merasa bersalah terus saya mau 

memperbaiki. 
 
P : Bakat dan minat terhadap pelajaran seni musik, bagaimana ? 
S9 : Saya lebih berminat dan mau mendalami seni musik untuk masa 

depan saya. Saya menonjol di seni suara dan drum 
S8 : Fanny lebih maju di organ dan kulintang 
S7 : Ria juga maju di organ dan kulintang. 
 
P : Sarana untuk mata pelajaran seni musik di SMP Kanisius ini 

bagaimana?  
S9 : Sarana dan prasarana seni musik di SMP Kanisius, sangat 

mencukupi misalnya adanya gitar lebih dari 5  buah, ada seruling, 
dan saya dengar-dengar dari bapak kepala sekolah mau dibelikan 
drum dan alat yang lainnya, alat band. 

 
P : Dukungan masyarakat selama ini untuk SMP Kanisius, bagaiman 

menurut kalian... 
S7 : Menurut Ria, saya kira masyarakat sangat mendukung dengan 

adanya seni musik di sekolah karena dapat membantu para 
siswanya untuk mempelajari setiap alat musik itu sendiri. 

S8 : Menurut Fanny, masyarakat sangat mendukung terlebih musik 
kulintang sering ditampilkan di gereja atau di acara perkawinan. 

S9 : Menurut Rian, dukungan orang tua itu sudah cukup bagi para 
siswa untuk lebih mendalami dan memajukan seni musik di SMP 
Kanisius ini. 

 
P : Pengajar kegiatan seni musik di SMP Kanisius ini siapa saja ? 
S9 : Ada pak Pras, pak Enteng dan bu Pin. Saya kira semuanya saling 

mendukung.  
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P : Kegiatan ekstra musik yang kamu senagi dan ikuti apa? 
S7 : Kalau Ria senang dan ikut kegiatan ekstra musik kulintang. 

Temen-temen Ria lebih dari dua puluh siswa. 
S9 : Kalau Rian ikut ekstra drum, yang mengikuti sekitar 5 sampai 10 

orang. 
 
P : Bagaimana cara menilai kalian selama ini dalam hal musik ? 
S9 : Cara menilainya yaitu melihat kretifitas siswa dalam memainkan 

alat musik itu sendiri. 
S8 : Setiap selesai pembelajaran, anak-anak disuruh maju untuk 

mempraktekkan yang diajarkan. 
S9 : Setiap kelompok disuruh maju menampilkan apa yang sudah 

dilatih oelh kelompok itu. 
 
P : Komentar kalian untuk pelajaran seni musik ini bagaimana … 
S9 : Komentar Rian, pelajaran seni musik ini cukup membantu bagi 

para siswa di SMP Kanisius ini untuk mengembangkan bakatnya. 
Harapan saya adalah semoga dengan ekstra seni musik ini bisa 
mengindahkan nama baik sekolah ini. 

S8 : Menurut Fanny, pelajaran seni musik sangat dibutuhkan karena 
siswa-siswa di SMP Kanisius ini memiliki bakat-bakat seni musik 
sehingga siswa-siswi dapat mengembangkan bakatnya. 

S7 : Menurut Ria, sangat dibutuhkan pelajaran seni musik sehingga 
bakat-bakat anak dapat mengembang. 

 
P : Menurut kalian proses pembelajaran seni musik di SMP cukup 

baik dan harapan kalian pembelajaran seni musik ini berjalan terus. 
Terima kasih buat waktu dan informasinya dari kalian. Selamat 
siang semua…    
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CATATAN LAPANGAN 
CL: 08 

 
  Wawancara :  Rabu, 11 Januari 2006 

  Informan :  Bp. TS. Prasojo (Guru Mata Pelajaran Seni     
                           Musik di SMP Kanisius) 

  Waktu  :  Pukul 08.45 – 10.20 
  Tempat :  Ruang Musik SMP Kanisius Muntilan 
 
Wawancara ini dilaksanakan  dengan  guru mata pelajaran seni musik SMP 
Kanisius, setelah selesai latihan paduan suara untuk mempersiapkan penampilan 
di acara ulang tahun GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi) Kabupaten 
Magelang. Setelah menunggu latihan kira-kira 45 menit saya langsung 
menemuinya. Sedikit ngobrol berbincang-bincang masalah latihan paduan suara 
dan situasi cukup enak, maka wawancara dapat dimulai dan hasilnya dapat 
ditranskripkan sebagai berikut:  
 
P   :   Selamat Pagi Pak?  
       Terima kasih buat waktunya 

          Mohon penjelasannya Bagaimana Manajemen pembelajaran mata                             
pelajaran seni musik di SMP Kanisius?  

         GM  : Yang menjadi tugas pokok saya di SMP Kanisius ini adalah terutama 
untuk mendampingi anak-anak dalam hal menyanyi, lebih terfokus lagi 
dalam bidang paduan suara. Metode yang saya terapkan, saya sungguh 
berusaha untuk mengikuti perkembangan mereka. Terutama 
perkembangan vokal mereka, karena kalau diketahui banyak pihak, 
banyak orang kalalu tidak hati-hati justru akan membuat mereka frustasi, 
ya untuk tahap-tahap awal saya selalu menerapkan meningkatkan 
ambitus atau wilayah nada mereka, dari mereka mampu saat ini sampai 
ditingkatkan semakin tinggi semakin rendah. Pertama sekali selalu saya 
idealkan ditargetkan untuk dapat dicapai. Ya memang… hal ini juga 
melihat latar belakang anak-anak, rata-rata mereka tidak terlalu 
mendapat pelatihan menyanyi bahkan pendidikan musik yang cukup 
baik ketika mereka belajar di SD, sehingga apa yang belum sempat 
mereka dapatkan lalu harus diberikan di sini, hampir-hampir yang kami 
kerjakan itu, boleh dikatakan dari terminology yang sangat mendasar. 
Pada tahap awal itu selain menirukan wilayah nada yang mereka 
jangkau itu, juga pengolahan pengucapan mereka. Seperti a, kelebaran 
mulut mereka seperti apa. Saya selalu mengatakan harus cukup lebar 
tetapi jangan dimengerti sebagai lebar sekali secara ekstrim mereka 
menangkap. Misalnya : saya tekankan tiga jarimu harus masuk bukan 
jari gurunya, kemudian e, i, o, u. Ini juga menjadi target awal selain 
wilayah nada tadi.  
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Untuk masuk melatihkan sebuah lagu pada tahap awal kadang-kadang 
saya menggunakan metode yang sebetulnya tidak/belum tepat, tetapi pada 
suatu ketika ini menjadi hal yang terpaksa dilakukan mengingat bahwa 
solmisasi itu mereka masih, katakanlah belum ada 60%, bahkan yang saya 
temukan itu, katakanlah kesalahan di tingkat pendidikan sebelumnya. 
Sebagian besar murid-murid kami ketika kelas I membaca re itu bukan e 
tapi ê, itu saja sudah menjadi persoalan yang cukup sulit untuk dilakukan 
dan mengubah dari selama 4 tahun mereka membaca re sebagai rê bukan 
re, ini juga cukup lama.  

