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ABSTRAK 

Dermawanto, Agus. 2012. “Penggunaan Media Alat Musik Ritmis dan Melodis 
Materi Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis Untuk Meningkatkan 
Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan 
Ulujami Pemalang”. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Eka Titi 
Andaryani, S.Pd, M.Pd. Pembimbing II. Drs. Utoyo. 

Kata Kunci:  Media Pembelajaran Alat Musik Ritmis dan Melodis, Aktivitas dan 
Hasil Belajar, Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis. 

 
Aktivitas dan hasil belajar Seni Budaya dan Keterampilan materi 

mengenal alat musik ritmis dan melodis siswa kelas V SD Negeri 01 
Wiyorowetan Kabupaten Pemalang pada tahun pelajaran 2010/2011 masih 
rendah. Dilihat dari hasil tes awal yang dilakukan guru didapatkan data hasil tes 
awal dari 32 siswa yang mendapat nilai diatas KKM yaitu 75 hanya 10 siswa, 
sementara 22 siswa mendapat nilai dibawah KKM. Dikarena pembelajaran yang 
terpusat pada guru. Metode pembelajaran yang digunakan guru lebih didominasi 
dengan metode ceramah. Guru perlu menggunakan model pembelajaran yang 
lebih menitik beratkan pada keaktifan siswa.  

Subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan 
Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 berjumlah 32 orang. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Cara pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, pengamatan aktivitas belajar siswa, serta performansi guru 
saat pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu rata-
rata nilai hasil belajar siswa minimal 75, dengan persentase ketuntasan minimal 
75%, persentase keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 75%, dan 
skor performansi guru minimal B (71). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I nilai aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran sebesar 69,10%, rata-rata nilai hasil belajar siswa 82,5 
dengan ketuntasan belajar klasikal 65,63%, persentase dan nilai performansi guru 
75,45 (B). Pada siklus II nilai aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 78,78%, 
rata-rata nilai hasil belajar siswa 83,8 dengan ketuntasan belajar klasikal 84,38%, , 
dan nilai performansi guru 82,83 (AB). Hasil tersebut menunjukkan adanya 
peningkatan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat 
diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan 
melodis (pianika) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pelajaran 
seni budaya dan keterampilan khususnya seni musik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan 

untuk satuan pendidikan dan menengah menyatakan bahwa Pendidikan Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK) memiliki sifat Multilingual, Multidimensional, 

dan Multikultural.  

Agar dapat mencapai tujuan pendidikan, guru sebagai pengelola proses 

pembelajaran harus memahami hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya 

adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta 

didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup (GBHN Tahun 

1973 dalam Munib dkk, 2007: 33). Oleh karena itu, guru jangan sekali-kali 

membiarkan ada siswa yang tidak ikut aktif belajar. Guru harus berusaha 

meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Meskipun kegiatan mendengarkan 

penjelasan guru sudah menunjukkan adanya aktivitas belajar, namun akan lebih 

baik jika ditambah dengan kegiatan yang lain seperti praktek langsung 

memainkan alat musik, kerja kelompok, berdiskusi, dan lain sebagainya. 

Pengelolaan pembelajaran SBK seorang guru dalam memberikan materi 

seni musik kepada siswa seyogyanya tidak terbatas pada pemberian materi 

melalui ceramah saja, tetapi lebih banyak melalui kegiatan praktek, seperti siswa 

dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan alat musik 
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ritmis dan melodis. Pembelajaran seni masih belum mencapai semua keterampilan 

sesuai dengan hakikat pembelajaran seni yaitu pembelajaran seni sebagai sarana, 

media ekspresi, komunikasi, bermain, pengembangan bakat, dan kreativitas. 

Pembelajaran masih belum mengaktifkan siswa sebagai subjek pendidikan, dan 

yang terjadi di lapangan pembelajaran seni masih terpusat pada guru. Dampak 

pembelajaran yang terpusat pada guru adalah hasil belajar belum tercapai secara 

optimal. 

Cara pembelajaran yang terpusat pada guru dalam proses pembelajaran,  

belum mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil tes pada mata 

pelajaran SBK materi mengenal alat musik ritmis dan melodis yang didapat dari 

pembelajaran di SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang dapat dilihat dari 

hasil tes awal yang dilakukan guru. Data hasil tes awal dari 32 siswa kelas V yang 

mendapat nilai lebih dari 75 baru 10 siswa, sementara 22 siswa mendapat nilai 

dibawah 75 atau nilainya masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yakni 75. 

Dalam proses pembelajaran yang terjadi dalam materi mengenal alat 

musik ritmis dan melodis hendaknya tidak terpusat pada guru saja. Secara 

perlahan-lahan siswa perlu dididik agar memiliki rasa tanggung jawab dalam 

belajar dan membuat program belajar dengan tujuan belajar sendiri. Siswa perlu 

dididik  untuk menjalankan program dan mencapai tujuan belajar sendiri, 

sehingga hasil belajar dalam materi mengenal alat musik ritmis dan melodis tidak 

mendapatkan masalah dan hasil yang maksimal. 

Dilihat dari hasil tes awal ditemukan beberapa penyebab masalah 

rendahnya nilai tes, antara lain: pada awal pembelajaran guru tidak melakukan 
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apersepsi yang menarik, sehingga motivasi siswa terhadap pembelajaran tidak 

maksimal. Siswa juga tidak memperhatikan penjelasan guru. Guru tidak 

menggunakan alat atau media pembelajaran yang bisa menarik perhatian dan 

mengaktifkan belajar siswa di bidang seni musik, sehingga menimbulkan 

kebosanan bagi siswa dan tidak menarik siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar 

siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis, peneliti mencoba 

menggunakan media dalam pembelajaran SBK, khususnya untuk materi mengenal 

alat musik ritmis dan melodis. Pembelajaran yang terpusat pada guru dan 

pemberian catatan pelajaran kepada siswa, siswa akan jenuh, bosan, dan bahkan 

siswa akan mengabaikan materi yang diberikan guru. Penggunaan media 

pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) diharapkan siswa 

tidak hanya dapat mengenal berbagai ragam alat musik ritmis dan melodis akan 

tetapi siswa dapat lebih aktif dan lebih memperhatikan pelajaran. 

Peneliti menggunakan alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) 

dalam pembelajaran, karena alat musik rebana dan pianika selain sesuai dengan 

materi pembelajaran mengenal alat musik ritmis dan melodis, juga mudah 

diperoleh siswa dan mudah dimainkan siswa. Di SD alat musik rebana sudah 

tersedia, sedangkan alat musik pianika sekolah juga sudah mempunyai beberapa 

alat. Dijenjang pendidikan sekolah dasar alat musik rebana dan pianika sangat 

cocok, karena alat musik rebana dan pianika tidak terlalu sulit untuk dimainkan 

siswa dan sering digunakan untuk lomba-lomba antar SD. Selain itu, pengetahuan 
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dan keterampilan siswa akan sangat diperlukan dalam jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi seperti SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. 

Penggunaan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika) bagi siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis. Diharapkan 

siswa kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang, selain dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta meningkatkan performansi 

guru dalam pembelajaran, siswa juga diharapkan dapat memainkan alat musik 

rebana dan pianika dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

Pada rumusan masalah dan pemecahan masalah, peneliti akan membahas 

rumusan masalah yang diperoleh dari identifikasi masalah di kelas V SD Negeri 

01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang. Pemecahan masalah merupakan cara yang 

akan digunakan peneliti untuk menyelesaikan masalah yang diperoleh, yaitu: 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas Dari kondisi yang dipaparkan 

pada latar belakang masalah di  atas maka dapat diketahui bahwa telah terjadi 

permasalahan pada pembelajaran siswa kelas V materi mengenal alat musik ritmis 

dan melodis di SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana penggunaan media alat musik ritmis dan melodis 

yang dilakukan guru dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis agar dapat 

meningkatkan Aktivitas belajar siswa SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami 

Pemalang?”, (2) “Bagaimana penggunaan media alat musik ritmis dan melodis 

yang dilakukan guru dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis agar dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami 

Pemalang?”, (3) Bagaimana penggunaan media alat musik ritmis dan melodis 

yang dilakukan guru dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis agar dapat 

meningkatkan Performansi Guru SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami 

Pemalang?”. 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Penggunaan media pembelajaran alat musik ritmis dan melodis yang 

dilakukan  dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis akan dimanfaatkan 

dalam mengatasi permasalahan siswa dalam mengidentifikasi ragam alat musik 

ritmis dan melodis. Pembelajaran dengan menggunakan media alat musik ritmis 

dan melodis akan dilaksanakan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

yang dilaksanakan pada SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang. 

Tindakan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: (1) dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengenal alat musik 

ritmis dan melodis dengan menggunakan media alat musik ritmis dan melodis, (2) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V dalam mengidentifikasi ragam alat 

musik ritmis dan melodis, (3) dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

penggunaan media alat musik ritmis dan melodis dalam mengenal alat musik 

ritmis dan melodis sebagai alternatif media pembelajaran SBK. Dengan 

digunakannya media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dalam 

pembelajaran, siswa dapat mengenal dan memainkan rebana dan pianika, dan 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan peneliti di SD Negeri 01 

Wiyorowetan kecamatan Ulujami, kabupaten Pemalang diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan di SD khususnya dalam mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan materi mengenal alat musik ritmis dan melodis di kelas V semester 

II. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, 

yaitu: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran (SBK) khususnya seni musik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas ini adalah: (1) 

meningkatkan aktivitas pembelajaran SBK mengenal alat musik ritmis dan 

melodis dengan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) pada 

siswa SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang, (2) meningkatkan hasil 

pembelajaran SBK mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan media alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) pada siswa SD Negeri 01 

Wiyorowetan Ulujami Pemalang, (3) meningkatkan performansi guru dalam 

pembelajaran SBK mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan media alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) pada siswa SD Negeri 01 

Wiyorowetan Ulujami Pemalang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi yang dilakukan dengan 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, dan meningkatkan performansi guru 

dalam pembelajaran SBK di kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami 

Pemalang dalam materi mengenal alat musik ritmis dan melodis yang dilakukan 

dengan penerapan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika). Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini merupakan wujud dan sumbangan nyata terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka penyelenggaraan proses 

pembelajaran efektif pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada 

umumnya dan materi mengenal alat musik ritmis dan melodis pada khususnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberi manfaat praktis bagi siswa, guru dan sekolah yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

(1) Siswa dapat meningkatkan aktivitas belajar dalam mengenal alat musik 

ritmis dan melodis dengan media alat musik ritmis dan melodis dengan 

baik. 

(2) Siswa dapat meningkatkan hasil belajar dalam mengenal alat musik ritmis 

dan melodis dengan media alat musik ritmis dan melodis dengan baik. 

(3) Mengenal ragam alat-alat musik ritmis dan melodis yang dapat menambah 

wawasan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. 
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(4) Siswa dapat memainkan alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika). 

1.4.2.2 Bagi Guru 

(1) Guru memiliki alternatif media pembelajaran yang tepat yaitu rebana dan 

pianika untuk pembelajaran SBK khususnya seni musik yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

(2) Guru mengalami langsung dalam pemecahan masalah yang timbul dari 

pembelajaran SBK khususnya seni musik di kelas V. 

(3) Guru dapat mengembangkan potensi siswa dalam pembelajaran SBK 

dengan menggunakan media alat musik rebana dan pianika khususnya 

dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Sekolah dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar sesuai dengan 

kondisi dan keadaan siswa. 

(2) Sekolah dapat melaksanakan kurikulum pendidikan dengan maksimal. 

(3) Sekolah dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sesuai amanat 

kurikulum KTSP. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori pada penelitian tindakan kelas yang berfokus pada siswa 

kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang dalam meningkatkan 

aktivitas dan  hasil belajar siswa yang dilakukan dengan menggunakan media 

pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dalam siswa 

mengenal alat musik ritmis dan melodis yaitu hakikat belajar, aktivitas belajar, 

hasil belajar, pembelajaran seni musik, karakteristik seni musik di SD, pendidikan 

seni musik, media pembelajaran, dan alat musik yang akan diuraikan sebagai 

berikut: 

2.1.1 Hakikat Belajar 

 Kata belajar merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Belajar merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Sejak lahir manusia telah melakukan kegiatan belajar untuk memenuhi 

kebutuhan sekaligus mengembangkan dirinya. Semua orang yang hidup wajib 

belajar untuk lebih mengetahui tentang sesuatu. 

 Hilgard (1948) dalam Anitah (2010: 2.4) menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan dan 

perubahan itu disebabkan karena ada dukungan dari lingkungan yang positif yang 

menyebabkan interaksi edukatif. Perubahan tersebut terjadi secara menyeluruh 

meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Perubahan belajar itu sendiri tidak 

berdasarkan naluri tetapi melalui proses latihan. Sedangkan menurut Morgan 
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(1978) dalam Sagala (2011: 13) menyatakan bahwa belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman. Kemudian Gagne (1985) dalam Sagala (2011: 

13) juga menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku individu yang terjadi 

sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang kemudian menjadi pengetahuan baru.  

 Sagala (2010: 13) menyatakan belajar merupakan komponen paling vital 

dalam setiap usaha penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan, sehingga tanpa 

proses belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Dimyati dan Mudjiono 

(1996) dalam Sagala (2010: 13) mengemukakan siswa adalah penentu terjadinya 

atau tidak terjadinya proses belajar. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan amat tergantung pada proses belajar dan mengajar yang dialami siswa 

dan pendidik baik ketika para siswa itu di sekolah maupun di  lingkungan 

keluarganya sendiri. 

 Anitah, dkk (2010: 1.17) Supaya proses belajar terjadi secara efektif dan 

hasil belajar juga dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu diperhatikan 

beberapa prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: 

(1) Motivasi 

Motivasi yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi 

belajar akan muncul dengan kuat apabila seseorang yang sedang belajar 

menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapai berguna atau bermanfaat 

baginya.  



11 
 

 

(2) Perhatian 

Untuk memusatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, guru dapat 

mengaitkan pelajaran dengan diri siswa sendiri (kebutuhan, minat, atau  

pengalaman siswa) dan menciptakan situasi pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian siswa. 

(3) Aktivitas 

Belajar itu sendiri adalah aktivitas. Penggunaan metode atau media yang 

bervariasi dapat merangsang siswa lebih aktif dalam belajar. 

(4) Balikan 

Balikan di dalam belajar sangat penting, supaya siswa segera mengetahui 

benar tidaknya pekerjaan yang ia lakukan. Balikan dari guru sebaiknya 

yang mampu menyadarkan siswa terhadap kesalahan mereka dan 

meningkatkan pemahaman siswa akan pelajaran tersebut. 

(5) Perbedaan Individual 

Individu merupakan pribadi tersendiri yang memiliki perbedaan dari yang 

lain. Guru hendaknya mampu memperhatikan dan melayani siswa sesuai 

dengan karakteristik mereka masing-masing. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui tiga ciri utama dalam 

belajar yang meliputi: (1) Perubahan perilaku, tidak semua perubahan perilaku 

dapat disebut belajar. Perubahan perilaku yang dapat disebut belajar yakni apabila 

perubahan perilaku yang terjadi merupakan perubahan yang dilakukan secara 

sadar dan bersifat menetap; (2) Proses, belajar adalah suatu proses yang kompleks 

yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih 

bayi hingga ke liang lahat (Sadiman dalam Siddiq 2008: 1-4). Seorang dikatakan 
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belajar apabila ia telah mengerahkan pikiran dan perasaannya. Aktivitas pikiran 

dan perasaan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat diamati oleh orang lain, 

melainkan hanya dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan; dan (3) 

Pengalaman, pada hakikatnya belajar merupakan proses mengalami. Seseorang 

yang sedang belajar, akan melakukan interaksi terhadap lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

2.1.2 Aktivitas Belajar 

Menurut Slameto (2008: 36) dalam proses belajar mengajar, guru perlu 

memunculkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan 

pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu 

saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang 

berbeda, seperti siswa akan bertanya, mangajukan pendapat, menimbulkan diskusi 

dengan guru. Siswa merupakan organisme yang hidup, dalam dirinya terkandung 

potensi yang sedang berkembang. Potensi siswa dapat dikembangkan oleh guru 

dengan cara menciptakan aktivitas belajar yang dapat memotivasi siswa untuk 

belajar aktif. Menurut Hamalik (2008: 90), pendidikan modern lebih 

menitikberatkan pada aktivitas sejati, dimana siswa belajar sambil bekarja. 

Dengan bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan 

serta perilaku lainnya, termasuk sikap dan nilai. Sehubungan dengan hal tersebut, 

sistem pembelajaran saat ini sangat menekankan pada aktivitas dalam proses 

belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan tatap muka dalam kelas 

yang terstruktur, baik dalam bentuk komunikasi langsung, kegiatan kelompok dan 

kegiatan kelompok kecil. 
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Aktivitas belajar menurut Diarich (2008) dalam Hamalik 2008: 90-91) 

membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok, sebagai berikut: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau 

bermain. 

(2) Kagiatan-kegiatan lisan (oral): mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan suatu pertanyaan, memberi 

saran, memberi pendapat, wawancara, diskusi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan instrument musik, mendengarkan siaran radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, 

peta, pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan pameran 

(simulasi), menari, berkebun. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan hubungan, 

membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang, dan 

sebagainya.  
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Dari Pengertian aktivitas belajar di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran seni musik ini lebih banyak pada aktivitas 

psikomotor siswa, sebab siswa melakukan kegiatan bermain musik yang menuntut 

keaktifan siswa. 

2.1.3 Hasil Belajar 

 Menurut Anni (2006: 5) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. 

Jadi, bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi 

bisa, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Sesuai dengan pendapat Hamalik 

(2008:30) bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah 

laku pada orang tersebut,misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. 

 Menurut Suprijono (2009), dalam Thobroni dkk, (2011: 22) menyatakan 

bahwa hasi belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan ketrampilan. Hasil belajar berupa informasi verbal, 

ketrampilan intelektual, strategi kognitif, ketrampilan motorik, dan sikap. 

Menurut Bloom (Suprijono, 2002, dalam Thobroni dkk, 2011: 23) Hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, 

menurut Lindgren (Suprijono, 2009, dalam Thobroni, 2011: 24) menyatakan 

bahwa hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 
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perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan 

sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, tetapi 

secara komperhensif (menyeluruh).  

Hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan 

yang diperoleh siswa setelah menerima perlakuan yang diberikan oleh guru, 

sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses 

penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang 

kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajar. Selanjutnya informasi dari 

hasil belajar tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa 

agar menjadi lebih baik. 

Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah akibat dari proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa dan proses belajar merupakan penunjang hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Hasil belajar akan lebih bermakna jika prosesnya menyenangkan 

siswa dan terjadi penguatan (reinforcement). Misalnya, siswa menjawab benar 

maka diberi penguatan oleh guru/pendidik dengan mengucapkan “jawabanmu 

bagus” atau “tepat” dan sebagainya. Menurut Crain (1980: 9) dalam Syamsudin, 

dkk, (2003: 1.11) guru, orang tua, dan pendidik harus memberikan penguatan 

terutama yang bersifat psikologis dan menghindari penguatan yang lebih bersifat 

kebendaan. Sedangkan penghargaan (rewards) seharusnya diberikan kepada 

prilaku yang masuk akal (resonable) dan tidak bersifat memanjakan. Hindari 

hukuman (punishmets) yang bersifat fisik. 
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Dari berbagai pengertian hasil belajar, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil pembelajaran yang akan diperoleh siswa dari pembelajaran seni musik ini 

lebih dominan pada keterampilan motorik siswa. Dibuktikan dengan aktivitas 

pembelajaran siswa bermain alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) 

dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis. 

2.1.4 Pembelajaran Seni Musik 

Khasanah (2011) Pembelajaran musik di sekolah dasar merupakan salah 

satu komponen pengajaran yang mendukung tercapainya pengembangan pribadi 

manusia Indonesia seutuhnya terutama anak SD yaitu untuk meningkatkan dan 

mengembangkan potensi rasa keindahan yang dimiliki murid melalui pengalaman 

dan penghayatan musik. Peningkatan rasa suka, penghargaan, dan tumbuhnya rasa 

musik (sense of music) lebih dipentingkan sebanding penekanan pada unsur-unsur 

musik sebagai materi pengajaran. 

Pembelajaran musik di SD diberikan secara bertahap menurut tingkat 

perkembangan anak. Pembelajaran musik selalu memperhatikan bagian-bagian 

dari semua unsur musik, bahwa setiap lagu atau komposisi musik yang digunakan 

sebagai model atau media pembelajaran terbentuk dari unsur-unsur musik yang 

esensial sebagai kesatuan musik.  

Pelaksanaan pembelajaran selalu memperhatikan pertambahan 

kemampuan, perkembangan sikap estetis, dan ketrampilan musik secara berangsur 

menurut tata urutan yang logis dengan memperhatikan kesenangan dan 

keterpaduan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Pembelajaran dapat berlangsung 

jika di dalamnya terdapat interaksi yang baik antara guru dan siswa. Siswa 
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tersebut berasal dari berbagai latar belakang keluarga, masyarakat, terutama 

perbedaan individual yang sangat unik. Interaksi terjadi jika guru mampu 

mengenal, memahami, menerima siswa apa adanya dan bertindak sesuai dengan 

keadaan masing-masing individu siswa. Siswa yang berada pada lingkungan 

klasikal, akan mudah lebih tumbuh rasa musiknya disbanding siswa yang tinggal 

pada masyarakat atau keluarga yang awam.  

Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan pembelajaran musik di SD 

dengan baik, guru harus memiliki pengetahuan mengenai bagaimana 

membelajarkan musik pada anak SD, memiliki rasa suka pada musik, kemauan 

yang tinggi untuk mengajarkan pada anak, pemahaman bahwa pembelajaran 

musik mengutamakan tumbuhnya rasa musik, seperti: rasa irama, rasa nada, 

harmonisasi, kesukaan , penghayatan musik. Pembelajaran musik dilaksanakan 

melaluai kegiatan pengalaman musik yang senantiasa berkenaan dengan bunyi. 

Untuk itu idealnya musik mempunyai tempat yang terpisah agar tidak 

mengganggu kelas yang lain. 

Khasanah (2011) belajar musik melalui pengalaman musik memerlukan 

alat musik aktif. Alat musik aktif berupa alat-alat musik yang dapat dimainkan, 

sedangkan alat musik pasif, misalnya: tape recorder, VCD. Alat musik pasif 

efektif untuk pengembangan rasa tetapi kurang tepat untuk pengembangan 

keterampilan, maka praktek langsung berbagai kegiatan pengalaman musik sangat 

mutlak, misalnya: bergerak sesuai gerak musik, bernyanyi, menulis, membaca, 

bermain musik, improvisasi, dan kreativitas. 

Pembelajaran musik sebaiknya selalu disesuaikan dengan subjek didik, 

sehingga pembelajaran seni musik juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
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siswa, kesukaan siswa, dan karakteristik masing-masing individu, siswa sekolah 

dasar belajar melalui cara-cara informal, nyata dalam kehidupan sehari-hari, 

langsung, dikemas dalam situasi informil, praktis dan bermakna. Keadaan 

demikian belajar musik melalui pengalaman musik merupakan salah satu 

alternatif yang memberi jalan kemudahan bagi siswa. 

Pengalaman musik dimanfaatkan untuk memupuk pengetahuan, apresiasi, 

sekaligus mengembangkan keterampilan, sehingga mendorong kegiatan siswa 

kehausan siswa untuk mengungkapkan ekspresinya secara kreatif estetis. 

Pembelajaran musik juga dipengaruhi oleh karakteristik musik atau kajian yang 

akan dibahas, kemampuan dan kemauan guru serta murid, tersedianya berbagai 

media, hakikat pembelajaran musik bagi anak. Mengenai pembelajaran musik di 

SD dapat diketahui bahwa pembelajaran musik adalah kegiatan aktif dalam 

pengalaman musik. Pembahasan unsur-unsur musik disampaikan bersamaan 

dengan kegiatan pengalaman musik dengan cara alamiah bernyanyi, bermain, 

bergerak, dan analisis lagu model jika kajian teoritis, sehingga akan lebih mudah 

untuk dimengerti siswa SD. 

2.1.5 Karakteristik Seni Musik di SD 

Menurut Piaget dalam Rifa’i (2009: 29), perkembangan mental anak 

sekolah dasar (7-11 tahun)  berada pada tingkat operasional konkret atau nyata. 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih 

dalam bentuk benda konkret. Pada tahap ini, setiap pembelajaran hendaknya 

menggunakan benda konkret sebagai media atau alat peraga yang digunakan 

untuk mencapai tingkat pemahaman siswa terhadap suatu konsep pembelajaran, 
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seperti pendapat yang dikemukakan oleh Prihandoko (2006: 4), yakni siswa akan 

mampu memahami suatu konsep jika mereka memanipulasi benda-benda konkret. 

Khasanah (2011) perkembangan anak dari sejak lahir sampe dewasa yaitu 

meliputi kecerdasan, emosi, dan perkembangan tubuh. Dalam kaitanya dengan 

pembelajaran di SD dalam penggunaan media alat musik ritmis dan melodis 

dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis yaitu karakteristik musik anak. 

