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Kata kunci: peningkatan, motivasi belajar, hasil belajar, ansambel musik, 

media midi. 

 

Motivasi dan hasil belajar ansambel musik di SMP Negeri 3 Ungaran 

masih terdapat permasalahan yang disebabkan banyaknya siswa belum mencapai 

nilai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan yaitu nilai 70, 

sehingga masih tergolong rendah. Guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

ansambel musik siswa, maka dilakukan penelitian dengan menerapkan media midi 

sebagai alat bantu pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas yang akan mengkaji berapa besar peningkatan motivasi dan hasil belajar 

siswa dalam memainkan ansambel musik dengan dibantu media midi. 

Subjek yang diteliti adalah semua siswa kelas VIII H SMP Negeri 3 

Ungaran sebanyak 33 siswa. Fokus penelitian ini adalah peningkatan motivasi dan 

hasil belajar siswa. Penelitian dilakukan melalui dua siklus. Data yang diperoleh 

berupa prosentase motivasi belajar siswa berdasarkan hasil angket dan nilai hasil 

belajar ansambel musik dari penilaian unjuk kerja. Data yang diperoleh dianalisis 

secara kuantitaif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari hasil angket motivasi belajar 

siklus I pada aspek hadiah 78,79%, interaksi dengan guru 67,05%, dan kondisi 

saat pembelajaran berlangsung 76,26%. Sedangkan hasil angket motivasi belajar 

siklus II pada aspek hadiah 81,81%, interaksi dengan guru 71,21%, dan kondisi 

saat pembelajaran berlangsung 80,43%. Sementara hasil dari nilai rata-rata pada 

prasiklus sebesar 66,9 dan penilaian unjuk kerja pada siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 71,18, serta pada siklus II yang meningkat menjadi 79,33. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan media 

midi mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar ansambel musik. Saran 

yang diberikan dengan hasil penelitian ini khususnya kepada guru yaitu untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran dan motivasi belajar seni musik perlu adanya 

variasi media pembelajaran karena terbukti dalam penelitian ini dengan 

penggunaan media midi sebagai alat bantu dalam mengajarkan ansambel musik, 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan juga meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Selain itu juga saat ini telah dikembangkan berbagai program musik yang 

dapat dioperasikan dengan perangkat komputer sehingga guru hendaknya 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi program musik yang ada 

untuk meningkatkan kuailitas pembelajaran. Keterbatasan peneliti diharapkan 

dapat disempurnakan oleh guru untuk melanjutkan penelitian ini sehingga 

diharapkan seluruh siswa bisa mencapai nilai lebih dari cukup. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar merupakan aktivitas yang paling penting 

dalam proses upaya pendidikan, karena dengan proses itulah tujuan pendidikan 

nasional akan tercapai dalam bentuk perubahan tingkah laku siswa. Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia 

yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003). 

Tercapainya tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh berbagai unsur yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan 

belajar mengajar itu antara lain yaitu siswa dan guru. Siswa dengan beragam 

karakteristik dan sifatnya berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya 

semaksimal mungkin melalui kegiatan belajar. Guru selalu berusaha agar tercapai 

situasi yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar 

yang optimal. 

Sekolah adalah tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar secara 

formal. Di satu pihak pendidikan, sekolah bertugas mempengaruhi dan 

menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara 

optimal. Di pihak lain pendidikan, sekolah bertugas mendidik agar anak 

mengabdikan dirinya kepada masyarakat Sebagai sebuah institusi, sekolah 
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merupakan tempat untuk mengajar siswa-siswa, tempat untuk melatih dan 

memberi instruksi-instruksi tentang suatu lapangan keilmuan dan keterampilan 

tertentu kepada siswa. 

Sebagai pedoman, sekolah dalam membuat aturan juga mengacu pada 

Visi Pendidikan Nasional yaitu: 

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai sarana pranata sosial dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah 

(Permendiknas Nomor 41 tahun 2007) 

Untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut, maka diperlukan proses 

yang terjadi secara terencana dan guru-guru yang dapat menjadi panutan. Guru 

merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan khususnya di 

tingkat institusional dan instruksional. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005, bahwa: 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Tanggung jawab keberhasilan proses belajar mengajar berada di tangan 

seorang pendidik, dalam hal ini guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

mengatur terciptanya pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga komponen-

komponen yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut dapat saling 

berinteraksi antara sesama komponen. 

Dalam proses belajar mengajar menurut Daryanto (2010: 59) ada enam 

kejadian penting yang perlu ada dan perlu diperhatikan, yaitu: 
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(1) Ciptakan dan jaga perhatian. 

(2) Tunjukkan keterkaitan pesan yang sedang diajarkan dengan pesan 

yang telah diterima sebelumnya. 

(3) Arahkan proses belajar dengan menggunakan bahan-bahan visual. 

Audio, verbal, dan kombinasi dari berbagai bahan tersebut. 

(4) Ciptakan komunikasi dua arah yang leluasa dan seimbang 

sehingga umpan balik dari dan ke sasaran didik dapat 

dimanfaatkan untuk mempercepat tingkat kesamaan bahasa dan 

persepsi siswa. 

(5) Ciptakan dan pelihara kondisi untuk mengingat-ingat, 

menganalisis, menginventarisir, menyimpulkan, menerapkan, dan 

mengevaluasi pesan yang diterima siswa. 

(6) Selama dan setelah selesai belajar, sebaiknya dilakukan kegiatan 

evaluasi sesuai dengan tingkat formalitas masing-masing situasi 

belajar. 

Untuk menciptakan terjadinya enam kejadian penting tersebut, antara lain 

diperlukan media pembelajaran. Gagne dan Briggs (dalam Kustiati 2012: 3) 

secara implisit mengatakan bahwa: 

Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri antara lain buku, 

tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film slide, foto 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar. 

Muatan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tidak hanya terdapat dalam 

satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. 

Dalam mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, aspek budaya tidak dibahas 

tersendiri tetapi terintegerasi dengan dengan seni. Karena itu, mata pelajaran seni 

budaya dan keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis 

budaya. 
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Pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peranan dalam 

pembentukan pribadi siswa yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan 

perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri atas kecerdasan 

intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, 

naturalis serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual 

dan moral, dan kecerdaasan emosional (Aesijah 2010: 59). 

Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan mencakup empat bidang, 

yaitu seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Salah satu kompetensi dasar 

untuk kelas VIII SMP di bidang seni musik adalah menampilkan hasil aransemen 

lagu Nusantara dalam bentuk ansambel. 

Permasalahannya sekarang, tidak semua siswa di sekolah menyukai mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan. Siswa beranggapan bahwa mata pelajaran 

ini hanyalah selingan dan terlebih lagi tidak diikutsertakan dalam Ujian Akhir 

Nasional (UAN) nantinya sehingga membuat mereka kurang bersungguh-sungguh 

dalam mempelajarinya. Di lain sisi siswa merasa jenuh dengan metode 

pembelajaran yang monoton dan hanya memberikan teori saja. Siswa menjadi 

kurang tertarik dengan pelajaran yang diajarkan sehingga apa yang hendak 

disampaikan juga tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Masalah lain yang mungkin timbul ketika guru hendak mengajarkan 

materi pelajaran praktik terutama praktik instrumen dan teori musik dalam satu 

kesatuan, hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan alat 

musik yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Menurut data observasi awal, 

jumlah kelas VIII di SMP Negeri 3 Ungaran sebanyak 10 kelas. Nilai mata 
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pelajaran seni budaya dan keterampilan di bidang seni musik khususnya pada 

pembelajaran ansambel musik di kelas VIII H masih tergolong rendah. Oleh 

karena itu, guru harus mempunyai strategi yang tepat dalam menyampaikan 

materi dengan menyesuaikan jam pelajaran yang ada. Penggunaan media midi 

diharapkan mampu menumbuh kembangkan motivasi belajar sekaligus 

meningkatkan hasil belajar belajar siswa khususnya dalam praktik memainkan 

ansambel musik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap bahwa dengan 

penggunaan media tersebut maka motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. 

Oleh karena itu, peneliti mengemukakan judul penelitian “Peningkatan Motivasi 

dan Hasil Belajar Ansambel Musik Melalui Media Midi pada Siswa Kelas VIII H 

di SMP Negeri 3 Ungaran”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

(1) Apakah penggunaan media midi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam memainkan ansambel musik? 

(2) Apakah penggunaan media midi dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam memainkan ansambel musik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 
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(1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan media midi dapat 

meningkatkan motivasi belajar ansambel musik siswa kelas VIII H di SMP 

Negeri 3 Ungaran. 

(2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan media midi dapat 

meningkatkan hasil belajar ansambel musik siswa kelas VIII H di SMP 

Negeri 3 Ungaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu seni budaya di bidang 

seni musik pada khususnya. Secara khusus penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penggunaan 

teknologi media belajar untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah memberikan pengalaman baru 

dalam memainkan ansambel musik sehingga diharapkan siswa mampu 

meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya. 
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(2) Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah dapat menambah wawasan dalam 

penggunaan media belajar dalam usaha meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa serta dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut: (1) bagian awal, (2) bagian pokok, dan (3) bagian akhir. 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, lembar 

pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, lembar sari, 

prakata, daftar isi, daftar singkatan dan kode, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Pokok 

Bagian pokok skripsi terdiri atas: 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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Bab 2 Landasan Teori 

Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi telaah pustaka yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 

motivasi belajar, hasil belajar, ansambel musik, media midi, hipotesis tindakan, 

dan kerangka berpikir. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Pada bab ini terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan prosedur 

penelitian yang meliputi: desain penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini memuat data-data yang diperoleh sebagai hasil dari 

penelitian dan dibahas secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif yang 

terdiri atas: gambaran umum penelitian, pelaksanaan pembelajaran ansambel 

melalui media midi, dan pembahasan. 

Bab 5 Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran antara 

lain: pedoman observasi, angket, penilaian unjuk kerja, pedoman dokumentasi, 

wawancara, surat ijin penelitian, dan surat keterangan telah melaksanakan 

penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peningkatan 

Adi D. (dalam Suparman 2007) dalam kamus bahasanya, istilah 

peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang berarti lapis dari sesuatu yang 

bersusun dan peningkatan berarti kemajuan. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional (2008: 1529) mendefinisikan bahwa peningkatan adalah proses, cara, 

perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Berdasarkan 

pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah proses 

perbuatan untuk meningkatkan usaha atau kegiatan sehingga mencapai kemajuan. 

 

2.2 Motivasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Syah (2007: 151) mendefinisikan motivasi adalah keadaan internal 

organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu. Baharuddin dan Wahyuni (2012: 23) mengartikan motivasi sebagai 

pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah 

perilaku seseorang. 

Sardiman (2012: 75) mengartikan motivasi adalah serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan 

atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Sugandi dan Haryanto (2007: 14) 
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mendefinisikan motivasi ialah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Suprijono 

(2009: 49) menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan yang berfungsi sebagai 

penguatan bersemayamnya segala informasi dalam memori siswa. 

Menurut Prastya Irawan dan kawan-kawan mengutip hasil penelitian 

Fyan dan Maehr, tiga faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu latar belakang 

keluarga, kondisi atau konteks sekolah, dan motivasi, maka faktor terakhir 

merupakan faktor yang paling baik; Walberg dan kawan-kawan menyimpulkan 

bahwa motivasi mempunyai kontribusi antara 11 sampai 20 persen terhadap 

prestasi belajar; studi yang dilakukan Suciati menyimpulkan bahwa kontribusi 

motivasi sebesar 36%, sedangkan Clelland menunjukan bahwa motivasi 

berprestasi mempunyai kontribusi sampai 64% terhadap prestasi belajar (dalam 

Suprijono 2009: 162). 

 

2.2.2 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) 

yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Uno 2008: 23). 

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar adalah dorongan internal yang ada pada diri siswa untuk melakukan 

sesuatu dalam rangka mengadakan perubahan perilaku dalam hal ini yakni belajar 

dan aktivitasnya.  



11 

 

Motivasi tidak hanya penting untuk membuat siswa melakukan aktivitas 

belajar, melainkan juga menentukan berapa banyak siswa dapat belajar dari 

aktivitas yang mereka lakukan atau informasi yang mereka hadapi. Siswa yang 

termotivasi menunjukan proses kognitif yang tinggi dalam belajar, menyerap, dan 

mengingat apa yang telah dipelajari. 

Motivasi untuk melakukan sesuatu berasal dari berbagai faktor seperti 

karakteristik kepribadian. Individu mungkin memiliki minat yang cukup dan 

mantap dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan, seperti akademik, seni, dan 

aktivitas sosial. Motivasi dapat berasal dari karakteristik intrinsik dan ekstrinsik 

dari suatu tugas. Pembelajaran seni budaya yang menyenangkan merupakan 

bentuk karakteristik intrinsik dari suatu tugas belajar. Penilaian terhadap hasil 

belajar siswa merupakan bentuk karakteristik ekstrinsik dari suatu tugas belajar. 

Motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, mendasari, 

mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam 

mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar 

kesuksesan belajarnya. Seorang yang besar motivasinya akan giat berusaha, 

tampak gigih tidak mau menyerah, giat membaca buku-buku untuk meningkatkan 

prestasinya. Sebaliknya mereka yang motivasinya lemah, tampak acuh tak acuh, 

mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, suka mengganggu 

kelas, sering meninggalkan pelajaran akibatnya banyak mengalami kesulitan 

belajar. 
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2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Anni (2007: 158-166) menyatakan bahwa terdapat enam faktor yang 

memiliki dampak substansial terhadap motivasi belajar, yaitu: (1) sikap, (2) 

kebutuhan, (3) rangsangan, (4) afeksi, (5) kompetensi, dan (6) penguatan. 

(1) Sikap 

Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa karena 

sikap itu membantu siswa dalam merasakan dunianya dan memberikan pedoman 

kepada perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan dunianya. Sikap juga 

akan membantu seseorang merasa aman di suatu lingkungan yang pada mulanya 

tampak asing. Sikap akan memberikan pedoman dan peluang kepada seseorang 

untuk mereaksi secara lebih otomatis. Sikap akan membuat kehidupan lebih 

sederhana dan membebaskan seseorang dalam mengatasi unsur-unsur kehidupan 

sehari-hari yang bersifat unik. 

(2) Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. Perolehan tujuan 

merupakan kemampuan melepaskan atau mengakhiri perasaan kebutuhan dan 

tekanan. Semakin kuat seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar 

peluangnya untuk mengatasi perasaan yang menekan di dalam memenuhi 

kebutuhannya. Tekanan ini dapat diterjemahkan ke dalam suatu keinginan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
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(3) Rangsangan 

Rangsangan secara langsung membantu memenuhi kebutuhan belajar 

siswa. Apabila siswa tidak memperhatikan pembelajaran, maka sedikit sekali 

belajar akan terjadi pada diri siswa tersebut. Setiap siswa memiliki keinginan 

untuk mempelajari sesuatu dan memiliki sikap positif terhadap materi 

pembelajaran. Namun apabila mereka tidak menemukan proses pembelajaran 

yang merangsang, maka perhatiannya akan menurun. 