 
P : Itu secara teknis. Bagaimana secara umum manajemen mata pelajaran      

musik yang saya tahu di unggulkan di SMP Kanisius ini? 
GM :   Strategi sekolah untuk merangsang motivasi anak-anak strateginya dengan 

seringkali memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk 
menampilkan kemampuan anak-anak seperti misalnya: ini sekolah yang 
bercirikan Katolik lalu meminta kesempatan untuk bertugas dalam 
peribadatan di Gereja Katolik. Menampilkan paduan suaranya. Kemudian 
juga mananggapi dan melaksanakan penugasan-penugasan yang kami 
terima dari instansi-instansi pemerintahan ataupun juga dari Dinas 
Pendidikan. Misalnya dari Kecamatan Muntilan itu kami seringkali 
dipercaya bertugas paduan suara di upacara-upacara peringatan hari besar 
nasional. Kemudian juga seperti yang kami siapkan hari ini, itu 
menanggapi kesempatan yang kami terima dari GAPENSI (Gabungan 
Pengusaha Konstruksi) di Kabupaten Magelang yang merayakan ulang 
tahunnya besok pada tanggal 17 Januari 2006. Ini sebagai salah satu 
strategi awal supaya anak-anak mempunyai motivasi, mempunyai 
semangat untuk berlatih mempersiapkan dini. Kemudian secara teknis 
memang sekolah kami sejak dulu selalu berusaha mencari 
pendamping/pelatih/guru yang berkompeten. Kalalu coba saya mengingat 
dari tahun 1998 saya ada di sini, waktu itu ada pelatih khusus untuk biola, 
kemudian saya sendiri untuk vokal lalu untuk ansamble ada teman lain 
yaitu Bu Pinarti yang mendampingi, meskipun nantinya dalam 
pelaksanaannya bersama-sama. Tapi masing-masing oleh sekolah itu 
dituntut untuk menguasai ya mungkin kalau dokter ya spesialis. Seperti 
saya pun tidak terlalu banyak berfikir, saya cukup mengelola tentang 
vokal ini. Jadi yang lain untuk ansamble bahkan ada alat band ini 
dicarikan pendamping/ pelatih lain. Meskipun saya, suatu ketika juga 
dibutuhkan untuk terlibat di dalamnya. Ini secara umum strategi sekolah 
seperti itu memang didukung kebutuhan oleh alat-alat musik yang cukup. 
Ya di kota kecil ini yang dikatakan cukup. Kami mempunyai alat-alat 
sederhana untuk ansamble kecil, mempunyai beberapa gitar akustik, 
mempunyai keyboard sederhana murah, ini sebagai salah satu sarana 
untuk bisa melaksanakan pembelajaran musik kepada anak-anak. Ini dari 
sekolah yang kami rasakan memang begitu. Sungguh anak pun di motivasi 
karena jelas merupakan sebuah kebohongan, omong kosong anak-anak 
dilatih bermusik, baik musik vokal maupun instrument, tetapi  
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  tanpa pernah mereka mendapatkan kesempatan untuk aktualisasi dari apa 
yang mereka latih selama ini. Mereka akan kehilangan semangat itu. Buat 
apa latihan capek-capek tapi tidak pernah ditampilkan. Di sekolah secara 
umum seperti itu. Untuk pembelajaran dikelas memang tidak, kami 
seringkali keluar dari pakem meskipun cita-citanya sama. Cita-citanya 
anak-anak ini bisa mempunyai kemampuan apresiasi penghargaan kepada 
hasil karya seni musik terutama, seni vokal juga supaya mereka bisa 
menghargai, memberi penghargaan yang tinggi kepada hasil produksi seni 
ini. Dan juga supaya mereka mempunyai untuk berkreasi, sehingga 
memang seringkali di kelas itu justru kami, saya itu ditanya kalalu kelasnya 
sepi. Pelajaran seni musik kok sepi. Ini seringkali menjadi pertanyaan 
malahan. Ya memang secara teori mereka juga diberi tapi teori memang 
kelak dibutuhkan. Bukan sekedar teori yang muluk-muluk. Kami memberi 
teori tentang tangganada, terutama juga teori vokal, yang untuk alat musik 
itu teori meniup seruling (recorder) pianika dan juga bagaimana menangani 
atau memainkan gitar, stem sampai akor dalam kedudukannnya, memang 
tidak kami sentuh karena rasanya akan menjadi terlalu berat bagi anak-
anak, toh yang penting mereka bisa memberi apresiasi, tingkat apresiasi 
mereka tinggi, kemampuan mereka berkreasi juga cukup baik. Harus diakui 
bahwa pendidikan musik di sekolah bukan untuk menciptakan mereka 
sebagai produsen, katakanlah sebagai pengamen tetapi untuk 
membangun karakter mereka. Pembelajaran di kelas, kami tidak sesuai 
atau tidak sesuai kesepakatan dengan guru seni, ini memang bukan tanpa 
alasan, sejauh pengamatan kami tatkala mereka banyak diberi teori tanpa 
praktek akhirnya…. Taruhlah mereka bisa transposisi memindahkan dan 
mengubah notasi balok ke notasi angka dengan baik, ketika disuruh baca 
notasi ini tidak bisa, mereka hafal G ada dimana tetapi tingginya G 
seberapa tidak tahu. Jadi seringkali yang kami amati terjadi seperti itu. Ya 
bukan bermaksud merendahkan segi teorinya tetapi pertimbangan kami di 
tingkat SMP rasa-rasanya mereka akan lebih hidup, mereka akan lebih 
merasa belajar sesuatu yang berarti ketika mereka banyak praktek 
menyanyi , bermain alat musik, mengamati sebuah penampilan karya 
musik, rupanya rasanya lebih berarti bagi mereka daripada sekedar 
menghafalkan teori yang jauh dari praktek. Itu secara umum saya kira 
begitu.  

 
P : Bagaimana dukungan-dukungan dari Yayasan, kepada sekolah dan guru-

guru yang lain dalam proses pembelajaran mapel seni musik ini? 
GM : Dari Yayasan yang pasti tidak pernah ada larangan. Sesuatu yang 

menunjang dalam pendidikan seni musik, misalnya alat band ini jelas yang 
saya tahu karena dananya belum turun semua ini ditanggulangi terlebih 
dahulu anggarannya oleh Yayasan. Ya terima kasih sekali oleh pengurus 
atau Direktur Yayasan Kanisius Cabang Magelang sampai Semarang, 
bahwa meskipun belum jelas apakah dana yang kami gambarkan bisa 
turun, kalalu turun ya seberapa itu tapi sudah disembadani diijinkan untuk 
membeli terlebih dahulu.  
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    Kemudian dari Kepala Sekolah dukungannya dengan memberi suasana 
yang enak suasana yang kondusif bagi anak-anak bagi kami untuk 
berkarya antara lain rupanya ini, ruang kesenian, ruang musik. Dilihat ada 
hasil KTK itu bukan alasan, kalau di ruang ini hanya terdiri dari alat-alat 
musik saya kira anak-anak akan bosan. Selain itu juga sering kali 
menghimbau bisa menampilkan anak-anak dalam kesempatan-kesempatan 
tertentu, even-even tertentu sehingga mereka tidak hanya belajar di kelas 
ataupun di sekolah tetapi ada kesempatan baik pentas-pentas di gereja atau 
undangan festival atau apa tetapi juga dalam kesempatan-kesempatan 
lomba.  

  Ini dari Kepala Sekolah 
  Kemudian dari guru-guru yang lain, pendamping yang lain kami sungguh 

merasakan pengertian/dukungan yang cukup besar ketika kami, anak-
anak itu sedang menyiapkan suatu pementasan atau suatu lomba, baik 
paduan suara, band maupun ansamble misalnya itu pada jam-jam tertentu 
karena waktunya mendesak, sudah cukup dekat dengan waktunya lomba, 
kami tidak merasakan kesulitan untuk meminta ijin, meminta kerelaan 
guru-guru yang lain agar anak-anak ini bisa latihan pada jam pelajaran, 
kadangkala kami sendiri tidak tega kalalu mereka pulang sekolah jam 
13.30/14.00 lalu latihan sampai sore sementara rumah mereka cukup jauh 
di pelosok, seringkali kami kesepakatan dengan guru-guru yang lain untuk 
bisa diijinkan anak-anak paduan suara, ansamble atau band untuk latihan 
pada jam pelajaran, mereka tidak ikut pelajaran lalu konsekuensinya apa 
bagi para guru-guru mereka laksanakan dengan rela bahwa anak-anak 
tersebut mendapat tambahan pelajaran tersendiri. Prestasi mereka dalam 
bermusik tidak dihambat untuk berkembang, tetapi hak dan kewajiban 
mereka sebagai siswa tetap mendapat kepenuhan/dipenuhi.  