Musik untuk anak harus disesuaikan dengan karakteristik  anak-anak. 

Karakteristik musik anak dapat ditemukan pada setiap aspek musik, seperti aspek 

bunyi, nada, ritme, tempo, dan dinamika, serta ekspresi dan bentuk musik. Berikut 

karakteristik yang sebaiknya muncul dalam karakteristik musik anak: (1) Musik 

sesuai dengan keinginan dan menyatu dengan keseharian anak. (2) Ritme musik 

dan melodi pendek sehingga mudah diingat anak. (3) Melalui musik anak diberi 

kesempatan untuk berekspresi. 

2.1.6 Pendidikan Seni Musik  

Pendidikan ditinjau dari tujuannya adalah mengembangkan potensi 

jasmani, akal, dan rohani manusia. Ketiga potensi bawaan manusia ini harus 

diasah dan dikembangkan secara seimbang dan proporsional. Jika salah satu tidak 

tersentuh atau tidak dikembangkan dengan baik, maka tujuan pendidikan yang 

bertujuan membentuk manusia seutuhnya akan sulit terwujud.  

Syah (2010) Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang 

sangat menentukan pembentukan karakter siswa di masa mendatang. Pada tahap 

inilah anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan penanaman nilai-nilai yang 

nantinya akan berguna dalam kehidupan di masyarakat. Orang tua dan guru bahu-

membahu mendidik dan mengarahkan siswa agar mampu menjadi pribadi yang 
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cerdas secara akademik, spiritual, dan juga emosionalnya. Pembentukan pribadi 

ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan porsi daya tangkap pada 

masa itu. Pada masa ini anak-anak akan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan 

mata pelajaran yang relevan dengan tingkat usia dan tentunya yang menunjang 

untuk kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah berlomba-

lomba mendidik siswa-siswanya agar pandai dan mendapat nilai tinggi dalam 

mata pelajaran yang dianggap penting seperti mata pelajaran Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPS, dan IPA. Di sisi lain karena sekolah hanya mengistimewakan 

beberapa mata pelajaran maka berdampak adalah beberapa mata pelajaran yang 

dianggap kurang begitu penting, diantaranya seperti pendidikan seni musik, 

padahal manfaat musik untuk siswa juga cukup penting. Beberapa hasil penelitian 

menyatakan bahwa musik dapat meningkatkan kecerdasan siswa. Pendidikan seni 

musik di bangku sekolah sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi 

pada pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Syah (2010) mengemukakan pengajaran musik di SD merupakan salah 

satu komponen pengajaran yang secara terintegrasi mendukung tercapainya 

pengembangan pribadi siswa seutuhnya. Selain itu, juga untuk meningkatkan dan 

mengembangkan potensi rasa keindahan yang dimiliki siswa melalui pengalaman 

dan penghayatan musik. Peningkatan rasa suka, penghargaan, dan tumbuhnya rasa 

musik (sense of music) lebih dipentingkan dibanding penekanan pada unsur-unsur 

musik sebagai materi pengajaran. Musik merupakan salah satu dimensi 

pengembangan kreativitas yang merupakan inti dari pengajaran musik di sekolah 

dasar, khususnya diarahkan pada kreativitas estetis. Kepekaan musik atau 

tumbuhnya rasa musik membuat anak tumbuh menjadi manusia yang luwes, 
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berani, terampil, mandiri dan kreatif. Namun karena pendidikan musik di SD saat 

ini masih dianggap kurang begitu penting, maka pencapaian hal itu akan kurang 

maksimal tentunya. Pembelajaran yang ideal yang dilakukan oleh guru dalam 

bidang musik sesuai dengan penelitian yang dilakukan Power dan Kloper 

mengemukakan bahwa: 

Pascoe et al. (2005) recommended improvemen of pre-servica music 
education for generalis teacher as an immediate priority. That a large 
number of teacher in current study felt music would better taught by 
specialists support this, as regerlessof who they believe should be 
teaching music, it is the generalist teachers who are almost always 
responsible for doing so. 

 
Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Pascoe et al. (2005) 

dalam Power dan Kloper  (2011: 21) mengemukakan bahwa perbaikan pra-

layanan pendidikan musik bagi guru dalam penelitian ini merasa musik akan lebih 

baik diajarkan oleh seorang yang mempunyai kemampuan dalam mengajar karena 

dalam mengajar adalah guru yang generalis, yang bertanggung jawab untuk 

melakukannya. 

Syah (2010) mengemukakan untuk mencapai keberhasilan pendidikan 

musik di SD guru tidak boleh berpandangan bahwa musik tidaklah penting, guru 

harus memandang manfaatnya yang demikian besar bagi siswa. Pembelajaran 

musik selalu memperhatikan bagian-bagian dari semua unsur musik, hal ini 

disebabkan karena setiap lagu atau komposisi musik yang digunakan sebagai 

model atau media pembelajaran terbentuk dari unsur-unsur musik yang esensial 

sebagai satu kesatuan musik. Selanjutnya dalam menyampaikan materi musik 

hendaknya berpangkal dari hal yang mudah ke yang sulit, sederhana ke kompleks, 

disenangi ke yang kurang senang, dan dari yang mudah ke yang rumit. 
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Kekhasan dari pendidikan seni musik di SD adalah lebih menekankan pada 

pengalaman seni musik, yang artinya akan memberikan kemampuan untuk 

memanfaatkan seni musik pada kehidupan sehari-hari. Pendidikan seni musik 

diberikan di SD karena keunikannya, kebermaknaannya, dan kebermanfaatannya 

terhadap kebutuhan perkembangan siswa, yang terletak pada pemberian 

pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi 

melalui pendekatan: “Belajar dengan Seni”, “Belajar Melalui Seni”, dan “Belajar 

Tentang Seni” (Syah, 2010). Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan seni musik 

selain dapat mengembangkan kreativitas, musik juga dapat membantu 

perkembangan individu, mengembangkan kepekaan/sensivitas, mengembangkan 

rasa keindahan, mengekspresikan ekspresi, memberikan tantangan, melatih 

disiplin, dan mengenalkan siswa pada budaya bangsa Indonesia. 

Jadi pendidikkan seni musik yang diajarkan di sekolah dasar tentunya 

harus memiliki karakteristik yang berbeda dari seni musik anak usia remaja dan 

dewasa. Karakteristik musik untuk anak usia SD biasanya sesuai dengan minat 

dan menyatu dengan kehidupan anak. Ritme musik, pola melodinya pendek dan 

mudah diingat serta unsur musiknya mudah diekspresikan anak. 

 

 

2.1.7 Media Pembelajaran  

Sadiman (2009: 6) kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Medoe adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Dengan kata lain, pada saat kegiatan belajar berlangsung bahan 
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belajar yang diterima siswa berasal dari media. Jadi media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikia rupa sehingga proses belajar terjadi. Media refers to the delivery 

of information in intuitive, multi-sensory ways, through the integration of distinct 

media such as texts, graphics, computer animation, motion video, and sound. 

Enakrire dan Onyanania (2012) 

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Heathcote (2000) dalam 

Onyanania (2012: 21) media mengacu pada penyampaian informasi dalam intuitif, 

dengan berbagai cara yang multi-indera, melalui integrasi media yang berbeda 

seperti teks, grafis, animasi komputer, video gerak dan suara. 

Salomon (1974, 1979) describes the relationship between a medium's 
symbol systems and mental representations. Symbol systems are 
"modes of appearance" (Goodman, 1976), or sets of elements (such as 
words, picture components, etc.) that are interrelated within each 
system by syntax and are used in specifiable ways in relation to fields 
of reference (such that words and sentences in a text may represent 
people, objects, and activities and be structured in a way that forms a 
story). A medium can be described and perhaps distinguished from 
others by its capabilities to employ certain symbol systems. 

 
Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Salomon (1974, 1979) 

dalam Kozma. R.B (1991: 3) menggambarkan hubungan antara sistem simbol 

media dan representasi mental. Sistem simbol adalah "mode penampilan" 

(Goodman, 1976), atau set elemen (seperti kata-kata, komponen gambar, dll) yang 

saling berhubungan dalam sistem masing-masing oleh sintaks dan digunakan 

dalam cara specifiable dalam kaitannya dengan bidang referensi ( sehingga kata 

dan kalimat dalam teks dapat mewakili orang, objek, dan kegiatan dan disusun 

dengan cara yang membentuk cerita). Sebuah media dapat digambarkan dan 
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mungkin dibedakan dari orang lain dengan kemampuannya untuk menggunakan 

sistem simbol tertentu sehingga dapat mengkongkritkan dan memperjelas 

pengetahuan yang bersifat abstrak. 

Dari pengertian media alat musik untuk pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa media alat musik dimaksudkan sebagai perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan dalam bentuk alat musik yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dengan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar 

mengajar. Bahan pembelajaran alat musik dapat diartikan bahan belajar atau 

materi pelajaran dalam bentuk benda kongkrit atau benda nyata. bahan belajar 

media alat musik dapat menjadi bahan pembelajaran yang baik karena dapat 

menjadi bahan pembelajaran yang nyata. 

2.1.8 Alat Musik Materi Pokok Ragam Alat Musik Ritmis dan Melodis 

Paryanto (2010: 27-34) alat musik terdiri atas dua, yaitu alat musik ritmis 

(tanpa nada) tidak lain adalah alat musik pukul tanpa nada, yang disebut juga alat 

musik pukul irama. Contohnya: gendang (kendang), rebana, tambur, triangel. 

Berdasarkan ciri, karakter, atau sifat bunyinya, alat musik pukul tanpa nada dapat 

dikelompokkan dalam dua macam, yakni alat musik pukul tanpa nada yang berat 

dan yang ringan. Yang berat contohnya: gong, genderang, (bass-drum); yang 

ringan, contohnya: rebana, tongkat (stik). Adapun alat musik melodis (bernada) 

meliputi alat musik pukul bernada dan alat musik bernada lainnya. Alat musik 

pukul bernada dapat berfungsi, dapat digunakan, sebagai alat musik melodi dan 

alat pukul irama. Contohnya: gitar dan kulintang. Alat musik ini dapat memainkan 

melodi, dapat juga digunakan untuk iringan seperti memainkan pola irama atau 

memukul birama lagu. 
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Alat musik dari setiap daerah di Nusantara diciptakan sebagai wujud 

ekspresi kesenian masyarakat setempat. Alat musik tradisional diciptakan untuk 

maksud-maksud tertentu, misalnya pengiring upacara tradisional, pengiring lagu-

lagu daerah, dan kegiatan keagamaan. Alat musik ritmis memang tidak 

sekompleks alat musik melodis, akan tetapi alat musik ritmis juga mempunyai 

ragam bentuk baik yang di pukul dengan tangan, dipukul dengan alat, dan bahkan 

di kocok, yaitu: drum, kendang, triangle, simbal, rebana, dll. 

Setianingsih, dkk, (1999:16) menegaskan alat musik melodis sangat 

beragam baik nama, bentuk dan cara memainkanya. Berdasarkan cara 

memainkannya alat musik melodis dibedakan menjadi 4 yaitu: (1) Alat musik 

melodis tiup: recorder, seruling, terompet, harmonika, pianika, seksofon, (2) Alat 

musik melodis petik: mandolin, gitar, kecapi, (3) Alat musik melodis gesek: selo, 

rebab, biola, (4) Alat musik melodis pukul: bonang, saron, gambang  

Dari berbagai pndapat mengenai alat musik, dapat disimpulkan alat musik 

merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan 

menghasilkan musik. Pada prinsipnya yaitu segala sesuatu yang memproduksi 

suara, dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh manusia, dapat disebut sebagai 

alat musik 

Setianingsih, dkk, (1999:16) menegaskan alat musik melodis sangat 

beragam baik nama, bentuk dan cara memainkanya. Berdasarkan fungsinya alat 

musik dibedakan menjadi  yaitu: 

2.1.8.1 Alat Musikk Ritmis  

Alat musik ritmis merupakan alat musik yang dalam permainannya 

memberikan irama (ritme) tertentu dalam pergelaran musik. Hal ini juga 
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berhubungan dengan ketukan (pulsa) dan birama. Yang termasuk kedalam alat 

musik ritmis adalah bass, gong, kendang, castanets, simbal, timpani, tamburin, 

rebana, triangle, claves, pandiero, stiks, bongo, dan dram. 

Rebana adalah alat musik berbentuk gendang pipih bundar yang dibuat 

dari tabung kayu pendek dan agak lebar ujungnya. Pada salah satu ujungnya diberi 

membrane/kulit. Cara memainkanya adalah dengan cara dipukul/ditepuk. 

Menurut Rima (2010:69)  rebana adalah gendang berbentuk bundar, pipih, 

dan berkulit satu. Bingkai rebana berbentuk lingkaran dari kayu, dengan salah satu 

sisi berlapis kulit kambing. Rebana biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu-

lagu bernafaskan agama Isllam, yang berisi doa-doa, nasihat-nasihat ataupun 

salawat, yang dilantunkan dalam bahasa Melayu, Arab, ataupun Bahasa Indonesia. 

Rebana dimainkan dalam sebuah kelompok beranggota 3-7 orang, atau lebih. Para 

pemain memegang rebana sambil bernyanyi. 

2.1.8.2 Alat Musik Melodis 

Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk 

memainkan nada-nada atau melodi sebuah lagu. Misalnya rekorder, pianika, 

organ, terompet, gitar, flute, rebab, angklung, mandolin, suling, dan glockenspiel. 

Menurut Narimo, dkk (2010: 118) pianika adalah bentuk kecil dari piano 

atau organ. Alat ini dimainkan dengan cara ditiup dengan menggunakan 

mouthpiece sambil menekan bilah-bilah pada papan pianika. Jadi, pianika 

merupakan alat musik melodis yang ditiup. Pianika memiliki bilah-bilah nada 

yang dinamakan tuts. Setiap tuts pianika memiliki satu nada tertentu. Ada dua tuts 

pada pianika yaitu: (1) tuts berwarna putih, untuk memainkan nada-nada asli atau 

natural, yaitu nada-nada yang belum mendapat kromatis baik dinaikkan maupun 
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diturunkan. (2) tuts berwarna hitam, untuk memainkan nada-nada perubahan, 

yaitu nada yang telah diberikan kromatis baik dinaikkan setengah maupun 

diturunkan setengah. Pianika merupakan alat musik melodis yang mudah 

dimainkan dengan teknik sederhana. Pianika dapat mengeluarkan dua nada atau 

lebih dalam satu kali tiupan. 

Hal pokok yang harus diperhatikan dalam memainkan pianika adalah 

teknik penjarian dan kontrol pernapasan. Semakin kuat kamu meniup, semakin 

kuat bunyi yang dihasilkan. Berikut teknik bermain pianika untuk menghasilkan 

suara tiupan yang baik, perlu memperhatikan teknik peniupan diantaranya: (1) 

tiupan lembut dan stabil, (2) yangan kiri untuk memegang dan jari-jari tangan 

kanan untuk mencari nada, (3) tiap-tiap jari mempunyai tugas untuk menekan tuts 

nada, (4) hindari otot jari yang tegang. 

2.2 Kajian Empiris 

Media pembelajaran alat musik ritmis dan melodis dianggap dapat 

meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa dalam mengenal alat musik ritmis 

dan melodis di SD. Beberapa peneliti yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini diantaranya adalah Hardilan (2009) dan Lidya Fita 

Kusumadewi (2010). 

Hardilan (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Hasil 

Belajar Memainkan Melodi Tangga Nada Menggunakan Alat Musik Pianika 

Dengan Teknik Jigsaw di SMP Negeri 1 Brangsong kelas 8” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran memainkan melodi tangga nada menggunakan 

alat musik pianika dengan teknik Jigsaw yang ditunjukan melalui kenaikan nilai 
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rata-rata siswa. peningkatan ditemukan pada setiap siklus, dari pra-siklus dari 38 

siswa yang dihadiri oleh 37 siswa, karena dari 1 izin belajar sakit, sebanyak 24 

siswa atau 64,85% selesai dan sebanyak 13 siswa atau 35,15% belum selesai. 

Dalam I siklus dari 38 siswa ada 34 siswa atau 89,47% telah selesai dan 4 siswa 

atau 10,53% belum selesai belajar. Pada siklus II, meningkat lebih dari 38 siswa 

dengan 36 siswa atau 94,74% dan 2 atau 5,26% siswa belum mempelajari secara 

menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa belajar untuk bekerja 

sama dengan teknik jigsaw adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil siswa belajar. 

Lidya Fita Kusumadewi (2010) melakukan penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Seni Musik dengan Media Alat Musik Pianika melalui 

metode bervariasi”. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

pembelajaran menggunakan pianika dan metode bervariasi dapat: (1) 

Meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII A SMP N1 Jambu pada mata 

pelajaran seni budaya tahun 2009 / 2010. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa dari 30% pada pra siklus, 

meningkat menjadi 84% pada siklus 1 dan 88% pada siklus 2. (2) Meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas VII A SMP N 1 Jambu pada mata pelajaran seni 

budaya tahun 2009 / 2010. Terbukti dari 33 siswa yang aktivitasnya kurang baik 

pada prasiklus dengan rata – rata skor 2,58 mengalami peningkatan pada siklus 1 

menjadi 3,82 dengan kualifikasi cukup dan pada siklus 2 menjadi 4,02 atau 

kualifikasi baik.  

Berdasarkan kedua penelitian di atas, peneliti akan melakukan penelitian 

tentang upaya meningkatkan hasil dan aktivitas belajar dengan menggunakan 
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media alat musik ritmis dan melodis pada materi mengenal alat musik ritmis dan 

melodis pada siswa kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang. 

Penelitian ini sebagai tindak lanjut dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, 

sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai pembelajaran memainkan alat 

musik ritmis dan melodis. 

2.3  Kerangka Berfikir 

Kurangnya aktivitas siswa dalam mengidentifikasi alat-alat musik ritmis 

dan melodis diduga dalam pembelajaran guru masih menggunakan media yang 

terbatas. Bahkan, seringkali guru melaksanakan pembelajaran tanpa adanya 

media, sehingga pembelajaran akan monoton dan membosankan bagi siswa. 

Sering kali pembelajaran masih terpusat guru dan menempatkan guru sebagai 

pusat pembelajaran. Terbatasnya media pembelajaran pada pembelajaran SBK 

akan mengakibatkan siswa tidak tertarik dan tidak semangat dalam pembelajaran. 

Dalam pembelajaran masih sering terjadi guru mengharapkan siswa diam dengan 

sikap duduk tegak dan menghadap ke depan, sementara guru dengan fasih 

mengajar dengan ceramah mengajarkan materi SBK.  

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya aktivitas siswa dalam 

mengidentifikasi alat-alat musik ritmis dan melodis, dalam pembelajaran peneliti 

mencoba menggunakan media pembelajaran alat musuk ritmis dan melodis untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan 

melodis. Penggunaan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) 

diharapkan siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran SBK dan pengetahuan 
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siswa yang didapat akan bertahan lebih lama serta dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan untuk masa depan pendidikan yang lebih tinggi.  

Proses pembelajaran digambarkan dengan skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

 

 

2.4  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis 

tindakan yang diajukan penulis adalah: 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui penggunaan media alat musik ritmis dan 

melodis dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 

01 Wiyorowetan Pemalang pada materi mengenal alat musik ritmis dan melodis. 

Model Pembelajaran 
Konvensional (pembelajaran 

tanpa media) 

 Penggunaan media 
pembelajaran alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis 
(pianika) 

Aktivitas dan Hasil belajar 
siswa rendah 

Aktivitas belajar Siswa 
tinggi 

Hasil belajar Siswa tinggi 

 

Pembelajaran tidak 
bermakna dan kurang 
menyenangkan siswa 
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SIKLUS I

SIKLUS II

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama (Arikunto, 2009: 3). Dalam pelaksanaan PTK 

minimal terdiri dari 2 siklus dimana pada masing-masing siklus terdapat 4 

tahap/langkah penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi. Keempat tahap tersebut harus direncanakan dengan sebaik mungkin agar 

mendapatkan hasil yang optimal. Berikut ini merupakan gambaran langkah-

langkah/prosedur yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas : 

 

MODEL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Model Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto dkk, 2009: 16) 

 

Pengamatan

Pengamatan

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan

Pelaksanaan Refleksi 

? 
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3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan adalah langkah yang penting dilakukan, dalam tahap 

perencanaan akan membuat rincian operasional mengenai tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan; tentukan siapa saja yang akan dilibatkan dalam PTK ini; siapa, 

akan mengerjakan apa, dan kapan dilaksanakan; alat bantu pengumpulan data 

yang harus dipersiapkan dan apa saja serta dari siapa informasi akan diperoleh.  

Dalam tahap perencanaan peneliti menetapkan rencana tindakan yang digunakan 

untuk mengenal alat-alat musik ritmis dan melodis, yaitu dengan menggunakan 

media alat-alat musik ritmis dan melodis. Langkah-langkah perencanaannya yaitu: 

(1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

(2) Merumuskan langkah-langkah dan tindakan yang akan dilakukan untuk 

menguji hipotesis. 

(3) Memilih prosedur evaluasi penelitian. 

(4) Melaksanakan tindakan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ke dua dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan penelitian tersebut, yaitu mengenai 

tindakan yang akan dilakukan di kelas. Penelitian dipusatkan pada pelaksanaan 

serangkaian pembelajaran yang dipilah kedalam beberapa tindakan. Setiap 

tindakan yang dilakukan diobservasi, dievaluasi, dan direfleksi data-data atau 

temuan yang berhubungan dengan kinerja guru dalam menggunakan media alat 

musik ritmis dan melodis dan hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran, 

meliputi: 
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(1) Penguasaan kelas yang dilakukan guru saat pembelajaran dengan media 

alat musik ritmis dan melodis. 

(2) Pembelajaran guru dalam pembelajaran meningkatkan hasil dan aktivitas 

belajar siswa dalam mengenal alat-alat musik ritmis dan melodis. 

(3) Evaluasi, hasil belajar, dan keaktifan siswa. 

3.1.3 Pengamatan 

 Pada tahap pengamatan, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format observasi/penilaian 

yang telah disusun termasuk pengamatan secara cermat. Observasi yang dilakukan 

di kelas dicatat seteliti mungkin, karena catatan hasil observasi merupakan bahan 

utama yang mengandung sejumlah data tentang kelas yang diteliti, dan 

selanjutnya bahan akan dianalisis. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Arikunto, dkk. (2009: 133) 

mengemukakan reflection (refleksi) adalah kegiatan mengulas secara kritis 

tentang perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. Pada refleksi, 

guru sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how), dan 

seberapa jauh (to what extent) intervensi telah menghasilkan perubahan secara 

signifikan. Pada tahap refleksi dilakukan analisis data mengenai proses 

pembelajaran, masalah dalam proses pembelajaran, hambatan yang dijumpai saat 

proses pembelajaran, dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap dampak 

pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan. 
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3.2 Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua 

siklus. Siklus I terdiri dari 2 pertemuan dan siklus II pun  terdiri dari 2 pertemuan. 

Sedangkan tes formatif dilakukan pada pertemuan kedua di siklus I dan siklus II. 

Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 

pengamatan, dan tahap refleksi.  

3.2.1 Perencanaan Siklus I 

Perencanaan siklus I terdiri terdiri dari 2 pertemuan Sedangkan tes 

formatif dilakukan pada pertemuan kedua. Persiiklus melalui 4 tahapan, yaitu 

sebagai berikut: 

(1) perencanaan: merupakan rencana yang akan dilakukan guru melakukan 

berbagai hal 

(2) pelaksanaan tindakan: merupakan implementasi dari perencanaan yang 

dibuat pada tahap sebelumbya 

(3) pengamatan: merupakan bagian-bagian yang harus diamati pada saat 

proses pembelajaran dan sesuai dengan tujuan penelitian 

(4) refleksi: diadakan diskusi antara peneliti, guru, maupun observer. Materi 

diskusi menitikberatkan tentang kekurangan dan kelebihan tindakan, 

sekaligus menentukan sikap yang harus dilakukan pada siklus selanjutnya. 

3.2.1.1 Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi awal, peneliti merumuskan permasalahan secara 

operasional terutama pada penggunaan media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran dan reaksi siswa terhadap materi. Pada tahap perencanaan 



35 
 

 

yang dilakukan guru dalam melakukan berbagai tindakan dalam penelitian di 

antaranya yaitu: 

(1) mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah 

(2) merancang rencana pembelajaran sesuai materi pada saat pelaksanaan 

siklus I 

(3) merancang bahan dan lembar kegiatan siswa 

(4) menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

pengajar 

(5) menyusun tes formatif. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada saat proses pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan 

media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dalam 

proses pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan 

meliputi: 

(1) menyiapkan rencana pembelajaran 

(2) menyiapkan bahan, media alat musik ritmis dan melodis, dalm lembar 

kegiatan siswa 

(3) mengadakan presensi siswa 

(4) menunjukkan alat musik dan memainkan alat musik tersebut 

(5) siswa menebak nama alat musik dan menggolongkan alat musik ritmis 

atau alat musik melodis 

(6) beberapa siswa memainkan alat musik tersebut 

(7) pada akhir siklus I, siswa mengerjakan tes formatif I. 