(4) Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional dari individu 

atau kelompok pada waktu belajar. Tidak ada kegiatan belajar yang terjadi di 

dalam kevakuman emosional. Siswa merasakan sesuatu saat belajar, dan emosi 

siswa tersebut dapat memotivasi perilkau kepada tujuannya. Setiap lingkungan 

belajar secara konstan dipengaruhi oleh reaksi emosional siswa. Demikian pula 

karena siswa dalam belajar seringkali berkaitan dengan perasaan sukses dan gagal, 

maka perasaan personalnya secara terus-menerus akan tidak menentu. 

(5) Kompetensi 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh 

kompetensi dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa siswa 

secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara 

efektif. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan 

mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Demikian pula setiap 

orang secara genetik diprogram untuk menggali, menerima, berpikir, 

memanipulasi, dan mengubah lingkungan secara efektif. 
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(6) Penguatan 

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan kemungkinan respon. Para pakar psikologi telah menemukan 

bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk kurang lebih sama melalui penerapan 

penguatan positif atau negatif. Penggunaan peristiwa penguatan yang efektif, 

seperti penghargaan terhadap hasil karya siswa, pujian, penghargaan sosial, dan 

perhatian, dinyatakan sebagai variabel penting di dalam perancangan 

pembelajaran. 

 

2.2.4 Strategi Motivasi Belajar 

Strategi yang dapat dilakukan menurut Suprijono (2009: 150) adalah 

sebagai berikut: (1) tingkatkan rasa percaya diri, (2) gunakan kesesuaian optimal, 

(3) susunlah materi pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil 

sehingga siswa tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep baru 

sekaligus, (4) tumbuhkembangkan kepercayaan diri siswa dengan mengatakan 

“tampaknya kalian telah memahami konsep itu dengan baik”, serta menyebut 

kelemahan siswa sebagai “hal-hal yang masih perlu dikembangkan”, dan (5) 

berikan umpan balik yang konstruktif selama pembelajaran agar siswa mengetahui 

pemahaman dan prestasi belajar mereka. 

Menurut Anni (2007: 186-187) terdapat empat strategi motivasi belajar, 

antara lain: (1) membangkitkan minat belajar, (2) mendorong rasa ingin tahu, (3) 

menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, dan (4) membantu siswa 

dalam merumuskan tujuan belajar. 
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(1) Membangkitkan minat belajar 

Pengaitan pembelajaran dengan minat siswa adalah sangat penting dan 

karena itu tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat 

bagi mereka. 

(2) Mendorong rasa ingin tahu 

Guru yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk 

membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan 

pembelajaran. 

(3) Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik 

Motivasi intrisik untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan materi pembelajaran yang menarik, dan juga penggunaan variasi 

metode penyajian. 

(4) Membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar 

Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan belajar keras 

untuk mencapai tujuan apabila tujuan itu dirumuskan atau ditetapkan oleh dirinya 

sendiri, dan bukan dirumuskan atau ditetapkan oleh orang lain. Oleh karena itu, 

guru hendaknya mendorong dan membantu siswa agar merumuskan dan mencapai 

tujuan belajarnya sendiri. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa strategi motivasi belajar diantaranya dengan meningkatkan 

kepercayaan diri, membangkitkan minat belajar, dan menyusun materi 

pembelajaran dengan variasi penyajian yang menarik. 
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2.2.5 Cara Meningkatkan Motivasi Belajar 

Ada beberapa cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam kegiatan 

belajar di sekolah, seperti yang diungkapkan Sardiman (2012: 92-95), yaitu: (1) 

memberi angka, (2) hadiah, (3) saingan/kompetensi, (4) ego-involment, (5) 

memberi ulangan, (6) mengetahui hasil, (7) pujian, (8) hukuman, (9) hasrat untuk 

belajar, (10) minat, dan (11) tujuan yang diakui. 

(1) Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar yang justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga 

yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport yang baik. Angka-

angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Namun 

yang perlu diingat oleh guru, bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum 

merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapan angka-angka tersebut 

dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. 

(2) Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. 

(3) Saingan/Kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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(4) Ego-Involment 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas 

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengaan 

mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup 

penting. Para siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya. 

(5) Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. 

Tetapi yang harus diingat oleh guru adalah, jangan terlalu sering karena bisa 

membosankan dan bersifat rutinitis. 

(6) Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil 

belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, dengan 

suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

(7) Pujian 

Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, 

maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan 

memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu 

yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

(8) Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi belajar. 
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(9) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan untuk belajar. Hasrat 

untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar, 

sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik. 

(10) Minat 

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga dengan minat. Proses 

belajar itu akan berjalan lancer kalau disertai dengan minat. Cara agar dapat 

membangkitkan minat antara lain: (a) membangkitkan adanya suatu kebutuhan, 

(b) menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau, (c) memberi 

kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, dan (d) menggunakan berbagai 

macam bentuk mengajar. 

(11) Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan 

yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan 

timbul gairah untuk terus belajar. 

Hamalik (2011: 166-168) menyatakan beberapa cara untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa, yaitu: (1) memberi angka, (2) pujian, (3) hadiah, (4) kerja 

kelompok, (5) persaingan, (6) penilaian, (7) karyawisata, (8) film pendidikan, dan 

(9) belajar melalui radio. 

(1) Memberi angka 

Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni 

berupa angka yang diberikan oleh guru. Siswa yang mendapat angkanya baik, 
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akan mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar, sebaliknya murid yang 

mendapat angka kurang, mungkin menimbulkan frustasi yang menjadi pendorong 

agar belajar lebih baik. 

(2) Pujian 

Pemberian pujian kepada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan dengan 

berhasil besar menfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian menimbulkan rasa 

puas dan senang. 

(3) Hadiah 

Cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu, 

misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang mendapat 

atau menunjukan hasil belajar yang baik, memberikan hadiah bagi para pemenang 

sayembara atau pertandingan olahraga. 

(4) Kerja kelompok 

Dalam kerja kelompok di mana melakukan kerjasama dalam belajar, 

setiap anggota kelompok turutnya, kadang-kadang perasaan untuk 

mempertahankan nama baik kelompok menjadi pendorong yang kuat dalam 

perbuatan belajar. 

(5)  Persaingan 

Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-motif social 

kepada siswa. Hanya saja persaingan individual akan menimbulkan pengaruh 

yang tidak baik, seperti: rusaknya hubungan persahabatan, perkelahian, 

pertentangan, persaingan antar kelompok belajar. 
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(6) Penilaian 

Penilaian secara kontinyu akan mendorong siswa-siswa belajar, oleh 

karena setiap siswa memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik. 

Di samping itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus 

dihadapi dan dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan 

seksama. 

(7) Karyawisata 

Cara ini dapat membangkitkan motivasi belajar, karena dalam kegiatan 

ini akan mendapat pengalaman langsung dan bermakna baginya. Suasana bebas, 

lepas dari keterikatan ruangan kelas besar manfaatnya untuk menghilangkan 

ketegangan-ketegangan yang ada, sehingga kegiatan belajar dapat dilakukan lebih 

menyenangkan. 

(8) Film pendidikan 

Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi cerita film 

lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Para siswa mendapat 

pengalaman baru yang merupakan suatu unit cerita yang bermakna. 

(9) Belajar melalui radio 

Mendengarkan radio lebih menghasilkan daripada mendengarkan 

ceramah guru. Kendatipun demikian, radio tidak mungkin dapat menggantikan 

kedudukan guru dalam mengajar. Masih banyak cara yang dapat digunakan oleh 

guru untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Namun yang 

lebih penting ialah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa sendiri seperti 
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dorongan kebutuhan, kesadaran akan tujuan, dan juga pribadi guru sendiri 

merupakan contoh yang dapat merangsang motivasi mereka. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan beberapa cara 

untuk meningkatkan motivasi belajar, yaitu: (1) memberi angka, (2) hadiah, (3) 

pujian, (4) persaingan, (5) minat, (6) tujuan, (7) hukuman, (8) karyawisata, dan (9) 

film pendidikan. Setelah pemberian motivasi diharapkan siswa dapat menunjukan 

perilaku sesuai dengan indikator siswa yang termotivasi untuk belajar. Sardiman 

(2012: 83) menyatakan bahwa indikator siswa untuk termotivasi belajar antara 

lain: (1) tekun menghadapi tugas, (2) ulet menghadapi kesulitan, (3) menunjukan 

minat terhadap bermacam-macam masalah, (4) lebih senang bekerja mandiri, dan 

(5) senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Apabila siswa memiliki indikator seperti di atas, berarti siswa tersebut 

memiliki motivasi yang cukup kuat. Indikator motivasi seperti itu akan sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan berhasil 

baik, bila siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai 

masalah dan hambatan secara mandiri. Terkait dengan pembelajaran ansambel 

musik, siswa memiliki motivasi yang kuat diantaranya apabila mereka memainkan 

ansambel dengan baik, siswa serius dalam kegiatan belajar mengajar, dan aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung. Jika siswa sudah termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran, mereka akan berlomba-lomba dalam berlatih ansambel. 

Keadaan seperti ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan siswa terhadap 

materi ansambel musik yang diajarkan. Penyampaian motivasi ini dikatakan 
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berhasil dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tuntas dalam penilaian tes 

praktik yang berkaitan dengan materi yang diberikan. 

 

2.3 Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Belajar 

Daryanto (2010: 2) mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Djamarah dan Zain (2006: 10) menyatakan bahwa belajar 

adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap 

aspek organisme atau pribadi. 

Hamalik (2011: 27) mendefinisikan belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the 

modification of strenghthening of behavior through experiencing). Gagne (dalam 

Anni 2007: 2) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan disposisi atau 

kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 

perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Reber (dalam Kuswana 2011: 205) menekankan bahwa belajar “the 

process of acquiring knowledge” (suatu proses memperoleh pengetahuan). 

Kemudian Reber menambahkan, “a relatifly permanent change in respons 

potentially which occurs as a result of reinforced practice” (belajar adalah 
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perubahan kemampuan bereaksi yang relatif permanen sebagai hasil latihan yang 

berulang). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan perilaku seseorang yang baru secara keseluruhan yang 

berlangsung selama periode tertentu berkat pengalaman dalam interaksi dengan 

lingkungannya dan latihan yang terus-menerus secara berulang. 

 

2.3.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Beberapa prinsip belajar menurut Soekamto dan Winataputra (dalam 

Baharuddin dan Wahyuni 2012: 16), yaitu: 

(1) Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan 

orang lain. Untuk itu, siswa yang harus bertindak. 

(2) Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

(3) Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan 

langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses 

belajar. 

(4) Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan 

siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. 

(5) Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi 

tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. 

 

Suprijono (2009: 4) menyatakan ada tiga prinsip-prinsip belajar, 

diantaranya: 

(1) Prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: (a) sebagai hasil tindakan 

rasional instrumental yaitu perubahan yang disadari, (b) kontinyu 

atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya, (c) fungsional 

atau bermanfaat sebagai bekal hidup, (d) positif atau 

berakumulasi, (e) aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan 

dilakukan, (f) permanen atau tetap, (g) bertujuan dan terarah, dan 

(h) mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

(2) Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses 
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sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar 

merupakan kesatuan fungsional dari berbagai komponen belajar. 

(3) Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada 

dasarnya adalah hasil dari interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. 

 

Daryanto (2010: 24) membagi prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: (1) 

dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan 

motivasi dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional, (2) belajar 

bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian yang 

sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya, (3) belajar harus 

dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional, (4) belajar itu proses kontinyu maka harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya, (5) belajar adalah proses organisasi, adaptasi, 

eksplorasi, dan discovery, (6) belajar harus dapat mengembangkan kemampuan 

tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya, (7) belajar 

memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang, (8) 

belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya, (9) belajar adalah proses 

hubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, dan (10) 

repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian dan 

keterampilan atau sikap itu mendalam pada siswa. 

Sardiman (2012: 24-25) membagi beberapa prinsip belajar yang penting 

untuk diketahui, antara lain: (1) belajar pada hakikatnya menyangkut potensi 

manusiawi dan kelakuannya, (2) belajar memerlukan proses dan penahapan serta 

kematangan diri para siswa, (3) belajar akan lebih mantap dan efektif, bila 

didorong dengan motivasi; terutama motivasi dari dalam/dasar 
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kebutuhan/kesadaran atau intrinsic motivation, lain halnya belajar dengan rasa 

takut atau dibarengi dengan rasa tertekan dan menderita, (4) dalam banyak hal, 

belajar merupakan proses percobaan (dengan kemungkinan berbuat keliru) dan 

conditioning atau pembiasaan, (5) kemampuan belajar seseorang siswa harus 

diperhitungkan dalam rangka menentukan isi pelajaran, (6) belajar dapat 

melakukan tiga cara, yaitu: diajar secara langsung; kontrol, kontak, penghayatan, 

pengalaman langsung (seperti anak belajar bicara, sopan santun, dan lain-lain); 

dan pengenalan dan/atau peniruan, (7) belajar melalui praktik atau mengalami 

secara langsung akan lebih efektif mampu membina sikap, keterampilan, cara 

berpikir kritis dan lain-lain, bila dibandingkan dengan belajar hafalan saja, (8) 

perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi kemampuan 

belajar yang bersangkutan, (9) bahan pelajaran yang bermakna/berarti, lebih 

mudah dan menarik untuk dipelajari, daripada bahan yang kurang bemakna, (10) 

informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta keberhasilan siswa, 

banyak membantu kelancaran dan gairah belajar, dan (11) belajar sedapat 

mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas, sehingga anak-anak 

melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-

prinsip belajar, yaitu setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, 

belajar merupakan proses, belajar merupakan bentuk pengalaman, belajar harus 

dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa, bahan pelajaran yang 

bermakna lebih mudah dan menarik untuk dipelajari daripada bahan yang kurang 
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bermakna, dan belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang, 

 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Anni (2007: 14) menyatakan bahwa seperangkat faktor yang memberikan 

kontribusi belajar adalah kondisi internal dan eksternal pembelajar. Kondisi 

internal, mencakup: (1) kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; (2) kondisi 

psikis, seperti kemampuan intelektual, dan emosional; dan (3) kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi eksternal, antara 

lain variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (direspon), 

tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat. 

Syah (2007: 144) secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: (1) faktor internal (faktor dari 

dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa, (2) faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, dan 

(3) faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. 

Ahmadi dan Supriyono (2004: 139) menggolongkan faktor yang 

mempengaruhi belajar menjadi tiga macam, yaitu: (1) faktor-faktor stimulus 

belajar, yang meliputi: panjangnya bahan pelajaran, kesulitan bahan pelajaran, 

berartinya bahan pelajaran, berat ringannya tugas, dan suasana lingkungan 

eksternal, (2) faktor-faktor metode belajar, yang meliputi: kegiatan berlatih atau 
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praktik, overlearning dan drill, resitasi selama belajar, pengenalan tentang hasil-

hasil belajar, belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian, penggunaan 

modalitas indra, bimbingan dalam belajar, dan kondisi-kondisi insentif, dan (3) 

faktor-faktor individual, yang meliputi: kematangan, faktor usia kronologis, faktor 

perbedaan jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi 

kesehatan jasmani, kondisi kesehatan rohani, dan motivasi. 