Nah selain itu kami juga merasakan dukungan dari Dinas Pendidikan 
cukup banyak. Dengan Dinas Pendidikan memberi kesempatan pada anak 
kami untuk bertugas dalam upacara bendera peringatan Proklamasi 
kemerdekaan umpamanya atau mewakili Kabupaten ikut berlomba ditingkat 
Propinsi. Dan selain itu juga kadang-kadang kepada anak-anak yang 
memang prestasinya cukup baik dari Dinas Pendidikan ada dukungan ya 
semacam mungkin bantuan untuk biaya mereka. Kalalu beasiswa jangka 
waktunya cukup panjang. Ya mereka bisa beli buku, bisa mendukung 
mereka bayar SPP. Seperti mereka berlomba tahun 2003, kalalu tidak salah 
waktu itu bulan Mei ikut lomba antara SMP di Yogyakarta dan tingkat Jawa 
Tengah, DIY Juara I, bulan Agustus ke Semarang, lalu di Semarang 
mendapat kejuaraan , juara III, sesudah itu ternyata ada sesuatu yang 
diterimakan anak-anak, sehingga anak-anak ini mereka yang menerima 
sekian tidak banyak sekian rupiah, mereka sungguh mempunyai 
kebanggaan dan semangat untuk melanjutkan. Dan beberapa dari mereka 
sudah lulus ketika itu, lalu di sekolah yang selanjutnya mereka tetap 
termotivasi. Mereka bisa cerita, bisa bangga bahwa dulu di SMP Kanisius 
demikian.  

1 
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           Saya pernah ikut lomba, saya pernah dapat. Ya anak-anak kalalu terima 
uang itu berapapun besarnya mereka senang. Itu dari Dinas. Ketika kami 
mengikuti lomba paduan suara, pernah mewakili lomba vokal group, 
sungguh kami dibantu dari A sampai Z, sungguh anak-anak kami 
istilahnya kapiran, bahkan yang terakhir ikut porseni di Boyolali, satu anak 
kami yang jatuh lalu tangannya patah itu dari saat kejadian sampai keluar 
dari rumah sakit, kemudian pulang kembali ke rumahnya, sungguh bantuan 
dari Dinas Pendidikan cukup besar. Sehingga orang tuanya mengijinkan 
sampai sekarang, tetap dibiarkan ikut kegiatan semacam ini. Nah dukungan 
yang lain, yang terutama kami rasakan dari orang tua anak-anak. Seperti 
hari ini, itu mereka seharusnya libur dan juga kemarin, hari raya Idul Adha, 
mereka semestinya libur, tetapi kepada anak-anak saya tanyakan bagi yang 
muslim. Kalalu sholat Id selesai jam berapa? Mungkin jam 08.00 sudah 
selesai, lalu saya tanyakan apakah bersedia latihan jam sembilan? Ya, 
memang ada yang menyusul mungkin mereka terlibat langsung dalam 
kepanitiaan korban lalu tidak bisa datang, tetapi ada beberapa yang datang 
karena acara saya sudah selesai. Orang tuanya ya, saya jarang ketemu 
langsung, atau secara formal ketemu tetapi dalam kesempatan-kesempatan 
kebetulan ketemu dengan orang tua saya tanyakan “Saya ucapkan terima 
kasih dan mereka mengatakan, saya rela sungguh bahwa anak saya 
dipilih, dipercaya oleh sekolah ikut kegiatan ini. Sehingga kami relatif 
tidak merasa kesulitan ketika bahkan anak-anak ini bisa saja harus 
menginap atau dalam suatu pentas/lomba pulangnya sampai malam, ya 
memang konsekuensinya sekolah tidak boleh membuat anak-anak ini 
merasa atau diterlantarkan. Dalam hal ini sungguh kami rasakan dukungan 
yang cukup besar, sangat besar dari semua pihak yang terkait dengan 
sekolah, orang tua murid, Yayasan Kanisius, Dinas Pendidikan, Dinas 
Pendidik Kecamatan Muntilan, maupun Kabupaten Magelang.  

 
P : Dukungan terhadap proses pembelajaran mata pelajaran seni musik cukup 

baik dari semua kalangan. Telah disampaikan pembelajaran intrakurikuler 
agak keluar dari pakem yang merupakan salah satu strategi yang dipakai 
oleh sekolah.. Bagaimana mata pelajaran seni musik di program 
esktrakurikuler pak?  

GM : Yang pertama, dan agak dibanggakan itu paduan suara, ada ensamble 
musik, kulintang ada di ruang lain, dan band. Ini yang dilaksanakan di 
sekolah ini. Secara teknis setiap bidang baik paduan suara, ensamble 
musik, kulintang atau band, sekolah mengatur supaya tercapai tujuan 
secara maksimal, maka setiap bidang kegiatan sekolah ini 
mencari/menyiapkan tenaga-tenaga yang di wilayah ini cukup 
berkompeten, cukup mampu dan yang penting bisa mendampingi anak-
anak. Band ini ada orang lain yang mengasuh yaitu Pak Enteng, lalu 
ensamble musik bersama Bu Pinarti untuk paduan suara dan kulintang itu 
saya dipaksa merangkap. Hal ini mengapa dilakukan oleh sekolah ini  

 
1 
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           ya memang dari sisi keuangan bisa dikatakan lalu pengeluarannya banyak, 
tetapi mengingat tidak mungkin satu orang itu menguasai semua bidang 
secara sempurna. Barangkali falsafah kami ketika saya harus melakukan 
dua hal sekaligus salah satu pasti hanya akan ada tengah atau bahkan dua-
duanya ada di tengah. Tidak akan sempurna, ini alasan mengapa kok 
setiap bidang yang ada dicarikan guru pendamping/pelatih sendiri supaya 
kami mendampingi anak-anak lebih matang, lebih maksimal dan masing-
asing kami juga tertantang untuk menguasai sungguh yang menjadi bidang 
kami. Karena saya dipercaya untuk menangani bidang paduan suara lalu 
saya antara lain dengan masih belajar juga melalui praktek, kemudian juga 
kalau ada kesempatan penataran saya lalu ikut untuk bidang vokal/paduan 
suara. Untuk Bu Pinarti, dia tertantang untuk bagaimana mengelola suatu 
ensamble musik ya membuat aransemen sederhana dan juga yang kami 
lakukan supaya makin hari itu tanpa terasa ilmu kami juga bertambah. Ya 
memang idealnya belajar secara formal di sekolah musik atau kuliah di 
bidang itu, tetapi jelas-jelas menjadi kesulitan tersendiri karena 
menyangkut pembiayaan dan waktu. Ya ini yang dilakukan dalam 
kegiatan ekstrakurikuler. Pak Enteng mendampingi anak yang punya 
minat bermain band juga lebih maksimal karena dia tidak perlu 
memikirkan bagaimana paduan suaranya, atau ensambelnya, bagaimana 
atau kulintangnya, bagaimana nasibnya tidak jadi masing-masing dengan 
urusannya sendiri-sendiri. 

 
P : OK makasih. Ekstrakurukuler di bawah bimbingan maing-masing guru 

sesuai dengan bidangnya. Bagaimana secara umum kendala-kendala yang 
timbul dan mempengaruhi pembelajaran mata pelajaran seni musik di SMP 
Kanisius? 

GM :  Secara umum kendalanya karena di maaf, bukan bermaksud menjelekkan  
tetapi umumnya di SD mereka tidak mendapat pembelajaran seni musik, 
menyanyi maupun bermain alat musik dengan baik. Sehingga ketika 
mereka masuk di sekolah ini di kelas I, kami sungguh melatih mereka dari 
nol dari awal. Dari termin yang mendasar. Umpamanya dalam hal paduan 
suaranya, dalam hal menyanyi itu dari olah vokalnya harus kami berikan 
dari tangga nada do re mi fa so la si do seringkali yang kami temukan itu 
fals. Padahal sudah kami gunakan keyboard misalnya. Itu kendala yang 
sering kami temukan karena di SD hampir tidak mendapatkan apa-apa. 
Meskipun sebetulnya anak mempunyai bakat dan minat tetapi di SD tidak 
ada barangkali suasananya  kurang. Memang di SD itu kita harus mengajar 
dari semua bidang mata pelajaran, sehingga mana yang lebih penting yang 
mereka pilih. Bidang-bidang yang tidak terlalu penting itu lalu tidak serius 
menanganinya. Meskipun saya, juga merasa bahagia di Kecamatan Muntilan 
ini rata-rata SD sudah berani mengundang guru kesenian dari luar 
contoh: saya mengajar di 3 SD, memang itu akan berdampak positif ketika 
mereka masuk ketingkat selanjutnya. Karena secara dasar di SD sudah     
menerima bekal lalu ditingkatkan di tingkat SMP dan SMA 
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P : Hambatan paling menonjol adalah proses pembelajaran di tingkat SD. 
Sesudah mereka masuk kelas I, adakah hal-hal yang menjadi kendala-
kendala dari diri siswa itu sendiri?  