36 
 

 

3.2.1.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan guru lain untuk 

membantu melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Hal ini bertujuan agar hasil pengamatan menjadi lebih akurat. Sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1) aktivitas siswa, (2) hasil 

belajar siswa, dan (3) performansi guru. Pengamatan terhadap hasil belajar siswa 

difokuskan pada penndataan hasil belajar siswa yang sudah mencapai hasil lebih 

dari 75 dan yang belum mencapai 75 dan persentase tuntas belajar klasikal. Hal-

hal yang perlu diperhatikan untuk mengamati aktivitas siswa yaitu : kerjasama 

siswa pada saat kerja kelompok, ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 

kelompok, kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang 

diberikan guru, keberanian siswa dalam mempersentasikan hasil tugas kelompok, 

keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat. Hal-hal yang perlu 

diamati untuk menilai performansi guru dalam proses belajar mangajar yaitu pada 

penguasaan materi, penguasaan kelas, dan penguasaan model pembelajaran. 

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

telah dilakukan pada setiap siklus. Analisis (kajian atau analisis) terhadap apa 

yang telah dilakukan pada waktu siklus I, analisis dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan unsur-unsur yang diamati pada siklus I, kemudian 

peneliti merefleksikan hasil analisis untuk merencanakan tindakan berikutnya. 
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3.2.2 Perencanaan Siklus II 

Perencanaan siklus II terdiri terdiri dari 2 pertemuan Sedangkan tes 

formatif dilakukan pada pertemuan ke dua. Siklus melalui 4 tahapan, yaitu dari 

tahap sebagai berikut: 

(1) perencanaan: merupakan rencana yang akan dilakukan guru melakukan 

berbagai hal 

(2) pelaksanaan tindakan: merupakan implementasi dari perencanaan yang 

dibuat pada tahap sebelumnya 

(3) pengamatan: merupakan bagian-bagian yang harus diamati pada saat 

proses pembelajaran dan sesuai dengan tujuan penelitian 

(4) refleksi: diadakan diskusi antara peneliti, guru, maupun observer.  

Materi diskusi menitikberatkan tentang kekurangan dan kelebihan 

tindakan, sekaligus menentukan sikap yang harus dilakukan pada siklus 

selanjutnya. Pada refleksi siklus I juga diadakan analisis data, untuk mengetahui 

sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai, sehingga dapat ditentikan 

apakan diperlukan siklus berikutnya atau tidak. 

3.2.2.1 Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, peneliti merumuskan permasalahan 

secara operasional terutama pada penggunaan media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran dan reaksi siswa terhadap materi Pada tahap 

perencanaan siklus II guru melakukan berbagai hal di antaranya yaitu:  

(1) mengidentifikasi masalah, mendiagnosis masalah, dan mengembangkan 

pemecahan masalah 
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(2) merancang rencana pembelajaran sesuai materi pada saat pelaksanaan 

siklus I 

(3) merancang bahan dan lembar kegiatan siswa 

(4) menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi 

pengajar 

(5) menyusun tes formatif. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada saat proses pelaksanaan tindakan, peneliti sebagai guru menerapkan 

media pembelajaran alat musik rimis dan melodis dalam proses pembelajaran 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan meliputi:  

(1) menyiapkan rencana pembelajaran 

(2) menyiapkan bahan, media alat musik ritmis dan melodis, dalm lembar 

kegiatan siswa 

(3) mengadakan presensi siswa 

(4) menunjukkan alat musik dan memainkan alat musik tersebut 

(5) siswa menebak nama alat musik dan menggolongkan alat musik ritmis 

atau alat musik melodis 

(6) beberapa siswa memainkan alat musik tersebut 

(7) pada akhir siklus II, siswa mengerjakan tes formatif II. 

3.2.2.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan bantuan guru lain untuk 

membantu melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pengamatan difokuskan pada: (1) aktivitas 

siswa, (2) hasil belajar siswa, dan (3) performansi guru. Pengamatan pada hasil 
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belajar siswa difokuskan dengan mendata hasil belajar siswa yang sudah 

mencapai hasil lebih dari 75 dan yang belum mencapai 75 dan persentase tuntas 

belajar klasikal. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengamati aktivitas siswa 

yaitu : kerjasama siswa pada saat kerja kelompok, ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 

kelompok yang diberikan guru, keberanian siswa dalam mempresantisikan hasil 

tugas kelompok, keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat. 

Hal-hal yang perlu diamati untuk menilai performansi guru dalam proses belajar 

mangajar yaitu pada penguasaan materi, penguasaan kelas, dan penguasaan model 

pembelajaran. 

3.2.2.4 Refleksi 

Refleksi (kajian atau analisis) terhadap apa yang telah dilakukan pada 

waktu siklus II. Analisis dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

unsur-unsur yang diamati pada siklus II, kemudian peneliti merefleksikan hasil 

analisis siklus II untuk merencanakan tindakan berikutnya. 

Berdasarkan refleksi (kajian atau analisis) pada siklus I dan siklus II 

terhadap aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru, maka 

peneliti akan menyimpulkan apakah hipotesis tercapai atau tidak. Jika aktivitas 

belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru meningkat (sesuai 

indikator), maka penggunaan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika) yang diterapkan dalam proses pengajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran SBK di SD. 
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3.3 Subjek Penelitian 

Subyek Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilakukan dalam pembelajaran 

SBK siswa kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang semester 

genap tahun pelajaran 2011/2012 pada materi pokok mengenal alat musik ritmis 

dan melodis. Jumlah siswa yang menjadi subyek penelitian sebanyak 32 siswa 

yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Latar belakang 

dipilihnya kelas ini sebagai subjek penelitian adalah pembelajaran yang 

dilaksanakan masih konvensional dan kurang mengaktifkan siswa dan 

pembelajaran hanya berorientasi pada pencapaian nilai tanpa melihat pencapaian 

pembelajaran secara keseluruhan. 

3.4 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Wiyorowetan, 

Desa Wiyoro Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Latar belakang 

dipilihnya SD Negeri 01 Wiyorowetan, Desa Wiyoro Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang  sebagai tempat penelitian adalah karena masih terdapat 

masalah, khususnya mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) materi 

mengenal alat musik ritmis dan melodis masih terpusat pada guru dan kurang 

menekankan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan melibatkan siswa. 

Penelitian dilaksanakan dengan lama waktu penelitian selama 6 bulan yaitu dari 

bulan Januari sampai Juni 2012. 

3.5 Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai jenis data yang dilakukan di SD 

Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang dalam upaya meningkatkan aktivitas 
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dan hasil belajar siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis pada mata 

pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dengan menggunakan media alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika). Data dan teknik analisis data 

berisikan data-data yang digunakan untuk memperoleh nilai akhir pembelajaran 

dalam penelitian yaitu sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data 

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan 

data kualitatif. Untuk mendapatkan data kuantitatif data kualitatif, maka harus 

dilakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi tes dan non tes. Uraian mengenai data dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibaca pada uraian 

berikut:   

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD Negeri 01 

Wiyorowetan Ulujami Pemalang dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis pada mata pelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dengan menggunakan media alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika). Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: (1) data kuantitatif, dan (2) data kualitatif, untuk lebih jelasnya sebagai 

berikut: 

3.5.1.1 Data Kuantitatif 

Menurut Menurut Sugiyono (2011: 7), bahwa data kuanitatif adalah data 

penelitian yang berupa angka-angka. Data kuantitatif diambil dari hasil tes 

formatif siswa pada siklus I dan siklus II dan lembar performansi guru dalam 
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pembelajaran yang diamati oleh teman sejawat guru yang bertindak sebagai 

observer. 

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes formatif 

siklus I dan tes formatif siklus II. Tes formatif berupa tes tertulis dalam bentuk 

ujian akhir sikus. Nilai tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan 

nilai tes formatif siswa pada siklus I dan siklus II yang digunakan untuk 

mengetahui meningkatnya hasil belajar siswa dalam proses belajar Seni Budaya 

dan Keterampilan (SBK) materi mengenal alat musik ritmis dan melodis. 

3.5.1.2 Data Kualitatif 

Menurut Menurut Sugiyono (2011: 7), bahwa data kualitatif adalah data 

hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 

ditemukan dilapangan. Data kualitatif diambil dari pengamatan berupa informasi 

berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang aktivitas belajar siswa dan 

performansi guru, lembar pengamatan aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung yang di amati oleh peneliti dan lembar performansi guru dalam 

pembelajaran yang diamati oleh teman sejawat guru yang bertindak sebagai 

observer. Data kualitatif berupa hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dan pengamatan terhadap performansi guru dengan menggunakan lembar 

pengamatan pada siklus I dan siklus II. 

3.5.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa 

sumber. Sumber data penelitian yang dilakukan di SD negeri 01 Ulujami 

Pemalang dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

mengenal alat musik ritmis dan melodis pada mata pelajaran Seni Budaya dan 
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Keterampilan di kelas V berasal dari: (1) Guru, data yang diperoleh dari guru 

berupa keterangan tentang permasalahan yang dihadapi. (2) Siswa, dari siswa 

diperoleh data berupa nilai hasil belajar. (3) Dokumen, dokumen yang didapatkan 

berupa nilai hasil evaluasi dari siswa.  

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mengetahui meningkatnya 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis 

yaitu melalui: (1) tes formatif siswa pada siklus I dan II. Teknik tes digunakan 

untuk mengumpulkan data yang besifat kuantitatif. Pada penelitian ini teknik tes 

digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa. (2) teknik non tes, teknik 

non tes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. Teknik 

pengambilan data yang digunakan untuk mengambil data yaitu melalui observasi. 

Observasi digunakan untuk mengambil data dari aktivitas belajar siswa  dan 

performansi guru, dan (3) dokumentasi meliputi hasil tes formatif siswa, lembar 

pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka 

dibutuhkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis 

data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan di SD Neberi 01 Ulujami 

Pemalang dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V materi 

mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika) yaitu sebagai berikut: 
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3.6.1 Data Kuantitatif 

Nilai tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan nilai tes 

formatif siswa pada siklus I dan siklus II yang digunakan untuk mengetahui 

meningkatnya hasil belajar siswa dalam proses belajar Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) materi mengenal alat musik ritmis dan melodis. Data 

kuantitatif didapat dari data hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes formatif. 

3.6.1.1 Data Hasil Belajar Siswa 

Teknik analisis data hasil belajar siswa digunakan untuk menganalisis data 

hasil tes formatif yang dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. Rumus-rumus 

yang digunakan untuk mengolah data hasil belajar: 

(1) Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing 

siswa adalah (BSNP, 2007: 25): 

=  x bobot soal 

Keterangan: 

  = Nilai Akhir 

  = Skor perolehan 

  = Skor maksimal 

Bobot soal = bobot soal keseluruhan 

(2) Untuk menentukan rata-rata kelas: 
   

Keterangan: 

M = Nilai Rata-Rata Kelas 

X = Jumlah Nilai Akhir yang Diperoleh Siswa 

 = Jumlah Siswa   (Sudjana. 2010: 125) 
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(3) Untuk menentukan persentase tuntas belajar siswa: 

 
3.6.1.2 Data Aktivitas Belajar Siswa 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

belajar SBK, maka analisis ini dilakukan pada instrumen lembar pengamatan 

dengan menggunakan rumus-rumus melalui persentase. Adapun perhitungan 

persentase keaktifan pembelajaran siswa dalam mengikuti proses belajar sebagai 

berikut (Yonny dkk, 2010: 176): 

 TK =  X 100% 

Hasil data observasi siswa dianalisis dengan pedoman sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Kualifikasi Persentase Keaktifan Siswa. 

PERSENTASE KRITERIA 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

(Yonny dkk, 2010: 175-176) 

3.6.1.3 Data Hasil Observasi Performansi Guru 

Untuk mengetahui skor perolehan dari hasil observasi performansi guru 

adalah sebagai berikut (Depdikbud:1999) 

Nilai APKG 1 = R 

R =   
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Nilai APKG 2 = K 

K =  

PG =  

 
Keterangan: 

R = APKG 1 (Kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran) 

K = APKG 2 (Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran) 

PG = Performansi Guru 

 Tabel 3.2. Skala Nilai Perfomansi Guru (Pedoman Akademik UNNES, 2010: 55) 

No Nilai Angka Nilai Huruf 

1 86 – 100 A 

2 81 – 85 AB 

3 71 – 80 B 

4 66 – 70 BC 

5 61 – 65 C 

6 56 – 60 CD 

7 51 – 55 D 

8 < 51 E 

  

3.6.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa 

dan pengamatan terhadap performansi guru dengan menggunakan lembar 

pengamatan pada siklus I dan siklus II. Data kuantitatifdidapat dari aktivitas 

belajar siswa dan data hasil obserfasi performansi guru. 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Penggunaan media alat musik ritmis dan melodis dikatakan dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, jika: 1) hasil belajar siswa pada 

rata-rata kelas sekurang-kurangnya 75 dan persentase tuntas klasikal sekurang-

kurangnya 75% (minimal 75% siswa yang memperoleh skor lebih dari 75), 2) 

aktivitas belajar siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran lebih dari 75%, 

kegiatan aktivitas belajar siswa meliputi: kerjasama siswa pada saat kerja 

kelompok, ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok, kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru, keberanian 

siswa dalam mempresantisikan hasil tugas kelompok, keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan/pendapat, 3) Skor performansi guru dalam 

pembelajaran minimal 71 dengan skor B. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru pada kelas V SD 

Negeri 01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa mengenal alat musik ritmis dan melodis yang dilakukan 

dengan penggunaan media pembelajaran  alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika). Teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengambil data dalam penelitian ini meliputi teknik tes dan non tes. Teknik tes 

digunakan peneliti untuk memperoleh data hasil belajar mengenal alat musik 

ritmis dan melodis siswa. Hasil tes silkus I dan siklus II dalam penelitian ini 

berupa nilai hasil belajar siswa. Teknik non tes digunakan peneliti untuk 

memperoleh data aktivitas belajar siswa serta performansi guru. Teknik non tes 

yang digunakan peneliti yaitu melalui observasi terhadap aktivitas belajar siswa 

serta performansi guru dalam pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Pada 

bagian ini akan diuraikan mengenai deskripsi data siklus I dan deskripsi data 

siklus II. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 mulai pukul 07.00-08.10 

WIB dan 1 Mei 2012 mulai pukul 07.00-08.45 WIB. Penelitian yang dilakukan 

pada siklus I meliputi pengambilan data kuantitatif dan data kulitatif. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil belajar siswa. Sedangkan 
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data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa dan performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik tes yakni tes 

formatif. Data mengenai aktivitas siswa serta performansi guru dalam 

pembelajaran siklus I diperoleh melalui observasi dalam pelaksanaan siklus I. 

Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes formatif siklus I. Pengambilan data 

kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik non tes yakni 

pengamatan/observasi. Pada bagian deskripsi data siklus I akan diuraikan 

mengenai data hasil belajar siswa, data hasil observasi aktivitas belajar siswa, data 

hasil observasi performansi guru pada pembelajaran siklus I, relfleksi dari 

pelaksaan pembelajaran pada siklus I, serta revisi yang dilakukan untuk 

pelaksanaan siklus II. 

4.1.1.1 Paparan Data Hasil Belajar 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru dalam materi mengenal alat 

musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran  alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika). Hasil penelitian pada siklus I pertemuan 1 

dan 2 didapat dari hasil tes formatif siswa siklus I. Berdasarkan tes formatif I 

diketahui data nilai rata-rata kelas, persentase ketuntasan belajar. Berikut ini tabel 

nilai hasil tes formatif siswa pada siklus I. 
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Tabel 4.1. Data hasil belajar siswa menggunakan media alat musik ritmis 
dan melodis. 

Hasil Belajar 

Siklus I 

Keterangan  Banyak 
Siswa 

Persentase 

Skor ≥ 75 21 65,63% Tuntas  

Skor < 75 11 34,37% Tidak tuntas 

Nilai Rata-rata 82,5  

 

Berdasarkan tabel 4.1. menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil 

belajar adalah 65,63% dengan siswa yang mendapat nilai lebih dari 75 ada 21 

siswa dan yang mendapat nilai kurang dari 75 ada 11 siswa dengan persentasi 

34,37%, dan semua siswa hadir. Pencapaian target ketuntasan belajar siswa pada  

siklus I digambarkan pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.1. Ketuntasan Belajar Siswa 

Hasil belajar pada diagram 4.1. menunjukkan ketuntasan belajar siswa 

dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media 

pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika). Hasil belajar pada 

siklus I belum dapat dikatakan berhasil, karena hanya mencapai 65,63. Sehingga 
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belum memenuhi kriteria indikator  keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 

ketuntasan belajar siswa minimal 75%. 

4.1.1.2 Deskripsi Data Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi proses pembelajaran pada penelitian ini yaitu pada observasi 

aktivitas siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis selama mengikuti 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran  alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) dan performansi guru dari awal sampai akhir pembelajaran. 

Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran secara klasikal dapat dilihat pada 

tabel data aktivitas siswa dalam pembelajaran berikut ini. 

Tabel 4.2. Data Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek yang diamati 

Persentase 

Pertemuan ke 

Rata-

rata 

(%) 

1 2 

1. Keaktifan siswa bertanya kepada guru 53,23 54,68 53.96 

2. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 79,03 82,03 80.53 

3. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 71,77 72,66 72.22 

4. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 

kelompok yang diberikan guru 
70,16 71,09 70.63 

5. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil tugas 

kelompok 
75,81 78,13 76.97 

6. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan/pendapat 

59,68 60,94 60.31 

Rata-rata  68,28 69,92  

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus I 69,10 
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Tabel 4.2. menunjukkan bahwa dalam mengenal alat musik ritmis dan 

melodis dalam menggunakan media pembelajaran  alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) pada indikator  keaktifan siswa saat bertanya kepada guru 

mencapai 53,96%. Observasi kerjasama siswa pada saat kerja kelompok sudah 

cukup baik mencapai 80,53%. Indikator lain adalah ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok mencapai 72,22%. Indikator kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru mencapai 70,63%. 

Ketercapaian indikator keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil tugas 

kelompok sudah cukup baik yaitu 76,97%. Ketercapaian indikator keberanian 

siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat sudah cukup baik mencapai 

60,31%. Hasil persentase keseluruhan yang diperoleh dari keenam indikator 

aktivitas siswa pada siklus I sebesar 69,10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil observasi aktivitas belajar siswa belum berhasil untuk mencapai 

indikator yang ditetapkan pada aktivitas belajar siswa yaitu ≥ 75%.  

Performansi guru dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan 

menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika) yang dinilai meliputi  kemampuan guru merencanakan pembelajaran 

siklus I dan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran siklus I. Berikut data 

penilaian performansi guru dalam merencanakan pembelajaran dalam mengenal 

alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) pada siklus I dari pertemuan 1 dan 

pertemuan 2.  
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Tabel 4.3. Data Kemampuan Guru Merencanakan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan Rata-

rata 
1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indikator 2,5 3 2.75 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar 
2,33 2,67 2.50 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 2,88 3,13 3.00 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3 3.00 

5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat 

penilaian 
3,5 3,5 3.50 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 4 3.75 

Rata-rata 2,95 3,22  

Rata-rata Siklus I 3,08 

Nilai APKG 1 77,08 

Bila melihat tabel 4.3. dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran mengenal alat musik ritmis dan melodis 

menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika) dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah mencapai 77,08 (B). Hasil 

tersebut sudah menunjukkan adanya keberhasilan guru dalam merencanakan 

pembelajaran, karena hasil tersebut sudah melampaui indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan yaitu lebih dari 75. Adapun data kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran siklus I dapat dilihat pada tabel 4.4. di bawah ini. 
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Tabel 4.4. Data Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Siklus I 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan Rata-

rata 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3 3,5 3.25 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 2,83 3 2.92 

3. Mengelola interaksi kelas 2,6 3,2 2.9 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar 
2,6 3,2 2.9 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran matematika 
2,5 3 2.75 

6. Mendemonstrasikan atau membimbing siswa dalam 

melatih keterampilan berkesenian 
2,67 2,67 2.67 

7. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3 3,5 3.25 

8. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3 3,5 3.25 

Rata-rata  2,78 3,20  

Rata-rata Siklus I 2,99 

Nilai APKG 2 74,64 

 

Berdasarkan tabel 4.4. menunjukkan bahwa pada siklus I dari pertemuan 1 

dan pertemuan 2 nilai rata-rata kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan 

media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) mencapai 
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74,64 yaitu pada kriteria B. Hasil tabel 4.3. dan 4.4. dapat dibuat data yang 

menunjukkan penilaian aktivitas performansi guru sebagai berikut. 

Tabel 4.5. Data Aktivitas performansi Guru Siklus I 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor 
Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1. Kemampuan guru membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
(APKG 1) 

77,08 1 77,08 
86-100 = A 

81-85 = AB 

71-80 = B 

66-70 = BC 

61-65 = C 

56-60 = CD 

51-55 = D 

≤50    = E 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 

74,64 2 149,28 

Jumlah 3 226,36 

Nilai Performansi Guru 75,45 

 

Berdasarkan tabel 4.5. pada siklus I nilai aktivitas performansi guru dalam 

mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media 

pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika)  sudah mencapai 

75,45 yaitu pada kriteria B. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas performansi 

guru pada siklus I sudah baik karena sudah mencapai standar indikator yang 

ditetapkan yaitu minimal 71 atau B. Jadi pada siklus I meskipun performansi guru 

sudah dikatakan baik mencapai 75,45 dan rata-rata hasil belajar siswa sudah 

mencapai 82,5, tetapi pembelajaran dikatakan masih belum berhasil karena jumlah 

siswa yang tuntas belajar masih dibawah 75% yaitu baru 65,63 % dan aktivitas 

belajar siswa juga masih dibawah 75%. 
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4.1.1.3 Refleksi 

Refleksi setelah melaksanakan siklus I yaitu masih terdapat beberapa 

kekurangan pada pembelajaran mengenal alat musik ritmis dan melodis yang 

dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) 

dan melodis (pianika) dan kekurangan guru pada pengelolaan kelas. Dapat 

dibuktikan dari hasil aktivitas siswa, hasil tes siswa, dan performansi guru. Hasil 

belajar pada siklus I yaitu pada tes formatif menunjukkan nilai rata-rata kelas 

sebesar 82,5 dan persentase ketuntasan belajar mencapai 65,63%. Pada rata-rata 

kelas sudah melampaui batas kriteria yang ditentukan yaitu 75, tetapi pada 

persentase tuntas klasikal belum mencapai batas indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu 75%.  

Walaupun hasil rata-rata kelas sudah melampaui batas kriteria, tetapi 

masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu pada 

persentase ketuntasan belajar belum mencapai indikator keberhasilan yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

(1) Guru masih menggunakan pembelajaran secara klasikal sehingga siswa 

yang lambat dalam memahami pelajaran nilainya masih dibawah KKM. 

(2) Siswa masih belum bisa memperoleh pengetahuan dengan maksimal, 

karena guru saat pembelajaran kurang menghidupkan suasana kelas, guru 

kurang tegas dalam melakukan bimbingan pada siswa dan petunjuk yang 

digunakan pada soal maupun LKS kurang jelas sehingga sulit dimengerti 

oleh siswa. 

(3) Penyampaian materi oleh guru dinilai kurang, suara guru kurang 

maksimal dan guru hanya menjelaskan di depan kelas dan tidak 



57 
 

 

mengikutsertakan siswa untuk bertanya dan memberi tanggapan, sehingga 

perhatian siswa sangat kurang saat guru menjelaskan materi. 

Selain hasil tes, terdapat juga hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan media alat musik pada siklus 1 sebesar 69,10%. 

Hasil aktivitas siswa di atas masih belum mancapai kriteria yang 

ditetapkan yaitu 75%. Hal ini disebabkan adanya berbagai kendala saat proses 

pembelajaran berlangsung. Kendala dalam kegiatan pembelajaran mengenal alat 

musik ritmis dan melodis antara lain: 

(1) Masih terdapat indikator aktivitas belajar siswa yang kurang tampak dalam 

pembelajaran yaitu pada keaktifan siswa bertanya kepada guru, 

keberanian siswa mengemukakan tanggapan atau pendapat kepada 

kelompok lain dan kerjasama siswa dalam membuat atau mengembangkan 

model-model permasalahan yang diajukan. Indikator tersebut kurang 

tampak, karena guru tidak memberi penjelasan bagaimana cara 

menyampaikan pendapat dengan benar kepada siswa dan guru tidak 

memberi penjelasan kepada siswa tentang makna kerjasama. 

(2) Siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan berkelompok. Saat 

berkelompok masih terdapat siswa yang sifatnya individual dan hanya 

ingin mengerjakan sendiri LKS yang diberikan. Dalam pembelajaran yang 

dilakukan, guru menentukan 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. Dari 5 siswa 

tersebut hanya 2-3 siswa yang aktif mengerjakan LKS dan yang aktif 

mengerjakan LKS adalah hanya siswa-siswa yang pandai. Disebabkan 
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karena guru tidak memberikan bimbingan saat masing-masing kelompok 

mengerjakan LKS. 