Daryanto (2010: 55-57) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar sebagai berikut: 

(1) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar, yang digolongkan menjadi 

faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial seperti misalnya 

keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu (pagi, atau siang, ataupun malam), 

tempat (letaknya, pergedungannya), alat-alat yang dipakai untuk belajar 

(seperti alat tulis menulis, buku-buku, alat-alat peraga, dan sebagainya yang 

biasa kita sebut alat-alat pelajaran). Faktor sosial yang dimaksud disini adalah 

faktor manusia (sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun tidak 

langsung hadir. Biasanya faktor tersebut mengganggu konsentrasi, sehingga 

perhatian tidak ditujukan kepada hal yang dipelajari atau aktivitas belajar itu 

semata-mata. 

(2) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, yang digolongkan menjadi 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi keadaan 

kondisi jasmani pada umumnya dan keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu 

terutama fungsi-fungsi panca indera. Sedangkan faktor psikologi meliputi hal 
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yang mendorong aktivitas belajar itu, hal yang merupakan alasan 

dilakukannya perbuatan belajar itu. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal 

siswa. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), seperti kondisi fisik, kondisi 

psikis, kondisi sosial, dan kondisi rohani. Faktor eksternal (faktor dari luar diri 

siswa), seperti kondisi lingkungan di sekitar siswa, tempat belajar, alat-alat yang 

dipakai untuk belajar, iklim, cuaca, waktu, dan budaya belajar masyarakat. 

 

2.3.4 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni 2007: 5). Purwanto (2011: 54) 

menyatakan hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pangalaman 

belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria 

dalam mencapai suatu tujuan pendidikan (Direktorat Tenaga Kependidikan 2008: 

11). 

Menurut Suprijono (2009: 5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk 

pemikiran Gagne (dalam Suprijono 2009: 5-6) menyatakan bahwa hasil belajar 

berupa: 
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(1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

(2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengkategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

(3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

(4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Berdasarkan pendangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar berupa 

kemampuan tertentu setelah mengalami aktivitas dan mengikuti proses belajar 
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sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar ansambel sendiri dapat diartikan 

sebagai hasil yang dicapai siswa yang berupa penguasaaan pengetahuan dan 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran seni budaya dan 

keterampilan dalam bidang seni musik. Hasil belajar ini ditandai dengan adanya 

pencapaian tujuan pembelajaran yang diperoleh berdasarkan pengalaman serta 

ditunjukkan dengan nilai praktek memainkan ansambel berdasarkan pedoman 

penilaian yang ditentukan oleh sekolah. 

 

2.3.5 Penilaian Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus 

dikuasai siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran 

untuk menilai ketercapaian hasil belajar. Siswa hendaklah diberi kesempatan 

untuk menggunakan keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang sudah mereka 

kembangkan selama pembelajaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah 

ditentukan. Selama proses ini guru dapat menilai apakah siswa telah mencapai 

suatu hasil belajar yang ditunjukkan dengan pencapaian beberapa indikator dari 

hasil belajar tersebut. 

2.3.5.1 Objek Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil 

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Objek penilaian disini adalah 

tiga ranah hasil belajar menurut Bloom (dalam Rifa’i dan Anni 2009: 86-90), 

yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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(1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif menurut Anni (2007: 7) berkaitan dengan hasil berupa 

pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 

kategori berikut: (1) pengetahuan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), 

(3) penerapan (application), (4) analisis (analysis), (5) sintesis (synthesis), dan (6) 

penilaian (evaluation). 

(2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah 

afektif mencakup kategori berikut: (1) penerimaan (receiving), (2) penanggapan 

(responding), (3) penilaian (valuing), (4) pengorganisasian (organization), dan (5) 

pembentukan pola hidup (organization by a value complex). 

(3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keteampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ranah 

psikomotor mencakup ranah berikut: (1) persepsi (perception), (2) kesiapan (set), 

(3) gerakan terbimbing (guided response), (4) gerakan terbiasa (mechanism), (5) 

gerakan kompleks (complex overt response), (6) penyesuaian (adaptation) dan (7) 

kreativitas (originality). 

2.3.5.2 Standar Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar siswa memerlukan suatu standar penilaian yaitu 

cara yang digunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan hasil penilaian 

sehingga dapat diketahui keadaan siswa, apakah ia telah menguasai tujuan 
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pembelajaran atau belum. Standar penilaian hasil belajar menurut Araben (2012) 

dikategorikan menjadi 2, yaitu: 

(1) Penilaian Acuan Kriteria (PAK) 

Penilaian acuan kriteria adalah penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat 

terlebih dahulu. Di dalam penilaian acuan kriteria berasumsi bahwa hampir semua 

orang bisa belajar apa saja namun waktunya yang berbeda. Konsekuensi acuan ini 

adalah adanya program remidi. Penafsiran Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), dan indikator skor hasil ujian selalu dibandingkan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan lebih dahulu. Hasil ujian ini dinilai lulus atau tidak. Lulus 

berarti bisa melakukan, tidak lulus berarti tidak bisa melakukan. Acuan ini banyak 

digunakan untuk bidang sains dan teknologi serta mata pelajaran praktik. Tujuan 

penggunaan acuan kriteria untuk menyeleksi (secara pasti) status individual 

mengenai domain perilaku yang ditetapkan/dirumuskan dengan baik. Hal itu 

dimaksudkan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang kinerja 

peserta ujian tanpa memperhatikan bagaimana kinerja tersebut dibandingkan 

dengan kinerja yang lain. 

(2) Penilaian Acuan Norma (PAN) 

Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya dikelas 

tersebut. PAN ini berasumsi bahwa kemampuan orang itu berbeda beda dan dapat 

digambarkan menurut distribusi norma. Perbedaan ini harus ditunjukan oleh hasil 

pengukuran, misalnya setelah mengikuti pendidikan selama satu semester 
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siswa diadakan penilaian. Acuan ini biasanya digunakan pada ujian untuk seleksi, 

karena sesuai dengan tujuannya ujian seleksi adalah untuk membedakan 

kemampuan seseorang dan untuk mengetahui hasil belajar seseorang. 

Dalam mengukur hasil belajar bisa dengan melalui tes dan non tes. Tes 

hasil belajar adalah alat untuk mengukur kemampuan kognitif yang dinyatakan 

terutama dalam kemampuan berfikir. Sedangkan non tes lebih banyak digunakan 

untuk mengungkap kemampuan psikomotorik dan hasil belajar afektif. Alat yang 

digunakan untuk penilaian hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan non tes 

yakni dengan penilaian unjuk kerja. 

 

2.4 Ansambel Musik 

2.4.1 Pengertian Ansambel Musik 

Banoe (2003: 133) menyatakan ansambel adalah satuan musik yang 

bermain bersama-sama dengan tidak memperdulikan jumlah sedikit maupun 

jumlah banyak pemain. Purnomo dan Subagyo (2010: 71) mengartikan ansambel 

adalah permainan musik secara bersama-sama baik menggunakan alat musik 

sejenis maupun campuran.  

Nurjanah (2009: 25) menyatakan ansambel adalah bermain musik yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat musik ritmis dan 

melodis sederhana yang dilakukan minimal 2 orang. Menurut MGMP Seni Musik 

Tulungagung (2010) ansambel adalah bentuk penyajian permainan musik yang 

melibatkan beberapa pemain bisa menggunakan alat musik yang sejenis atau 

campuran. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ansambel musik adalah penyajian permainan musik dengan alat musik ritmis dan 

melodis baik dengan alat musik sejenis atau campuran yang dilakukan oleh 

minimal 2 orang. 

 

2.4.2 Penggolongan Instrumen Ansambel Musik 

Terdapat dua jenis ansambel musik, yaitu ansambel sejenis dan ansambel 

campuran. Dalam ansambel musik sejenis penyajiannya menggunakan alat musik 

sejenis seperti misalnya ansambel pianika yang terdiri dari beberapa pianika yang 

memainkan komposisi musik secara bersama-sama. Begitu pula dengan ansambel 

musik recorder, gitar, atau biola. Sedangkan ansambel musik campuran bentuk 

penyajian musiknya menggunakan beberapa jenis alat musik seperti yang akan 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya recorder, pianika, gitar, angklung, dan 

perkusi berupa drum. 

(1) Recorder 

Jenis recorder bermacam-macam, antara lain kleine sopranino, 

sopranino, soprano, alto, tenor, bass, great bass dan kontra bass (Yoshizawa 

tanpa tahun: 1). Namun yang akan digunakan dalam pembelajaran ansambel nanti 

adalah recorder soprano/sopran. Wilayah nada yang dapat dimainkan dengan 

recorder soprano adalah c
1
-d

3
. Cara memainkan recorder antara lain sebagai 

berikut: (a) letakkan lubang tiupan di antara dua bibir, usahakan jengan terlalu 

masuk atau ke luar, (b) tangan kiri memegang bagian badan atas recorder dengan 

setiap jari menutup lubang yang diinginkan, (c) tangan kanan memegang bagian 
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badan bawah recorder dengan tugas setiap jari menutup lubang yang diinginkan, 

(d) posisi recorder diarahkan ke depan dengan sudut 30
o
-45

o
, (e) posisi badan 

tegak dan menghadap ke depan, (f) pernapasan yang digunakan dalam meniup 

adalah diafragma, dan (g) tiupan recorder dengan ucapan “tu” “tu” bukan “hu” 

atau “ku” (Purnomo dan Subagyo 2010: 73). 

(2) Pianika 

Pianika adalah alat musik tiup kecil sejenis harmonika yang memakai 

bilah-bilah keyboard yang memiliki wilayah nada sekitar dua sampai tiga oktaf, 

sebagai contoh pianika P-32 dengan wilayah nada f-c
3
 dan pianika P-37 dengan 

wilayah nada f-f
3
. Pianika dimainkan dengan tiupan langsung atau memakai pipa 

lentur yang dihubungkan ke mulut. Tuts pada alat musik pianika dibedakan 

menjadi dua, yaitu tuts putih dan tuts hitam. Tuts putih berfungsi untuk 

memainkan nada-nada pokok atau asli. Tuts hitam berfungsi untuk memainkan 

nada-nada kromatis. 

Cara memainkan alat musik pianika adalah tangan kiri memegang 

pianika dan tangan kanan menekan tuts untuk memainkan melodi lagu. Adapun 

mulut meniup untuk menghasilkan suara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam bermain alat musik pianika adalah sebagai berikut: (a) memainkan dengan 

lima jari dan setiap jari mempunyai tugas untuk menekan tuts-tuts tertentu, (b) 

cara meniup diusahakan halus dan rata, dan (c) bentuk tangan kanan seperti 

memegang bola sehingga jari bergerak dengan leluasa (Purnomo dan Subagyo 

2010: 76). Di samping itu, perlu artikulasi “tu” atau “du” dan permainan titinada 

yang sama berturut-turut jari pemain ditahan (tidak diangkat-angkat). 
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(3) Gitar 

Posisi bermain gitar dapat dilakukan dengan berdiri atau duduk. Sering 

kita jumpai permainan gitar dalm bentuk band dimainkan dengan cara berdiri. 

Namun, permainan gitar dalam posisi duduk dapat dilakukan pada saat 

memainkan gitar klasik atau non-elektrik. Wilayah nada pada gitar adalah e-b
3
. 

Adapun hal-hal yang penting diperhatikan mengenai posisi dalam permainan gitar 

pada posisi duduk adalah sebagai berikut: (a) duduk tegak, kepala boleh sedikit 

ditundukkan untuk melihat jemari saat bermain, (b) tinggi tempat duduk 

sebaiknya setinggi lutut, (c) kaki kiri berpijak pada standar kaki agar lutut lebih 

tinggi dari paha kaki, (d) pinggang gitar dipangku pada paha kaki, (e) gitar 

melintang miring ke atas untuk tangan kiri dan muka gitar menghadap ke depan, 

(f) belakang badan gitar rapat ke perut pemain, (g) siku tangan kanan jangan 

menyentuh badan gitar, dan (h) lutut kanan menjauhi lutut kiri agar gitar 

mempunyai tempat yang leluasa (Purnomo dan Subagyo 2010: 158). 

(4) Angklung 

Angklung mempunyai dua bumbung nada (kecuali angklung yang di set 

sebagai akord). Bumbung nada depan (kecil) dan bumbung nada belakang (besar). 

Bumbung nada depan bunyinya satu oktaf lebih tinggi daripada bunyi nada 

bumbung belakang. Wilayah nada angklung yang dipakai di SMP Negeri 3 

Ungaran adalah c
1
-c

2
. Sebelum memainkan angklung, harus diperhatikan sikap 

dan cara dalam membunyikannya, yaitu: (a) tangan kiri memegang ujung 

angklung dengan mengapit di bagian tengah menggunakan dua jari agar terjaga 

keseimbangannya, (b) bumbung yang besar berada di sebelah kanan pemain, (c) 
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dipandang dari samping, angklung harus sejajar rata dengan tegak badan pemain, 

(d) bunyi angklung tergantung bagaimana cara menggetarkan bagian bawah 

angklung (Purnomo dan Subagyo 2010: 106). 

Dalam bermain angklung, suara dapat dihasilkan dengan teknik-teknik 

memainkannya. Adapun teknik-teknik memainkannya seperti yang dikemukakan 

oleh Purnomo dan Subagyo (2010: 107) sebagai berikut: (a) bunyi panjang, dan 

(b) bunyi pendek. 

(a) Bunyi Panjang 

Untuk menghasilkan nada panjang dapat dilakukan dengan cara angklung 

tegak lurus dengan lantai dilihat dari segala arah. Gerakan angklung bertumpu 

pada pergelangan tangan kiri yang tidak bergerak. 

(b) Bunyi Pendek 

Untuk menghasilkan bunyi pendek, angklung tegak dan kendalikan 

dengan tangan kanan. Gerakannya seperti menarik batang tongkat pancing, tanpa 

memiringkan angklung ke kanan maupun ke kiri. 

(5) Perkusi berupa Drum 

Drum merupakan seperangkat alat musik perkusi yang jumlah dan 

macamnya tidak tentu, dan dapat dimainkan oleh seorang pemain saja. Susunan 

alat musik drum yang sederhana terdiri atas snare drum, bass drum, tom-tom dan 

simbal yang bermacam ukuran dan karakter bunyinya. 

Sebelum memainkan drum, terlebih dahulu memperhatikan posisi duduk 

dan cara memegang stik yang baik. Dalam mengatur bangku pastikan tidak terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. Atur ketinggian bangku sehingga ketika duduk posisi 
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kaki membentuk sudut 90
o
. Ada dua cara dasar dalam memegang stik, yaitu 

matched grip dan traditional grip. Perbedaan kedua cara ini hanya terletak pada 

posisi tangan kiri. Matched grip lebih mudah dipelajari karena teknik memegang 

stik untuk kedua tangan sama. Cara memainkan drum menurut Schroedl (2008: 7-

19) antara lain sebagai berikut: 

(a) Ketika memukul snare drum, jangan tekan stik pada head snare drum (karena 

akan menghasilkan suara mendengung), lebih baik membiarkan stik 

memantul kembali secara alami. 

(b) Ada dua cara memainkan bass drum. Pertama, injak pedal dengan posisi 

telapak kaki menapak sepenuhnya pada pedal. Kedua, injak pedal dengan 

posisi tumit sedikit terangkat. 

(c) Dalam memainkan tom-tom, baik small tom, medium tom, maupun floor tom 

pada dasarnya hampir sama ketika memukul snare drum. 