GM : Ada… mungkin motivasi yang tidak terlaku tinggi mereka belajar musik 
ini. Yang kedua adalah kebosanan, karena kita masuk di dalam kelas atau 
di ruang ini, anak saya ajak masuk di ruangan ini lalu mereka belajar 
meniup recorder, misalnya dengan lagu-lagu mulai dengan lagu yang 
sederhana, memang sengaja seperti itu, karena itu untuk melatih cara 
mereka meniup, cara mereka menggunakan jarinya dan sebagainya. Lalu 
kebosanan itu terjadi pada bidang vokal karena jelas latihan vokal hanya 
melatih a, e, i, u, o, itu kan membosankan. Ini sungguh juga merupakan 
kendala tetapi kemudian saya coba saya atasi dengan menyanyikan lagu 
yang mereka sukai. Saat ini ngepop lagu pop. Ya memang konsekuensinya 
setidaknya saya harus mengetahui minimal melodi lagu itu. Ketika itu lagu 
“Ada Apa dengan Mu” baru ngetren dihafalkan anak-anak, mereka saya 
ajak menyanyi diiringi dengan gitar lalu mereka menyanyi. Itu mereka 
akan mempunyai motivasi yang berbeda. Ketika lalu diajak kembali ke 
lagu Padamu Negeri mereka tidak merasa berbeda, mereka menganggap ini 
sama, termasuk memasukkan segi bagaimana perasaannya mereka 
menyanyi, itu juga saya mengambil dengan langkah itu. Saya ajak 
menyanyi lagu yang pop, lagu umum, yang ngetren dikalangan mereka lalu 
masuk, yuk sekarang nyanyikan lagu Bagimu Negeri dengan perasaan yang 
sama.  

  Kalian bertiga menyanyikan tadi “Ada Apa dengan Mu” atau “Tak bisakah 
Kau menungguku” yaitu mereka tahu dengan gembira dengan perasaaanya 
masing-masing dengan perasaannya sendiri ada perasaannya kosong, saya 
menyanyikan lagu itu tapi perasaanku tidak seperti yang ada dalam lagu 
itu. Memang, segi motivasi itu juga mempersulit  proses pembelajaran 
tetapi yah memang untuk band ini lain, pasti motivasi mereka sangat tinggi. 
Anak, muda sekarang trennya bisa main band kalau perlu punya group. 
Lalu agak mengawang-awang cita-citanya bisa dilirik produser lalu 
rekaman dapat duit.  

 
P : Dua kendala besar yang dihadapi oleh pembelajaran mata pelajaran seni 

musik di SMP Kanisius Muntilan.  
  Pertama pembelajaran di SD yang belum terlaksana dengan serius dan 

maksimal. 
  Kedua motivasi dan kebosanan dari siswa. 
  Bagaimanakah pendekatan yang diterapkan bapak dan teman-teman 

sesudah melihat kondisi di SD mata pelajaran seni musik kurang atau 
belum terlaksana dengan baik? 

GM :  Pendekatan pertama itu ketelatenan, kesabaran karena telaten dan sabar 
ini akan bermakna tidak ingin segera, tidak bernafsu untuk melihat 
hasil dari apa yang kami lakukan. Pedekatannya tadi di awal sudah saya 
katakan kami mengikuti perkembangan kemampuan mereka. Telaten, 
telaten seperti itu. Mereka meniup recorder jarinya masih belum betul.  
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          Misalnya itu lalu kami sungguh memperhatikan mereka sampai satu 
persatu, selain secara umum kami jelaskan meniup recorder itu seperti ini. 
Kenyataannya mereka banyak yang belum mengenal bahwa ini 
seruling/recorder. Kami mengikuti mereka dari meniupnya untuk jarinya 
belum pas, belum rapet sehingga suaranya tidak enak di dengar, 
melengking tapi fals. Kemudian dalam hal yang cukup memprihatinkan 
terutama dalam tangga nada dan terutama solmisasi membaca not 
misalnya. Kalau pendidikan musik yang betul, tetapi idealnya saya tentu 
minta sekolah ini memberikan piano tetapi hanya menjadi angan-angan 
sampai kapan tidak tahu. Keyboard juga tidak bisa setiap kali digunakan 
lalu yang menjadi pokok pikiran saya adalah bahwa ketika anak-anak 
mendengarkan nada yang betul, mereka tidak hanya mendengar dengan 
telinga tetapi jiwa dan raga mereka ikut mendengar mereka pasti lambat 
laun akan bisa meningkatkan/memperbaiki solmisasi mereka umpamanya 
saya tulis not di papan tulis lagu yang sederhana, bahkan saya sering 
menggunakan lagu-lagu yang sejak TK mereka nyanyikan contohnya lagu 
“Burung Kakak Tua” “Lihat Kebunku” ini untuk memberi pemahaman 
kepada mereka, bahwa lagu strukturnya terdiri dari not juga, kalau mereka 
dipaksa untuk membaca yang asing dari lagu yang belum mereka kenal itu 
pengalaman kami itu lebih lama mereka menguasai not itu dari pada not 
yang saya tulis di papan tulis. Mereka juga memainkan dengan recorder itu. 
Memang ada keterbatasan, recorder yang kami miliki recorder sopran jadi 
hanya C saja dari do sampai do tinggi paling banter sampai mi fa.  

  Tapi demi keterbatasan itu yang penting kami tekankan adalah dengan 
mendengar mereka akan terbiasa memainkan atau menyanyikan nada 
itu dengan tepat. Kurang lebih tepat. Ini pendekatan yang kami coba 
lakukan mengingat keterbatasan anak-anak maupun juga keterbatasan 
sarana kami. Memang kalau keyboard ini senantiasa digunakan atau 
bahkan ada piano di sini mereka aka mengingat, secara tidak sadar akan 
mengingat, silahkan sekarang dinyanyikan dengan mulut jangan dengan 
alat mereka relatif lebih cepat menguasai.  

 
P : Pendekatan dengan ketelatenan, kesabaran, dari seorang pendidik dan juga 

ditambahi dengan teknik-teknik khusus yang mengarah ke pembelajaran 
seni musik, hal itu yang dikerjakan pak Pras dan teman-teman. 

  Pedekatan apa yang diterapkan khusus untuk paduan suara, sehingga 
mereka sampai anggota inti? 