Setelah hasil aktivitas belajar siswa dan tes formatif, yang dinilai 

selanjutnya adalah hasil performansi guru. Hasil performansi guru dinilai dari 

pembuatan RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Hasil performansi guru yang 

diperoleh guru sebesar 75,45 dengan kriteria B. Hasil performansi guru tersebut 

sudah mencapai ketentuan keberhasilan dari ketuntasan yang di targetkan yaitu 

75, akan tetapi masih terdapat bebrapa kekurangan saat melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan media alat musik ritmis dan melodis. 

Kekurangan tersebut dapat dibuktikan dari deskriptor yang nilainya masih rendah, 

antara lain: 

(1) Dalam pembuatan RPP, guru kurang dapat menentukan cara-cara 

memotivasi siswa, guru kurang menggunakan media yang bervariasi. 

(2) Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa deskriptor yang dinilai 

rendah oleh pengamat, yaitu: (1) mengelola waktu pembelajaran kurang 

efisien, karena pada saat siswa berkelompok guru tidak membimbing 

siswa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS sampai selesai. Guru 

membiarkan siswa mengerjakan LKS dengan caranya sendiri, sehingga 

waktu yang digunakan untuk mengerjakan LKS sangat lama, (2) kurang 

peka terhadap kesalahan berbahasa siswa. Perhatian guru terhadap 

kesalahan berbahasa siswa masih sangat kurang, karena guru terlalu fokus 

pada materi pembelajaran sehingga kepada siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa tidak menjadi perhatian oleh guru. 



59 
 

 

(3) Guru belum maksimal dalam menggunakan media, karena guru belum 

menggunakan media yang bervariasi. 

Kenyataan di atas menunjukkan masih terdapat banyak kekurangan baik 

dilihat dari hasil belajar, aktivitas siswa, dan performansi guru dalam 

pembelajaran. Hasil yang belum mencapai indikator keberhasilan tersebut akan 

diperbaiki dan ditingkatkan pada siklus II. 

4.1.1.4 Revisi 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran mengenal alat musik ritmis dan melodis pada siklus I belum 

dikatakan berhasil. Hasil belajar yang diperoleh belum mencapai kriteria yang 

ditentukan yakni persentase ketuntasan klasikal sebesar 75%. Kegiatan 

pembelajaran mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan 

media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) pada siklus I 

masih kurang dari indikator keberhasilan, sehingga perlu ditingkatkan hasil 

belajarnya agar mencapai persentase ketuntasan belajar klasikal lebih dari 75%. 

Hal-hal yang perlu diperbaiki pada hasil belajar siswa, yaitu: 

(1) Guru akan melakukan pendekatan secara individual pada siswa yang 

pemahamanya lambat, sehingga diharapkan nilainya akan memenuhi 

KKM atau melebihi KKM. 

(2) Guru dalam pembelajaran harus bisa menghidupkan kelas salah satunya 

pemberian penguatan seperti dengan pemberian tepuk tangan, ucapan 

bagus, seratus, dan yang lainnya. Guru lebih tegas dalam mengajar, 

sehingga siswa akan lebih berfokus pada pelajaran. 
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(3) Guru dalam menyampaikan materi pelajaran harus lebih jelas seperti nada 

suara yang lantang dan apabila kurang dipahami siswa guru mengulang 

kembali materi yang belum dipahami siswa sehingga siswa akan berfokus 

pada materi yang disampaikan guru . 

Pada aktivitas belajar siswa juga perlu ditingkatkan agar persentase 

aktivitas belajar siswa secara klasikal mencapai lebih dari 75% dari perolehan  

69,10% pada siklus I. Hal-hal yang perlu diperbaiki pada hasil belajar siswa, 

yaitu: 

(1) Guru harus memperhatikan motivasi dan penguatan kepada siswa. Ketika 

siswa bertanya dan menjawab pertanyaan, guru harus memberikan 

motivasi dan penguatan seperti kata bagus, seratus, dan tepuk tangan. 

Begitu juga ketika tidak ada siswa yang berani mengungkapkan pendapat 

atau tanggapan, guru harus bisa memancing keberanian siswa supaya mau 

mengungkapkan pendapat  atau tanggapannya, misalnya siswa yang mau 

berpendapat  dengan suara lantang dan berbahasa Indonesia guru akan 

memberikan penguatan seperti kata bagus, seratus, dan tepuk tangan, 

sehingga akan memancing semangat dan keaktifan siswa. 

(2) Pada kegiatan kerja kelompok guru harus lebih memperhatikan atau 

membimbing bagi anggota kelompok yang kurang bisa bekerja sama. 

Guru harus sering memantau, memberikan motivasi, dan dorongan pada 

siswa yang kurang pandai dan pasif, diharapkan siswa yang kurang pandai 

dan pasif dapat lebih aktif pada saat kerja kelompok. 

Hasil performansi guru dalam pembelajaran mengenal alat musik ritmis 

dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) 
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dan melodis (pianika) sudah baik namun masih perlu perbaikan. Perbaikan yang 

harus dilakukan yaitu dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

maupun dalam pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. 

Hal-hal yang akan diperbaiki pada performansi guru, yaitu: 

(1) Guru harus menggunakan beragam media (pianika, rekorder, rebana, dan 

icik-icik) dalam pembelajaran yang dapat menghidupkan pembelajaran di 

dalam kelas, seperti beragam gambar dan alat musik ritmis dan melodis. 

(2) Guru akan meningkatkan perhatian kepada semua siswa dengan 

melakukan kegiatan bertanya kepada siswa agar siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa dapat segera diperbaiki. 

(3) Guru meningkatkan pengetahuan tentang alat musik dan menggunakan 

bermacam-macam alat musik paling tidak yang mewakili alat musik 

ritmis (rebana dan icik-icik) dan melodis (pianika dan rekorder), sehingga 

siswa lebih aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2012 mulai pukul 07.00-08.10 

WIB dan 21 Mei 2012 mulai pukul 07.00-08.45 WIB. Penelitian yang dilakukan 

pada siklus II meliputi pengambilan data kuantitatif dan data kulitatif. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil belajar siswa. Sedangkan 

data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa dan performansi guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II. 

Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik tes yakni tes 

formatif. Data mengenai aktivitas siswa serta performansi guru dalam 

pembelajaran siklus II diperoleh melalui observasi dalam pelaksanaan siklus II. 
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Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes formatif siklus II. Pengambilan data 

kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik non tes yakni 

pengamatan/observasi. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai bagian deskripsi 

data yaitu membahas tentang paparan hasil belajar siswa, deskripsi observasi 

proses pembelajaran, refleksi, dan revisi dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

di siklus II dalam meningkatkan hasil dan aktivitas belajar siswa mengenal alat 

musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika). 

4.1.2.1 Paparan Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh guru dalam materi mengenal alat 

musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika) pada siklus II pertemuan 1 dan 2 dapat 

dilihat dari hasil tes formatif siswa. Berdasarkan tes formatif I diketahui data nilai 

rata-rata kelas, persentase ketuntasan belajar. Berikut ini tabel nilai hasil tes 

formatif siswa pada siklus II. 

Tabel 4.6. Data hasil belajar siswa menggunakan media alat musik ritmis dan 
melodis. 

 

Hasil Belajar 

Siklus II 

Keterangan  Banyak 
Siswa 

Persentase 

Skor ≥ 75 27 84,38% Tuntas  

Skor < 75 5 15,63% Tidak tuntas 

Nilai Rata-rata 83,8  
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 Tabel 4.6. menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar sebesar 

84,38% dengan nilai rata-rata klasikal sebesar 83,8. Siswa yang mendapat nilai 

lebih dari 75 ada 27 siswa dan yang mendapat nilai kurang dari75 ada 5 siswa 

sebesar 15,63%, dan semua siswa hadir. Pencapaian ketuntasan belajar siswa pada  

siklus II digambarkan pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.2. Ketuntasan Belajar Siswa 

Diagram 4.2. menunjukkan hasil belajar siswa dalam mengenal alat musik 

ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. 

Peningkatan tersebut sudah memenuhi indikator yang telah ditetapkan yaitu 

ketuntasan belajar minimal 75%  dan siklus II dikatakan berhasil. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada siklus I dan siklus II 

terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa. Ketuntasan belajar siswa pada siklus 

I mencapai 65,63% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 82,5 dan pada siklus II 

nilai rata-rata meningkat menjadi 83,8 dengan persentase ketuntasan sebesar 

84,38%. Adanya peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II menunjukkan 
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bahwa pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran  alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) berhasil meningkatkan hasil belajar siswa terutama 

pada materi mengenal alat musik ritmis dan melodis. Pencapaian ketuntasan 

belajar dan nilai rata-rata siswa pada  siklus I dan siklus II digambarkan pada 

diagram berikut. 

 

Diagram 4.3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi aktivitas belajar siswa dalam mengenal alat musik ritmis dan 

melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) pada siklus II tampak adanya peningkatan. Hasil aktivitas siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7. Data Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Klasikal Siklus II 

No. Aspek yang diamati 

Persentase 

Pertemuan ke 

Rata-

rata 

% 

1 2 

1. Keaktifan siswa bertanya kepada guru 71,88 72,66 72,27 

2. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 85,16 85,16 85,16 

3. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 

kelompok 79,69 79,69 79,69 

4. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 

kelompok yang diberikan guru 
77,34 78,91 78,13 

5. Keberanian siswa dalam mempresentasikan 

hasil tugas kelompok 
78,13 79,69 78,91 

6. Keberanian siswa dalam mengemukakan 
tanggapan/pendapat 

75,00 82,03 78,52 

Rata-rata  77,86 79,69  

Rata-rata Aktivitas Siswa Siklus II (%) 78,78 

 

 Tabel 4.7. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa 

pada siklus II. Setiap indikator aktivitas siswa sudah menunjukkan hasil yang 

baik. Indikator keaktifan siswa bertanya kepada guru mencapai 72,27%. Indikator 

kerjasama siswa pada saat kerja kelompok mencapai 85,16%. Indikator ketekunan 

siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok mencapai 79,69%. Indikator 

keberanian siswa dalam kemampuan menyelesaikan tugas kelompok yang 
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diberikan guru mencapai 78,13%. Indikator keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil tugas kelompok menunjukkan persentase ketercapaian 

78,91%. Indikator keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat 

sudah cukup baik yaitu 78,52%. Hasil persentase keseluruhan yang diperoleh dari 

keenam indikator aktivitas siswa pada siklus II sebesar 78,78%. Hasil observasi 

aktivitas belajar siswa tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya peningkatan 

aktivitas siswa dari siklus I sebesar 69,10% meningkat sebesar 9,68% menjadi 

78,78% pada siklus II. Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam mengenal alat 

musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika) secara klasikal pada siklus I dan siklus II 

digambarkan pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.4. Peningkatan aktivitas belajar siswa (%) 

Observasi proses pembelajaran berikutnya adalah performansi guru. Nilai 

performansi guru pada data siklus II sudah menunjukkan adanya peningkatan dari 

observasi siklus I. Peningkatan nilai performansi guru dalam mengenal alat musik 
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ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) pada siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 4.8. Data Kemampuan Guru Merencanakan Pembelajaran Siklus II 

No

. 
Aspek Penilaian 

Pertemuan Rata-

rata 
1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran/ indikator 3,5 3,5 3.5 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar 3 3 3.0 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 3,25 3,38 3.3 

4. Merancang pengelolaan kelas 3 3 3.0 

5. Menentukan prosedur, jenis, dan menyiapkan 

alat penilaian 
3,5 4 3.8 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 4.0 

Rata-rata 3,38 3,48  

Rata-rata Siklus II 3,43 

Nilai APKG 1 85,68 

 
Tabel 4.8. menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran pada siklus II mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 

hasil pembelajaran pada siklus I, yaitu dari 77,08 yang meningkat menjadi 85,68. 

Data kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam mengenal alat 

musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media pembelajaran alat musik 
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ritmis (rebana) dan melodis (pianika) pada siklus II dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.9. Data Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran Siklus II 

No. Aspek Penilaian 
Pertemuan Rata-

rata 
1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 3,5 3,5 3.5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 3,17 3,17 3.17 

3. Mengelola interaksi kelas 3 3,2 3.1 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar 
3,2 3,2 3.2 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran matematika 
3 3 3 

6. Mendemonstrasikan atau membimbing siswa dalam 

melatih keterampilan berkesenian 3,33 3,33 3.33 

7. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar 3 3,5 3.25 

8. Kesan umum kinerja guru/calon guru 3,5 3,5 3.5 

Jumlah  25,70 26,40  

Rata-rata  3,21 3,30  

Rata-rata Siklus II 3,26 

Nilai APKG 2 81,41 

 
Berdasarkan tabel 4.9. pada siklus II nilai rata-rata kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran  alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dalam siswa mengenal alat musik 
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ritmis dan melodis dari pertemuan 1 dan 2 mencapai 81,41. Nilai aktivitas 

performansi guru pada siklus II ada pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10. Data Aktivitas performansi Guru Siklus II. 

No. Aspek Penilaian Nilai Skor 
Nilai 

Akhir 
Keterangan 

1. Kemampuan guru membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
(APKG 1) 

85,68 1 85,68 
86-100 = A 

81-85 = AB 

71-80 = B 

66-70 = BC 

61-65 = C 

56-60 = CD 

51-55 = D 

≤50    = E 

2. Kemampuan guru melaksanakan 
pembelajaran (APKG 2) 

81,41 2 162,81 

Jumlah 3 248,49 

Nilai Performansi Guru 82,83 

Berdasarkan tabel 4.10. dapat dikatakan bahwa pada siklus II aktivitas 

performansi guru dalam mengajar dengan menggunakan media pembelajaran  alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dalam siswa mengenal alat musik 

ritmis dan melodis mengalami peningkatan yaitu menjadi  82,83 dengan kriteria 

AB. Hasil ini sudah melebihi dari target indikator yang ditetapkan untuk aktivitas 

performansi guru, yaitu minimal 71 atau kriteria B. 

Hasil observasi performansi guru pada siklus II mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, nilai performansi guru pada siklus I yaitu 75,45 meningkat 

sebesar 7,38 menjadi 82,83. Disebabkan karena kemampuan guru dalam 

mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media 

pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) semakin baik. Guru 

sudah membantu siswa dalam memainkan dan mengenalan alat musik ritmis dan 



70 
 

 

melodis serta menunjukkan adanya sikap membantu dan memelihara keterlibatan 

siswa baik secara individu maupun pada kerja kelompok. Peningkatan nilai 

performansi guru dari siklus I ke siklus II dapat dilihat pada diagram 4.5. berikut 

ini. 

 

Diagram 4.5. Peningkatan Performansi Guru 

4.1.2.3 Refleksi 

Refleksi setelah melaksanakan siklus II yaitu sudah mengalami 

peningkatan pada pembelajaran mengenal alat musik ritmis dan melodis yang 

dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) 

dan melodis (pianika). Dapat dibuktikan dari meningkatnya hasil tes, aktivitas 

siswa, dan performansi guru. Hasil belajar pada siklus II yaitu pada tes formatif 

menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 83,8 dan persentase ketuntasan belajar 

mencapai 84,38%. Dapat menunjukkan adanya peningkatan pada hasil rata-rata 

kelas yang pada siklus I sebesar 82,5 meningkat pada siklus 2 menjadi 83,8. 

Kemudian pada persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 65,63% 

meningkat sebesar 18,75% menjadi 84,38%. Peningkatan tdisebabkan karena 
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adanya tindakan-tindakan dari guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus 1, 

yaitu: 

(1) Guru akan melakukan pendekatan secara individual pada siswa yang 

pemahamanya lambat, sehingga nilai siswa memenuhi KKM atau 

melebihi KKM. 

(2) Guru lebih tegas dalam mengajar dan pemberian penguatan seperti 

dengan pemberian tepuk tangan, ucapan bagus, seratus, dll dalam 

mengajar sehingga siswa berfokus pada pelajaran dan suasana kelas 

menjadi hidup. 

(3) Guru dalam menyampaikan materi pelajaran menggunakan nada suara 

yang lantang dan mengulang kembali materi yang belum dipahami siswa 

sehingga siswa berfokus pada materi yang disampaikan guru 

Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan media alat musik ritmis dan melodis pada 

siklus II sebesar 78,78%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas belajar siswa yang pada siklus 1 sebesar 69,10% meningkat sebesar 

9,68% menjadi 78,78%. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tindakan-

tindakan dari guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus 1, yaitu: 

(1) Meningkatkan aktivitas siswa yang kurang tampak dengan cara memberi 

penjelasan kepada siswa tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat 

dengan benar kepada siswa, memberi penjelasan kepada siswa tentang 

makna kerjasama dan bagaimana akibat dari tidak adanya kerjasama 

dalam suatu kelompok, memberi penjelasan bagaimana cara bertanya 

yang baik. 
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(2) Guru memperbaiki petunjuk pada LKS dengan bahasa yang dapat 

dimengerti oleh siswa, dan membimbing siswa saat mengerjakan LKS. 

Hasil performansi guru yang diperoleh guru pada siklus II sebesar 82,83 

dengan kriteria AB. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan performansi 

guru pada siklus 1 sebesar 75,45 dengan kriteria B , meningkat sebesar 75,45 

menjadi 82,83. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan 

dari guru dengan melihat refleksi hasil dari siklus 1, yaitu: 

(1) Guru menggunakan beragam media (pianika, rekorder, rebana, dan icik-

icik) dalam pembelajaran yang dapat menghidupkan pembelajaran di 

dalam kelas, seperti beragam gambar dan alat musik ritmis dan melodis. 

(2) Guru meningkatkan perhatian kepada semua siswa dengan sering 

memberikan pertanyaan kepada siswa, sehingga siswa yang melakukan 

kesalahan berbahasa dapat segera diperbaiki. 

(3) Guru meningkatkan pengetahuan tentang alat musik dan menggunakan 

bermacam-macam alat musik paling tidak yang mewakili alat musik 

ritmis (rebana dan icik-icik) dan melodis (pianika dan rekorder) sehingga 

siswa lebih aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. 

Kenyataan di atas menunjukkan adanya peningkatan dan sudah 

tercapainya indikator keberhasilan terhadap hasil belajar, aktivitas siswa, dan 

performansi guru, sehingga tidak diperlukan lagi siklus berikutnya. 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti meliputi data hasil aktivitas belajar 

siswa, belajar siswa, dan performansi guru. Hasil penelitian tersebut dijadikan 
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sebagai dasar untuk pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam 

penelitian ini meliputi pemaknaan temuan penelitian dan implikasi hasil 

penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada siklus I dan siklus II 

terjadi peningkatan aktivitas belajar, hasil belajar siswa, dan performansi guru. 

Hasil belajar pada siklus I ketercapaian tuntas belajar siswa mencapai 67,74% 

dengan nilai rata-rata kelas sebesar 72,26. Nilai rata-rata tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu ≥75. Meskipun nilai rata-rata 

kelas sudah mencapai indikator yang telah ditentukan, namun persentase 

ketuntasan belajar pada siklus I belum mencapai indikator kebrehasilan yang telah 

ditentukan, yaitu ≥ 75%. 

Pada siklus II ketercapaian tuntas belajar meningkat menjadi 84,38%, 

diikuti dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas sebesar 84. Persentase 

ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 16,64% dan rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat sebesar 11,74. Peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media  alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, siswa 

yang tadinya tidak tahu jenis-jenis alat musik menjadi tahu jenis-jenis alat musik 

dan siswa juga bisa memainkan alat musik dengan cara yang benar  terutama pada 

materi mengenal alat musik ritmis dan melodis. Peningkatan hasil belajar ini 

sesuai dengan pendapat Anni (2007: 5) yang menyatakan hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 
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yang dipelajari oleh pembelajar. Jadi, bukti bahwa seseorang telah belajar ialah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Bukti ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2008: 30) bukti bahwa 

seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut,misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. 

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran seni musik materi mengenal alat musik ritmis dan melodis. Terbukti 

pada nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 69,10%  yang 

meningkat sebesar 9,68% menjadi 78,78% pada siklus II. Aktivitas siswa dapat 

meningkat karena melalui pembelajaran dengan menggunakan media alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika) siswa lebih antusias dan aktif untuk 

mengikuti pembelajaran bermain musik. Keantusiasan siswa ini berawal dari 

minat siswa siswa yang besar dalam belajar musik. Sesuai dengan pendapat 

Safrina (2002: 203) yang menyatakan bahwa bermain musik dengan 

menggunakan alat-alat musik yang biasa dipakai di kelas, memberikan 

pengalaman yang dapat meningkatkan minat anak-anak dalam belajar musik. 

Hasil observasi performansi guru pada siklus I sudah cukup baik, tetapi 

masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanakan pembelajaran. Dapat 

dibuktikan dengan adanya nilai performansi guru yang dinilai rendah oleh 

pengamat seperti kurang peka terhadap kesalahan berbahasa siswa, belum dapat 

mengelola waktu pembelajaran secara efisien dan efektif. Hasil observasi 
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performansi guru pada siklus II mengalami peningkatan yang cukup signifikan, 

dari siklus I 75,45 dengan kriteria B meningkat sebesar 7,38 menjadi 82,83 

dengan kriteria AB. Disebabkan karena kemampuan guru dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika) semakin baik. Guru sudah membantu siswa mengenal macam-macam 

alat musik ritmis dan melodis dengan menggunakan media alat musik ritmis dan 

melodis serta menunjukkan adanya sikap membantu siswa dalam memainkan alat 

musik dengan menggunakan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika).  

Peningkatan performansi guru yang didukung dengan penggunaan media 

sesuai dengan pendapat Sadiman (2009: 6) Medoe adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan kata lain, pada saat kegiatan 

belajar berlangsung bahan belajar yang diterima siswa berasal dari media. Jadi 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan minat serta perhatian siswa sedemikia rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Hasil penelitian yang dilakukan melalui siklus 1 dan 2 memperoleh data 

yang mengalami peningkatan dalam pembelajaran seni musik dengan 

menggunakan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) materi 

mengenal alat musik ritmis dan melodis pada siswa kelas V di SD Negeri 01 

Wiyorowetan Ulujami Pemalang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, dan performansi guru dalam 

pembelajaran. 
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu, Penggunaan media  alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) pada mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) sangat mendukung dalam pembelajaran seni musik materi 

mengenal alat musik ritmis dan melodis di kelas V SD Negeri 01 Wiyorowetan 

Ulujami Pemalang. Media pembelajaran alat musik rebana dan pianika dapat 

melatih siswa untuk siap mengikuti pembelajaran dimana dalam proses 

pembelajaran siswa dituntut untuk lebih aktif.  

Media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dengan syarat guru 

mampu menguasai kelas dengan baik. Guru dapat memberikan perhatian kepada 

siswa baik secara klasikal, kelompok, dan individu. Penguasaan kelas ini perlu 

untuk memudahkan guru membimbing kegiatan belajar siswa, mengecek 

pemahaman dan memberikan umpan balik ketika melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika). 

Media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika)  dapat 

meningkatkan performansi guru pada pembelajaran seni musik dengan syarat guru 

harus mempelajari cara memainkan dan menggunakan media  alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) dengan baik secara teori maupun praktik. 

Kemampuan guru dalam menggunakan media  alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) yaitu dalam membantu siswa agar siswa dapat dan bisa 

memainkan alat musik rebana dan pianika, memotivasi siswa untuk belajar,  

membimbing kerja kelompok, pemberian  penguatan kepada siswa, dan 

pengelolaan kelas yang baik. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siklus 

I dan siklus II dalam mengenal alat musik ritmis dan melodis dengan 

menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika) pada siswa kelas V di SD Negeri  01 Wiyorowetan Ulujami Pemalang. 

Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas, hasil belajar siswa, dan 

performansi guru di kelas V. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai 

berikut: 

5.1.1 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran  alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) melibatkan aktivitas siswa. Aktivitas 

siswa yang dinilai saat pembelajaran menggunakan media pembelajaran  alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) yaitu keaktifan siswa bertanya kepada 

guru, kerjasama siswa pada saat kerja kelompok, ketekunan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru, kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru, keberanian siswa dalam 

mempresentasikan hasil tugas kelompok, dan keberanian siswa dalam 

mengemukakan tanggapan/pendapat. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika) pada siklus I mencapai 69,10% meningkat di siklus II mencapai 78,78%. 
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5.1.2 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Setelah guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran  alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika), hasil belajar siswa 

terhadap materi mengenal alat musik ritmis dan melodis menjadi meningkat. 

Peningkatan hasil belajar dapat dibuktikan dari hasil tes formatif pada siklus I dan 

siklus II, rata-rata nilai siswa pada siklus I yaitu 82,5 kemudian meningkat pada 

siklus II menjadi 83,8 dan ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar 65,63% 

meningkat pada siklus II menjadi 84,38%. 

5.1.3 Peningkatan Performansi Guru 

Performansi guru dalam penerapan Pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) dengan menggunakan media alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) baik dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

maupun pada pelaksanaan pembelajaran terjadi peningkatan. Perolehan nilai 

performansi guru pada siklus I adalah 75,45 dengan kriteria (B) dan mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 82,83 dengan kriteria (AB). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

(1) Bagi Guru, Hendaknya guru di SD menggunakan pembelajaran dengan 

menggunakan media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) 

dalam meningkatkaan aktivitas dan hasil belajar siswa, sebaiknya guru 

menggunakan media/alat peraga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna bagi 
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siswa. Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan media alat musik ritmis 

(rebana) dan melodis (pianika) dalam pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) khususnya pada materi mengenal alat musik ritmis 

dan melodis memerlukan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. 