(d) Set drum sederhana biasanya terdiri dari tiga macam simbal, yaitu simbal hi-

hat, simbal crash, dan simbal ride. Ketika memainkan simbal tersebut, dapat 

memukulnya pada bagian tepi atau bagian atas simbal untuk menghasilkan 

suara yang berbeda. Kecuali pada simbal hi-hat, selain teknik tadi untuk 

menghasilkan suara yang berbeda juga bisa memainkannya dalam posisi 

setengah terbuka atau terbuka. 
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2.5 Media Midi 

2.5.1 Pengertian Midi dan Media Midi 

Purwacandra (2008: 3) menyatakan bahwa midi adalah bahasa antara 

sebuah alat musik digital dengan alat musik digital lainnya. Pamungkas (2007: 

143) mendefinisikan midi yakni format file yang mendukung untuk dibuka pada 

hardware midi ataupun keyboard yang didukung oleh midi. 

Sudibyo (2008: 6) mengartikan midi adalah sistem komunikasi data 

musik digital pada perangkat musik elektronik. Tim Penerbit ANDI (2004: 37) 

mendefinisikan midi adalah suatu set instruksi yang “memberitahukan” kepada 

suatu device, misalnya kartu suara pada personal computer (PC), suara apa yang 

dibunyikan, dan kemudian device membuat suara itu dengan synthesizer pada 

device. 

Lain halnya dengan Yajezz (2011: 101) yang menyatakan bahwa: 

Midi adalah sebuah singkatan dari musical instrument digital 

interface. Fungsinya adalah untuk menyatukan parameter-parameter 

khusus dari produk suara sebuah alat musik sehingga segala alat 

perekaman dari berbagai merk dapat membaca suara digital tersebut. 

Dengan demikian midi berperan sebagai satuan standar dari kualitas 

dan kuantitas suara yang dihasilkan dari instrument audio digital. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

midi adalah format file suara digital pada perangkat suara elektronik yang dapat 

dibuka pada hardware midi maupun keyboard yang mendukung midi. Sedangkan 

media midi adalah sarana untuk menyampaikan materi atau isi pengajaran kepada 

siswa dengan dibantu sebuah alat atau perantara yaitu midi. 
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2.5.2 Penggunaan Media Midi dalam Proses Pembelajaran 

Software musik ada dua jenis yang utama, yaitu yang tergolong dalam 

notater dan sequencer. Notater adalah software musik yang lebih menekankan 

untuk penulisan notasi balok, sedangkan sequencer adalah software musik yang 

lebih menekankan tentang perekaman (recording) musik. Software musik yang 

berjenis notater antara lain: Sibelius, Guitar Pro, Finale, Encore. Sedangkan 

software musik jenis sequencer misalnya: Cool Edit Pro, Adobe Audition, Pro 

Audio, dan Cake Walk. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan software 

Sibelius guna pembuatan file midi sebagai media pembelajaran. 

Sebelum melakukan proses pembelajaran ansambel musik, terlebih 

dahulu membuat partitur yang terdiri dari alat musik yang akan digunakan. 

Setelah pembuatan partitur melalui proses harmoni, agar hasil partitur ini bisa 

diperdengarkan terlebih dahulu di export atau diubah ke dalam format midi. Guna 

melatih keterampilan dari tiap alat musik yang dimainkan siswa, maka dapat 

dimunculkan satu alat musik saja yang berbunyi, misalnya recorder saja, atau 

pianika saja sehingga dengan demikian siswa dapat mendengarkannya dan 

menirukan bunyi notasi yang dikehendaki sesuai dalam part ansambel tersebut. 

Selain itu juga dapat memainkan midi seluruh alat musik kecuali alat yang 

dimainkan salah seorang siswa sehingga dampak yang muncul adalah siswa 

tersebut memainkan alat musik dan diiringi oleh alat musik lain yang terdengar 

dari file midi. 
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2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah dengan diterapkannya penggunaan media midi, maka 

motivasi dan hasil belajar ansambel musik siswa kelas VIII H di SMP Negeri 3 

Ungaran meningkat. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Belajar adalah proses perubahan perilaku seseorang yang baru secara 

keseluruhan yang berlangsung selama periode tertentu berkat pengalaman dalam 

interaksi dengan lingkungannya dan latihan yang terus-menerus secara berulang. 

Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang dapat mewujudkan proses 

belajar mengajar yang efektif. Penggunaan media dalam pembelajaran diharapkan 

dapat membantu siswa agar lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh 

guru. 

Media midi merupakan jenis dari media audio yang lebih memfokuskan 

pada suara sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Fungsi dari penggunaan midi 

sebagai media yaitu sebagai sampling atau contoh dari wujud materi pembelajaran 

khususnya pada pembelajaran ansambel musik. Dengan penggunaan media midi 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya terkait motivasi 

dan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar ansambel musik siswa di kelas VIII H SMP Negeri 3 

Ungaran masih tergolong cukup rendah. Pembelajaran yang dilaksanakan hanya 

dengan metode ceramah saja. Padahal pembelajaran dengan metode ceramah pada 
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umumnya akan mengakibatkan siswa cepat bosan, terlebih pada pembelajaran 

praktik. Pembelajaran praktik hendaknya mengkombinasikan antara metode 

ceramah dan demonstrasi, namun akan lebih baik lagi apabila menggunakan 

media sebagai alat bantu dalam mentransfer materi pembelajaran kepada siswa. 

Pembelajaran yang cenderung monoton seperti ini yang kemudian membuat 

motivasi belajar siswa rendah sekaligus mempengaruhi pada hasil akhir 

pembelajaran yang rendah pula. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti menggunakan desain 

penelitian tindakan kelas untuk meneliti motivasi dan hasil belajar siswa melalui 

penggunaan media midi. Midi dianggap sebagai suatu media pembelajaran 

ansambel musik yang inovatif karena selama ini pembelajaran ansambel musik di 

SMP Negeri 3 Ungaran hanya mengandalkan model pembelajaran konvensional 

yaitu dengan ceramah kepada siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama dua siklus. Tiap 

siklusnya terdiri atas empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 

observasi, dan tahap refleksi. Pelaksanaan siklus I dimulai dengan tahap 

perencanaan berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. Pada tahap tindakan, peneliti 

melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan yang 

dilakukan adalah menjelaskan dan mendemonstrasikan ansambel musik. Tahap 

observasi dilakukan bersamaan dengan tindakan pembelajaran. Hasil 

pembelajaran yang diperoleh kemudian menjadi refleksi. Kelebihan yang 

diperoleh pada siklus I dipertahankan, sedangkan kekurangan yang ada akan 
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diperbaiki di siklus II. Sebelum memulai siklus II juga perlu mempersiapkan 

perencanaan sebelum pembelajaran berlangsung. Tahap berikutnya adalah 

tindakan. Pada pelaksanaan tindakan dilakukan beberapa perbaikan dari 

kekurangan pada pelaksanaan siklus I. perbaikan tersebut didasarkan kepada hasil 

penilaian unjuk kerja, lembar pengamatan, dan angket. Observasi yang 

dilaksanakan pada siklus II sama halnya dengan yang dilakukan pada siklus I. 

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi, hasil dari pelaksanaan siklus II yang 

meliputi hasil pengamatan, angket, dan penilaian unjuk kerja kemudian direfleksi. 

Untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama proses 

pembelajaran, hasil dari siklus I dan siklus II dibandingkan dalam hal pencapaian 

hasil kegiatan pembelajaran. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui 

peningkatan motivasi dan hasil belajar ansambel musik siswa setelah mendapat 

perlakuan dengan penggunaan media midi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, 

melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif 

dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat disebut PTK (Kusumah dan Dwitagama 2010: 9). 

PTK dilaksanakan di dalam pembelajaran ansambel. Penelitian ini 

terbagi ke dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklusnya terdiri 

dari empat tahap: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pembelajaran 

pada siklus I dan siklus II mempunyai tujuan yang berbeda. Siklus I bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam bermain ansambel. 

Siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa bermain 

ansambel setelah dilakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar yang 

berdasarkan pada refleksi di siklus I. 

 

3.2 Setting Penelitian 

PTK ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Ungaran untuk mata pelajaran 

seni budaya dan keterampilan di bidang seni musik. Penelitian dilaksanakan 

sesuai dengan rencana, yaitu selama 1 bulan dengan mengacu pada kalender 
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akademik sekolah. Penelitian terdiri dari dua siklus yang masing-masing siklus 

dilaksanakan selama dua kali pertemuan. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII H SMP Negeri 3 Ungaran. 

Jumlah siswa sebanyak 33 orang, terdiri dari 16 orang siswa laki-laki dan 17 

siswa perempuan. Pemilihan kelas VIII H ini bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran ansambel musik. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini mengacu metode PTK model Kemmis Mc Taggart dengan 

menggunakan dua siklus. Kusumah dan Dwitagama (2010: 20) menyatakan 

bahwa konsep pokok PTK Model Kemmis McTaggart terdiri dari empat 

komponen, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen tersebut 

dipandang sebagai siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  Perencanaan          Perencanaan 

 

Refleksi           Tindakan           Refleksi           Tindakan

  

           Observasi            Observasi 

Model Kemmis Mc Taggart 

(Kusumah dan Dwitagama 2010: 26) 

 

Siklus I Siklus II 
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3.3.1 Prosedur Siklus I 

Siklus I merupakan tindakan awal penelitian yang nantinya dijadikan 

refleksi untuk melakukan siklus II. Siklus I dilaksanakan kurang lebih selama dua 

kali pertemuan yang terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Penjelasan masing-masing tahap diuraikan sebagai 

berikut: 

(1) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti merancang tindakan yang akan 

dilakukan dalam penelitian yaitu meliputi menentukan tujuan pembelajaran, 

membuat rencana pembelajaran, merancang instrumen, membuat lembar 

observasi dan format penilaian unjuk kerja sebagai alat evaluasi hasil belajar. 

(2) Tindakan 

Dalam tahap ini pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tindakan dengan mengacu pada beberapa 

langkah sebagai berikut: (a) guru memberikan penjelasan tentang ansambel musik 

kepada siswa, (b) guru membentuk satu kelompok dalam kelas dan 

mengelompokkan siswa sesuai dengan alat yang akan dimainkan, seperti: 

recorder 12 anak, pianika 11 anak, angklung 8 anak, gitar 1 anak, dan drum 1 

anak sehingga berjumlah 33 anak, (c) guru membagikan part lagu model, (d) guru 

mengenalkan dan mendemonstrasikan cara memainkan alat musik seperti 

recorder, pianika, gitar, angklung, dan drum (e) guru mengajarkan permainan 

melodi dan ritme/irama lagu tiap alat musik setiap 4 birama sekali kemudian 

menyuruh siswa untuk menirukannya, (f) seluruh kelompok instrumen 
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memainkan alat musiknya masing-masing secara bersama-sama, (g) siswa diberi 

kesempatan untuk melakukan tanya jawab terkait pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, dan (h) guru memberikan tes siklus I. 

(3) Observasi 

Observasi berupa pengamatan terhadap dampak dari tindakan-tindakan 

yang dilakukan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Tahap 

observasi ini dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan. Melalui lembar 

observasi, peneliti mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Hal-hal 

yang menjadi fokus pengamatan meliputi keseriusan dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, sikap siswa selama pembelajaran, dan respon siswa 

terhadap materi yang diajarkan. 

(4) Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk melihat dan mengkaji hasil selama 

pembelajaran siklus I terutama dalam hal kekurangan. Berdasarkan tindakan yang 

sudah dilakukan dan menganalisis dari hasil observasi, apakah proses belajar 

mengajar yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau 

belum. Jika belum, maka perlu adanya penyempurnaan pada siklus berikutnya. 

Sedangkan apabila terdapat kelebihan pada hasil siklus I maka perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

3.3.2 Prosedur Siklus II 

Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Hasil refleksi pada siklus I 

dijadikan acuan guna perbaikan pada siklus II. Siklus II dilaksanakan selama dua 
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kali pertemuan yang terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

(1) Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi membuat perbaikan rencana 

pembelajaran, merancang instrumen, membuat lembar observasi dan format 

penilaian unjuk kerja sebagai alat evaluasi hasil belajar. 

(2) Tindakan 

Pada dasarnya tindakan pada siklus II hampir sama dengan tindakan pada 

siklus I. Namun, yang membedakan pada tindakan di siklus II terletak pada media 

yang akan digunakan. Jika pada siklus I guru mengajarkan melodi dan ritme/irama 

lagu secara lisan, pada siklus II ini guru akan dibantu dengan media midi. Media 

midi ini cukup mudah dioperasikan, bisa dimainkan melalui handphone ataupun 

notebook yang mana saat ini kedua benda tersebut bukanlah sesuatu yang asing 

lagi. 

(3) Observasi 

Observasi pada siklus II sama halnya dengan observasi pada siklus I. 

Selama proses belajar mengajar berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

yang sudah disusun sebelumnya dalam lembar observasi. Lembar observaasi 

digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi pada tingkah laku siswa selama 

proses pembelajaran. 
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(4) Refleksi 

Refleksi pada siklus II dapat dikatakan sebagai evaluasi akhir dari 

seluruh kegiatan belajar mengajar yang telah berlangsung. Hasil evaluasi ini 

digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kemajuan-kemajuan yang telah 

dicapai siswa selama proses pembelajaran dan mencari kelemahan atau 

kekurangan yang masih muncul dalam pembelajaran. Kemajuan yang terdapat 

pada siklus II menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam bermain ansambel 

musik meningkat. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

dominan menggunakan data nontes. Untuk menilai hasil belajar siswa dalam 

bermain ansambel musik, maka akan digunakan penilaian unjuk kerja. Untuk 

mengumpulkan data tentang motivasi belajar siswa, maka akan digunakan 

kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang lainnya yaitu observasi dan 

dokumentasi foto, keduanya digunakan untuk mendukung data hasil penelitian. 

Selain itu juga ada wawancara yang fokus utamanya dilakukan kepada sekolah 

untuk mencari informasi mengenai keadaan sekolah. Dalam mengumpulkan data, 

peneliti tidak melakukannya seorang diri melainkan dibantu oleh seseorang. 

Seorang rekan dari peneliti ini bertugas mengambil gambar atau foto ketika proses 

pembelajaran berlangsung, karena dalam penelitian ini peneliti berkolaborasi 

dengan guru. Sedangkan dalam pengambilan nilai dilakukan sendiri oleh peneliti. 
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3.4.1 Penilaian Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja digunakan untuk menilai hasil belajar siswa dalam 

bermain ansambel musik. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Uno dan Koni 

(2012: 19) bahwa:  

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini 

cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang 

menuntut siswa menunjukan unjuk kerja. Unjuk kerja yang dapat 

diamati seperti bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, 

membaca puisi/deklamasi, menggunakan peralatan laboratorium, dan 

mengoperasikan suatu alat. 

Penilaian yang akan digunakan dalam mengukur hasil belajar 

ansambel musik siswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut: (1) ketepatan 

nada, (2) kekompakkan kelompok, (3) ketepatan tempo, (4) kedisiplinan, 

dan (5) penampilan. Aspek pada poin keempat yaitu kedisiplinan dalam 

berlatih dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana motivasi siswa dalam 

memainkan ansambel selama pembelajaran. 