GM :  Yang pertama tahap umum saya memberikan tekni menyanyi yang baik, 
melatihkan, menyampaikan yang baik pada setiap siswa-siswi. Meskipun 
pada akhirnya dipahami seperti itu. SMP itu yang bisa dibuat/dikelola 
adalah kelompok paduan suara sejenis dan sejenis ini rata-rata aransemen 
lagu yang dibuat itu untuk sopran dan alto maupun mezzosopran, lalu 
akhirnya koor/paduan  suara yang dibentuk juga sejenis untuk siswi dan 
untuk siswa. Tetapi tetap secara klasikal/umum  
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           kami memberikan teknik-teknik vokal ini kepada semua anak. Sesudah 
katakan  mereka 2-3 bulan menerima latihan vokal menyanyi yang baik 
ini, lalu baru kami seleksi. Jadi kami tidak berani  terlalu mengandalkan 
bakat mereka, karena akan sulit sekali ketika di paduan suara ini teknik 
vokal misalnya di dalam kelas  termasuk juga membaca solmisasi/notasi, 
latihan meningkatkan wilayah nada yang bisa di jangkau. Baru sesudah 
mereka ada dua-tiga bulan, itu ada proses seleksi, itu kami pilih mana yang 
bisa masuk sebagai anggota paduan suara, kalau dari anak-anak 
perempuan, kalau dari anak laki-laki kami bimbing, kami siapkan untuk 
menyanyi tunggal, kadangkala juga dibutuhkan untuk nyanyi lagu 
daerah mocopat/nembang, gitu untuk laki-laki diarahkan ke situ, 
sesudah kami lihat bahwa anak laki-laki ini berbakat tapi semua harus 
mentaati catatan, bagi anak laki-laki mengalami transisi suara yang 
waktunya tidak pasti,  usia 13 sampai 16 tahun, secara mudah begitu sejak 
mereka SD kelas V sampai nanti SMA kelas II itu transisi. Suara mereka 
sudah begitu besar, kalau mereka dipaksa menyanyi, dipaksa ikut paduan 
suara inti, jangan-jangan mereka akan frustasi lalu selamanya tidak akan 
mencintai nyanyi lagi. Apa yang sekolah ini lakukan untuk anak laki-laki 
ini, mereka diarahkan untuk bermain alat musik, sehingga dibelikan alat 
band, ada gitar yang cukup banyak ada 6 buah dan alat musik yang lain 
ada keyboard. Mereka diarahkan kesitu, bermain alat musik supaya 
musikalitas mereka tidak lalu menurun, habis atau hilang sama sekali. 
ketika nanti mereka sudah diusia yang suaranya sudah stabil mereka tetap 
bisa bermusik dengan baik. Tahapnya seperti itu dari secara umum kami 
berikan nyanyi yang betul seperti ini, lalu sudah mereka belajar semuanya 
itu dua/tiga bulan lalu kami pilih dari antara mereka untuk diambil untuk 
masuk menjadi anggota paduan suara, sehingga anak-anak kami kelas III 
dibatasi kesempatannya sampai bulan Desember, sesudah bulan Desember 
paduan suara yang bagus, sedang-sedang saja mau tidak mau akan 
digantikan oleh adik-adik kelasnya. Dan proses seleksi ini tidak lalu 
berhenti di kelas I saja, ketika mereka di kelas II, itu juga karena mengingat 
perkembangan anak ini masing-masing, kelas dua pun ada proses seleksi, 
sehingga bisa dipertahankan setiap tahun itu kami punya paling tidak 
paduan suara 40-70 anggotanya, tapi  harus adil, belum diberi apa-apa kok 
sudah diseleksi ini nanti tidak ada yang masuk, semua pasti di bawah 
standar sekolah ini butuh paduan suara. Yuk seleksi. 

 
P : Oke… banyak masukan sudah saya terima dari Pengurus Yayasan sampai 

guru-guru yang bersangkutan bahkan orang tua.  
GM : Orang tua murid mantu meminta paduan suara mengisi acara tersebut, lalu 

dibelikan seragam baru buat anak-anak. 
 
P : Terima kasih pak buat waktunya. 
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CATATAN LAPANGAN 
CL. 09 

 
  Wawancara :  Rabu, 11 Januari 2006 

  Informan       : Ibu. Y. Pinarti Rahayu, S.Pd (Wali Kelas VIII     
               Pelatih Musik Ensambel  di SMP Kanisius) 

  Waktu  :  Jam, 10.45 – 11.10 
  Tempat :  Ruang Guru SMP Kanisius Muntilan 
 
Wawancara ini dilaksanakan  setelah selesai wawancara dengan guru mata 
pelajaran pendidikan seni musik, lalu saya mencoba ke ruang guru ternyata di 
sana ada   salah satu wali kelas, kelas VIII dan guru pendamping/pelatih 
ekstrakurikuler musik ensambel di SMP Kanisius yang sedang mengisi raport 
hasil belajar, saya langsung menemuinya. Kami berbincang-bincang masalah 
rumitnya mengisi raport untuk kelas VII dan kelas VIII. Lalu sepertinya situasi 
sudah cukup enak, maka wawancara dapat dimulai dan hasilnya dapat 
ditranskripkan sebagai berikut: 
 
P : Bagaimana motivasi atau minat siswa terhadap mata pelajaran 

pendidikan seni musik di SMP Kanisius ini? 
WK2 : Secara umum, selama saya mendampingi di SMP Kanisius 

Muntilan, itu minat mereka cukup tinggi. Kelihatannya ini 
didukung karena latar belakang mereka punya hobi atau 
kemampuan di bidang seni. Kemudian dari pihak sekolah sendiri, 
setiap kali ada iven acara, entah itu perayaan hari keagamaan atau 
pada tugas-tugas upacara yang dibebankan pada SMP Kanisius 
oleh instansi, itu sehingga secara tidak langsung guru juga punya 
suatu semangat motivasi. Untuk inilah iven, kita melihat sejauh 
mana kita berfungsi atau digunakan oleh orang lain dan bermanfaat 
khusus untuk iven-iven yang tidak setiap sekolah diberikan 
kesempatan seperti ini. Jadi menurut kami ini adanya suatu 
keterkaitan baik pihak sekolah, masyarakat, instansi dan siswa itu 
sendiri ditambah dari team guru atau pihak sekolah. 

 
P : Bagaimana minat siswa khusus kelas VIII terhadap mata pelajaran 

pendidikan seni musik, hasil pantauan ibu sebagai wali kelas VIII? 
WK2 : Sebagai wali kelas di kelas VIII, khususnya kelas VIII A maaf, 

sebagian siswa kelas VIII A memang cukup pintar, dan dilatar 
belakangi separo lebih siswa juga berminat di bidang musik, kalo 
toh mereka diminta untuk spontanitas atau apa ya bersemangat 
untuk menanggapi.    

 
P : Jadi siswa sangat antusias…. 
Wk2 : Karena sekali untuk kesenian itu disamping suatu hobi, juga untuk 

rifresing dan juga ada suatu istilahnya pengajaran yang 
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nantinya ada manfaatnya kalau memang digeluti secara sungguh-
sungguh, jadi tidak hanya sebagai hiburan. 

 
P : Dilihat secara umum, sekian siswa itu memiliki minat yang hampir 

sama.. 
Wk2 : Ya … tinggal kita nanti juga bagaimana mengarahkan supaya 

tidak, lalu harus berbentuk yang amboradul, tetapi tetap dalam 
koridor yang benar. 

 
P : Bagaimana, dapat dijelaskan masalah dukungan atau hambatan 

khususnya untuk pembelajaran mata pelajaran seni musik? 
WK2 : Ha… ini yang saya tunggu. Dukungan yang positif selalu ada dari 

Yayasan Kanisius, Kepala Sekolah, Instansi Dinas Pendidikan, 
lingkungan masyarakat dan siswa itu sendiri. Seluruhnya saling 
terkait. 

 
P : Ada dukungan dari Yayasan Kanisius, apa contohnya dukungan 

tersebut untuk mata pelajaran pendidikan seni musik? 
WK2 : Ma kasih pak….? Dukungan dari Yayasan Kanisius yang baru-

baru ini adalah dibelikannya satu set alat musik band, yang cukup 
bagus. Dan untuk pendamping atau pelatih kegiatan seni musik 
dari Yayasan menunjuk atau memilih pendamping atau pelatih 
yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga pelatih 
olah vokal dan paduan suara sendiri, pendamping dan pelatih 
musik ensambel ada sendiri kebetulan saya, dan pendamping atau 
pelatih band ada sendiri juga. Kecakapan seorang pendamping atau 
pelatih sangat diutamakankan. Mungkin sekalian saya sampaikan 
dukungan dari kepala sekolah adalah kepercayaan penuh yang 
diberikan kepada kami pembimbing atau pelatih seni musik untuk 
mengelola kegiatan ini semaksimal mungkin. Dari instansi 
pemerintahan sudah saya singgung tadi bahwa sekolah kami selalu 
diberi kesempatan untuk tampil dalam iven-iven tertentu. Itu mesti. 
Masyarakat di sekitar sekolah ini atau bisa dimaksud dengan orang 
tua murid sangat mendukung, dengan diperkenankannya anak-anak 
mereka sekolah di sini dan mengikuti kegiatan trersebut. Sekarang 
dari siswa sangat jelas yaitu minat, motivasi, bakat mereka untuk 
mengikuti kegiatan mate pelajaran seni musik baik di dalam kelas 
maupun kegiatan ekstrakurikuler. Itu pak yang bisa saya 
sampaikan.. 