Oleh sebab itu, hendaknya guru memantau aktivitas siswa selama kegiatan 

belajar berlangsung agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif.  

(2) Bagi siswa, hendaknya lebih aktif dan mengikuti pembelajaran dengan 

baik. Agar aktivitas dan hasi belajar dapat meningkat pada materi 

mengenal alat musik ritmis dan melodis pelajaran SBK maupun pada 

pelajaran lain. 

(3) Bagi Sekolah, hendaknya pembelajaran dengan menggunakan media alat 

musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) dapat dijadikan sebagai 

alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar 

siswa. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

media alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) membutuhkan 

ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan membutuhkan pengelolaan kelas yang tepat dan 

tersedianya media pembelajaran alat muaik yang mendukung, sehingga 

dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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  GLOSARIUM 

Aktivitas : Segala hal terkait dengan kegiatan seseorang yang dapat 

dilihat 

Data Kualitatif : Data yang dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang 

mengandung makna 

Data Kuantitatif : Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka 

Efektifitas : Adanya daya pengaruh/akibat dari sesuatu kegiatan 

Eksplorasi : Penyelidikan untuk memperoleh hal baru 

Elaborasi : Penggarapan sesuatu cara dengan tekun dan tepat 

Karakteristik : Sifat yang khas yang membedakan seseorang dengan 

orang lain 

Kreatifitas : Mempunyai daya cipta, mempunyai kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu karya baru 

Erformansi : Kemampuan seseorang yang diungkapkan lewat 

penampilan diri 

Refleksi : Penilaian terhadap diri pribadi dengan melihat kelebihan 

dan kekurangan yang dimiliki 

Multilingual : Pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara 

kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa, 

rupa, gerak, peran, dan berbagai perpaduannya. 

Multidimensional : Pengembangan beragam kompetensi meliputi konsep 

(pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi 
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dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis 

unsur estetika, logika, kenestetika, dan etika. 

Multikultural : Pendidikan seni menumbuhkembangkan kesadaran dan 

kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya 

Nuantara dan Mancanegara. Pendidikan Seni Budaya dan 

Keterampilan memiliki peranan dalam pembentukan 

pribadi peserta didik yang harmonis dengan 

memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam 

mencapai multikecerdasan yang terdiri atas kecerdasan 

intrapersonal, visual spesial, musikal, linguistik, ligik 

matematik, naturalis serta kecerdasan adversitas, 

kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, 

dan kecerdasan emosional. 

Mouthpiece : Alat yang digunakan untuk meniup pianika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1 

 
SILABUS  

Nama   sekolah  :  SD N 01 Wiyorowetan 
Mata Pelajaran  :  Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester   :  V (Lima)/II (2)  
Standar Kompetensi               :  4. Mengekpresikan di ri melalui karya seni musik.                                              

KOMPETENS
I DASAR 

MATERI POKOK/ 
PEMBELAJRAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 

4.1Memainkan 
alat musik 
ritmis dan 
melodis 

sederhana dalam 
bentuk 
ansambel 
gabungan. 

Praktek ansambel • Mengamati alat musik 
ritmis dan melodis 
sederhana 

• Menyimak penjelasa 
tentang alat musik ritmis 

• Menyimak penjelasan 
tentang alat musik melodis 

• Mendengarkan penjelasan 
teknik memainkan alat 
musik ritmis dan melodis 

• Menunjukkan alat musik 
ritmis. 

• Menunjukkan alat musik 
melodis. 

• Membedakan antara alat 
musik ritmis dan melodis 

• Memainkan alat musik 
ritmis dan melodis sederhana 

• Tekik 
Tes tulis dan lisan 

• Bentuk 
Essay  

• Instrumen 
Lembar latihan soal 

 

4jp x 35 
menit 

• Buku kreasi seni 
dan kerajinan jilid 
5, Erlangga 
Jakarta. 

• Alat musik 
melodis misalnya 
pianika atau 
recorder.  

• Alat musik ritmis. 
Misalnya rebana, 
triangle, dll 

4.2 Mengadakan 
pementasn 
perpaduan 
musik, tari, dan 
bahasa. 

 

Pertunjukan • Membuat kelompok sesuai 
dengan materi tang 
dikuasai 

• Menguasai peran dalam 
pementasan 

• Mementaskan karya 
perpaduan musik 

• Membuat kelompok sesuai 
dengan materi tang dikuasai 

• Menguasai peran dalam 
pementas 

• Mementaskan karya 
perpaduan musik 

• Tekik 
Tes tulis dan lisan 

• Bentuk 
Essay  

• Instrume 
Lembar latihan soal 

 

4jp x 35 
menit 

• Buku paket 
SBYKL  

• Instrumen musik 
sederhana 



 

Lampiran 2 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KEC. ULUJAMI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 01 WIYOROWETAN 
Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Andri Harisno 40  √ 
2 Winda Devi Prihelin 80 √  
3 Akhmadi Permadi 60  √ 
4 Arias Septiningrum 80 √  
5 Eka Fitriani 80 √  
6 Ema Fifi Mualifah 50  √ 
7 Iswatun Khasanah 60  √ 
8 Ika Nafilah Yuni Lasari 60  √ 
9 Yogis Latif 60  √ 
10 Lutfia Zaroh 60  √ 
11 M. Kautsar Reyhan 50  √ 
12 Moh. Roni Rozali 50  √ 
13 Mukhammad Ali Yafi 60  √ 
14 M. Ridwan 90 √  
15 Muhammad Nor Ikhsan 60  √ 
16 Mutia Febriani Ema F. 80 √  
17 Maslakhah 60  √ 
18 Putri Falasifah 80 √  
19 Ratna Widiyanti 50  √ 
20 Sinta Puji Lestari 80 √  
21 Tri Puji Lestari 50  √ 
22 Viha Ainun Jariyatun 50  √ 
23 Nur Kholifazahro 80 √  
24 Antin Roro Prawestri 60  √ 
25 Titan Aulia 50  √ 
26 Artnur Reviyanto 80 √  
27 Laelatul Febriyanti 60  √ 



84 
 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
28 Siti Nandasari 60  √ 
29 Sukma Wijayani 60  √ 
30 Widi Astuti 50  √ 
31 Windi Ayu Lestari 60  √ 

Jumlah Nilai 1960   
Nilai Rata-rata 63,23   
Jumlah siswa tuntas belajar  9  
Persentase tuntas belajar  29,03%  
Jumlah siswa tidak tuntas belajar   22 
Persentase tidak tuntas belajar   70,97% 

 

Wiyoro, 19 April 2011 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Kelas 

      

     

 

Priyatno, S.Pd. SD Tri Supeni, S.Pd. SD 
19570718 19780 2 1 003      19640107 198608 2 004 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



85 
 

 

Lampiran 3 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KEC. ULUJAMI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 01 WIYOROWETAN 

Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

No. No. Induk Nama Jenis Kelamin 

1 2453 Dwi Bagus Stiadi L 
2 2479 Ardianyah Nur Khaqiki L 
3 2480 Ahmad Adib L 
4 2482 Alfi Nur Fatmayani P 
5 2483 Alif Adam L 
6 2484 Arta Fakhrurozi P 
7 2485 Azimatul Khusniah P 
8 2490 Fatimah Nur Khaeriyah P 
9 2491 Fitria Khadimah P 
10 2492 Fitriyah P 
11 2493 Heni Rokhayani P 
12 2494 Hervin Candra Kirna L 
13 2495 Ifni Amaliyah P 
14 2499 Luqman Pribudianto L 
15 2500 Muhamad Ikwan Wibowo L 
16 2501 M. Khozinul Asror L 
17 2502 Mukhammad Wildan Riskio L 
18 2504 Muhammad Samsul Arifin L 
19 2506 Muhammad Nuh L 
20 2508 Rizki Budiyanto L 
21 2509 Rizky Adhi Prasetya L 
22 2510 Rosiatul Jannah P 
23 2511 Vega Prasetia L 
24 2512 Vivi Nur Fatkhiyah P 
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No. No. Induk Nama Jenis Kelamin 

25 2513 Windiana P 
26 2514 Yulistiana P 
27 2515 Yuliati P 
28 2565 Rangga Erlangga L 
29 2251 Devi Rakhmawati P 
30 2604 Vinna Erika Masvia P 
31 2637 Desy Fitriyani P 
32 2685 Astri Widiawati P 

  

Jumlah:  P = 16 

  L = 16 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS I 

 

No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 
1 2 

1 2453 Dwi Bagus Stiadi L √ √ 
2 2479 Ardianyah Nur Khaqiki L √ √ 
3 2480 Ahmad Adib L √ √ 
4 2482 Alfi Nur Fatmayani P √ √ 
5 2483 Alif Adam L √ √ 
6 2484 Arta Fakhrurozi P √ √ 
7 2485 Azimatul Khusniah P √ √ 
8 2490 Fatimah Nur Khaeriyah P √ √ 
9 2491 Fitria Khadimah P √ √ 
10 2492 Fitriyah P √ √ 
11 2493 Heni Rokhayani P √ √ 
12 2494 Hervin Candra Kirna L √ √ 
13 2495 Ibni Amaliyah P √ √ 
14 2499 Luqman Pribudianto L √ √ 
15 2500 Muhamad Ikwan Wibowo L √ √ 
16 2501 M. Khozinul Asror L √ √ 
17 2502 Mukhammad Wildan Riskio L √ √ 
18 2504 Muhammad Samsul Arifin L √ √ 
19 2506 Muhammad Nuh L √ √ 
20 2508 Rizki Budiyanto L √ √ 
21 2509 Rizky Adhi Prasetya L √ √ 
22 2510 Rosiatul Jannah P √ √ 
23 2511 Vega Prasetia L √ √ 
24 2512 Vivi Nur Fatkhiyah P √ √ 
25 2513 Windiana P √ √ 
26 2514 Yulistiana P √ √ 
27 2515 Yuliati P √ √ 
28 2565 Rangga Erlangga L A √ 
29 2251 Devi Rakhmawati P √ √ 
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No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
30 2604 Vinna Erika Masvia P √ √ 
31 2637 Desy Fitriyani P √ √ 
32 2685 Astri Widiawati P √ √ 

Jumlah siswa yang hadir 31 32 
Persentase kehadiran siswa 96,87% 100% 
Jumlah siswa yang tidak hadir 1 0 
Persentase ketidakhadiran siswa 3,13% 0% 

      

 

Guru 

 

 

Agus Dermawanto 
1402408231 
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Lampiran 5 

 

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR SISWA KELAS V 

SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

 

KELOMPOK 1 KELOMPOK 4 
Luqman Pribudianto Arta Fakhrurozi 
Rizki Adi Prasetya Hervin Candra Kirna 
Mukhammad Wildan Riskio Rosiatul Jannah 
Fatimah Nur Khaeriyah Alfi Nur Fatmayani 
Devi Rakhmawati Windiana 

KELOMPOK 2 KELOMPOK 5 
Muhammad Nuh Vivi Nur Fatkhiyah 
Dwi Bagus Stiadi Desy Fitriyani 
Rangga Erlangga Ahmad Adib 
Vega Prasetia Astri Widiawati 
Heni Rokhayani  Rian 
Ifni Amaliyah  

KELOMPOK 3 KELOMPOK 6 
M. Khozinul Asror Vinna Erika Masfia 
Fitriyah Fitria Khadimah 
Alif Adam Yuliati 
Rizki Budiyanto  Yulistiana 
Muhammad samsul Arifin Nia 
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Lampiran 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

 

 

SEKOLAH  : SD N 01 WIYOROWETAN 

KELAS/SEMESTER : V/2 

MATAPELAJARAN : Seni Budaya dan Keterampilan 

 

 

 

 

Oleh 

Agus Dermawanto 

1402408231 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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( RPP ) 

Sekolah  : SD Negeri 01Wiyorowetan 

Mata Pelajaran :  SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) 

Kelas/semester :  V (lima) / 2 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Tanggal : Pertemuan I  :  28 April 2012 

   

A. Standar  Kompetensi   

4.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 
 

B. Kompetensi Dasar  

4.1 Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian alat musik ritmis dan melodis 

2. Mengenal alat musik ritmis dan melodis 

3. Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

1. Melalui penjelasan dari guru tentang alat musik ritmis dan melodis, siswa 

dapat menjelaskan pengertian alat musik ritmis dan melodis dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan 3 contoh alat musik ritmis 

dan melodis dengan benar. 

3. Melalui kerja kelompok, siswa dapat menentulan alat musik ritmis dan 

melodis dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Siswa dapat bekerja sama 

2. Siswa berani mengemukakan pendapat 

3. Siswa dapat berfikir kritis 

4. Siswa disiplin, dan  

5. Siswa bertanggung jawab 
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E. Materi Ajar 

 Alat musik ritmis ialah musik yang tidak memiliki nada-nada. Alat musik 

ritmis digunakan untuk membentuk irama pada suatu nada. alat musik ritmis juga 

mempunyai ragam bentuk baik yang di pukul dengan tangan, dipukul dengan alat, 

dan bahkan di kocok, yaitu: 

a. Drum 

b. Kendang  

c. Triangle 

d. Simbal 

e. Rebana, dll 

Alat musik melodis ialah alat musik yang memiliki nada. Berdasarkan cara 

memainkanya alat musik melodis dibedakan menjadi 4 yaitu: 

(1) Alat musik melodis tiup 

a. Recorder 

b. Seruling 

c. Terompet 

d. Harmonika 

e. Pianika 

f. Seksofon  

(2) Alat musik melodis petik 

a. Mandolin 

b. Gitar 

c. Kecapi  

(3) Alat musik melodis gesek 

a. cello 

b. Rebab 

c. Biola  

(4) Alat musik melodis pukul 

a. Bonang  

b. Saron 

c. Gambang  

Adapun teknik memainkan alat musik Rebana dan Pianika 
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1. Rebana 

Rebana adalah alat musik berbentuk gendang pipih bundar yang dibuat dari 

tabung kayu pendek dan agak lebar ujungnya. Pada salah satu ujungnya diberi 

membran kulit. Cara memainkanya adalah dengan cara di pukul. 

 1 O I O I O I O I O 

  Keterangan: 

  I  = dipukul/ditepuk 

  O = tidak di tepuk/tidak dipukul 

2. Pianika 

  Teknik dasar bermain pianika 

Memasang  Mouthpiece 

Setiap pianika memiliki mouthpiece (panjang dan pendek) yang perlu 

dipilih salah satu, kemudian dipasang pada lobang tempat memasikan mouthpiece 

yang terletak di sebelah kiri pianika. 

Pengontrolan Napas 

Hal ini dilakukan agar dapat memproduksi nada-nada yang indah dan 

karya penuh ekspresi. Jenis pernafasan yang digunakan waktu bermain seperti 

ketika bernyanyi yaitu pernafasan diafragmatis. Peniupan nada harus dikontrol 

dan peniupan dilakukan secara lambat, serta persediaan udara dalam paru-paru 

memenuhi kebutuhan guna meniup nada-nada suatu frase. 

1) Penjarian Yang Benar: Jari-jari tangan bermain secara halus diatas papan nada. 

Permainan musik dengan penjarian yang asli dan lembut akan membuat 

ekspresi musik yang dimainkan. 

2) Permainan Napas Atau Akur Yang Sama 

Jari tetap menekan pada papan nada tersebut sambil membuat artikulasi. 

 1 2 3 4 5 6 7 i  

 

E. Metode  

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Penugasan 
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F. Media Pembelajaran 

1. Gambar alat musik ritmis dan melodis 

        
 

 

2. Rebana dan Pianika 

    
G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Mengucap salam 

b. Presensi 

c. Menyiapkan alat pembelajaran 

d. Apersepsi, seperti: 

1) Menunjukan gambar alat musik ritmis dan melodis, kemudian 

menanyakan ”ini gambar apa? 

2) Menanyakan salah satu gambar alat musik (gendang dan pianika) 

”termasuk apa? 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Menjelaskan  materi mengenai pengertian alat musik ritmis 

dan melodis 
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b) Menjelaskan jenis-jenis alat musik ritmis dan melodis.  

c) Tanya jawab mengenai cara memainkan alat musik ritmis dan 

melodis.  

2. Kegiatan siswa 

a) Mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian alat musik 

ritmis dan melodis. 

b) Mendengarkan penjelasan dari guru mengenai jenis alat 

musik ritmis dan melodis. 

c) Menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh guru mengenai 

cara memainkan alat musik ritmis dan melodis. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

masing-masing kelompok 5-6 siswa 

b) Memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk bekerja sama dalam menggolongkan jenis 

alat musik ritmis dan melodis 

c) Membimbing jalannya kerja kelompok 

2) Kegiatan siswa 

a) Menempatkan diri pada masing-masing kelompok yang telah 

dibagi oleh guru. 

b) Secara berkelompok siswa mengerlakan tugas kelompok 

tentang jenis alat musik ritmis dan melodis. 

c) Mengerjakan tugas kelompok yang dibagikan oleh guru 

d) Memastikan setiap anggota kelompok mengetahui dan 

memahami jawaban tugas kelompok yang yang dikerjakan. 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “siapa yang 

sudah selesai? 

b) Memanggil salah satu perwakilan kelompok untuk menjawab  
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c) Memberikan kesempatan pada siswa yang ada di kelompok 

lain untuk menanggapi jawaban. 

d) Menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. 

2) Kegiatan siswa 

a) Kelompok yang dipanggil menjawab pertanyaan yang telah 

diajukan oleh guru. 

b) Menanggapi jawaban dari kelompok lain 

c) Bersama-sama menyampaikan hasil kerja kelompok 

d) Menanyakan materi yang belum jelas 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilakukan 

b) Memberikan soal evaluasi 

c) Guru bersama siswa mengoreksi jawaban soal evaluasi yang telah 

dikerjakan siswa. 

d) Menutup pelajaran. 

2) Kegiatan siswa 

a) Mengerjakan soal evaluasi 

b) Bersama-sama mengoreksi jawaban soal evaluasi yang telah 

dikerjakan. 

H. Sumber dan Alat Belajar 

1. Sumber: 

 a. Prayanto Joko, dkk. 2010. Seni Seni Budaya dan Keterampilan Untuk 

SD dan MI. Mediatama:Surakarta. Hal 27-38 

2. Alat: 

a. Gambar-gambar alat musik ritmis dan melodis. 

b. Rebana dan Pianika. 
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I. Penilaian  

a. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

b. Jenis penilaian : Tes tertulis 

c. Bentuk tes : Pilihan ganda, dan uraian 

d. Alat penilaian : LKS, evaluasi, tes formatif 1 

e. Skor penilaian : Nilai = Jumlah perolehan skor x 10 

Pemalang,  28 Apirl 2012 

 

Observer Guru 

  

 

 Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Priyatno, S.Pd.SD 
19570718 19780 2 1 003 
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Lampiran 7 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  Kelas  : V (Lima) 
Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis Waktu: 15 menit 
Kelompok : ....................... 
Anggota    :1........... 

 2.......... 
 3.......... 
 4.......... 
 5.......... 
 6.......... 

Berilah tanda cheklist ( ) pada gambar yang termasuk alat musik ritmis atau alat 
musik melodis! 

Gambar 
Jenis Alat Musik 

Ritmis Melodis 
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Lampiran 8 

SOAL-SOAL TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis 

Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 

Waktu  : 15 menit 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Cara memainkan gendang yaitu dengan.…  

2. Jelaskan alat musik ritmis….  

3. Do re mi fa sol jika di tulis dalam bentuk angka yaitu…  

4. Suling, ukulele, dan harmonika termasuk alat musik….  

5. Gong terbuat dari….  

Kunci Jawaban: 

1. ditepuk/dipukul 

2. alat musik tak bernada 

3. 1 2 3 4 5 

4. Melodis  

5. Logam  

Skor Penilaian : Nilai Akhir = jumlah skor yang diperoleh x 20 
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Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah  : SD Negeri 01Wiyorowetan 

Mata Pelajaran :  SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) 

Kelas/semester :  V (lima) / 2 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Tanggal : Pertemuan II  :  1 mei 2012          

   

A. Standar  Kompetensi   

4.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 
 

B. Kompetensi Dasar  

4.2 Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian alat musik ritmis dan melodis 

2. Mengenal alat musik ritmis dan melodis 

3. Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan II 

1. Melalui media alat musik ritmis rebana siswa dapat memainkan alat musik 

ritmis rebana dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru tentang cara memainkan alat musik melodis 

(pianika) siswa dapat membunyikan nada 1 2 3 4 5 6 7 I dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Siswa dapat bekerja sama 

2. Siswa berani mengemukakan pendapat 

3. Siswa dapat berfikir kritis 

4. Siswa disiplin, dan  

5. Siswa bertanggung jawab 
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E. Materi Ajar 

 Alat musik ritmis ialah musik yang tidak memiliki nada-nada. Alat musik 

ritmis digunakan untuk membentuk irama pada suatu nada. alat musik ritmis juga 

mempunyai ragam bentuk baik yang di pukul dengan tangan, dipukul dengan alat, 

dan bahkan di kocok, yaitu: 

a. Drum 

b. Kendang  

c. Triangle 

d. Simbal 

e. Rebana, dll 

Alat musik melodis ialah alat musik yang memiliki nada. Berdasarkan cara 

memainkanya alat musik melodis dibedakan menjadi 4 yaitu: 

(1) Alat musik melodis tiup 

a. Recorder 

b. Seruling 

c. Terompet 

d. Harmonika 

e. Pianika 

f. Seksofon  

(2) Alat musik melodis petik 

a. Mandolin 

b. Gitar 

c. Kecapi  

(3) Alat musik melodis gesek 

a. cello 

b. Rebab 

c. Biola  

(4) Alat musik melodis pukul 

a. Bonang  

b. Saron 

c. Gambang  
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Adapun teknik memainkan alat musik Rebana dan Pianika 

1. Rebana 

Rebana adalah alat musik berbentuk gendang pipih bundar yang dibuat dari 

tabung kayu pendek dan agak lebar ujungnya. Pada salah satu ujungnya diberi 

membran kulit. Cara memainkanya adalah dengan cara di pukul. 

 1 O I O I O I O I O 

  Keterangan: 

  I  = dipukul/ditepuk 

  O = tidak di tepuk/tidak dipukul 

2. Pianika 

  Teknik dasar bermain pianika 

Memasang  Mouthpiece 

Setiap pianika memiliki mouthpiece (panjang dan pendek) yang perlu 

dipilih salah satu, kemudian dipasang pada lobang tempat memasikan mouthpiece 

yang terletak di sebelah kiri pianika. 

Pengontrolan Napas 

Hal ini dilakukan agar dapat memproduksi nada-nada yang indah dan 

karya penuh ekspresi. Jenis pernafasan yang digunakan waktu bermain seperti 

ketika bernyanyi yaitu pernafasan diafragmatis. Peniupan nada harus dikontrol 

dan peniupan dilakukan secara lambat, serta persediaan udara dalam paru-paru 

memenuhi kebutuhan guna meniup nada-nada suatu frase. 

1) Penjarian Yang Benar: Jari-jari tangan bermain secara halus diatas papan nada. 

Permainan musik dengan penjarian yang asli dan lembut akan membuat 

ekspresi musik yang dimainkan. 

2) Permainan Napas Atau Akur Yang Sama 

Jari tetap menekan pada papan nada tersebut sambil membuat artikulasi. 

 1 2 3 4 5 6 7 i 

E. Metode  

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Penugasan 
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F. Media Pembelajaran 

1. Gambar alat musik ritmis dan melodis 

        
 

 

2. Rebana dan Pianika 

    
 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Mengucap salam 

b. Presensi 

c. Menyiapkan alat pembelajaran 

d. Apersepsi, seperti menanyakan kembali materi sebelumnya yang telah 

dipelajari dengan menunjukan salah satu gambar alat musik ritmis dan 

melodis. 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan inti (35 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru menjelaskan jenis-jenis alat musik ritmis dan melodis 

b) Guru menunjukan contoh alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) 
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c) Guru menjelaskan cara memainkan alat musik ritmis (rebana) 

dan melodis (pianika) 

2) Kegiatan siswa 

a) Mendengarkan penjelasan dari guru 

b) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai cara 

memainkan alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) 

c) Siswa mencoba memainkan alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) dengan benar 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

masing-masing kelompok 5-6 siswa 

b) Memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk bekerja sama dalam memainkan alat musik 

ritmis dan melodis. 

c) Membimbing jalannya kerja kelompok 

2) Kegiatan siswa 

a) Menempatkan diri pada masing-masing kelompok yang telah 

dibagi oleh guru.  

b) Secara berkelompok siswa mengerjakan tugas kelompok 

tentang memainkan alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika). 

c) Mengerjakan tugas kelompok yang dibagikan oleh guru 

d) Memastikan setiap anggota kelompok mengetahui dan 

memahami cara bermain alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika). 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 

b) Memanggil kelompok untuk menjawab  

c) Memberikan kesempatan pada siswa yang ada di kelompok 

lain untuk menanggapi/mengomentari. 
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d) Menyimpulkan/mengomenteri permainan yang dimainkan 

oleh setiap kelompok. 