3.4.2 Kuesioner atau Angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Asmani 2011: 123). Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertutup atau terbuka seperti yang dikemukakan Subyantoro (2009: 

66), yaitu: 

(1) Terbuka; meminta informasi atau pendapat dengan kata-kata responden 

sendiri. Pertanyaan macam ini berguna bagi tahap-tahap eksplorasi, tetapi 

dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang sulit untuk disatukan. 
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(2) Tertutup; meminta responden untuk memilih kalimat atau deskripsi mana 

yang paling dekat dengan pendapat, perasaan, penilaian, atau posisi mereka. 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup. 

Pemilihan kuesioner jenis ini agar analisis data yang dikumpulkan lebih valid 

daripada menggunakan jenis kuesioner tertutup. 

Skala dalam kuesioner yang akan digunakan menggunakan penilaian 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono 2009: 134). 

Jumlah alternatif pilihan yang ada pada skala Likert ada 5 jenis (sangat setuju, 

setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju). Untuk mengurangi 

kemungkinan responden menjawab pilihan netral (ragu-ragu), maka pada 

kuesioner ini pilihan jawaban ragu-ragu sengaja tidak digunakan sebagai alternatif 

jawaban bagi responden. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Sukardi 

(2008: 147) bahwa: 

Berdasarkan kepada pengalaman di masyarakat Indonesia, ada 

kecenderungan seseorang atau responden memberikan pilihan 

jawaban pada kategori tengah, karena alasan kemanusiaan. Tetapi jika 

seandainya semua responden memilih pada kategori tengah, maka 

peneliti tidak memperoleh informasi pasti. Untuk mengatasi hal ini, 

para peneliti dianjurkan membuat tes skala Likert dengan 

menggunakan kategori pilihan genap, misalnya 4 pilihan, 6 pilihan, 

atau 8 pilihan. Skor tertinggi adalah 4 x N, sedangkan skor terendah 

adalah 1 x N. Jumlah total skor dari subjek adalah merupakan jumlah 

skor total dikalikan dengan bobot skor pilihan yang akan 

menggambarkan total skor individu. 

 

3.4.3 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Asmani 2011: 123). Observasi 
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dibedakan menjadi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. 

Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara 

langsung di tempat objek penelitian. Sedangkan observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsung suatu kejadian yang akan 

diteliti. Kusumah dan Dwitagama (2010: 66) membagi tipe pengamatan menjadi 

dua, yaitu pengamatan berstruktur (dengan pedoman) dan pengamatan tidak 

berstruktur (tidak menggunakan pedoman). Observasi dalam penelitian ini peneliti 

terlibat langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan tipe pengamatan 

berstruktur. 

3.4.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto dilakukan untuk merekam data visual tentang proses 

kegiatan belajar mengajar atau hasil pembelajaran. Dari beberapa foto yang 

diambil dapat memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian, 

khususnya yang berhubungan dengan perilaku siswa selam proses pembelajaran. 

Fotografi merupakan cara yang dapat mempermudah menganalisis situasi ruang 

kelas dan merupakan data visual penelitian yang dapat dilaporkan dan ditunjukkan 

kepada orang lain. 

3.4.5 Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti (Kusumah dan Dwitagama 

2010: 77). Arikunto (2006: 155) menyatakan bahwa wawancara adalah sebuah 

dialog lisan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) wawancara 
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pembicaraan informal, (2) wawancara dengan petunjuk umum wawancara, dan (3) 

wawancara baku terbuka (Patton dalam Sumaryanto 2007: 101). 

3.4.5.1 Wawancara Pembicaraan Informal 

Wawancara pembicara informal dalam pelaksanaannya pertanyaan yang 

diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri atau bisa dikatakan juga 

spontanitasnya. Wawancara ini pada latar alamiah dan yang diwawancarai tidak 

mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. 

3.4.5.2 Wawancara  dengan Petunjuk Umum Wawancara 

Wawancara dengan petunjuk umum wawancara mengharuskan 

pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan 

dalam proses wawancara. Petunjuk wawancara berisi garis besar tentang proses 

dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat 

tercakup seluruhnya. 

3.4.5.3 Wawancara Baku Terbuka 

Wawancara baku terbuka merupakan wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara 

penyajiannya sama untuk setiap responden. Wawancara demikian digunakan 

apabila dipandang sangat perlu untuk mengurangi sekecil-kecilnya variasi yang 

bisa terjadi antara seseorang yang diwawancarai dengan responden lainnya. 

Wawancara ini sangat bermanfaat jika pewawancara ada beberapa orang dan yang 

diwawancarai cukup banyak jumlahnya. 

Peneliti akan menggunakan wawancara jenis wawancara dengan 

petunjuk umum wawancara, karena dalam melakukan wawancara peneliti telah 
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menyiapkan pedoman wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang telah disiapkan. Wawancara dalam penelitian ini khusus dilakukan kepada 

kepala sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk mencari informasi terkait latar 

belakang sekolah yang menjadi tempat penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis 

terhadap hasil dan proses pembelajaran ansambel. Analisis dilakukan dengan dua 

cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitaif. 

3.5.1 Teknik Kualitatif 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi (Sugiyono 2009: 335). Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh 

dari data nontes berdasarkan hasil observasi, dokumentasi foto, dan wawancara. 

Analisis data observasi akan memberikan gambaran mengenai perubahan perilaku 

harian siswa selama proses pembelajaran, baik sebelum dan sesudah 

diterapkannya penggunaan media midi dalam pembelajaran ansambel musik. Data 

dokumentasi tidak dianalisis secara khusus, tetapi hanya digunakan sebagai data 

pelengkap dan pendukung selama proses pembelajaran. Analisis data wawancara 

memberikan keterangan tentang latar belakang dan kondisi tempat penelitian. 

3.5.2 Teknik Kuantitatif 

Tujuan menganalisis data secara kuantitaif yaitu untuk mengetahui 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam bermain ansambel musik. 
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Dalam penelitian ini terdapat dua data yang akan dianalisis secara kuantitatif, 

yaitu angket untuk mengukur motivasi belajar dan penilaian unjuk kerja untuk 

mengukur hasil belajar. Analisis data angket dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) menjumlahkan skor masing-masing aspek, (2) membagi skor 

tersebut dengan jumlah pernyataan yang dikalikan dengan jumlah siswa, (3) hasil 

penghitungan dikalikan 100% agar menjadi prosentase. Analisis data penilaian 

unjuk kerja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) merekap skor 

yang diperoleh dari siswa, (2) menghitung skor kumulatif, dan (3) menghitung 

skor rata-rata kelas dengan cara membagi skor kumulatif dengan jumlah siswa. 

Hasil perhitungan antara siklus I dan siklus II kemudian dibandingkan. 

Hasil inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengetahui prosentase 

peningkatan hasil belajar siswa dalam bermain ansambel musik pada siswa kelas 

VIII H di SMP Negeri 3 Ungaran. 



56 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak dan Denah Sekolah 

4.1.1.1 Letak Sekolah 

SMP Negeri 3 Ungaran merupakan institusi pendidikan formal yang 

terletak di jalan Patimura 1A tepatnya di desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang. Berikut papan nama sekolah yang terdapat di jalan tersebut. 

 

Gambar 4.1 Papan Nama SMP Negeri 3 Ungaran 

Letak sekolah ini cukup strategis dan lokasinya cukup kondusif untuk 

kegiatan belajar mengajar. Hal itu bisa dilihat dari letaknya di sebelah jalan raya 

sehingga mudah untuk akses transportasi bagi siswa ketika mereka sekolah dan 

suasana lingkungan sekitarnya yang sangat mendukung oleh keadaan alam yang 

begitu asri serta lingkungan warga sekitar yang ramah. 
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Gambar 4.2 Bagian Depan SMP Negeri 3 Ungaran 

4.1.1.2 Denah Sekolah 

SMP Negeri 3 Ungaran berdiri sejak tahun 1984 oleh pemerintah dan 

merupakan Sekolah Menengah Pertama yang berada di bawah naungan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. Sekolah ini mempunyai luas 

tanah kurang lebih 20.000 m
2
 dan merupakan sekolah dengan tingkat Sekolah 

Standar Nasional (SSN) (WKS). Berikut digambarkan penggunaan tanah yang 

cukup luas tersebut. 

 

Gambar 4.3 Denah SMP Negeri 3 Ungaran 



58 

 

4.1.2 Visi dan Misi Sekolah 

SMP Negeri 3 Ungaran mempunyai visi dan misi sekolah. Visi sekolah ini 

adalah berakhlak mulia dalam prestasi prima. Misi SMP Negeri 3 Ungaran adalah 

mengembangkan logika, etika, estetika, dan praktika siswa (WKS). 

4.1.3 Tenaga Pengajar, Karyawan dan Siswa SMP Negeri 3 Ungaran 

4.1.3.1 Tenaga Pengajar 

SMP Negeri 3 Ungaran mempunyai tenaga pengajar berjumlah 45 orang 

yang terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang guru honorer. 

Tabel 4.1 Tenaga Pengajar SMP Negeri 3 Ungaran 

No. Tenaga Pengajar 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. Pegawai Negeri Sipil 11 32 43 

2. Guru Honorer 1 1 2 

Jumlah 12 33 45 

4.1.3.2 Karyawan 

SMP Negeri 3 Ungaran mempunyai karyawan berjumlah 15 orang yang 

terdiri dari 1 Ketua Tata Usaha (TU), 1 Bendahara Tata Usaha (TU), 4 Staf Tata 

Usaha (TU), 2 Petugas Perpustakaan, dan 7 Pesuruh/Penjaga. 

Tabel 4.2 Karyawan SMP Negeri 3 Ungaran 

No. Karyawan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. Ketua Tata Usaha  1 1 

2. Bendahara  1 1 

3. Staf Tata Usaha 2 2 4 

4. Petugas Perpustakaan 2  2 

5. Pesuruh/Penjaga 6 1 7 

Jumlah 10 5 15 

 



59 

 

4.1.3.3 Siswa 

Siswa SMP Negeri 3 Ungaran tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 938 

siswa yang terdiri atas: kelas VII 309 siswa, kelas VIII 338 siswa, dan kelas IX 

291 siswa (WKS). 

Tabel 4.3 Siswa SMP Negeri 3 Ungaran 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. VII 135 174 309 

2. VIII 177 161 338 

3. IX 125 166 291 

Jumlah 437 501 938 

 

4.2 Pembelajaran Ansambel Musik Melalui Media Midi 

4.2.1 Prasiklus 

Berdasarkan data yang diperoleh sebelum melaksanakan tindakan pada 

siklus I atau yang disebut juga prasiklus menunjukan bahwa motivasi dan hasil 

belajar terbilang cukup rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya penguasaan materi 

oleh siswa dan kurangnya minat belajar siswa. Selain itu siswa sering datang 

terlambat menuju ruang kesenian. Bahkan ketika sudah datang pun ada beberapa 

siswa yang tidak membawa alat musik sehingga pembelajaran ansambel musik 

dirasa kurang optimal. Kekurangan-kekurangan tersebut dikarenakan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran masih cenderung menggunakan metode 

ceramah. Dalam kenyataannya, pembelajaran ansambel agak sulit dipahami 

apabila guru terlalu fokus menyampaikannya dengan metode ceramah terlebih lagi 

daya tangkap tiap siswa pastilah berbeda-beda. Hal inilah yang kemudian 

menyebabkan siswa menjadi bingung dan kurangnya suatu dorongan dalam 
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mengikuti pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar mereka yang 

cenderung kurang maksimal. 

Berdasarkan hasil penilaian praktik pada prasiklus dapat diketahui bahwa 

dari jumlah siswa 33 yang berhasil memperoleh nilai di atas 80 sebanyak 5 anak, 

nilai antara 71-80 sebanyak 7 anak, dan nilai di bawah 70 sebanyak 21 anak. Dari 

kondisi tersebut, motivasi dan hasil belajar siswa pada prasiklus masih tergolong 

rendah sehingga peneliti ingin melakukan sedikit inovasi dalam pembelajaran 

khususnya dalam penggunaan media pembelajaran dan diharapkan dengan 

pengunaan media pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa. 

Motivasi dan hasil belajar siswa pada prasiklus masih tergolong cukup 

rendah, hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya siswa yang memperoleh nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70 dan kurang adanya minat 

yang tinggi selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam prasiklus ketika 

memainkan lagu Nusantara dalam bentuk ansambel, siswa masih lemah dalam 

menguasai materi. Kelemahan tersebut karena siswa kadang mengalami 

kebingungan ketika memainkan alat musik yang berbeda satu sama lain. Sebagai 

contoh pianika dengan angklung. Kedua alat musik tersebut memang dimainkan 

secara bersama-sama namun keduanya mempunyai alur permainan yang berbeda. 

Pianika yang notabene termasuk alat musik melodis berperan dalam memainkan 

melodi, sedangkan angklung disini difungsikan sebagai akord yang mana 

permainannya lebih dominan dalam permainan ritmis. Hal tersebut menyebabkan 
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siswa terkadang terpengaruh dengan teman yang memainkan alat musik yang 

berbeda dengan dirinya. 

Untuk menentukan dan mengukur hasil belajar siswa dapat dikategorikan 

sebagai berikut: (1) sangat baik (91-100), (2) baik (81-90), (3) cukup (71-80), dan 

(4) kurang (  70). 

Tabel 4.4 Hasil Belajar Prasiklus 

      No        Rentang Nilai Kategori        Jumlah Siswa         Prosentase 

       1.      91-100 Sangat baik       -      0% 

       2.    81-90 Baik        5      15,2% 

      3.   71-80 Cukup       7     21,2% 

     4.     70 Kurang      21     63,6% 

Dalam prasiklus, hasil belajar siswa 15,2% mendapatkan nilai antara 81-

90, sebanyak 21,2% siswa mendapatkan nilai antara 71-80, dan sisanya 63,6% 

siswa mendapatkan nilai  70. Rata-rata kemampuan siswa dalam memainkan 

ansambel pada prasiklus sebesar 66,9. Hasil belajar siswa pada prasiklus dapat 

divisualisasikan pada diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Hasil Belajar Prasiklus 
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4.2.2 Siklus I 

Hasil penelitian siklus I meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 

pembelajaran siklus I, (3) hasil evaluasi siklus I, dan (4) refleksi siklus I. 

4.2.2.1 Perencanaan  

Pada tahap ini harus dipersiapkan secara optimal karena walaupun 

pembelajaran ansambel musik sudah pernah dilakukan, namun untuk saat ini 

pembelajaran akan lebih diintensifkan sehingga diharapkan mendapat hasil yang 

lebih baik dari pembelajaran yang terdahulu. Peneliti berupaya untuk 

memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran seni musik khususnya pada 

materi ansambel musik yang sudah berlangsung selama ini. Sebelum memulai 

pelaksanaan pembelajaran, peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan lagu Si Patokaan yang sudah di 

aransemen, menyusun dan menyiapkan instrumen untuk penelitian berupa lembar 

observasi, lembar penilaian unjuk kerja dan angket. Partitur lagu Si Patokaan 

yang diajarkan dapat dilihat pada lampiran halaman 109-111. 