P : Terima kasih bu buat semua informasi dan waktunya.  
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CATATAN LAPANGAN 
CL.10 

 
   Wawancara :  Kamis, 12 Januari 2006 

Informan :  Bp. YE. Widarto, B.Sc. (Kepala SMP        
                           Kanisius Muntilan ) 
Waktu :  Jam 08.00 – 09.00 
Tempat :  Kantor SMP Kanisius Muntilan 

 
Wawancara ini dilakukan dengan kepala SMP Kanisius Muntilan. Kebetulan pada 
saat itu kepala sekolah sedang ada di kantor bersama beberapa guru (wali kelas ) 
yang sedang menyelesaikan raport semester gasal. Setelah situasi memungkinkan 
untuk melakukan wawancara akhirnya wawancara dimulai dan hasilnya dapat 
ditranskripkan sebagai berikut: 
 
P : Pak Wid.. terima kasih buat waktunya pagi hari ini, saya mau 

mendengarkan penjelasan bapak “ Berangkat dari rencana strategi 
sekolah yang saya baca…. Bagaimana pembelajaran pada umumnya di 
SMP Kanisius ini? 

KS : Trima kasih…. Sebenarnya saya sebagai orang baru, tidak banyak 
yang sudah kami lakukan, jelas… tetapi kami hanya bertitik tolak dari 
senior-senior kami yang dulu. Dimana sekolah ini, yang notabene 
adalah sekolah tertua untuk di daerah Kabupaten Magelang berdiri 
tahun 1949, itu memang sepanjang yang kami bisa baca dan sudah 
dilakukan oleh senior-senior kami, memang sekolah yang punya 
potensi. Kali ini yang ingin kami kedepankan adalah salah satu poin  
dari visi sekolah kami, yang diuraikan dalam misinya yaitu berprestasi 
dalam seni dan olah raga. Kalau kami hanya mengandalkan hasil 
intelektual mungkin kami sudah tidak begitu bisa kiprah seperti sekian 
tahun lalu. Dengan munculnya sekolah-sekolah yang berstandar 
nasional, mau tidak mau ini menjadi idola dari banyak orang, 
walaupun di dalamnya kami tidak tau peris. Tapi dengan grade-grade 
dari sekolah yang termasuk saya sebutkan di depan tadi, adanya 
sekolah bertarap standar nasional, khususnya di kecamatan Muntilan 
saja sudah ada dau, berarti kalau kami harus banyak berharap anak-
anak yang masuk itu sesuai dengan kualitas intelektual tinggi itu 
sangat tidak mungkin, maka kami menawarkan dalam bidang yang 
lain. Itu seni dan olah raga, ternyata ini banyak hasilnya. Di samping 
anak-anak berprestasi dalam seni dan olah raga, khususnya di tingkat 
di Kabupaten kami selalu tampil bahkan dampaknya dalam PS-B dua 
tahun ini bisa kami rasakan. Ternyata sekarang jumlah siswa kelas 
VII dan VIII sudah mulai kembali empat kelas-empat kelas. Ini 
mungkin juga salah satu dari hasil yang kami tawarkan ke 
masyarakat unggul dalam bidang seni dan olah raga. Itu pak 
Sugeng……… 
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P : Terima kasih pak jadi di SMP Kanisius itu pada dasarnya sudah 
mempunyai strategi yang cukup bagus dalam arti melihat pasar …. 
Jadi ceritanya melihat pasar bagaimana persisnya dalam penerimaan 
siswa dan juga kondisi siswa tersebut. Mungkin itu strategi yang 
dipakai sekolah, terus bisa disampaikan, bagaimana cara bapak 
memimpin atau memaneg bapak ibu guru yang mengasuh selama ini?  

KS : Terim kasih Pak Sugeng. Sebenarnya dari kata orang bijak itu 
pemimpin yang baik itu bukan berarti bisa mengerjakan segala sesuatu 
sendiri, tetapi pemimpin yang baik adalah yang bisa membagi tugas-
tugas itu ke teman-teman yang lain, dimana teman-teman itu 
mempunyai potensi… itu kami lakukan.  

 
P : Jadi membagi tugas dan saya kira hal itu membuat teman-teman atau 

para pengajar merasa enak dengan itu. Selain itu dapat disampaikan 
masalah staf-staf pengajar khususya pada mata pelajaran seni musik.  

KS : Terima kasih … yang paling mendukung bahwa guru maupun 
karyawan di sekolah kami ini mayoritas adalah warga gereja. …. Nach 
apa yang dapat kita lihat dalam kegiatan gerejawi itu olah musik vokal 
sangat menonjol di sana, sehingga hampir bapak ibu guru itu yang 
mengenal musik dan vokal. Itulah salah satu faktor pendukung, itu Pak 
Sugeng.  

 
P : Kalau saya lihat di lapangan, ternyata bapak ibu guru yang 

membimbing dalam bidang mata pelajaran seni musik, mereka tidak 
berlatar belakang pendidikan Sarjana Musik. Ini bagaimana menurut 
bapak? 

KS : Benar… untuk di Yayasan kami ini memang lebih mengedepankann 
kemampuan dari guru atau personil itu, dari pada hanya sekedar 
melihat latar belakang pendidikan, selembar kertas ijasah S1/S2, bukan 
itu, tetapi potensi yang ada di masing-masing guru itu. Di sekolah 
kami bukan berarti matematika harus diajar oleh guru yang berlatar 
belakang matematika. Fisika itu diajar oleh guru dari Sarjana 
Agronomi, kemudian musik diajar oleh guru yang berlatar belakang 
bahasa Inggris. Ini contohnya Pak Sugeng. Jadi kami atau Yayasan 
tidak hanya sekedar melihat, selembar ijazah yang tertulis di  sana. 
Latar belakang pendidikan disiplin ilmu apa, tetapi lebih melihat 
kemampuan apa yang dia miliki tanpa mengurangi ijazah yang mereka 
miliki. Itu Pak Sugeng.  

 
P : Terima kasih Pak. Jadi kompetensi setiap pengajar sangat di 

kedepankan, jadi otomatis keterampilan dan kemampuan mereka tepat 
di bidangnya masing-masing. Sekarang menjurus ke mata pelajaran 
seni musik, bagaimana penerapan istilahnya mata pelajaran seni musik 
itu secara intra dan ekstra pak? 
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KS : Secara intra jelas rambu-rambunya ada, kita harus sesuai dengan 
GBPP dan ketentuan yang ada. Tetapi kalau hanya memberikan 
kepada siswa 2x45 menit dalam satu minggu, apa artinya. Dalam 
ekstrakurikuler ini yang lebih banyak waktu maupun kesempatan yang 
kita berikan kepada siswa. Sifat ekstrakurikuler ini memang tak wajib, 
sehingga anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler itu akan memilih, 
memilih apa yang mereka minati, dan mereka senangi, tentu saja 
sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Jadi ekstraskurikuler seni 
musik, olah vokal ini hanya salah satu dari ekstra yang lain.  

 
P : Itu tadi masalah intra dan ekstra. Saya lihat di lapangan ada beberapa 

sarana yang sangat mendukung di sekolah ini dan juga pengembangan 
yang cukup berarti dengan penambahan alat-alat musik. Adanya alat 
musik band di ruang musik. Kira-kira bagaimana dukungan dari semua 
pihak, bapak bisa sampaikan……  

KS    : Terima kasih, memang situasi itu mesti berubah, tidak seperti tempo 
dulu dan sekarang selalu sama…tidak, kalau pak Sugeng menyoroti 
alat band yang kami barusan saja beli, memang benar. Karena anak-
anak jaman sekarang itu yang memang masalah band, itu sangat 
ngetren bagi mereka. Lebih-lebih seusia SMP dan SMA. Nah 
pengadaan alat band ini memang didukung oleh Yayasan. Yayasan 
juga menambah kekurangan dana dari pengadaan alat itu.  Rupa-
rupanya alat  band ini juga menambah daya tarik dari para siswa. 
Ternyata kemarin, 2 hari yang lalu waktu kami Natalan, bersama anak-
anak, itu kami tampilkan dari masing-masing kelas, ternyata secara 
diam-diam mereka sudah sering latihan dengan menyewa. Saya sendiri 
agak kagum kaget, lho sepanjang ini kami tidak pernah tahu bahwa 
mereka itu sebenarnya di luar sudah melakukan kegiatan latihan 
dengan menyewa di luar. Sehingga penampilan perdana kemarin, 
walaupun di sana sini ada kekurangan tetapi saya berkeyakinan 
kedepan, anak-anak yang punya potensi dalam hal musik ini sungguh-
sungguh bisa tersalurkan. Itu Pak Sugeng.  