2) Kegiatan siswa 

a) Kelompok yang dipanggil maju untuk memainkan alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika). 

b) Menanggapi pendapat dari kelompok lain 

c) Bersama-sama menyimpulkan hasil kerja kelompok 

d) Menanyakan materi yang belum jelas 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1) Kegiatan guru 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Memberikan tes formatif 1 

c. Menutup pelajaran. 

2) Kegiatan siswa 

a. Mengerjakan tes formatif 1 

H. Sumber dan Alat Belajar 

1. Sumber: 

 a. Prayanto Joko, dkk. 2010. Seni Seni Budaya dan Keterampilan Untuk 

SD dan MI. Mediatama:Surakarta. Hal 27-38 

2. Alat: 

a. Gambar-gambar alat musik ritmis dan melodis. 

b. Rebana dan Pianika. 
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I. Penilaian  

Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

Jenis penilaian : Tes tertulis 

Bentuk tes : Pilihan ganda, dan uraian 

Alat penilaian : LKS, evaluasi, tes formatif 1 

Skor penilaian :  Nilai = Jumlah perolehan skor x 10 

 

Pemalang,  1 mei 2012 

 

Observer Guru 

  

 

 Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Priyatno, S.Pd.SD 
19570718 19780 2 1 003 
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Lampiran 10 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  Kelas  : V (Lima) 
Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis Waktu: 15 menit 
Kelompok : ....................... 
Anggota    :1........... 
 2.......... 
 3.......... 
 4.......... 
 5.......... 
 6.......... 
Berilah tanda cheklist ( ) pada gambar yang termasuk alat musik ritmis atau alat 
musik melodis! 

Gambar 
Jenis Alat Musik 

Ritmis Melodis 
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Lampiran 11 

SOAL-SOAL TES AKHIR 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis 

Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 

Waktu  : 15 menit 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Angklung merupakan alat musik tradisional dari…dan terbuat dari…. 

2. Do mi sol do jika di tulis dalam bentuk angka yaitu…. 

3. Jelaskan alat musik melodis…. 

4. Cara memainka gitar yaitu dengan….  

5. Gong, trambolin, dan simbal termasuk alat musik….  

Kunci Jawaban: 

1. Jawa barat dan Bambu 

2. 1 3 5 1 

3. Alat musik bernada 

4. Dipetik  

5. Ritmis  

Skor Penilaian : Nilai Akhir = jumlah skor yang diperoleh x 20 
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Lampiran 12 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 
Kelas/Semester  : V/2 
Siklus  : 1 
Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mengekspresikan diri 
melalui karya seni 
musik 
 

 

Siswa dapat mengidentifikasi 

alat musik yang dimainkan 

sesuai dengan caranya 

Pilgan C2 1 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi 

nada 

Pilgan C3 3 Susah 

Siswa dapat menyebutkan alat 

musik dari asal tempat dan 

daerah asal alat musik rtmis 

dan melodis 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat mengidentifikasi 

alat musik beserta asalnya 

Pilgan C2 4 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi 

nada 

Pilgan C3 7 Susah 

Siswa dapat menyebutkan alat 

musik yang biasa dimainkan 

dalam musik dangdut 

Pilgan C1 5 Mudah 

Siswa dapat mengidentifikasi 

kelompok alat musik melodis 

Pilgan C2 6 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi 

jenis alat musik ritmis dan 

melodis 

Pilgan C2 8,9, dan 

10 

Sedang 

Keterangan: 
C1 : ingatan  C3 : penerapan/aplikasi 
C2 : pemahaman 
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Lampiran 13 

SOAL TES FORMATIF  

SIKLUS 1 

A. Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Di bawah ini adalah alat musik dari jawa tengah yang ditepuk yaitu…. 

a. gendang c.gambang 

b. gong d.bonang 

2. Alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan terbuat dari bambu 

disebut …. 

a. angklung c.kolintang 

b. kentongan d.saron 

3. Seperti apakah pengucapanya jika ada nada berbentuk 1 3 5 6 …. 

a. do re mi fa c.do mi fa la 

b. do mi sol do d.do mi sol la 

4. Sasando adalah alat musik dari …. 

a. Sulawesi Selatan c.Papua  

b. Pulau Rote d.Maluku 

5. Alat musik ritmis pada musik dangdut adalah …. 

a. Ketipung c.gitar 

b. Suling d.organ 

6. Berikut contoh alat musik ritmis, kecuali …. 

a. gitar, suling, dan angklung c.kendang, gong, dan gitar 

b. gitar, kendang, dan piano d.gitar, suling, dan kendang 

7. jika ada nada Do Re Fa Mi maka bentuk angkanya adalah … 

c. 1234 c.1243 

d. 4321 d.1324 

8. 1) Angklung 

2) Rebana 

3) Suling 

4) Ketipung 

5) Gendang 
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Pada alat musik di atas yang termasuk alat musik melodis adalah nomor…. 

a. 1 dan 2 c. 2, 4, dan 5 

b. 1 dan 3 d. 1 dan 5 

9. Di bawah ini yang termasuk alat musik ritmis adalah …. 

                                    
 

10. Di bawah ini yang termasuk alat musik ritmis adalah …. 

a. angklung dan kendang 

b. rebana dan kendang 

c. gitar dan suling 

d. rebana dan biola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b. c d 



112 
 

 

Lampiran 14 

KUNCI JAWABAN 

SOAL-SOAL TES FORMATIF SIKLUS I 

Kunci jawaban 

1. A 

2. A 

3. D 

4. B 

5. A 

6. A 

7. C 

8. B 

9. D 

10. B 

 

 

Pemalang,  1 Mei  2012 
 
Observer  Guru 

 

  
 

 Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Priyatno, S.Pd.SD 
19570718 19780 2 1 003 
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Lampiran 15 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

SISWA KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 

1 Dwi Bagus Stiadi 40 √ 

2 Ardiansyah Nur Khaqiki 80 √ 

3 Ahmad Adib 60 √ 

4 Alfi Nur Fatmayani 80 √ 
5 Alif Adam 60 √ 
6 Arta Fakhrurozi 60 √ 
7 Azimatul Khusniah 80 √ 
8 Fatimah Nur Khaeriyah 80 √ 
9 Fitria Khadimah 80 √ 
10 Fitriyah 80 √ 
11 Heni Rokhayani 60 √ 
12 Hervin Candra Kirna 80 √ 
13 Ifni Amaliyah 80 √ 
14 Luqman Pribudianto 80 √ 
15 Muhamad Ikwan Wibowo 0 
16 M. Khozinul Asror 80 √ 
17 Mukhammad Wildan R 60 √ 
18 Muhammad Samsul Arifin 80 √ 
19 Muhammad Nuh 80 √ 
20 Rizki Budiyanto 80 √ 
21 Rizky Adhi Prasetya 80 √ 
22 Rosiatul Jannah 60 √ 
23 Vega Prasetia 60 √ 
24 Vivi Nur Fatkhiyah 80 √ 
25 Windiana 80 √ 
26 Yulistiani 40 √ 
27 Yuliati 80 √ 
28 Rangga Erlangga 60 √ 
29 Devi Rakhmawati 80 √ 
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Vinna Erika Masvia 80 √ 
31 Desy Fitriyani 80 √ 
32 Astri Widiawati 80 √ 
Jumlah Nilai 2240 
Nilai Rata-rata 72,26 
Jumlah siswa tuntas belajar 21  
Persentase tuntas belajar 67,74%  
Jumlah siswa tidak tuntas belajar  10 
Persentase tidak tuntas belajar  32,26% 
   

  Guru 

 

  
 

  Agus Dermawanto 
  1402408231 
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Lampiran 16 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Dwi Bagus Stiadi 60 √ 
2 Ardiansyah Nur Khaqiki 80 √ 
3 Ahmad Adib 60 √ 
4 Alfi Nur Fatmayani 100 √ 
5 Alif Adam 100 √ 
6 Arta Fakhrurozi 60 √ 
7 Azimatul Khusniah 80 √ 
8 Fatimah Nur Khaeriyah 80 √ 
9 Fitria Khadimah 80 √ 
10 Fitriyah 80 √ 
11 Heni Rokhayani 60 √ 
12 Hervin Candra Kirna 80 √ 
13 Ifni Amaliyah 80 √ 
14 Luqman Pribudianto 40 √ 
15 Muhamad Ikwan Wibowo 80 √ 
16 M. Khozinul Asror 80 √ 
17 Mukhammad Wildan R 60 √ 
18 Muhammad Samsul Arifin 80 √ 
19 Muhammad Nuh 80 √ 
20 Rizki Budiyanto 80 √ 
21 Rizky Adhi Prasetya 100 √ 
22 Rosiatul Jannah 60 √ 
23 Vega Prasetia 80 √ 
24 Vivi Nur Fatkhiyah 80 √ 
25 Windiana 80 √ 
26 Yulistiani 40 √ 
27 Yuliati 80 √ 
28 Rangga Erlangga 60 √ 
29 Devi Rakhmawati 80 √ 
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Vinna Erika Masvia 80 √ 
31 Desy Fitriyani 80 √ 
32 Astri Widiawati 80 √ 
Jumlah Nilai 2400 
Nilai Rata-rata 75 
Jumlah siswa tuntas belajar 23 
Persentase tuntas belajar 71,87% 
Jumlah siswa tidak tuntas belajar 9 
Persentase tidak tuntas belajar 28,13% 

 

 

  Guru 

 

  
 

  Agus Dermawanto 
 1402408231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Lampiran 17 

 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS I 

KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Dwi Bagus Stiadi 100 √ 
2 Ardiansyah Nur Khaqiki 70 √ 
3 Ahmad Adib 60 √ 
4 Alfi Nur Fatmayani 80 √ 
5 Alif Adam 70 √ 
6 Arta Fakhrurozi 70 √ 
7 Azimatul Khusniah 100 √ 
8 Fatimah Nur Khaeriyah 90 √ 
9 Fitria Khadimah 70 √ 
10 Fitriyah 90 √ 
11 Heni Rokhayani 90 √ 
12 Hervin Candra Kirna 80 √ 
13 Ifni Amaliyah 70 √ 
14 Luqman Pribudianto 100 √ 
15 Muhamad Ikwan Wibowo 90 √ 
16 M. Khozinul Asror 70 √ 
17 Mukhammad Wildan R 80 √ 
18 Muhammad Samsul Arifin 90 √ 
19 Muhammad Nuh 100 √ 
20 Rizki Budiyanto 90 √ 
21 Rizky Adhi Prasetya 70 √ 
22 Rosiatul Jannah 80 √ 
23 Vega Prasetia 90 √ 
24 Vivi Nur Fatkhiyah 100 √ 
25 Windiana 100 √ 
26 Yulistiani 70 √ 
27 Yuliati 60 √ 
28 Rangga Erlangga 90 √ 
29 Devi Rakhmawati 80 √ 
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Vinna Erika Masvia 80 √ 
31 Desy Fitriyani 90 √ 
32 Astri Widiawati 70 √ 
Jumlah Nilai 2640 
Nilai Rata-rata 82,5 
Jumlah siswa tuntas belajar 21 
Persentase tuntas belajar 65,63 
Jumlah siswa tidak tuntas belajar 11 
Persentase tidak tuntas belajar 34,37 
 

 

  Guru 

 

  
 

  Agus Dermawanto 
 1402408231 
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Lampiran 18 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

  1 2 3 4 

1. Keaktifan siswa bertanya kepada guru 
 
Nilai butir 1 = A 
 

2. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 
 

Nilai butir 2 = B 

3. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas 
kelompok yang diberikan guru 

Nilai butir 3 = C 
 

4.  Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 
 kelompok yang diberikan guru 

Nilai butir 4 = D 
 

5.  Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil 
 tugas kelompok 

Nilai Butir 5 = E 
 
6. Keberanian siswa dalam mengemukakan    

tanggapan/pendapat. 
Nilai Butir 5 = F 

Skor Tingkat Keaktifan Siswa  

TK =  x 100% 

Wiyorowetan, .................... 2012 

Observer 

 

 

 

..................................................... 
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Lampiran 19 

 

DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Keaktifan siswa dalam bertanya kepada guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bertanya bila disuruh 

b. Siswa berani mengajukan pertanyaan sendiri 

c. Pertanyaan siswa sesuai dengan materi pelajaran 

d. Siswa bertanya lebih dari satu kali 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tidak membedakan teman. 

b. Berdiskusi mencari solusi untuk menyelesaikan tugas. 

c. Saling menerima dan memberi pendapat dalam kerja kelompok. 

d. Mengutamakan kepentingan kelompok/tidak egois dalam memainkan 

alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika). 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa mencermati tugas yang diberikan guru.  

b. Siswa mau mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

c. Siswa bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas . 

d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan 

guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya 

b. Siswa menyelesaikan tugas bersama kelompoknya. 

c. Siswa mencari jawaban dari berbagai sumber yang dimiliki semua 

anggota kelompok. 

d. Siswa saling bertukar pendapat tentang jawaban dari tugas yang 

dikerjakan. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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5. Keberanian siswa dalam mepresentasikan hasil tugas kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mempresentasikan hasil tugas menurut kesadaran sendiri (tanpa ditunjuk 

guru). 

b. Menjelaskan presentasi hasil tugas kelompok dengan runtut. 

c. Memprentasikan hasil diskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

d. Mempresentasikan dengan suara lantang. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan /pendapat. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Mengemukakan tanggapan/pendapat tanpa disuruh guru. 

b. Mengemukakan tanggapan/pendapat yang logis. 

c. Mengemukakan tanggapan/pendapat terhadap presentasi teman. 

d. Mengemukakan tanggapan/pendapat untuk memecahkan masalah. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 



123 
 

 

Lampiran 20 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Dwi Bagus Stiadi     √     √         √     √       √     √       13 54,17 
2 Ardianyah Nur K.     √       √     √       √     √     √     19 79,17 
3 Ahmad Adib √         √   √       √     √     √       13 54,17 
4 Alfi Nur Fatmayani   √         √   √       √     √     √     18 75,00 
5 Alif Adam √         √   √         √     √       √     13 54,17 
6 Arta Fakhrurozi   √       √     √   √         √   √     17 70,83 
7 Azimatul Khusniah     √         √     √     √     √        √ 20 83,33 
8 Fatimah Nur K.     √         √     √     √     √          √ 19 79,17 
9 Fitria Khadimah   √       √     √   √   √      √     16 66,67 

10 Fitriyah     √         √     √   √           √       √   17 70,83 
11 Heni Rokhayani √         √     √       √       √       √     12 50,00 
12 Hervin C.Kirna √         √       √   √     √      √   17 70,83 
13 Ibni Amaliyah   √         √     √       √       √       √     13 54,17 
14 Luqman Pribudianto     √       √       √       √   √     √       15 62,50 
15 Muhamad Ikwan W   √       √       √   √     √    √   16 66,67 
16 M. Khozinul Asror   √       √       √     √   √   √     16 66,67 
17 Mukh.Wildan R   √           √   √     √     √ √       17 70,83 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
18 Muh. Samsul A √ √ √ √ √   √  14 58,33 
19 Muhammad Nuh √ √ √ √ √   √  19 79,17 
20 Rizki Budiyanto √ √ √ √ √  √   20 83,33 
21 Rizky Adhi Prasetya √ √ √ √ √   √  19 79,17 
22 Rosiatul Jannah √ √ √ √ √  √   18 75,00 
23 Vega Prasetia √ √ √ √ √  √   15 62,50 
24 Vivi Nur Fatkhiyah √ √ √ √ √    √ 18 75,00 
25 Windiana √ √ √ √ √    √ 19 79,17 
26 Yulistiana √ √ √ √ √  √   10 41,67 
27 Yuliati √ √ √ √ √  √   17 70,83 
28 Rangga Erlangga     0 0 
29 Devi Rakhmawati √ √ √ √ √   √  18 75,00 
30 Vinna Erika Masvia √ √ √ √ √   √  17 70,83 
31 Desy Fitriyani √ √ √ √ √  √   16 66,67 
32 Astri Widiawati √ √ √ √ √  √   17 70,83 

Jumlah Siswa 6 15 10 0 0 5 16 10 1 8 16 6 1 7 20 3 0 10 10 11 4 15 8 4   

Jumlah Nilai 66 98 89 87 94 74 508 2116,67 

Rata-rata 2,13 3,16 2,87 2,81 3,03 2,39   

Persentase (%) 53,23 79,03 71,77 70,16 75,81 59,68  68,28 
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Keterangan: 

A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 

B : Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

C : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

D : Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 

E : Keberanian siswa dalam mempresantisikan hasil tugas kelompok 

F : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat 

 

        

        

  Wiyorowetan, 28 April 2012 

Observer Guru 
 
 
 
Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
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Lampiran 21 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Dwi Bagus Stiadi √ √ √ √ √ √    15 62,50 
2 Ardianyah Nur K. √ √ √ √ √  √   20 83,33 
3 Ahmad Adib √ √ √ √ √ √    13 54,17 
4 Alfi Nur Fatmayani √ √ √ √ √  √   16 66,67 
5 Alif Adam √ √ √ √ √  √   14 58,33 
6 Arta Fakhrurozi √ √ √ √ √  √   16 66,67 
7 Azimatul Khusniah √ √ √ √ √    √ 19 79,17 
8 Fatimah Nur K. √ √ √ √ √    √ 19 79,17 
9 Fitria Khadimah √ √ √ √ √  √   16 66,67 

10 Fitriyah √ √ √ √ √   √  17 70,83 
11 Heni Rokhayani √ √ √ √ √  √   14 58,33 
12 Hervin C.Kirna √ √ √ √ √   √  18 75,00 
13 Ibni Amaliyah √ √ √ √ √  √   13 54,17 
14 Luqman Pribudianto √ √ √ √ √ √    15 62,50 
15 Muhamad Ikwan W √ √ √ √ √   √  16 66,67 
16 M. Khozinul Asror √ √ √ √ √  √   15 62,50 
17 Mukh.Wildan R √ √ √ √ √ √    17 70,83 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
18 Muh. Samsul A √ √ √ √ √   √  15 62,50 
19 Muhammad Nuh √ √ √ √ √   √  19 79,17 
20 Rizki Budiyanto √ √ √ √ √  √   20 83,33 
21 Rizky Adhi Prasetya √ √ √ √ √   √  19 79,17 
22 Rosiatul Jannah √ √ √ √ √  √   18 75,00 
23 Vega Prasetia √ √ √ √ √  √   15 62,50 
24 Vivi Nur Fatkhiyah √ √ √ √ √    √ 18 75,00 
25 Windiana √ √ √ √ √    √ 19 79,17 
26 Yulistiana √ √ √ √ √  √   15 62,50 
27 Yuliati √ √ √ √ √  √   17 70,83 
28 Rangga Erlangga √ √ √ √ √    √ 17 70,83 
29 Devi Rakhmawati √ √ √ √ √   √  19 79,17 
30 Vinna Erika Masvia √ √ √ √ √   √  17 70,83 
31 Desy Fitriyani √ √ √ √ √  √   18 75,00 
32 Astri Widiawati √ √ √ √ √  √   18 75,00 

Jumlah Siswa 5 16 11 0 0 3 17 12 0 10 15 7 1 6 22 3 0 7 14 11 4 15 8 5   

Jumlah Nilai 70 105 93 91 100 78 537 2237,5 

Rata-rata 2,19 3,28 2,91 2,84 3,13 2,44   

Persentase (%) 54,69 82,03 72,66 71,09 78,13 60,94  69,92 
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Keterangan: 

A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 

B : Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

C : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

D : Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 

E : Keberanian siswa dalam mempresantisikan hasil tugas kelompok 

F : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat 

              

        

  Wiyorowetan, 1 Mei 2012 

Observer Guru 
 
 
 
Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
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Lampiran 22 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran  1 2 3  4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

1.2 Merancang karakter yang diharapkan 

       

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 
media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK  
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN    : 28 APRIL 2012 

2,5

2,33 

√

√

√

√
√

√
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3.1.1 Guru mengenalkan siswa tentang 

Jenis alat musik ritmis dan melodis 

3.1.2 Guru merancang media pembelajaran 

berupa media alat musik ritmis dan melodis 

3.1.3 Guru membimbing siswa 

memainkan alat musik ritmis dan melodis 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 
3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 
4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian siswa agar  

dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 
  Rata-rata butir 4 = D 
5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

  Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 
 

  

2,88

3

3,5

3,5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 2,95 

 
 

Wiyorowetan, 28 April 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 
19640107 198608 2 004 
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Lampiran 23 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran  1 2 3  4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

1.2 Merancang karakter yang diharapkan 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 
media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 
3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.1.1 Guru mengenalkan siswa tentang 

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN    : 1 MEI 2012 

3

2,67 

√
√

√
√

√

√

√
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Jenis alat musik ritmis dan melodis 

3.1.2 Guru merancang media pembelajaran 

berupa media alat musik ritmis dan melodis 

3.1.3 Guru membimbing siswa 

memainkan alat musik ritmis dan melodis 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 
3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 
3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 
3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 
4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian siswa 

 agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

  Rata-rata butir 4 = D 
5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 

1.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

1.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

  Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 
6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 
 

   

 

  

3,13

3 

3,5

4

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√



134 
 

 

Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 3,22 

 

Wiyorowetan, 1 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 
19640107 198608 2 004 
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Lampiran 24 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

         1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

        

  Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yang sesuai dengan  

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN  : 28 APRIL 2012

3

√
√

√

√
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran  
 yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  
 dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam  
 urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran Secara  
 individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 
    

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 
 dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 
 dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 
  Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, mengembangkan sikap  
 positif siswa terhadap belajar, hangat, luwes,  
 terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi  
 yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2,6

2,83

√

√

√

√
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 kekurangannya 

4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 
  Rata-rata butir 4 = S 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Membimbing siswa dalam mengungkapkan 
ide/ perasaan/ pikiran melalui media seni budaya 

dan keterampilan, 

mengembangkan kreativitas siswa dan 

membangun rasa keindahan siswa. 

5.2 Mengelola pembelajaran yang mengaitkan  
 berbagai media seni dan/ atau media seni 
 dengan mata pelajaran lain. 
 Rata-rata butir 5 = T 

 

6.  Mendemonstrasikan atau membimbing 

siswa dalam melatih keterampilan berkesenian. 

6.1 Guru mengenalkan siswa 
 tentang alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.2 Guru menerapkan media pembelajaran 
 berupa media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.3 Guru membimbing siswa memainkan alat musik  
 ritmis (rebana) dan melodis (pianika)  

 dengan media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 
 Rata-rata butir 6 = U 

 

 

2,67

2,6

2,5

√

√

√

√

√

√
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7. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

7.1 Melaksanakan penilaian selama 
 proses pembelajaran. 

7.2 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran. 
   Rata-rata butir 7 = V 
 

8. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
8.1 Keefektifan proses pembelajaran 
8.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

8.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
8.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 8 = W 
 

 

Nilai APKG 2 (PP) = P 

P =  

  =  =  = 2,78 

  

 Wiyorowetan, 28 April 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 
19640107 198608 2 004 
 

 

3

3

√

√

√

√

√

√
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Lampiran 25 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

1 PETUNJUK 
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

         1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

   

  Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : I (SATU)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN  : 1 MEI 2012

3,5

√

√

√
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2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yangsesuai dengan  
 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 
2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran  
 yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  
 dan lingkungan  
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam  
 urutan yang logis 
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran Secara  
 individual, kelompok, atau klasikal 
2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 
    

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 
 dengan isi pembelajaran 
3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 
 dan gerakan badan 
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 
  Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, mengembangkan sikap  
 positif siswa terhadap belajar, hangat, luwes,  
 terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa 
4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi  
 yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

3

3,2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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 kekurangannya 
4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 
  Rata-rata butir 4 = S 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Membimbing siswa dalam mengungkapkan 
ide/ perasaan/ pikiran melalui media seni budaya 

dan keterampilan, 

mengembangkan kreativitas siswa dan 

membangun rasa keindahan siswa. 

5.2 Mengelola pembelajaran yang mengaitkan  
 berbagai media seni dan/ atau media seni 
 dengan mata pelajaran lain. 
 Rata-rata butir 5 = T 

 

6.  Mendemonstrasikan atau membimbing 

siswa dalam melatih keterampilan berkesenian. 