4.2.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I dilaksanakan selama dua kali 

pertemuan. Tiap pertemuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran seni 

budaya dan keterampilan yaitu setiap hari Selasa pada pukul 08.20 sampai pukul 

09.40 yang bertempat di ruang kesenian. Siswa kelas VIII H yang berjumlah 33 

orang memasuki ruang kesenian. Sebelum pembelajaran dimulai guru memerintah 

ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Setelah selesai berdoa, guru 
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memberikan persepsi, memotivasi siswa, dan memberikan gambaran tentang 

materi pembelajaran yang akan disampaikan. 

Guru memberikan penjelasan tentang ansambel musik. Selanjutnya guru 

mengenalkan dan mendemonstrasikan beberapa alat musik yang akan digunakan 

dalam pembelajaran ansambel, seperti recorder, pianika, angklung, gitar, dan 

drum. Dalam memainkan ansambel tidak bisa jika siswa bermain sendirian, untuk 

itu perlu dibentuk sebuah kelompok agar siswa bisa memainkan secara bersama-

sama. Sebanyak 33 siswa dibentuk dalam satu kelompok dan kemudian dibagi 

sesuai dengan alat musik yang akan dimainkan, diantaranya recorder 12 anak, 

pianika 11 anak, angklung 8 anak, gitar 1 anak, dan drum 1 anak. 

Setelah kelompok dibentuk, guru membagikan part lagu Si Patokaan 

kepada siswa sesuai dengan alat musiknya masing-masing. Kemudian siswa 

diajarkan cara memainkan alat musik berdasarkan part lagu masing-masing. Guru 

memberikan contoh secara bertahap pada tiap alat musik, yaitu dengan 

memainkan tiap empat birama lagu setelah itu siswa mencoba menirukan. Begitu 

pula dengan alat musik yang lain hingga mencapai separuh dari semua birama 

lagu atau sebanyak 12 birama. Jika semua siswa dirasa sudah memahami betul 

materi yang telah diajarkan, kemudian guru menyuruh agar siswa memainkan alat 

musiknya secara bersama-sama sepanjang 12 birama. Setelah dirasa cukup, guru 

mengajarkan kembali sisa 12 birama berikutnya dengan cara yang sama hingga 

siswa benar-benar bisa memahami seluruh part lagu pembelajaran ansambel. 

Kemudian untuk kedua kalinya siswa diminta memainkan alat musik secara 

bersama-sama dari awal hingga akhir birama. 
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Sebelum pembelajaran siklus I berakhir, guru melakukan tanya jawab 

kepada siswa mengenai kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran ansambel. Guru 

juga memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa tentang nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran ansambel. Diharapkan siswa mempunyai rasa 

tanggung jawab dan kerja sama yang mana akan berdampak positif terhadap 

kekompakkan kelas. 

 

Gambar 4.5 Guru Sedang Mencontohkan Salah Satu Alat Musik 

4.2.2.3 Hasil Evaluasi Siklus I 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama, pertemuan 

berikutnya dilakukan evaluasi dengan menggunakan penilaian unjuk kerja. Hasil 

belajar ansambel dengan lagu Si Patokaan pada siklus I sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Siklus I 

      No        Rentang Nilai Kategori        Jumlah Siswa         Prosentase 

       1.     91-100         Sangat baik       -      0% 

       2.   81-90         Baik      7      21,2% 

      3.   71-80         Cukup      11        33,3% 

     4.     70         Kurang      15     45,5% 
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Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa pada siklus I sebanyak 45,5% siswa 

masih tergolong kurang dalam pembelajaran ansambel karena perolehan nilainya 

masih di bawah 70, selebihnya 33,3% siswa sudah cukup dalam memainkan 

ansambel dengan perolehan nilai antara 71-80, sedangkan 21,2% siswa sudah 

mencapai hasil yang baik dengan perolehan nilai antara 81-90. 

 

Gambar 4.6 Hasil Belajar Siklus I 
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Tabel 4.6 Aspek Motivasi Belajar Siklus I 

No Aspek Prosentase 

1 Hadiah 78,79% 

2 Interaksi dengan guru 67,05% 

3 Kondisi saat pembelajaran berlangsung 76,26% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa motivasi siswa akan 

hadiah sebesar 78,79%. Interaksi antara siswa dengan guru di dalam kelas sebesar 

67,05%. Sementara kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung sebesar 76,26%. 

Hasil dalam bentuk diagram batang berdasarkan tabel 4.6 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 Motivasi Belajar Siklus I 
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dengan baik. Tingkat keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran dari awal 

sampai akhir baru mencapai 60,6%. Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku 

positif siswa dalam mengikuti pembelajaran belum begitu optimal karena masih 

banyak pula perilaku-perilaku negatif yang tidak diharapkan masih terjadi selama 

kegiatan pembelajaran. 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Siswa Siklus I 

Jenis No. Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Frekuensi Prosentase 

P
er

il
ak

u
 P

o
si

ti
f 

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru. 19 57,6% 

2 Siswa aktif bertanya apabila menemui 

kesulitan. 
22 66,7% 

3 Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir. 
20 60,6% 

4 Siswa merespon positif (senang) terhadap 

pembelajaran ansambel musik. 
23 69,7% 

5 Siswa memainkan ansambel dengan baik. 18 54,5 % 

P
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u
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6 Siswa asyik sendiri di dalam kelas. 14 42,4% 

7 Siswa cenderung pasif walaupun 

menemui kesulitan. 
11 33,3% 

8 Siswa banyak bergurau selama 

pembelajaran. 
13 39,4% 

9 Siswa merasa kesulitan dan kurang 

nyaman terhadap pembelajaran ansambel 

musik. 

10 30,3% 

10 Siswa asal-asalan dalam memainkan 

ansambel. 
15 45,5% 

Perilaku-perilaku negatif yang masih nampak antara lain siswa asyik 

sendiri di dalam kelas sebanyak 42,4%, siswa cenderung pasif walaupun menemui 

kesulitan mencapai 33,3%, siswa cenderung asal-asalan dalam memainkan 

ansambel sebanyak 45,5% dan sebanyak 30,3% siswa merasa kesulitan terhadap 

pembelajaran ansambel musik, serta siswa masih banyak bergurau selama 

pembelajaran sebesar 39,4%. Temuan perilaku-perilaku negatif ini menunjukan 

bahwa pembelajaran ansambel musik pada siklus I dirasa belum begitu efektif. 
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Ada indikasi bahwa perilaku ini merupakan cerminan sikap siswa ketika 

mengikuti pembelajaran sebelumnya. Terutama keadaan siswa yang masih banyak 

asyik sendiri dan bergurau selama pembelajaran serta interaksi guru dengan siswa 

yang terbilang kurang. Selain itu, beberapa siswa juga masih terlihat asal-asalan 

dalam memainkan ansambel sehingga cukup banyak siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah standar yang telah ditentukan. Dibandingkan pada prasiklus 

memang mengalami kemajuan, namun dari sekian banyak siswa tersebut belum 

ada yang memperoleh nilai di atas 90 pada siklus I. Hasil ini dapat dijadikan 

refleksi bagi peneliti guna mengubah perilaku siswa sehingga bisa lebih baik lagi 

pada siklus berikutnya dan diharapkan pada siklus kedua nanti ada nilai siswa 

yang meningkat hingga di atas 90. 

4.2.3 Siklus II 

Hasil penelitian siklus II meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 

pembelajaran siklus II, (3) hasil evaluasi siklus II, dan (4) refleksi siklus II. 

4.2.3.1 Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, peneliti kembali menyusun 

rencana pembelajaran untuk memperbaiki hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

ansambel musik. Selain rencana pembelajaran juga disiapkan pula instrumen 

penelitian seperti yang dilakukan pada siklus I. Sebagai tambahan, peneliti 

menyiapkan media pembelajaran dalam bentuk midi guna membantu siswa dalam 

proses pembelajaran ansambel musik sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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4.2.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada hari Selasa, 21 Mei 2013, kegiatan pembelajaran siklus II 

dilaksanakan. Guru sudah bersiap di ruang kesenian, dan siswa yang berjumlah 33 

anak segera menyusul memasuki ruangan tersebut. Seperti biasa, sebelum masuk 

kegiatan pembelajaran terlebih dahulu diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh 

ketua kelas. Guru juga kembali memberikan persepsi dan motivasi untuk siswa 

serta memberikan gambaran kembali materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. 

Pada pertemuan kali ini, guru sedikit mengulas tentang pembelajaran 

sebelumnya. Siswa diajak untuk tanya jawab terkait pembelajaran ansambel pada 

siklus I terutama dalam hal kesulitan yang mungkin dihadapi. Guru kembali 

memberikan penjelasan dan membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa 

pada pembelajaran dalam siklus I sehingga diharapkan bisa meningkatkan hasil 

yang lebih maksimal pada pembelajaran siklus II nantinya. 

 

Gambar 4.8 Siswa Sedang Memperhatikan Penjelasan Guru 

Sama halnya pada siklus I, dalam siklus II juga siswa dikelompokkan 

sesuai dengan alat musik yang mereka mainkan. Masih dengan materi lagu yang 

sama yaitu lagu Si Patokaan, siswa diajarkan kembali cara memainkan alat musik 
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sesuai dengan part lagu mereka masing-masing. Untuk lebih mengoptimalkan 

kemampuan siswa dalam memainkan ansambel, guru menggunakan media bantu 

berupa midi. Midi disini berupa file audio yang merupakan sampling dari 

permainan ansambel lagu Si Patokaan. Guru memutarkan sampling lagu tersebut, 

kemudian mencontohkan kepada siswa secara bertahap setiap 4 birama. Hal 

tersebut juga dilakukan kepada siswa lain di setiap kelompok alat musik. Setelah 

mencapai separuh bagian lagu atau sekitar 12 birama, guru mengecek kegiatan 

pembelajaran dengan menyuruh seluruh siswa untuk memainkan alat musiknya 

secara bersama-sama. Apabila dirasa sudah cukup, guru kembali mengajarkan 

bagian birama selanjutnya secara bertahap seperti cara pada sebelumnya hingga 

siswa benar-benar mampu menguasai materi pembelajaran dan diharapkan hasil 

pada siklus II ini nantinya bisa lebih optimal dan maksimal dari hasil 

pembelajaran siklus I. 

 

Gambar 4.9 Pembelajaran Ansambel Musik dengan Media Midi 

Sebelum pelajaran berakhir, guru bertanya kepada siswa tentang 

kesulitan dalam memainkan ansambel musik. Dalam pembelajaran kali ini, 

nampaknya hampir seluruh siswa sudah tidak begitu mengalami kesulitan. 
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Kemudian guru juga memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa untuk 

menumbuhkan sikap sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembelajaran, 

tidak hanya dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Pembelajaran 

ansambel musik hanya sebagai contoh bagi para siswa bahwa dalam mengikuti 

pembelajaran ternyata bisa dirasakan menyenangkan bukan sebagai momok dalam 

sekolah. 

4.2.3.3 Hasil Evaluasi Siklus II 

Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus II, pada pertemuan berikutnya 

dilakukan evaluasi dengan penilaian unjuk kerja. Pada siklus II ini materi lagu 

yang diujikan adalah lagu Si Patokaan. Dan tabel 4.8 menunjukan hasil evaluasi 

siklus II. 

Tabel 4.8 Hasil Belajar Siklus II 

No. Rentang Nilai Kriteria Jumlah Siswa Prosentase 

1 91 – 100 Sangat baik 4 12.1% 

2 81 – 90 Baik 11 33,3% 

3 71 – 80 Cukup 13 39,4% 

4     70 Rendah 5 15,2% 

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa pada siklus II sebanyak 12,1% siswa 

mencapai kriteria sangat baik dengan rentang nilai antara 91-100, selebihnya 

33,3% siswa sudah termasuk kriteria baik dalam memainkan ansambel dengan 

perolehan nilai antara 81-90, sedangkan 39,4% siswa sudah tergolong cukup 

dengan perolehan nilai antara 81-90, dan sisanya sebanyak 15,2% siswa masih 

tergolong kategori rendah dengan rentang nilai 70 ke bawah. Rata-rata 

kemampuan siswa dalam memainkan ansambel pada siklus I mencapai 79,33. 
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Gambar 4.10 Hasil Belajar Siklus II 

Sementara itu, dari hasil analisis angket yang dibagikan kepada siswa 

untuk mengukur motivasi belajar pada siklus II dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 Aspek Motivasi Belajar Siklus II 

No. Aspek Prosentase 

1 Hadiah 81,81% 

2 Interaksi dengan guru 71,21% 

3 Kondisi saat pembelajaran berlangsung 80,43% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa motivasi siswa akan 

hadiah sebesar 81,81%. Interaksi antara siswa dengan guru di dalam kelas sebesar 

71,21%. Sementara kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung sebesar 80,43%. 

Hasil dalam bentuk diagram batang berdasarkan tabel 4.9 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Motivasi Belajar Siklus II 
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4.2.3.4 Refleksi Siklus II 

Aktivitas siswa saat pembelajaran siklus II sudah menunjukan perilaku 

yang diharapkan walaupun masih ada beberapa hal yang masih rendah. Data 

lengkapnya digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Observasi Siswa Siklus II 

Jenis No. Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Frekuensi Prosentase 

P
er
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ak

u
 P

o
si

ti
f 

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru. 25 75,8% 

2 Siswa aktif bertanya apabila menemui 

kesulitan. 
25 75,8% 

3 Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir. 
23 69,7% 

4 Siswa merespon positif (senang) terhadap 

pembelajaran ansambel musik. 
28 84,8% 

5 Siswa memainkan ansambel dengan baik. 28 84,8% 
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6 Siswa asyik sendiri di dalam kelas. 8 24,2% 

7 Siswa cenderung pasif walaupun 

menemui kesulitan. 
8 24,2% 

8 Siswa banyak bergurau selama 

pembelajaran. 
10 30,3% 

9 Siswa merasa kesulitan dan kurang 

nyaman terhadap pembelajaran ansambel 

musik. 

5 15,2% 

10 Siswa asal-asalan dalam memainkan 

ansambel. 
5 15,2% 

Dari data hasil observasi menunjukan bahwa sebanyak 75,8% siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru. Sejumlah 75,8% siswa sudah aktif melakukan 

tanya jawab apabila mereka menemui kesulitan. Tingkat keseriusan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir mencapai 69,7%. Sebanyak 

84,8% siswa sudah cukup mampu memainkan ansambel dengan baik dan merasa 

senang dengan pembelajaran ansambel musik. Dari hasil observasi pada siklus II 

terlihat perilaku-perilaku positif lebih mendominasi daripada perilaku negatif. 

Meskipun relatif kecil perilaku negatif yang terlihat paling besar yaitu siswa yang 
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masih bergurau selama pembelajaran yang mencapai 30,3%. Secara umum dapat 

dilihat bahwa melalui media midi, secara efektif dapat meningkatkan perilaku 

positif siswa dan menurunkan perilaku negatif siswa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.11 tentang perubahan perilaku siswa. 

Tabel 4.11 Perubahan Perilaku Siswa dari Siklus I dan Siklus II 

Jenis No. Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Siklus I Siklus II Perubahan 

P
er

il
ak

u
 P

o
si

ti
f 

1 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru. 
57,6% 75,8% 31,6% 

2 Siswa aktif bertanya apabila 

menemui kesulitan. 
66,7% 75,8% 13,6% 

3 Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai 

akhir. 