 
P : Ternyata dari Yayasan cukup mendukung dan mungkin beberapa 

pengajar dan khususnya seni musik ada 3 pengajar : Bagaimana 
pengamatan Bapak selama ini  terhadap 3 pengajar tersebut? 

KS : Terima kasih Pak Sugeng.  
  Memang benar ada 3 yang dominan, setelah alat musik sekarang sudah 

semakin lengkap, maka ketiganya itu kami bagi. Untuk pak Prasojo, 
itu kami fokuskan pada olah vokal dan kulintangnya. Kemudian bu 
Pinarti yang guru tetap kami itu berlatar belakang Sarjana Pendidikan 
BP ngajarnya matematika dan seni, itu kami fokuskan ke ensamble, 
kemudian kami baru saja merekrut tenaga  
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                 honorer dari luar, ini akan kami khususkan untuk menangani band, 
hingga satu dengan yang lain yang memang tidak bisa lepas, saling 
mendukung tetapi yang bertanggung jawab penuh masing-masing 
sudah jelas. Itu Pak Sugeng.  

 
P : Di SMP Kanisius Muntilan berlatar belakang agama Katolik, di bawah 

Yayasan Kanisius, bagaimana dengan masyarakat yang beragama lain, 
mereka ada dukungan kuat dengan program seni musik ini pak?  

KS : Terima kasih. Memang sekolah kami itu Yayasan yang bercirikan 
Katolik, tetapi perlu diketahui dulu sampai sekarang jumlah siswa 
yang non Katolik itu masih mendominasi, masih lebih besar. Masih 
lebih banyak dari pada siswa yang beragama Katolik. Yang perlu kami 
sampaikan disini bahwa walaupun kami ini Sekolah Katolik tidak akan 
mengKatolikkan siswa yang memang tidak Katolik dari keluarganya. 
Perlu diketahui kami tidak mengajarkan yang Katolik, kami 
mengajarkan religiusitas arti penghayatan iman kepada kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi dengan caranya masing-masing. 
Sedangkan anak-anak yang siswa Katolik ini memang kami tambah 
dengan pelajaran agama Katolik pada jam/hari khusus tidak masuk 
dalam intrakurikuler, sehingga masyarakat yang tahu persisi 
bagaimana kami menerima mereka dari keluarga yang bukan Katolik 
itu akan percaya 100%, tidak perlu ra gu-ragu. Mereka itu adalah anak 
bangsa yang harus kita persiapkan memimpin negara dan bangsa kita 
ini. Jadi masalah agama tidak menjadi problem. Terima kasih.  

 
P : Di SMP Kanisius ini ada hubungan yang sangat erat dengan gereja, 

adapun mereka menyanyi di gereja, bagaimana yang non Katolik ini, 
bagaimana komentar mereka? 

KS : Memang untuk kalender Liturgi, kami hampir 2 bulan sekali, 3 bulan 
sekali pasti tampil pada tugas gereja. Khususnya koor dan paduan 
suara. Nah… ternyata anak-anak yang masuk koor inti ini, juga hampir 
fifty-fifty antara Katolik dan non Katolik, dan mereka untuk 
menyanyikan lagu-lagu gereja ini rupa-rupanya tidak kaku. Karena 
yaitu sekali lagi kami bersikap tidak memaksa untuk anak-anak itu. 
Jadi tugas gereja pun anak-anak bukan Katolik itu juga dengan rela 
dan senang tanpa merasa terpaksa ikut menyanyi di gereja.  

 
P : Menyangkut dengan latar belakang berbeda agama tetapi mereka 

sangat mendukung, karena sekolah sudah mempunyai strategi yang 
cukup bagus. Selama Bapak memimpin adakah sesuatu yang menjadi 
faktor yang mendukung atau yang menghambat khususnya 
pembelajaran mata pelajaran seni musik, Pak? 

KS : Kalau yang mendukung ini jelas tadi di depan sudah kami uraikan, 
masyarakat mendukung, guru-guru pak Sugeng sendiri sudah bisa 
melihat, bagaimana dalam menangani kegiatan seni musik dan olah 
vokal ini, yayasan jelas sekali mendukung. Adapun kendala itu pasti 
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ada entah besar entah kecil. Pasti ada satu diantaranya walaupun Pak 
Sugeng sudah mengatakan cukup memadai tetapi kami yang masih 
sangat kurang misalnya di alat band, inipun belum lengkap. Kemudian 
untuk musik ensamble ini kami merencanakan akan kita lengkapi 
dalam RAPS tahun mendatang. Kemudian di sisi lain honor-honor dari 
teman-teman pengasuh ekstra seni musik dan olah vokal ini masih 
sangat relatif rendah. Tetapi mereka tahu kemampuan kami, 
kemampuan Yayasan memang sangat terbatas. Keuangan Yayasan 
tidak seperti sekian puluh tahun yang lalu, beban Yayasan sangat 
berat. Lebih-lebih Yayasan akan selalu konsekuen dengan aturan main, 
yang sudah dituangkan pada kontrak kerja dari teman-teman yang ber 
SK Yayasan dimana aturan standar gaji selalu mengikuti dengan 
negeri. Ini yang perlu diketahui dan ini Yayasan tidak akan mencabut 
entah sampai kapan. Kendala yang jelas adalah kendala masalah 
keuangan, karena kemampuan Yayasan ini sangat terbatas dan berat 
sekarang ini. Teman-teman ber SK Yayasan tetap ingin standar gajinya 
sama dengan teman yang ber NIP, sehingga kalau pemerintah di suatu 
saat menaikkan standar gaji bagi PNS, dengan berat hati Yayasan 
mengikuti. Perlu diketahui bahwa untuk unit kami sendiri di SMP 
Kanisius Muntilan, tiap bulan minimal Yayasan  + 5 juta, ini harus di 
tutup dari usaha lain.  

 
P : Itu kendala dari dalam, mungkin secara umum, saya tahu Bapak juga 

mengajar di kelas, mungkin ada kendala-kendala yang muncul dari 
siswa, Bapak bisa sampaikan.  

KS : Kalau dari siswa ini rupa-rupanya ini boleh saya tahu bahkan 90% itu 
senang dengan seni musik, olah vokal di Kanisius ini, karenanya itu 
tadi, kami menawarkan, kami menangani dalam hal seni musik dan 
olah vokal ini dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa 
menerima, menghayati akhirnya senang. Untuk anak-anak yang tidak 
punya bakat sama sekali yang kita ketahui, harus kita maklumi, ada 
juga.  

 
P : Jadi dari siswa minat mereka cukup bagus sekali dan hal ini juga 

mendukung adanya peningkatan pembelajaran seni musik yang akan 
datang. Sejalan dengan visi yang sudah dicantumkan bahwa 
berprestasi dalam seni itu ada di urutan kedua selain prestasi dalam 
bidang akademik. Saya kira sudah dilihat oleh pengelola sekolah 
khususnya Bapak sebagai Kepala Sekolah dilihat jauh kesana, 
bagaimana latar belakang/kondisi masyarakat di sekitar SMP Kanisius 
Muntilan ini.  

  Tadi sudah disampaikan, walaupun sedikit ada singgungan bapak 
masalah pendekatan/orientasi untuk khususnya pembelajaran seni 
musik bagi siswa-siswa walaupun siswa-siswa mempunyai latar 

                  belakang agama yang berbeda. Jadi pendekatan-pendekatan yang 
cukup bagus dan diterima oleh masyarakat dan sampai sekarang tidak 
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ada kompalin dari masyarakat. Mungkin bisa disampaikan bagaimana 
hubungan SMP ini dengan masyarakat yang lain, mungkin khususnya 
seni ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain.  