6.1 Guru mengenalkan siswa 
 tentang alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.2 Guru menerapkan media pembelajaran 
 berupa media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.3 Guru membimbing siswa memainkan alat musik  
 ritmis (rebana) dan melodis (pianika)  

 dengan media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 
 Rata-rata butir 6 = U 

 

 

3,2

2,67

3

√

√

√

√

√

√
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7. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

7.1 Melaksanakan penilaian selama 
 proses pembelajaran. 

7.2 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran. 
   Rata-rata butir 7 = V 
 

8. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
8.1 Keefektifan proses pembelajaran 
8.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

8.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
8.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 8 = W 
 

 

Nilai APKG 2 (PP) = P 

P =  

  =  =  = 3,20 

 

  

 Wiyorowetan, 1 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 

19640107 198608 2 004 

3,5 

3,5 

√

√

√

√

√

√
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Lampiran 26 

 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

SIKLUS II 

 

No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 
1 2 

1 2453 Dwi Bagus Stiadi L √ √ 
2 2479 Ardianyah Nur Khaqiki L √ √ 
3 2480 Ahmad Adib L √ √ 
4 2482 Alfi Nur Fatmayani P √ √ 
5 2483 Alif Adam L √ √ 
6 2484 Arta Fakhrurozi P √ √ 
7 2485 Azimatul Khusniah P √ √ 
8 2490 Fatimah Nur Khaeriyah P √ √ 
9 2491 Fitria Khadimah P √ √ 
10 2492 Fitriyah P √ √ 
11 2493 Heni Rokhayani P √ √ 
12 2494 Hervin Candra Kirna L √ √ 
13 2495 Ibni Amaliyah P √ √ 
14 2499 Luqman Pribudianto L √ √ 
15 2500 Muhamad Ikwan Wibowo L √ √ 
16 2501 M. Khozinul Asror L √ √ 
17 2502 Mukhammad Wildan Riskio L √ √ 
18 2504 Muhammad Samsul Arifin L √ √ 
19 2506 Muhammad Nuh L √ √ 
20 2508 Rizki Budiyanto L √ √ 
21 2509 Rizky Adhi Prasetya L √ √ 
22 2510 Rosiatul Jannah P √ √ 
23 2511 Vega Prasetia L √ √ 
24 2512 Vivi Nur Fatkhiyah P √ √ 
25 2513 Windiana P √ √ 
26 2514 Yulistiana P √ √ 
27 2515 Yuliati P √ √ 
28 2565 Rangga Erlangga L √ √ 
29 2251 Devi Rakhmawati P √ √ 
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No. No. 
Induk Nama Siswa Jenis 

Kelamin 
Pertemuan 

1 2 
30 2604 Vinna Erika Masvia P √  √ 
31 2637 Desy Fitriyani P √ √ 
32 2685 Astri Widiawati P √ √ 

Jumlah siswa yang hadir 32 32 
Persentase kehadiran siswa 100% 100% 
Jumlah siswa yang tidak hadir 0 0 
Persentase ketidakhadiran siswa 0% 0% 

 

       Guru 

 

 

      Agus Dermawanto 
  1402408231 
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Lampiran 27 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II 

 

 

 

SEKOLAH   : SD N 01 WIYOROWETAN 

KELAS/SEMESTER : V/2 

MATAPELAJARAN : Seni Budaya dan Keterampilan 

 

 

 

 

Oleh 

Agus Dermawanto 

1402408231 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2012 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah  : SD Negeri 01Wiyorowetan 

Mata Pelajaran :  SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) 

Kelas/semester :  V (lima) / 2 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Tanggal : Pertemuan I : 19  Mei 2012  

   

A. Standar  Kompetensi   

4.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 
 

B. Kompetensi Dasar  

4.3 Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian alat musik ritmis dan melodis 

2. Mengenal alat musik ritmis dan melodis 

3. Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Melalui penjelasan dan alat peraga dari guru tentang alat musik ritmis dan 

melodis, siswa dapat menjelaskan pengertian alat musik ritmis dan 

melodis dengan benar. 

2. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan 3 contoh alat musik ritmis 

dan melodis dengan benar. 

3. Melalui kerja kelompok yang dibimbing guru, siswa dapat 

mengelompokkan 3 jenis alat musik ritmis dan melodis dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Siswa dapat bekerja sama 

2. Siswa berani mengemukakan pendapat 
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3. Siswa dapat berfikir kritis 

4. Siswa disiplin, dan  

5. Siswa bertanggung jawab 

E. Materi Ajar 

 Alat musik ritmis ialah musik yang tidak memiliki nada-nada. Alat musik 

ritmis digunakan untuk membentuk irama pada suatu nada. alat musik ritmis juga 

mempunyai ragam bentuk baik yang di pukul dengan tangan, dipukul dengan alat, 

dan bahkan di kocok, yaitu: 

a. Drum 

b. Kendang  

c. Triangle 

d. Simbal 

e. Rebana, dll 

Alat musik melodis ialah alat musik yang memiliki nada. Berdasarkan cara 

memainkannya alat musik melodis dibedakan menjadi 4 yaitu: 

(1) Alat musik melodis tiup 

a. Recorder 

b. Seruling 

c. Terompet 

d. Harmonika 

e. Pianika 

f. Seksofon  

(2) Alat musik melodis petik 

a. Mandolin 

b. Gitar 

c. Kecapi  

(3) Alat musik melodis gesek 

a. cello 

b. Rebab 

c. Biola  

(4) Alat musik melodis pukul 
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a. Bonang  

b. Saron 

c. Gambang  

Adapun teknik memainkan alat musik Rebana dan Pianika 

1. Rebana 

 Rebana adalah alat musik berbentuk gendang pipih bundar yang dibuat dari 

tabung kayu pendek dan agak lebar ujungnya. Pada salah satu ujungnya diberi 

membran kulit. Cara memainkanya adalah dengan cara di pukul. 

 1 O I O I O I O I O 

  Keterangan: 

  I  = dipukul/ditepuk 

  O = tidak di tepuk/tidak dipukul 

2. Pianika 

Pianika adalah bentuk kecil dari piano atau organ. Alat ini dimainkan dengan 

cara ditiup dengan menggunakan mouthpiece sambil menekan bilah-bilah pada 

papan pianika. Jadi, pianika merupakan alat musik melodis yang ditiup. Pianika 

memiliki bilah-bilah nada yang dinamakan tuts. Setiap tuts pianika memiliki satu 

nada tertentu. Ada dua tuts pada pianika yaitu: (1) tuts berwarna putih, untuk 

memainkan nada-nada asli atau natural, yaitu nada-nada yang belum mendapat 

kromatis baik dinaikkan maupun diturunkan. (2) tuts berwarna hitam, untuk 

memainkan nada-nada perubahan, yaitu nada yang telah diberikan kromatis baik 

dinaikka setengah maupun diturunkan setengah. Pianika merupakan alat musik 

melodis yang mudah dimainkan dengan teknik sederhana. Pianika dapat 

mengeluarkan dua nada atau lebih dalam satu kali tiupan. 

Hal pokok yang harus diperhatikan dalam memainkan pianika adalah teknik 

penjarian dan control pernapasan. Semakin kuat kamu meniup, semakin kuat 
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bunyi yang dihasilkan. Berikut teknik bermain pianika untuk menghasilkan suara 

tiupan yang baik, perlu memperhatikan teknik peniupan diantaranya: (1) tiupan 

lembut dan stabil, (2) yangan kiri untuk memegang dan jari-jari tangan kanan 

untuk mencari nada, (3) tiap-tiap jari mempunyai tugas untuk menekan tuts nada, 

(4) hindari otot jari yang tegang. 

Adapun alat musik tradisional diantaranya: 

(1) Angklung adalah alat musik tradisional berasal dari jawa barat, 

terbuat dari bambu, yang dibunyikan dengan cara digoyangkan (bunyi 

disebabkan dari benturan pada pipa bambu) 

(2) Kolintang adalah alat musik khas minahasa, Sulawesi utara. 

Kolintang dibuat dari kayu lokal yang kuat namun ringan seperti 

bandaran, wenang, kakinik kayu cempaka, dan yang mempunyai 

konstruksi fiber paralel. 

(3) Rebana adalah gendang berbentuk  bundar dan pipih, bingkai 

berbentuk lingkaran dan kayu yang dibubut, dan salah satu sisi untuk 

ditepuk berlapis kulit kambingmalaisia, Indonesia, dan singapur yang 

sering memakai alat musik memakainya. 

(4) Sasando adalah sebuah alat instrument petik musik instrument ini 

berasal dari pulau rote, nusa tennggara timur. 

(5) Kenong adalah salah satu instrument yang digunakan dalam 

gamelan Indonesia. 

(6) Kendang adalah instrument dalam gamelan Jawa Tengah yang 

fungi utamanya untuk mengatur irama. Instrument ini dibunyikan dengan 

tangan tanpa alat bnantu. 

(7) Rebab adalah alat musik gesek yang biasanya menggunakan 2 atau 

3 dawai, alat musik ini berasal dari Timur Tengah. 

E. Metode  

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 
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3. Diskusi  

4. Penugasan 

F. Media Pembelajaran 

1. Gambar alat musik ritmis dan melodis 

        

              
 

2. Rebana dan Pianika 

    
 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Mengucap salam 

b. Presensi 

c. Menyiapkan alat pembelajaran 

d. Apersepsi, seperti: 

1) Menunjukan berbagai alat musik ritmis dan melodis, kemudian 

menanyakan ”ini gambar apa? 
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2) Menanyakan beberapa gambar alat musik (rekorder, icik-icik, 

gendang dan pianika) ”termasuk apa? 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (40 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Menjelaskan  materi mengenai pengertian alat musik ritmis dan 

melodis 

b) Menjelaskan jenis-jenis alat musik ritmis dan melodis.  

c) Tanya jawab mengenai cara memainkan alat musik ritmis dan 

melodis.  

d) Menyuruh siswa mencoba memainkan alat musik 

e) Memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang 

berani mencoba memainkan alat musik 

2. Kegiatan siswa 

a) Mendengarkan penjelasan guru tentang pengertian alat musik 

ritmis dan melodis. 

b) Mendengarkan penjelasan dari guru mengenai jenis alat musik 

ritmis dan melodis. 

c) Menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh guru mengenai cara 

memainkan alat musik ritmis dan melodis. 

d) Mencoba memainkan alat musik. 

b. Elaborasi (15 menit) 

1. Kegiatan guru 

a) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

masing-masing kelompok 5-6 siswa 

b) Menjelaskan petunjuk mengerjakan LKS 

c) Memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk bekerja sama dalam menggolongkan jenis alat 

musik ritmis dan melodis 

d) Membimbing dengan cermat jalannya kerja kelompok 
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  2. Kegiatan siswa 

a) Menempatkan diri pada masing-masing kelompok yang telah 

dibagi oleh guru. 

b) Secara berkelompok siswa mengerlakan tugas kelompok tentang 

jenis alat musik ritmis dan melodis. 

c) Mengerjakan tugas kelompok yang dibagikan oleh guru. 

d) Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. 

e) Memastikan setiap anggota kelompok mengetahui dan 

memahami jawaban tugas kelompok yang yang dikerjakan 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “siapa yang sudah 

selesai? 

b) Memanggil salah satu perwakilan kelompok untuk menjawab  

c) Memberikan kesempatan pada siswa yang ada di kelompok lain 

untuk menanggapi jawaban. 

d) Memberikan penguatan kepada siswa yang menanggapi jawaban 

kelompok lain 

e) Menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. 

2) Kegiatan siswa 

a) Kelompok yang dipanggil menjawab pertanyaan yang telah 

diajukan oleh guru. 

b) Menanggapi jawaban dari kelompok lain 

c) Bersama-sama menyampaikan hasil kerja kelompok 

d) Menanyakan materi yang belum jelas dengan suara tegas dan 

jelas 

3. Kegiatan Penutup (20 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dilakukan secara berulang-ulang 

b) Memberikan soal evaluasi 
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c) Guru bersama siswa mengoreksi jawaban soal evaluasi yang 

telah dikerjakan siswa. 

d) Menutup pelajaran. 

2) Kegiatan siswa 

a) Mengerjakan soal evaluasi 

b) Bersama-sama mengoreksi jawaban soal evaluasi yang telah 

dikerjakan. 

H. Sumber dan Alat Belajar 

1. Sumber: 

a. Prayanto Joko, dkk. 2010. Seni Seni Budaya dan Keterampilan Untuk SD 

dan MI. Mediatama:Surakarta. Hal 27-38 

2. Alat: 

a. Gambar-gambar alat musik ritmis dan melodis. 

b. Rebana, icik-icik, rekorder, dan pianika. 
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I. Penilaian  

a. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

b. Jenis penilaian : Tes tertulis 

c. Bentuk tes : Pilihan ganda, dan uraian 

d. Alat penilaian : LKS, evaluasi, tes formatif 1 

e. Skor penilaian :  Nilai =  Jumlah perolehan skor   x 10 

Pemalang,  19 Mei 2012 
 

Observer Guru 

  

 

 Tri Supeni, S.Pd.Sd Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Priyatno, S.Pd.Sd 
19570718 197802 1 003 
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Lampiran 28 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  Kelas  : V (Lima) 
Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis Waktu: 15 menit 
Kelompok : ....................... 
Anggota    :1........... 
 2.......... 
 3.......... 
 4.......... 
 5.......... 
 6.......... 
Mainkanlah not di bawah ini dengan menggunakan pianika dan rebana! 
Pianika : 1  2  3   4   5  6   7  1’ 
Rebana : I   I  I    I   I   I   I   I 
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Lampiran 29 

SOAL-SOAL TES AKHIR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis 

Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 

Waktu  : 15 menit 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Alat yang ditiup saat memainkan pianika yatu.…  

2. Jelaskan alat musik ritmis….  

3. Berapa jumlah tombol putih pada pianika.…  

4. Kolintang adalah alat musik khas….  

5. Triangle terbuat dari….  

Kunci Jawaban: 

1. mouthpiece 

2. alat musik tak bernada 

3. 19 

4. minahasa 

5. Logam  

Skor Penilaian : Nilai Akhir = jumlah skor yang diperoleh x 20 
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Lampiran 30 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah  : SD Negeri 01Wiyorowetan 

Mata Pelajaran :  SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) 

Kelas/semester :  V (lima) / 2 

Alokasi waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan) 

Tanggal : Pertemuan II  :  21 Mei 2012   

   

A. Standar  Kompetensi   

4.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 
 

B. Kompetensi Dasar  

4.4 Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian alat musik ritmis dan melodis 

2. Mengenal alat musik ritmis dan melodis 

3. Memainkan alat musik ritmis dan melodis 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan II 

1. Melalui media alat musik ritmis rebana siswa dapat memainkan alat musik 

ritmis rebana dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru tentang cara memainkan alat musik melodis 

(pianika) siswa dapat membunyikan nada 1 2 3 4 5 6 7 I dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Siswa dapat bekerja sama 

2. Siswa berani mengemukakan pendapat 

3. Siswa dapat berfikir kritis 

4. Siswa disiplin, dan  
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5. Siswa bertanggung jawab 

E. Materi Ajar 

 Alat musik ritmis ialah musik yang tidak memiliki nada-nada. Alat musik 

ritmis digunakan untuk membentuk irama pada suatu nada. alat musik ritmis juga 

mempunyai ragam bentuk baik yang di pukul dengan tangan, dipukul dengan alat, 

dan bahkan di kocok, yaitu: 

a. Drum 

b. Kendang  

c. Triangle 

d. Simbal 

e. Rebana, dll 

Alat musik melodis ialah alat musik yang memiliki nada. Berdasarkan cara 

memainkannya alat musik melodis dibedakan menjadi 4 yaitu: 

(1) Alat musik melodis tiup 

a. Recorder 

b. Seruling 

c. Terompet 

d. Harmonika 

e. Pianika 

f. Seksofon  

(2) Alat musik melodis petik 

a. Mandolin 

b. Gitar 

c. Kecapi  

(3) Alat musik melodis gesek 

a. cello 

b. Rebab 

c. Biola  

(4) Alat musik melodis pukul 

a. Bonang  

b. Saron 



159 
 

 

c. Gambang  

Adapun teknik memainkan alat musik Rebana dan Pianika 

1. Rebana 

 Rebana adalah alat musik berbentuk gendang pipih bundar yang dibuat dari 

tabung kayu pendek dan agak lebar ujungnya. Pada salah satu ujungnya diberi 

membran kulit. Cara memainkanya adalah dengan cara di pukul. 

 1 O I O I O I O I O 

  Keterangan: 

  I  = dipukul/ditepuk 

  O = tidak di tepuk/tidak dipukul 

2. Pianika 

Pianika adalah bentuk kecil dari piano atau organ. Alat ini dimainkan dengan 

cara ditiup dengan menggunakan mouthpiece sambil menekan bilah-bilah pada 

papan pianika. Jadi, pianika merupakan alat musik melodis yang ditiup. Pianika 

memiliki bilah-bilah nada yang dinamakan tuts. Setiap tuts pianika memiliki satu 

nada tertentu. Ada dua tuts pada pianika yaitu: (1) tuts berwarna putih, untuk 

memainkan nada-nada asli atau natural, yaitu nada-nada yang belum mendapat 

kromatis baik dinaikkan maupun diturunkan. (2) tuts berwarna hitam, untuk 

memainkan nada-nada perubahan, yaitu nada yang telah diberikan kromatis baik 

dinaikka setengah maupun diturunkan setengah. Pianika merupakan alat musik 

melodis yang mudah dimainkan dengan teknik sederhana. Pianika dapat 

mengeluarkan dua nada atau lebih dalam satu kali tiupan. 

Hal pokok yang harus diperhatikan dalam memainkan pianika adalah teknik 

penjarian dan control pernapasan. Semakin kuat kamu meniup, semakin kuat 

bunyi yang dihasilkan. Berikut teknik bermain pianika untuk menghasilkan suara 

tiupan yang baik, perlu memperhatikan teknik peniupan diantaranya: (1) tiupan 
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lembut dan stabil, (2) yangan kiri untuk memegang dan jari-jari tangan kanan 

untuk mencari nada, (3) tiap-tiap jari mempunyai tugas untuk menekan tuts nada, 

(4) hindari otot jari yang tegang. 

Adapun alat musik tradisional diantaranya: 

(1) Angklung adalah alat musik tradisional berasal dari jawa barat, 

terbuat dari bambu, yang dibunyikan dengan cara digoyangkan (bunyi 

disebabkan dari benturan pada pipa bambu) 

(2) Kolintang adalah alat musik khas minahasa, Sulawesi utara. 

Kolintang dibuat dari kayu lokal yang kuat namun ringan seperti 

bandaran, wenang, kakinik kayu cempaka, dan yang mempunyai 

konstruksi fiber paralel. 

(3) Rebana adalah gendang berbentuk  bundar dan pipih, bingkai 

berbentuk lingkaran dan kayu yang dibubut, dan salah satu sisi untuk 

ditepuk berlapis kulit kambingmalaisia, Indonesia, dan singapur yang 

sering memakai alat musik memakainya. 

(4) Sasando adalah sebuah alat instrument petik musik instrument ini 

berasal dari pulau rote, nusa tennggara timur. 

(5) Kenong adalah salah satu instrument yang digunakan dalam 

gamelan Indonesia. 

(6) Kendang adalah instrument dalam gamelan Jawa Tengah yang 

fungi utamanya untuk mengatur irama. Instrument ini dibunyikan dengan 

tangan tanpa alat bnantu. 

(7) Rebab adalah alat musik gesek yang biasanya menggunakan 2 atau 

3 dawai, alat musik ini berasal dari Timur Tengah. 

E. Metode  

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Penugasan 
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F. Media Pembelajaran 

1. Gambar alat musik ritmis dan melodis 

        

              
 

2. Rebana dan Pianika 

    
 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan II 

1. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Mengucap salam 

b. Presensi 

c. Menyiapkan alat pembelajaran berupa macam-macam alat musik ritmis 

dan melodis 

d. Apersepsi, seperti menanyakan kembali materi sebelumnya yang telah 

dipelajari dengan menunjukan salah satu gambar alat musik ritmis dan 

melodis. 
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e. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan inti (35 menit) 

a. Eksplorasi (10 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru menjelaskan jenis-jenis alat musik ritmis dan melodis 

dengan jelas dan tegas 

b) Guru menunjukan contoh alat musik ritmis (icik-icik, rebana, 

dll) dan melodis (pianika, rekorder, dll) 

c) Guru menjelaskan cara memainkan alat musik ritmis (rebana) 

dan melodis (pianika) dengan jelas dan tegas 

d) Guru memberi penguatan kepada siswa yang berani mencoba 

memainkan alat musik berupa tepuk tangan 

2) Kegiatan siswa 

a) Mendengarkan penjelasan dari guru 

b) Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai cara 

memainkan alat musik ritmis (rebana) dan melodis (pianika) 

c) Siswa mencoba memainkan alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika) dengan benar 

b. Elaborasi (15 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 

masing-masing kelompok 5-6 siswa 

b) Menjelasan petunjuk mengerjakan LKS 

c) Memberikan lembar kerja kelompok pada masing-masing 

kelompok untuk bekerja sama dalam memainkan alat musik 

ritmis dan melodis. 

d) Membimbing jalannya kerja kelompok agar setiap anggota 

kelompok saling bekerjasama 
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2) Kegiatan siswa 

a) Menempatkan diri pada masing-masing kelompok yang telah 

dibagi oleh guru.  

b) Secara berkelompok siswa mengerjakan tugas kelompok 

tentang memainkan alat musik ritmis (rebana) dan melodis 

(pianika). 

c) Mengerjakan tugas kelompok yang dibagikan oleh guru 

d) Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok 

e) Memastikan setiap anggota kelompok mengetahui dan 

memahami cara bermain alat musik ritmis (rebana) dan 

melodis (pianika). 

c. Konfirmasi (10 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 

b) Memanggil kelompok untuk menjawab  

c) Memberi penguatan berupa tepuk tangan kepada setiap 

kelompok yang sudah maju 

d) Memberikan kesempatan pada siswa yang ada di kelompok 

lain untuk menanggapi/mengomentari. 

e) Menyimpulkan/mengomenteri permainan yang dimainkan 

oleh setiap kelompok. 

2) Kegiatan siswa 

a) Kelompok yang dipanggil maju untuk memainkan alat musik 

ritmis (rebana) dan melodis (pianika). 

b) Menanggapi pendapat dari kelompok lain 

c) Bersama-sama menyimpulkan hasil kerja kelompok 

d) Menanyakan materi yang belum jelas 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

1) Kegiatan guru 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dilakukan 
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b) Memberikan tes formatif 1 

c) Memberikan pengayaan bagi siswa yang belum tuntas dan 

remidian bagi siswa yang belum tuntas 

d) Menutup pelajaran. 

2) Kegiatan siswa 

a) Mengerjakan tes formatif 1 

 

H. Sumber dan Alat Belajar 

1. Sumber: 

a. Prayanto Joko, dkk. 2010. Seni Seni Budaya dan Keterampilan Untuk SD 

dan MI. Mediatama:Surakarta. Hal 27-38 

2. Alat: 

c. Gambar-gambar alat musik ritmis dan melodis. 

d. Rebana, icik-icik, rekorder, dan pianika. 
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I. Penilaian  

a. Prosedur penilaian : Penilaian proses dan hasil 

b. Jenis penilaian : Tes tertulis 

c. Bentuk tes : Pilihan ganda, dan uraian 

d. Alat penilaian : LKS, evaluasi, tes formatif 1 

e. Skor penilaian : Nilai = Jumlah perolehan skor   x 10 

 

Pemalang,  21 Mei 2012 
 

Observer Guru 

  

 

 Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004  1402408231 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Priyatno, S.Pd.SD 
19570718 197802 1 003 
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Lampiran 31 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan  Kelas  : V (Lima) 
Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis Waktu: 15 menit 
 

Kelompok : ....................... 
Anggota    :1........... 
 2.......... 
 3.......... 
 4.......... 
 5.......... 
 6.......... 
Mainkanlah not di bawah ini dengan menggunakan pianika dan rebana! 
Pianika : 1  2  3   4  5  6  7  1’ 
Rebana : I  O  I  O  I  O  I  O 
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Lampiran 32 

SOAL-SOAL TES AKHIR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok : Mengenal Alat Musik Ritmis dan Melodis 

Kelas/Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) 

Waktu  : 15 menit 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Sasando adalah sebuah alat instrument petik musik yang berasal dari…. 