60,6% 69,7% 15% 

4 Siswa merespon positif (senang) 

terhadap pembelajaran ansambel 

musik. 

69,7% 84,8% 21,7% 

5 Siswa memainkan ansambel 

dengan baik. 
54,5 % 84,8% 55,5% 
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6 Siswa asyik sendiri di dalam kelas. 42,4% 24,2% -42,3% 

7 Siswa cenderung pasif walaupun 

menemui kesulitan. 
33,3% 24,2% -27,3% 

8 Siswa banyak bergurau selama 

pembelajaran. 
39,4% 30,3% -23,1% 

9 Siswa merasa kesulitan dan kurang 

nyaman terhadap pembelajaran 

ansambel musik. 

30,3% 15,2% -49,8% 

10 Siswa asal-asalan dalam 

memainkan ansambel. 
45,5% 15,2% -66,5% 

Perubahan yang paling dominan adalah perhatian siswa mampu 

memainkan ansambel dengan baik yaitu mengalami peningkatan sebesar 55,5%, 

selanjutnya perhatian siswa terhadap penjelasan guru sebesar 31,6%, respon 

positif siswa terhadap pembelajaran ansambel musik mengalami peningkatan 

sebesar 21,7%, dan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran dari awal 

sampai akhir dengan peningkatan sebesar 15%, sedangkan keaktifan siswa dalam 
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bertanya apabila menemui kesulitan mengalami peningkatan paling rendah yaitu 

13,6%. Perilaku negatif yang mengalami penurunan paling besar adalah siswa 

sudah tidak asal-asalan dalam memainkan ansambel yaitu menurun sebesar 

66,5%, diikuti penurunan perilaku siswa yang kesulitan terhadap pembelajaran 

ansambel musik sebesar 49,8%, sedangkan penurunan paling rendah yaitu 

perilaku siswa yang banyak bergurau selama pembelajaran hanya menurun 

sebesar 23,1%. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa pembelajaran ansambel 

musik pada siklus II berdampak pada motivasi siswa menjadi meningkat. Di 

samping itu juga hasil belajar siswa dalam memainkan ansambel lebih baik dari 

siklus I maupun pada prasiklus. Hal itu terlihat dari perilaku siswa yang sebagian 

besar sudah mampu memainkan ansambel musik dengan baik, siswa juga semakin 

kompak dalam kerjasama memainkan alat musiknya satu dengan yang lain. 

Kenyataan ini nampak dari koordinasi siswa baik dalam kelompok alat musik 

yang sama maupun dengan kelompok alat musik yang lain sudah mengalami 

kemajuan dibandingkan pada saat siklus I. 

Pada pertemuan di siklus II, siswa-siswa sudah mampu membaca notasi 

lagu dengan baik. Guru lebih mudah mengkondisikan siswa sehingga 

pembelajaran ansambel musik berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Kondisi 

ini juga didukung dengan penggunaan alat bantu media pembelajaran dalam 

bentuk midi. Dengan midi, siswa menjadi lebih mudah ketika mereka memainkan 



76 

 

alat musiknya. Terlebih lagi untuk mereka yang memainkan alat musik recorder 

dan pianika, dimana mereka dituntut untuk memainkan suara satu dan suara dua 

secara bergantian. Hal ini menjadikan kesulitan tersendiri bagi siswa terutama 

pada saat siklus I yang mungkin pada awalnya mereka masih awam jika harus 

memainkan dua suara dalam satu instrumen secara bergantian, baik yang 

memainkan recorder maupun pianika. 

Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting. Karena dalam prosesnya tersebut ketidakjelasan suatu materi yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Kerumitan materi yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan 

dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang guru kurang mampu 

untuk diucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan demikian, siswa 

menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran daripada tanpa dengan 

bantuan media. 

Pembelajaran ansambel musik yang dalam pelaksanaannya dimainkan 

dengan beberapa alat musik dimana setiap alat musik mempunyai jalur permainan 

yang berbeda dengan alat musik yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

penggunaan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran ansambel musik dirasa 

cukup tepat. Karena dalam ansambel musik yang difokuskan adalah hasil suara, 

maka media yang cocok untuk digunakan adalah media audio.  

Media audio merupakan media yang mengandalkan dengan kemampuan 

suaranya saja. Jenis audio yang digunakan dalam pembelajaran ansambel musik 

adalah midi. Midi disini digunakan untuk memudahkan guru dalam menjelaskan 
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materi pembelajaran dan juga memudahkan siswa untuk bisa memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. Kemudahan yang didapatkan dari penggunaan media 

midi ini yaitu siswa bisa mendengarkan hasil suara dari materi ansambel musik 

yang akan dijelaskan oleh guru. Suara yang dihasilkan dari media midi atau yang 

disebut sampling memudahkan siswa untuk memainkan ansambel. Sehingga 

keabstrakan materi pembelajaran ansambel musik bisa dikonkretkan dengan baik 

oleh siswa. 

Pengunaan media yang tepat serta dilakukan dengan benar dapat 

menghasilkan hal yang positif. Hal ini seperti yang terlihat pada tabel 4.12 di 

bawah ini. 

Tabel 4.12 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

No. 
Rentang 

Nilai 

Jumlah Siswa Prosentase 

Pra 

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Pra 

siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 91-100 - - 4      0%      0% 12.1% 

2 81-90 5 7 11      15,2%      21,2% 33,3% 

3 71-80 7 11 13     21,2%     33,3% 39,4% 

4     70 21 15 5     63,6%     45,5% 15,2% 

Peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus dapat divisualisasikan 

dalam diagram batang di bawah ini: 
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Gambar 4.12 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

Sedangkan peningkatan motivasi belajar siswa secara rinci dapat 

disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 Peningkatan Aspek Motivasi Belajar Siswa Tiap Siklus 

No. Aspek 
Prosentase 

Siklus I Siklus II 

1 Hadiah 78,79% 81,81% 

2 Interaksi dengan guru 67,05% 71,21% 

3 Kondisi saat pembelajaran berlangsung 76,26% 80,43% 

Peningkatan motivasi belajar siswa pada setiap siklus dapat 

divisualisasikan dalam diagram batang di bawah ini: 
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Gambar 4.13 Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Tiap Siklus 

Berdasarkan hasil observasi, beberapa indikator motivasi belajar 

mengalami peningkatan yang bervariasi. Siswa yang memainkan ansambel 

dengan baik pada siklus I sebesar 54,5% dan meningkat menjadi 84,8% pada 

siklus II. Siswa yang serius dalam kegiatan mengajar pada siklus I sebesar 60,6% 

dan pada siklus II meningkat menjadi 69,7%. Dan siswa yang aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung sebesar 66,7% pada siklus I dan meningkat pada siklus 

II menjadi 75,8%. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian tentang meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

ansambel musik melalui media midi pada siswa kelas VIII H di SMP Negeri 3 

Ungaran dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Penggunaan media midi mampu meningkatkan motivasi belajar ansambel 

musik siswa kelas VIII H SMP Negeri 3 Ungaran. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan prosentase rata-rata hasil angket siswa pada siklus I dan siklus II 

yang meningkat dari 73,61% menjadi 77,59%. Selain motivasi belajar, hasil 

belajar ansambel musik siswa juga mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat 

dari perolehan nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 66,9 dan penilaian unjuk 

kerja pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 71,18, serta pada siklus II 

yang meningkat menjadi 79,33. 

(2) Perilaku siswa setelah mendapatkan pembelajaran ansambel musik dengan 

media midi mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perilaku positif 

siswa seperti perhatian terhadap penjelasan guru, keaktifan dalam bertanya, 

keseriusan mengikuti jalannya pembelajaran, merespon positif terhadap 

pembelajaran ansambel musik serta mampu memainkan ansambel dengan 

baik mengalami peningkatan antara 13,6% sampai 55,5%. Perilaku negatif 

yang dilakukan seperti asyik sendiri di dalam kelas, cenderung pasif dalam 

bertanya, banyak bergurau di dalam kelas, merasa kesulitan terhadap 
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pembelajaran ansambel musik serta masih asal-asalan dalam memainkan 

ansambel mengalami penurunan dari 23,1% hingga 66,5%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran sebagai 

berikut: 

(1) Untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan motivasi belajar seni musik 

perlu adanya variasi media pembelajaran. Terbukti dalam penelitian ini 

dengan penggunaan media midi sebagai alat bantu dalam mengajarkan 

ansambel musik, mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan juga 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

(2) Pada saat ini telah dikembangkan berbagai program musik yang dapat 

dioperasikan dengan perangkat komputer. Oleh karena itu, guru hendaknya 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi program musik yang 

ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

(3) Keterbatasan yang dialami peneliti dalam penelitian ini diharapkan dapat 

disempurnakan oleh guru sehingga seluruh siswa bisa mencapai nilai yang 

lebih baik lagi khususnya dalam pembelajaran ansambel musik. 
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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

 

Sekolah : SMPN 3 Ungaran 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya  

Kelas/Semester : VIII / 2 (dua)  

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit ( 2x pertemuan ) 

Standar kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi dasar  :  4.2 Menampilkan hasil aransemen karya lagu etnik 

Nusantara dalam bentuk ansambel.  

 

A. Tujuan Pembelajaran   

1. Mengaransir lagu “Si Patokaan” dengan memberikan melodi keduanya.  

2. Membuat melodi-melodi selingan untuk berkarya musik ansambel. 

3. Menampilkan hasil aransemen sederhana lagu “Si Patokaan” dalam bentuk 

ansambel musik. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline) 

Tekun (Diligence)  

Tanggung jawab (Responsibility) 

Ketelitian (Carefulness) 

Kerja sama (Cooperation) 

Percaya diri (Confidence) 

Kecintaan (Lovely) 

B. Materi Ajar  

Lagu “Si Patokaan”  

 

C. Metode Pembelajaran  

Model pendekatan CTL dan Life skill. 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan pertama dan kedua: 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab berbagai hal yang terkait dengan siswa, motivasi, persepsi dan 

apresiasi       

 

b. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menyanyikan lagu/melodi “Si Patokaan”. 

 Mengaransir secara sederhana dengan memberikan melodi kedua dari lagu 

“Si Patokaan”.  

 Menampilkan aransemen lagu “Si Patokaan” dalam dua suara secara 

berkelompok.  

 Memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau 

lapangan. 
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membuat melodi-melodi selingan : prelude, interlude dan postlude. 

 Berlatih teknik bermain musik ansambel. 

 Menampilkan hasil aransemen sederhana lagu “Si Patokaan” dalam bentuk 

musik ansambel. 

 Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok. 

 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, maupun isyarat. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 

melalui berbagai sumber. 

 Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan. 

 Memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 

mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan 

bahasa yang baku dan benar. 

 membantu menyelesaikan masalah. 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

 memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

 

c.  Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. 

 Membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok tentang kualitas karya dan 

penampilan hasil aransemen musik tiap kelompok. 

 

E. Alat/Sumber Belajar  

 Audio visual/pertunjukan musik nusantara.  

 Buku “Seni Budaya dan Keterampilan”. 

 Alat musik.  
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F. Penilaian  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Memainkan hasil 

aransemen lagu etnik 

Nusantara 

 Menampilkan hasil 

aransemen dalam 

bentuk ansambel 

 

Tes 

praktik/ 
kinerja  

 

Tes Unjuk 

Kerja 

 

 Aransirlah lagu etnik Nusantara 

dengan susunan akor yang tepat 

 Mainkanlah hasil aransemen 

lagu etnik Nusantara 

 Tampilkan hasil aransemen lagu 

etnik dengan alat musik (sumber 

bunyi) yang dipilih 

 

 

Format Penilaian  

No Aspek-aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Ketepatan nada     

2 Kekompakan kelompok      

3 Ketepatan tempo     

4 Kedisplinan dalam berlatih     

5 Penampilan      

 Jumlah     

 

Keterangan ceklis pada angka:  

 1 = kurang    

2 = cukup     

3 = baik               

4 = sangat baik 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran SBK 

 
( Sri Harni, S.Pd ) 

NIP 19721122 200701 2 006 

 Ungaran, 7 Mei 2013     

 

Peneliti 

 

 

 

( Kris Hari Septianto ) 

NIM 2501409142 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

 

Sekolah : SMPN 3 Ungaran 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya  

Kelas/Semester : VIII / 2 (dua)  

Alokasi Waktu  : 4 x 40 menit ( 2x pertemuan ) 

Standar kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi dasar  :  4.2 Menampilkan hasil aransemen karya lagu 

etnik Nusantara dalam bentuk ansambel.  

 

A. Tujuan Pembelajaran   

1. Mengaransir lagu “Si Patokaan” dengan memberikan melodi keduanya.  

2. Membuat melodi-melodi selingan untuk berkarya musik ansambel. 

3. Menampilkan hasil aransemen sederhana lagu “Si Patokaan” dalam bentuk 

ansambel musik. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin (Discipline) 

Tekun (Diligence)  

Tanggung jawab (Responsibility) 

Ketelitian (Carefulness) 

Kerja sama (Cooperation) 

Percaya diri (Confidence) 

Kecintaan (Lovely) 

B. Materi Ajar  

Lagu “Si Patokaan”  

 

C. Metode Pembelajaran  

Model pendekatan CTL dan Life skill. 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan pertama dan kedua: 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab berbagai hal yang terkait dengan siswa, motivasi, persepsi dan 

apresiasi       

 

b. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menyanyikan lagu/melodi “Si Patokaan”. 

 Mengaransir secara sederhana dengan memberikan melodi kedua dari lagu 

“Si Patokaan”.  

 Menampilkan aransemen lagu “Si Patokaan” dalam dua suara secara 

berkelompok.  

 Memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau 

lapangan. 
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membuat melodi-melodi selingan : prelude, interlude dan postlude. 

 Berlatih teknik bermain musik ansambel. 

 Menggunakan media midi sebagai alat bantu dalam pembelajaran 

ansambel musik 

 Menampilkan hasil aransemen sederhana lagu “Si Patokaan” dalam bentuk 

musik ansambel. 

 Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok. 

 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, maupun isyarat. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 

melalui berbagai sumber. 

 Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan. 

 Memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam 

mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan 

bahasa yang baku dan benar. 

 membantu menyelesaikan masalah. 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

 memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

 

c.  Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. 

 Membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok tentang kualitas karya dan 

penampilan hasil aransemen musik tiap kelompok. 

 

E. Alat/Sumber Belajar  

 Audio visual/pertunjukan musik nusantara.  

 Buku “Seni Budaya dan Keterampilan”. 