KS : Untuk ke instansi itu jelas. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Magelang itu boleh saya katakan apabila ada even-even yang harus 
menampilkan paduan suara itu untuk tingkat SMP pasti sekolah kami. 
Sedangkan tingkat SMA itu kalau tidak SMA Vanlid atau SMA 
Seminari, itu biasanya. Kemudian untuk masyarakat, ini juga berulang 
kali kami diminta bantuannya dalam hal olah vokal ini khususnya pada 
even-even manten dari keluarga dekat atau dari orang tau murid ini 
kami juga sulit menolak permintaan dari beberapa keluarga yang minta 
bahwa koor SMP Kanisius ini tampil untuk mengiring manten, 
misalnya. Kemudian dalam jangka pendek ini sudah menjadi 
langganan kami juga GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi). 
GAPENSI Kabupaten Magelang itu kalau berulang tahun koornya 
mesti dari sekolah kami, dan untuk tahun ini nanti di Pendopo Bupati 
Kabupaten Magelang akan tampil dari SMP Kanisius juga yang 
lagunya sesuai dengan GAPENSI, sudah ditentukan dari sana itu 
tanggal 17 Januari 2006 jam 09.00, maka satu dua hari ini kami 
memfokuskan anak-anak koor inti itu latihan dalam rangka ulang 
tahun GAPENSI.  

 
P : Itu sudah merupakan suatu kerjasama yang sering kali dikerjakan dan 

masyarakat meminta, bukan SMP nya yang meminta.  
  Saya kira memang masyarakat sudah melihat bagaimana kualitas dari 

mata pelajaran seni musik yang ada di SMP Kanisius. Dalam 
perbincangan kali ini, cukup banyak yang sudah disampaikan pada 
saya, semoga hal ini dapat mendukung penelitian saya. Harapan saya 
penelitian ini dapat meningkatkan proses pembelajaran seni musik di 
SMP Kanisius nantinya dan juga SMP-SMP yang ada disekitar SMP 
Kanisius, mereka akan tertularkan bagaimana strategi, bagaimana 
manajemen pembelajaran mata pelajaran seni musiknya.  

  Terima kasih buat waktunya……………. 
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CATATAN LAPANGAN 
CL : 11 

 
   Wawancara :  Kamis, 12 Januari 2006 
   Informan :  Ibu BM. Suwarni,S.Pd. (wali kelas VII ) 
   Waktu  :  Jam, 09.45 – 10.15 
   Tempat :  Kantor Tata Usaha SMP Kanisius 
 
Wawancara ini dilaksanakan setelah menemui dan wawancara dengan  Kepala 
SMP Kanisius, karena ruang kepala sekolah dan kantor guru bersebelahan, maka 
peneliti langsung menuju keruang guru dan bertemu dengan Ibu Suwarni salah 
satu wali kelas kelas VII. Karena di ruang guru sedang dipakai bapak ibu guru 
yang lain mempersiapkan nilai raport semester gasal, maka tempat wawancara 
pindah ke kantor Tata Usaha SMP Kanisius. Setelah berbincang-bincang 
sekadarnya dan situasi cukuo hangat, maka wawancara dapat dimulai dan 
hasilnya dapat ditranskripkan sebagai berikut:  
   
P Selamat pagi bu…. Terima kasih buat waktunya. Bu, saya mohon 

masukannya. Ibu sebagai wali kelas bisa melihat bagaimana tanggapan 
anak terhadap pembelajaran mata pelajaran seni musik di SMP 
Kanisius? 

WK1 Terima kasih …..melihat pemantauan, saya memantau anak-anak itu 
khususnya kelas VII A ini banyak yang berminat dalam musik maupun 
olah suara/vokal. Ada beberapa anaka waktu lalu ikut mewakili lomba di 
Boyolali. Lomba ensambel musik /paduan suara (beberapa anak). Saya 
rasa seperti itu yang saya lihat. 

 

P Jadi kelas VII yang lain mungkin rata-rata juga begitu bu….. 

WK1 Rata-rata begitu, selain seni musik memang ada beberapa anak yang 
menonjol dalam semacam seni drama dagelan gitu itu, ada cukup 
banyak dari kelas VII D 

 

P Bisa disampaikan, mungkin ada sesuatu yang dari anak mungkin ada 
kendala, atau ada dukungan. Itu dari anak bisa ibu sampaikan. 

WK1 Kalau di sekolah, maksudnya peralatan, guru yang mengajar dan 
sebagainya, sebetulnya tidak ada kendala. Saya lihat peralatan-peralatan 
musik di SMP Kanisius Muntilan in cukup lenkap, komplit. Lalu 
gurunya juga memang berpotensi dalam bidangnya. Tapi dari rumah 
mungkin memang ada beberapa anak yang sebetulnya senang, tapi untuk 
memiliki beberapa peralatan yang ringan itu ada yang tidak mendukung, 
tidak mendukungnya karena keadaan ekonomi. Sebab di SMP Kanisius 
Muntilan termasuk multi, ada yang mampu, ada yang benar-benar tidak 
mampu padahal mereka sebenarnya punya bakat juga. Tapi sekolah 
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berusaha untuk menghidupkan bakat mereka walaupun mereka dari 
kondisi ekonomi rendah. 

 
P Ya jadi kendala dari kondisi ekonomi, orang tua mereka punya 

pekerjaan rata-rata di pasar ….. (bakul). 

WK1 Penghasilan di bawah UMR ya ada yang tukang becak, memang 
berbagai ragam, ada di sini. 

 

P Bagaimana pengajar seni musik di SMP Kanisius Muntilan ini dalam 
mengelola proses pembelajaran di kelas? 

WK1 Saya sendiri sebetulnya memang senang musik, tapi banyak hal tidak 
tahu, tapi melihat sehari-hari pengajar ini, saya merasa bahwa 
pengelolaan dalam kelasnya, lalu terhadap anak-anaknya terhadap 
siswa-siswanya menurut penilaian saya nich pak ya bagus, sudah cukup 
bagus kedisiplinannya, karena saya yakin untuk paduan suara dan 
sebagainya perlu kedisiplinan yang cukup tinggi lalu kebetulan bapak 
Pras yang mengajar ini biliau cukup disiplin di dalam membimbing 
anak-anak. 

 

P Jadi secara umum cukup bagus berjalan dengan baik kebetulan semester 
satu sudah ada nilai masuk mungkin bisa disampaikan bagaimana nilai 
mereka dibidang seni musik. 

WK1 Kalau saya melihat sepintas itu, hampir semuanya sudah tuntas ya pak 
ya, karena ketuntasannya nilai 70, untuk seni musik ini, kalau saya 
hanya satu dua yang masih mendapat nilai 65, tapi hampir sebagian 
besar sudah tuntas ya pak ya. Saya kurang tahu bagaimana penilaian 
beliau untuk mereka, tetapi nilai yang masuk ke saya selaku wali kelas 
itu, untuk kelas VII A lebih-lebih tidak ada yang gak tuntas. Tuntas 
semuanya. 

 

P Kondisi anak dilihat dari hasilnya sudah cukup bagus ya. Semuanya 
sudah tuntas. Saya kira itu bu perbincangan kita, saya ucapkan terima 
kasih …. 

WK1 Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Beberapa waktu yang lalu itu 
karena memang anak-anak sini banyak tertarik pada bidang musik, 
mereka untuk band ini yang lebih kelihatan sekali, sebelum kita 
memiliki band sendiri, itu mereka banyak yang berlatih diluar gitu. 
Karena melihat ternyata banyak peminat di band ini, lalu sekolahan 
memang berusaha dengan bantuan-bantuan dari School Grand dan 
sebagainya. Kita membelikan alat band itu, jadi mulai semester ini, 
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besuk semester dua ini sudah bisa menambah ekstrakurikuler bagi anak-
anak yang betul-betul berminat di band ini. 

 

P Itu salah satu langkah yang cukup bagus dari sekolah ya bu….. 

WK1 Ya moga-moga gitu, karena melihat sepertinya banyak bakat ya sekolah 
berusaha untuk mengadakan karena kita yakin keberhasilan seorang 
siswa tidak hanya dibidang akademis saja, tetapi juga bidang-bidang 
kesenian dan kenyataannya mereka-mereka yang terampil, yang  
mempunyai  bakat-bakat  kesenian  ini  setelah  mereka berumah  

               tangga, setelah mereka dewasa juga banyak tempat untuk mereka 
bekerja atau menciptakan kerja, sehingga berfikir kearah itu, maka 
sekolah ini memang sungguh berusaha untuk memenuhi perlatan-
peralatan musik. 

 

P   Terima kasih bu, buat waktunya , semoga ini menjadi masukan buat saya 
dalam penelitian ini 

 