2. Tombol yang dipencet saat memainkan pianika yaitu…. 

3. Jelaskan alat musik melodis…. 

4. Ada berapa tombol hitam pada pianika….  

5. Sasando terbuat dari….  

Kunci Jawaban: 

1. pulau rote  

2. tuts 

3. alat musik bernada 

4. 13 

5. daun lontar 

Skor Penilaian : Nilai Akhir = jumlah skor yang diperoleh x 20 
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Lampiran 33 

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF SIKLUS II 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/Semester  : V/2 

Standar Kompetensi : Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

Kesulitan 

Mengekspresikan diri 
melalui karya seni 
musik 
 

 

Siswa dapat mengidentifikasi 

alat musik yang dimainkan 

sesuai dengan caranya 

Pilgan C2 1 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi 

nada 

Pilgan C3 3 Susah 

Siswa dapat menyebutkan alat 

musik dari asal tempat dan 

daerah asal alat musik rtmis 

dan melodis 

Pilgan C1 2 Mudah 

Siswa dapat mengidentifikasi 

alat musik beserta asalnya 

Pilgan C2 4 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi 

nada 

Pilgan C3 7 Susah 

Siswa dapat menyebutkan alat 

musik yang biasa dimainkan 

dalam musik dangdut 

Pilgan C1 5 Mudah 

Siswa dapat mengidentifikasi 

bagian-bagian alat musik 

Pilgan C2 6 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi 

jenis alat musik ritmis dan 

melodis 

Pilgan  C2 9 Sedan  

Siswa dapat mengidentifikasi 

bagian-bagian alat musik 

ritmis dan melodis 

Pilgan C2 8 dan 10 Sedang 

Keterangan: 
C1 : ingatan 
C2 : pemahaman 
C3 : penerapan/aplikasi 
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Lampiran 34 

SOAL TES FORMATIF  

SIKLUS II 
A. Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Di bawah ini adalah alat musik tradisional yan berasal dari Jawa Barat dan 

terbuat dari bambu yang digoyangkan/ dikocok yaitu…. 

a. angklung c.saron 

b. icik-icik d.bonang 

2. Alat musik tradisional yang terbuat dari daun lontar yaitu…. 

a. sasando c.kolintang 

b. bonang d.saron 

3. Nada 1 3 5 6 3 7 2 jika dibunyikan dengan pianika notasinya adalah …. 

a. do re mi fa mi si re c.do mi fa la mi re fa 

b. do mi sol do re mi la d.do mi sol la mi si re 

4. Rebab adalah alat musik dari …. 

a. Sulawesi Selatan c.Pulau Rote 

b. Timur Tengah d.Maluku 

5. Alat musik ritmis pada musik nasid adalah …. 

a. rebana c.gendang 

b. ketipung d.simbal 

6. Jumlah tombol pada alat musik pianika ada…. 

a. 32 c.42 

b. 26 d.12 

7. Nada Do Re Fa Mi Do La Fa jika ditulis menggunakan not angka adalah … 

a. 1234234     c.1243164 

b. 4324165     d.1324164 

8. 1) Angklung 

2) Rebana 

3) Suling 

4) Ketipung 

4) Gendang 
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Alat musik di atas yang termasuk alat musik melodis adalah nomor…. 

a. 1 dan 2 c.1 dan 3 

b. 1 dan 4 d.1, 2, dan 5 

9. Di bawah ini yang termasuk alat musik melodis adalah …. 

                   
 

10. Alat yang digunakan untuk meniup pianika yaitu …. 

a. selang 

b. mouthpiece 

c. peluit 

d. moutpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b.  c d 
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Lampiran 35 

B. Kunci jawaban 

1. A 

2. A 

3. D 

4. B 

5. A 

6. A 

7. C 

8. C 

9. D 

10. B 

 Kriteria penilaian  

Nilai akhir = jumlah skor perolehan ( skor maksimal 100 ) 
 

 

Pemalang,   Mei 2012 
 
Observer  Guru 

 

  
 

 Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Priyatno, S.Pd.SD 
19570718 197802 1 003 
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Lampiran 36 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

SISWA KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Dwi Bagus Stiadi 40 √ 
2 Ardiansyah Nur Khaqiki 80 √ 
3 Ahmad Adib 60 √ 
4 Alfi Nur Fatmayani 80 √ 
5 Alif Adam 80 √ 
6 Arta Fakhrurozi 80 √ 
7 Azimatul Khusniah 80 √ 
8 Fatimah Nur Khaeriyah 80 √ 
9 Fitria Khadimah 80 √ 
10 Fitriyah 80 √ 
11 Heni Rokhayani 60 √ 
12 Hervin Candra Kirna 80 √ 
13 Ifni Amaliyah 80 √ 
14 Luqman Pribudianto 80 √ 
15 Muhamad Ikwan Wibowo 80 √ 
16 M. Khozinul Asror 80 √ 
17 Mukhammad Wildan R 60 √ 
18 Muhammad Samsul Arifin 80 √ 
19 Muhammad Nuh 80 √ 
20 Rizki Budiyanto 80 √ 
21 Rizky Adhi Prasetya 80 √ 
22 Rosiatul Jannah 60 √ 
23 Vega Prasetia 80 √ 
24 Vivi Nur Fatkhiyah 100 √ 
25 Windiana 100 √ 
26 Yulistiani 40 √ 
27 Yuliati 80 √ 
28 Rangga Erlangga 80 √ 
29 Devi Rakhmawati 80 √ 
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Vinna Erika Masvia 80 √ 
31 Desy Fitriyani 80 √ 
32 Astri Widiawati 80 √ 
Jumlah Nilai 2440 
Nilai Rata-rata 76,25 
Jumlah siswa tuntas belajar 26  
Persentase tuntas belajar 81,25%  
Jumlah siswa tidak tuntas belajar  6 
Persentase tidak tuntas belajar  18,75% 

 

 

Guru 

 

 

Agus Dermawanto 
1402408231 
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Lampiran 37 

 

HASIL TES AKHIR PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Dwi Bagus Stiadi 80 √ 
2 Ardiansyah Nur Khaqiki 80 √ 
3 Ahmad Adib 60 √ 
4 Alfi Nur Fatmayani 100 √ 
5 Alif Adam 100 √ 
6 Arta Fakhrurozi 60 √ 
7 Azimatul Khusniah 100 √ 
8 Fatimah Nur Khaeriyah 80 √ 
9 Fitria Khadimah 80 √ 
10 Fitriyah 100 √ 
11 Heni Rokhayani 100 √ 
12 Hervin Candra Kirna 80 √ 
13 Ifni Amaliyah 80 √ 
14 Luqman Pribudianto 100 √ 
15 Muhamad Ikwan Wibowo 80 √ 
16 M. Khozinul Asror 80 √ 
17 Mukhammad Wildan R 60 √ 
18 Muhammad Samsul Arifin 80 √ 
19 Muhammad Nuh 100 √ 
20 Rizki Budiyanto 80 √ 
21 Rizky Adhi Prasetya 100 √ 
22 Rosiatul Jannah 60 √ 
23 Vega Prasetia 80 √ 
24 Vivi Nur Fatkhiyah 100 √ 
25 Windiana 100 √ 
26 Yulistiani 40 √ 
27 Yuliati 80 √ 
28 Rangga Erlangga 80 √ 
29 Devi Rakhmawati 100 √ 
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Vinna Erika Masvia 100 √ 
31 Desy Fitriyani 80 √ 
32 Astri Widiawati 80 √ 
Jumlah Nilai 2680 
Nilai Rata-rata 84 
Jumlah siswa tuntas belajar 27 
Persentase tuntas belajar 84,38% 
Jumlah siswa tidak tuntas belajar 5 
Persentase tidak tuntas belajar 15,63% 

 

 

Guru 

 

 

Agus Dermawanto 
1402408231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

Lampiran 38 

 

HASIL TES FORMATIF SIKLUS II 

KELAS V SD NEGERI 01 WIYOROWETAN 

 

 

No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
1 Dwi Bagus Stiadi 80 √ 
2 Ardiansyah Nur Khaqiki 80 √ 
3 Ahmad Adib 60 √ 
4 Alfi Nur Fatmayani 80 √ 
5 Alif Adam 90 √ 
6 Arta Fakhrurozi 70 √ 
7 Azimatul Khusniah 100 √ 
8 Fatimah Nur Khaeriyah 90 √ 
9 Fitria Khadimah 80 √ 
10 Fitriyah 90 √ 
11 Heni Rokhayani 90 √ 
12 Hervin Candra Kirna 80 √ 
13 Ifni Amaliyah 70 √ 
14 Luqman Pribudianto 90 √ 
15 Muhamad Ikwan Wibowo 90 √ 
16 M. Khozinul Asror 80 √ 
17 Mukhammad Wildan R 80 √ 
18 Muhammad Samsul Arifin 90 √ 
19 Muhammad Nuh 100 √ 
20 Rizki Budiyanto 90 √ 
21 Rizky Adhi Prasetya 80 √ 
22 Rosiatul Jannah 80 √ 
23 Vega Prasetia 90 √ 
24 Vivi Nur Fatkhiyah 90 √ 
25 Windiana 100 √ 
26 Yulistiani 70 √ 
27 Yuliati 70 √ 
28 Rangga Erlangga 90 √ 
29 Devi Rakhmawati 80 √ 
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No. Nama siswa Nilai 
KKM 75 

Tuntas Tidak Tuntas 
30 Vinna Erika Masvia 80 √ 
31 Desy Fitriyani 90 √ 
32 Astri Widiawati 80 √ 
Jumlah Nilai 2680 
Nilai Rata-rata 83,8 
Jumlah siswa tuntas belajar 27 
Persentase tuntas belajar 84,38% 
Jumlah siswa tidak tuntas belajar 5 
Persentase tidak tuntas belajar 15,63% 
 

 

Guru 

 

 

Agus Dermawanto 
1402408231 
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Lampiran 39 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah 
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Dwi Bagus Stiadi     √     √         √     √       √       √     14 58,33 
2 Ardianyah Nur K.       √       √     √         √     √     √     20 83,33 
3 Ahmad Adib     √       √     √         √     √         √   16 66,67 
4 Alfi Nur Fatmayani     √         √     √         √     √       √   20 83,33 
5 Alif Adam   √         √       √       √     √         √   16 66,67 
6 Arta Fakhrurozi   √         √         √   √           √     √   18 75,00 
7 Azimatul Khusniah       √       √     √         √     √         √ 22 91,67 
8 Fatimah Nur K.       √       √     √       √       √         √ 21 87,50 
9 Fitria Khadimah   √         √         √       √     √       √   19 79,17 

10 Fitriyah     √         √     √     √         √       √   18 75,00 
11 Heni Rokhayani     √       √       √     √       √           √ 17 70,83 
12 Hervin C.Kirna   √           √       √     √       √         √ 20 83,33 
13 Ibni Amaliyah     √         √     √     √       √         √   17 70,83 
14 Luqman Pribudianto       √     √       √       √     √       √     17 70,83 
15 Muhamad Ikwan W     √         √       √   √           √     √   20 83,33 
16 M. Khozinul Asror     √       √         √       √       √   √     20 83,33 
17 Mukh.Wildan R     √         √     √         √       √   √     20 83,33 
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No. Nama Siswa 

Aspek yang diamati 
Jumlah 

Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

18 Muh. Samsul A √         √       √           √     √         √ 16 66,67 
19 Muhammad Nuh       √       √     √         √     √         √ 22 91,67 
20 Rizki Budiyanto       √       √       √       √       √   √     22 91,67 
21 Rizky Adhi Prasetya       √       √       √       √     √       √   22 91,67 
22 Rosiatul Jannah   √           √     √         √       √     √   20 83,33 
23 Vega Prasetia   √           √       √   √         √       √   18 75,00 
24 Vivi Nur Fatkhiyah   √           √     √       √         √       √ 20 83,33 
25 Windiana     √         √     √       √         √       √ 21 87,50 
26 Yulistiana   √       √       √       √         √     √     13 54,17 
27 Yuliati     √       √       √       √         √   √     18 75,00 
28 Rangga Erlangga     √     √         √       √     √         √   16 66,67 
29 Devi Rakhmawati     √         √   √         √         √     √   19 79,17 
30 Vinna Erika Masvia   √         √       √       √         √     √   18 75,00 
31 Desy Fitriyani     √       √         √     √       √       √   19 79,17 
32 Astri Widiawati     √       √         √     √       √       √   19 79,17 

Jumlah Siswa 1 9 15 7 0 4 11 17 0 4 18 10 0 8 13 11 0 7 14 11 0 8 16 8   

Jumlah Nilai 92 109 102 99 100 96 598 2491,67 

Rata-rata 2,88 3,41 3,19 3,09 3,13 3,00     

Persentase (%) 71,88 85,16 79,69 77,34 78,13 75,00   77,86 
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Keterangan: 

A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 

B : Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

C : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

D : Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 

E : Keberanian siswa dalam mempresantisikan hasil tugas kelompok 

F : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat 

 

        

        

  Wiyorowetan, 19 Mei 2012 

Observer Guru 
 
 
 
Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
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Lampiran 40 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 

No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Dwi Bagus Stiadi     √     √         √     √         √     √     15 62,50 
2 Ardianyah Nur K.       √     √     √       √     √     √     20 83,33 
3 Ahmad Adib   √       √   √       √     √         √   16 66,67 
4 Alfi Nur Fatmayani   √       √   √         √     √       √   20 83,33 
5 Alif Adam √       √     √       √     √         √   16 66,67 
6 Arta Fakhrurozi   √       √     √   √         √     √   18 75,00 
7 Azimatul Khusniah       √       √   √       √   √        √ 22 91,67 
8 Fatimah Nur K.       √       √     √     √       √        √ 21 87,50 
9 Fitria Khadimah   √       √     √     √   √      √   19 79,17 

10 Fitriyah     √         √     √     √         √       √   18 75,00 
11 Heni Rokhayani     √     √       √     √       √           √ 17 70,83 
12 Hervin C.Kirna   √       √     √   √     √        √ 20 83,33 
13 Ibni Amaliyah     √         √     √     √       √         √   17 70,83 
14 Luqman Pribudianto       √     √       √       √   √       √     17 70,83 
15 Muhamad Ikwan W     √         √     √ √     √    √   20 83,33 
16 M. Khozinul Asror     √     √       √     √   √     √   21 87,50 
17 Mukh.Wildan R     √         √   √       √   √     √   21 87,50 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang diamati 

Jumlah
Skor Nilai A B C D E F 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
18 Muh. Samsul A   √     √     √         √   √       √ 17 70,83 
19 Muhammad Nuh       √       √     √         √   √        √ 22 91,67 
20 Rizki Budiyanto     √     √   √     √     √  √     22 91,67 
21 Rizky Adhi Prasetya       √       √       √       √     √       √   22 91,67 
22 Rosiatul Jannah √         √   √     √     √    √   20 83,33 
23 Vega Prasetia √         √     √ √       √      √   18 75,00 
24 Vivi Nur Fatkhiyah   √           √     √     √       √      √ 20 83,33 
25 Windiana     √         √     √     √       √      √ 21 87,50 
26 Yulistiana √       √     √       √       √       √   14 58,33 
27 Yuliati   √     √     √     √     √     √   19 79,17 
28 Rangga Erlangga     √     √         √     √         √         √ 17 70,83 
29 Devi Rakhmawati √       √   √       √       √       √ 20 83,33 
30 Vinna Erika Masvia   √       √     √       √     √      √ 20 83,33 
31 Desy Fitriyani   √     √       √     √ √         √ 21 87,50 
32 Astri Widiawati   √     √         √       √   √         √ 21 87,50 

Jumlah Siswa 0 10 15 7 0 4 11 17 0 4 18 10 0 9 9 14 0 5 16 11 0 4 15 13   

Jumlah Nilai 93 109 102 101 102 105 612 2550 

Rata-rata 2,91 3,41 3,19 3,16 3,19 3,28   

Persentase (%) 72,66 85,16 79,69 78,91 79,69 82,03  79,69 
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Keterangan: 

A : Keaktifan siswa bertanya kepada guru 

B : Kerjasama siswa pada saat kerja kelompok 

C : Ketekunan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok 

D : Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan guru 

E : Keberanian siswa dalam mempresantisikan hasil tugas kelompok 

F : Keberanian siswa dalam mengemukakan tanggapan/pendapat 

              

        

  Wiyorowetan, 21 Mei 2012 

Observer Guru 
 
 
 
Tri Supeni, S.Pd.SD Agus Dermawanto 
19640107 198608 2 004 1402408231 
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Lampiran 41 

  

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1.   Merumuskan tujuan pembelajaran  1 2 3  4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

1.2 Merancang karakter yang diharapkan 

       

  Rata-rata butir 1 = A  

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 
media pembelajaran  

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

 

 

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK  
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN    : 19 MEI 2012 

3,5

3

√

√

√

√
√
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3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 
3.1.1 Guru mengenalkan siswa tentang 

Jenis alat musik ritmis dan melodis 

3.1.2 Guru merancang media pembelajaran 

berupa media alat musik ritmis dan melodis 

3.1.3 Guru membimbing siswa 

memainkan alat musik ritmis dan melodis 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 

3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 

3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 
3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 

4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 
4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian siswa agar  

dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 
  Rata-rata butir 4 = D 
5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 
5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

  Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 

6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 
 

3,25

3

3,5

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 3,38 

 
 

Wiyorowetan, 19 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 
19640107 198608 2 004 
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Lampiran 42 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 1 (APKG 1) 

LEMBAR PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana 

tersebut dengan menggunakan butir-butir penlaian di bawah ini. 

 

1.   Merumuskan tujuan pembelajaran  1 2 3  4 

1.1 Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

1.2 Merancang karakter yang diharapkan 

   Rata-rata butir 1 = A 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

 media pembelajaran, dan sumber belajar 

2.1 Mengembangkan dan mengorganisasikan 
materi pembelajaran 

2.2 Menentukan dan mengembangkan 
media pembelajaran 

2.3 Memilih sumber belajar   

  Rata-rata butir 2 = B 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 
3.1 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran 

3.1.1 Guru mengenalkan siswa tentang 

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN    : 21 MEI 2012 

3,5

3 

√
√

√
√

√

√

√
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Jenis alat musik ritmis dan melodis 

3.1.2 Guru merancang media pembelajaran 

berupa media alat musik ritmis dan melodis 

3.1.3 Guru membimbing siswa 

memainkan alat musik ritmis dan melodis 

3.2 Menyusun langkah-langkah pembelajaran 
3.3 Menentukan alokasi waktu pembelajaran 
3.4 Menentukan cara-cara memotivasi siswa 
3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

  Rata-rata butir 3 = C 

4. Merancang pengelolaan kelas 
4.1 Menentukan penataan latar pembelajaran 
4.2 Menentukan cara-cara pengorgani-sasian siswa agar  

dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 
  Rata-rata butir 4 = D 
5. Merencanakan prosedur, jenis, 

 dan menyiapkan alat penilaian 

5.1 Menentukan prosedur dan jenis penilaian  

5.2 Membuat alat penilaian dan kunci jawaban 

 

  Rata-rata butir 5 = E 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 

6.1 Kebersihan dan kerapian 
6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

Rata-rata butir 6 = F 
 

   

  

 

3,38

3

4

4

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nilai APKG 1 (RPP) = R 

R =  =  =  = 3,48 

 

Wiyorowetan, 21 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 
19640107 198608 2 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 
 

Lampiran 43 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

         1 2 3       4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

        

  Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 

2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yangsesuai dengan  

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 1 (SATU) 
7. PELAKSANAAN  : 19 MEI 2012

3,5

√

√

√

√
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 

2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran  
 yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  
 dan lingkungan  

2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam  
 urutan yang logis 

2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran Secara  
 individual, kelompok, atau klasikal 

2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 

    

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 
 dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 
 dan gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 
  Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, mengembangkan sikap  
 positif siswa terhadap belajar, hangat, luwes,  
 terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi  
 yang sehat dan serasi 

4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 
 kekurangannya 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

3

√

√

√

√
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4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 
  Rata-rata butir 4 = S 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Membimbing siswa dalam mengungkapkan 
ide/ perasaan/ pikiran melalui media seni budaya 

dan keterampilan, 

mengembangkan kreativitas siswa dan 

membangun rasa keindahan siswa. 

5.2 Mengelola pembelajaran yang mengaitkan  
 berbagai media seni dan/ atau media seni 
 dengan mata pelajaran lain. 
 Rata-rata butir 5 = T 

 

6.  Mendemonstrasikan atau membimbing 

siswa dalam melatih keterampilan berkesenian. 

6.1 Guru mengenalkan siswa 
 tentang alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.2 Guru menerapkan media pembelajaran 
 berupa media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.3 Guru membimbing siswa memainkan alat musik  
 ritmis (rebana) dan melodis (pianika)  

 dengan media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 
 Rata-rata butir 6 = U 

 

 

 

3,33

3,2

3

√

√

√

√

√

√
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7. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

7.1 Melaksanakan penilaian selama 
 proses pembelajaran. 

7.2 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran. 
   Rata-rata butir 7 = V 
 

8. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
8.1 Keefektifan proses pembelajaran 
8.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

8.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
8.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 8 = W 
 

 

Nilai APKG 2 (PP) = P 

P =  

  =  =  = 3,21 

  

 Wiyorowetan, 19 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 

19640107 198608 2 004 

 

 

3

3 5

√

√

√

√

√

√
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Lampiran 44 

 

ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 2 (APKG 2) 

LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 
1. Amatilah dengan cermat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkan perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran, serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir penilaian 

di bawah ini. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah guru sesuai aspek kemampuan berikut. 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

         1 2 3        4 

1.1 Menyiapkan alat, media, dan sumber belajar. 

1.2 Melaksanakan tugas harian kelas 

   

  Rata-rata butir 1 = P 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
2.1 Memulai kegiatan pembelajaran 
2.2 Melaksanakan jenis kegiatan yangsesuai dengan  

1. NAMA GURU    : AGUS DERMAWANTO 
2. NIM     : 1402408231 
3. SEKOLAH TEMPAT PENELITIAN : SDN 01 WIYOROWETAN 
4. KELAS     : V 
5. MATA PELAJARAN   : SBK 
6. SIKLUS/PERTEMUAN   : II (DUA)/ 2 (DUA) 
7. PELAKSANAAN  : 21 MEI 2012

3,5

√

√

√

√
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 tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan 
2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran  
 yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi,  
 dan lingkungan  
2.4 Melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam  
 urutan yang logis 
2.5 Melaksanakan kegiatan pembelajaran Secara  
 individual, kelompok, atau klasikal 
2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien 
    

  Rata-rata butir 2 = Q 

 

3. Mengelola interaksi kelas 
3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 
 dengan isi pembelajaran 
3.2 Menangani pertanyaan dan respon siswa 
3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, 
 dan gerakan badan 
3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 
  Rata-rata butir 3 = R 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, mengembangkan sikap  
 positif siswa terhadap belajar, hangat, luwes,  
 terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa 
4.2 Menunjukkan kegairahan mengajar 
4.3 Mengembangkan hubungan antar pribadi  
 yang sehat dan serasi 
4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 
 kekurangannya 

3,17

3,2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 
   

  Rata-rata butir 4 = S 

 

5. Mendemonstrasikan kemampuan khusus 

 dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

5.1 Membimbing siswa dalam mengungkapkan 
ide/ perasaan/ pikiran melalui media seni budaya 

dan keterampilan, 

mengembangkan kreativitas siswa dan 

membangun rasa keindahan siswa. 

5.2 Mengelola pembelajaran yang mengaitkan  
 berbagai media seni dan/ atau media seni 
 dengan mata pelajaran lain. 
 Rata-rata butir 5 = T 

 

6.  Mendemonstrasikan atau membimbing 

siswa dalam melatih keterampilan berkesenian. 

6.1 Guru mengenalkan siswa 
 tentang alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.2 Guru menerapkan media pembelajaran 
 berupa media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 

6.3 Guru membimbing siswa memainkan alat musik  
 ritmis (rebana) dan melodis (pianika)  

 dengan media alat musik ritmis (rebana) dan  

 melodis (pianika) 
 Rata-rata butir 6 = U 
 

 

3,2

3,33

3

√

√

√

√

√

√
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7. Melaksanakan evaluasi proses dan 

 hasil belajar 

7.1 Melaksanakan penilaian selama 
 proses pembelajaran. 

7.2 Melaksanakan penilaian pada 
akhir pembelajaran. 
   Rata-rata butir 7 = V 
 

8. Kesan umum kinerja guru/ calon guru 
8.1 Keefektifan proses pembelajaran 
8.2 Penggunaan bahasa Indonesia tepat 

8.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 
8.4 Penampilan guru dalam pembelajaran 

 

   Rata-rata butir 8 = W 
Nilai APKG 2 (PP) = P 

P =  

  =  =  = 3,30 

 

  

 Wiyorowetan, 21 Mei 2012 

Observer 

 

 

 

Tri Supeni, S.Pd.SD 

19640107 198608 2 004 

 

 

 

3,5

3,5

√

√

√

√

√

√
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Lampiran 45 

 

Jadwal Penelitian 

 

Siklus I 
Pertemuan 1 28 April 2012 

Pertemuan 2 1 Mei 2012 

Siklus II 
Pertemuan 1 19 Mei 2012 

Pertemuan 2 21 Mei 2012 
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Lampiran 46 

Surat Keterangan Pengambilan Data 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 
UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KEC. ULUJAMI 

SEKOLAH DASAR NEGERI 01 WIYOROWETAN 
Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang 

SURAT KETERANGAN MENGAJAR  
Nomor : 421. 2/ 35 / 2012 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama               :  PRIYATNO, S.Pd.SD 
NIP                   :  19570718 19780 2 1 003 
Pangkat / Golongan :  Pembina / IVa 
Jabatan             :  Kepala Sekolah 
 

Menerangkan bahwa : 
Nama :  AGUS DERMAWANTO 
NIM :  1402408231 
Jurusan :  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas :  Ilmu Pendidikan 
Universitas :  Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
 
Benar-benar merupakan guru mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

di kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten 
Pemalang mulai bulan Januari 2011. 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 Wiyorowetan, 7 Mei 2012 
 Kepala Sekolah 
 
 
 
 PRIYATNO, S.Pd.SD 
 19570718 197802 1 003 
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Lampiran 47 

 

Dokumen Penelitian 

Foto Penelitian 

 

Gambar 1. 

Tampak guru menjelaskan materi memainkan alat musik ritmis dan melodis 

 

Gambar 2. 

Tampak siswa memainkan alat musik ritmis (rebana), dan seorang guru 
mengamati jalanya pembelajaran 
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Gambar 3. 

Tampak siswa memainkan alat musik melodis (pianika), dan seorang guru 
mengamati jalanya pembelajaran 

 

Gambar 4 

Tampak guru membimbing siswa dalam kegiatan kelompok 
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Gambar 5 

Tampak guru mendemonstrasikan cara memainkan alat musik ritmis dan melodis 

 

Gambar 6 

Tampak siswa maju memainkan alat musik ritmis dan melodis 
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Gambar 7 

Tampak guru sedang mengawasi siswa mengerjakan tes 
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