 Alat musik.  
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F. Penilaian  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran      

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Memainkan hasil 

aransemen lagu etnik 

Nusantara 

 Menampilkan hasil 

aransemen dalam 

bentuk ansambel 

 

Tes 

praktik/ 
kinerja  

 

Tes Unjuk 

Kerja 

 

 Aransirlah lagu etnik Nusantara 

dengan susunan akor yang tepat 

 Mainkanlah hasil aransemen 

lagu etnik Nusantara 

 Tampilkan hasil aransemen lagu 

etnik dengan alat musik (sumber 

bunyi) yang dipilih 

 

 

Format Penilaian  

No Aspek-aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1 Ketepatan nada     

2 Kekompakan kelompok      

3 Ketepatan tempo     

4 Kedisplinan dalam berlatih     

5 Penampilan      

 Jumlah     

 

Keterangan ceklis pada angka:  

 1 = kurang    

2 = cukup     

3 = baik               

4 = sangat baik 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran SBK 

 
( Sri Harni, S.Pd ) 

NIP 19721122 200701 2 006 

 Ungaran, 21 Mei 2013     

 

Peneliti 

 

 

 

( Kris Hari Septianto ) 

NIM 2501409142 
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Lampiran 3 

LEMBAR OBSERVASI 

PEMBELAJARAN ANSAMBEL MUSIK 

SIKLUS 1 DAN SIKLUS 2 

 

Kelas   : VIII H 

Hari/tanggal  :  

No. Subjek Penelitian 
Aspek Observasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditya Rizki Cahya P           

2 Alfath Yuma Wardhana           

3 Almi Sona Anggita           

4 Bhamakerti Hafiz K           

5 Brilliatiara Vici D           

6 Citra Bella Pratiwi           

7 Danish Dyon Aldea           

8 Defina Yasmin T           

9 Desi Setyaningrum           

10 Dhafa Eka Paksi           

11 Dini Karunia Asri           

12 Eko Jati Erfanny           

13 Gabriella Qisti Adiana           

14 Iksanti Firda Astriwi           

15 Kevin Maulana Rosyidi           

16 Lia Mahrita           

17 Linda Mardianti           

18 Maskur Hidayat           

19 Mohamad Rif’an Adi S           

20 Muhammad Na’im Wafa           

21 Muhammad Novida A N           

22 Nunung Yuningsih           

23 Nur Azam Ujiro           

24 Nur Kholifah           

25 Resa Andriawan           

26 Reza Bagus Hendrawan           

27 Rizma Putri Ramadhani           

28 Safira Janet Araminta           

29 Sahda Rista Fadhila           

30 Salsabila Hanifa Rusyda           

31 Satria Aji Pangestu           

32 Shafira Ersasiwi Aziza           

33 Tia Rizki Andini           
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Perilaku Siswa: 

 Sikap Positif 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa aktif bertanya apabila menemui kesulitan. 

3. Siswa serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. 

4. Siswa merespon positif (senang) terhadap pembelajaran ansambel musik. 

5. Siswa memainkan ansambel musik dengan baik. 

Sikap Negatif 

6. Siswa asyik sendiri di dalam kelas. 

7. Siswa cenderung pasif walaupun menemui kesulitan. 

8. Siswa banyak bergurau selama pembelajaran. 

9. Sikap merasa kesulitan dan kurang nyaman terhadap pembelajaran ansambel musik. 

10. Siswa asal-asalan dalam memainkan ansambel musik. 
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Lampiran 4 

DAFTAR ANGKET UNTUK SISWA 

 

Nama  : …………………………………………… (boleh inisial saja) 

Jenis kelamin : (L) / (P) (coret yang tidak perlu) 

Kelas  : …………………. 

Petunjuk pengisian: 

 Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang perilaku di dalam kelas 

selama pembelajaran berlangsung. Baca dan pahamilah setiap pernyataan, 

kemudian pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Anda. 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 

Contoh: 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1  SS S TS STS 

 

Adapun pilihan jawaban tersebut adalah: 

SS : sangat setuju 

S : setuju 

TS : tidak setuju 

STS : sangat tidak setuju 

 Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda, karena itu pilihlah 

jawaban yang sesuai dengan diri Anda, dan tidak ada jawaban yang dianggap 

salah. 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 
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No. Pernyataan  Pilihan Jawaban 

1 
Saya senang bila orangtua memberi 

hadiah jika rapor saya bagus 
SS S TS STS 

2 
Saya akan menjawab pertanyaan apa 

yang dikemukakan oleh guru 
SS S TS STS 

3 
Pada saat guru sedang menjelaskan, saya 

akan tenang 
SS S TS STS 

4 

Saya akan kecewa jika orangtua tidak 

memberi hadiah padahal saya sudah 

belajar 

SS S TS STS 

5 
Saya selalu merasa takut salah untuk 

menjawab pertanyaan guru 
SS S TS STS 

6 
Bila pelajaran berlangsung, saya kurang 

memperhatikan 
SS S TS STS 

7 
Saya akan bertanya kepada guru bila 

saya tidak mengerti 
SS S TS STS 

8 

Saya merasa tidak nyaman apabila ada 

teman yang tidak memperhatikan pada 

saat pelajaran berlangsung 

SS S TS STS 

9 
Setiap guru menerangkan, saya selalu 

memperhatikan dan berkonsentrasi 
SS S TS STS 

10 
Saya malas bertanya kepada guru, 

walaupun saya tidak mengerti 
SS S TS STS 

11 
Pada saat pelajaran berlangsung saya 

membuat gaduh di kelas 
SS S TS STS 

12 

Pada saat pelajaran berlangsung, saya 

suka asyik sendiri/mengerjakan tugas 

lain 

SS S TS STS 
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Kisi-kisi Angket 

No. Aspek 
Nomor Pernyataan 

Jumlah 
Positif Negatif 

1 

2 

3 

Hadiah 

Interaksi dengan guru 

Kondisi saat pembelajaran 

berlangsung 

1 

2, 7 

3, 8, 9 

4 

5, 10 

6, 11, 12 

2 

4 

6 

Jumlah 6 6 12 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 

PEMBELAJARAN ANSAMBEL MUSIK 

SIKLUS 1 DAN SIKLUS 2 

 

Kelas   : VIII H 

Hari/tanggal  :  

No. Subjek Penelitian 
Ketepatan 

nada 

Kekompak

an 

Ketepatan 

tempo 

Kedisplinan Penampilan 

1 Aditya Rizki C P      

2 Alfath Yuma W      

3 Almi Sona A      

4 Bhamakerti H K      

5 Brilliatiara V D      

6 Citra Bella P      

7 Danish Dyon A      

8 Defina Yasmin T      

9 Desi Setyaningrum      

10 Dhafa Eka Paksi      

11 Dini Karunia Asri      

12 Eko Jati Erfanny      

13 Gabriella Qisti A      

14 Iksanti Firda A      

15 Kevin Maulana R      

16 Lia Mahrita      

17 Linda Mardianti      

18 Maskur Hidayat      

19 Moh Rif’an  S      

20 Muh Na’im W      

21 Muh Novida A N      

22 Nunung Yuningsih      

23 Nur Azam Ujiro      

24 Nur Kholifah      

25 Resa Andriawan      

26 Reza Bagus H      

27 Rizma Putri R      

28 Safira Janet A      

29 Sahda Rista F      

30 Salsabila Hanifa R      

31 Satria Aji P      

32 Shafira Ersasiwi A      

33 Tia Rizki Andini      
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INSTRUMEN PENILAIAN UNJUK KERJA 

  

Aspek Penilaian tentang Hasil Belajar Ansambel Musik 

No. Aspek Penilaian Skor Bobot 
Nilai 

Perolehan 

1 Ketepatan nada (birama) 

a. 19 sampai 24 

b. 13 sampai 18 

c. 7 sampai 12 

d. Kurang dari sama dengan 6 

 

4 

3 

2 

1 

 

7 

 

28 

21 

14 

7 

2 Kekompakan kelompok 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Kurang 

 

4 

3 

2 

1 

 

3 

 

12 

9 

6 

3 

3 Ketepatan tempo 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Kurang 

 

4 

3 

2 

1 

 

6 

 

24 

18 

12 

6 

4 Kedisiplinan dalam berlatih 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Kurang 

 

4 

3 

2 

1 

 

5 

 

20 

15 

10 

5 

5 Penampilan 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Kurang 

 

4 

3 

2 

1 

 

4 

 

16 

12 

8 

4 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Responden : Kepala SMP Negeri 3 Ungaran 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Kapan SMP Negeri 3 Ungaran didirikan? 

2. Apa status sekolah SMP Negeri 3 Ungaran saat ini? 

3. Berapa luas bangunan SMP Negeri 3 Ungaran? 

4. Bagaimana gambaran tentang denah SMP Negeri 3 Ungaran? 

5. Apa visi dan misi SMP Negeri 3 Ungaran? 

6. Berapa jumlah tenaga pengajar, karyawan, dan siswa di SMP Negeri 3 

Ungaran? 
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Lampiran 7: HOS1 

 

HASIL OBSERVASI 

PEMBELAJARAN ANSAMBEL MUSIK 

SIKLUS 1 

 

No. Subjek Penelitian 
Aspek Observasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditya Rizki Cahya P           

2 Alfath Yuma Wardhana           

3 Almi Sona Anggita           

4 Bhamakerti Hafiz K           

5 Brilliatiara Vici D           

6 Citra Bella Pratiwi           

7 Danish Dyon Aldea           

8 Defina Yasmin T           

9 Desi Setyaningrum           

10 Dhafa Eka Paksi           

11 Dini Karunia Asri           

12 Eko Jati Erfanny           

13 Gabriella Qisti Adiana           

14 Iksanti Firda Astriwi           

15 Kevin Maulana Rosyidi           

16 Lia Mahrita           

17 Linda Mardianti           

18 Maskur Hidayat           

19 Mohamad Rif’an Adi S           

20 Muhammad Na’im Wafa           

21 Muhammad Novida A N           

22 Nunung Yuningsih           

23 Nur Azam Ujiro           

24 Nur Kholifah           

25 Resa Andriawan           

26 Reza Bagus Hendrawan           

27 Rizma Putri Ramadhani           

28 Safira Janet Araminta           

29 Sahda Rista Fadhila           

30 Salsabila Hanifa Rusyda           
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No. Subjek Penelitian 
Aspek Observasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Satria Aji Pangestu           

32 Shafira Ersasiwi Aziza           

33 Tia Rizki Andini           

Jumlah 19 22 20 23 18 14 11 13 10 15 

 

 

 

Ungaran, 28 Mei 2013 

  Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran SBK     Peneliti 

               

   Sri Harni, S.Pd        Kris Hari Septianto 

 NIP 197211222007012006         NIM 2501409142 



101 

 

 

 

Lampiran 8: HOS2 

HASIL OBSERVASI 

PEMBELAJARAN ANSAMBEL MUSIK 

SIKLUS 2 

 

No. Subjek Penelitian 
Aspek Observasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditya Rizki Cahya P           

2 Alfath Yuma Wardhana           

3 Almi Sona Anggita           

4 Bhamakerti Hafiz K           

5 Brilliatiara Vici D           

6 Citra Bella Pratiwi           

7 Danish Dyon Aldea           

8 Defina Yasmin T           

9 Desi Setyaningrum           

10 Dhafa Eka Paksi           

11 Dini Karunia Asri           

12 Eko Jati Erfanny           

13 Gabriella Qisti Adiana           

14 Iksanti Firda Astriwi           

15 Kevin Maulana Rosyidi           

16 Lia Mahrita           

17 Linda Mardianti           

18 Maskur Hidayat           

19 Mohamad Rif’an Adi S           

20 Muhammad Na’im Wafa           

21 Muhammad Novida A N           

22 Nunung Yuningsih           

23 Nur Azam Ujiro           

24 Nur Kholifah           

25 Resa Andriawan           

26 Reza Bagus Hendrawan           

27 Rizma Putri Ramadhani           

28 Safira Janet Araminta           

29 Sahda Rista Fadhila           

30 Salsabila Hanifa Rusyda           
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No. Subjek Penelitian 
Aspek Observasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Satria Aji Pangestu           

32 Shafira Ersasiwi Aziza           

33 Tia Rizki Andini           

Jumlah 25 25 23 28 28 8 8 10 5 5 

 

 

 

Ungaran, 28 Mei 2013 

  Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran SBK     Peneliti 

               

  Sri Harni, S.Pd        Kris Hari Septianto 

 NIP 197211222007012006         NIM 2501409142 
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Lampiran 9: HAS1 

 

REKAPITULASI HASIL ANGKET SIKLUS I 

 

No. 
Subjek 

Penelitian 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aditya Rizki 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 

2 Alfath Yuma 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 

3 Almi Sona 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 

4 Bhamakerti 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 

5 Brilliatiara 3 2 3 3 1 2 2 3 2 1 3 2 

6 Citra Bella 4 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 2 

7 Danish Dyon 3 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 

8 Defina Y 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 

9 Desi S 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

10 Dhafa Eka 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 

11 Dini Karunia 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 

12 Eko Jati E 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 

13 Gabriella Q 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 2 

14 Iksanti F 4 3 3 2 1 2 3 4 3 3 3 3 

15 Kevin M R  2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 

16 Lia Mahrita 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 

17 Linda M 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

18 Maskur H 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

19 Moh Rif’an 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

20 Muh Na’im  3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 

21 Muh Novida 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

22 Nunung Y 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 

23 Nur Azam 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 

24 Nur Kholifah 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 

25 Resa A 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 

26 Reza Bagus 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

27 Rizma Putri  4 4 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 

28 Safira Janet  4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

29 Sahda Rista  3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 

30 Salsabila H 3 3 4 4 1 3 3 4 3 3 4 4 
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No. 
Subjek 

Penelitian 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 Satria Aji P 4 3 4 2 2 3 4 4 4 2 3 3 

32 Shafira E A 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 

33 Tia Rizki A 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 

Jumlah 112 100 111 96 65 85 99 112 96 90 107 93 

 

 

 

Ungaran, 28 Mei 2013 

  Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran SBK     Peneliti 

               

  Sri Harni, S.Pd        Kris Hari Septianto 

 NIP 197211222007012006         NIM 2501409142 
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Lampiran 10: HAS2 

 

REKAPITULASI HASIL ANGKET SIKLUS II 

 

No. 
Subjek 

Penelitian 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aditya Rizki 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

2 Alfath Yuma 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 

3 Almi Sona 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 Bhamakerti 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 

5 Brilliatiara 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 

6 Citra Bella 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 2 

7 Danish Dyon 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 

8 Defina Y 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 2 

9 Desi S 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 

10 Dhafa Eka 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 

11 Dini Karunia 4 3 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 

12 Eko Jati E 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 

13 Gabriella Q 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 

14 Iksanti F 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

15 Kevin M R  2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 

16 Lia Mahrita 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 

17 Linda M 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 

18 Maskur H 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 

19 Moh Rif’an 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

20 Muh Na’im  4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

21 Muh Novida 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 

22 Nunung Y 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 

23 Nur Azam 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 4 

24 Nur Kholifah 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 

25 Resa A 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

26 Reza Bagus 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

27 Rizma Putri  3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 

28 Safira Janet  4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 

29 Sahda Rista  4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 

30 Salsabila H 3 3 4 4 1 4 3 3 4 3 4 3 
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No. 
Subjek 

Penelitian 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 Satria Aji P 4 3 4 2 2 3 4 4 4 2 3 3 

32 Shafira E A 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 

33 Tia Rizki A 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 

Jumlah 119 103 113 97 72 96 106 109 104 95 113 102 

 

 

 

 

Ungaran, 28 Mei 2013 

  Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran SBK     Peneliti 

               

  Sri Harni, S.Pd        Kris Hari Septianto 

 NIP 197211222007012006         NIM 2501409142 
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Lampiran 11: HPUKS1S2 

HASIL PENILAIAN UNJUK KERJA 

PEMBELAJARAN ANSAMBEL MUSIK 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

No. Subjek Penelitian 

Aspek Penilaian 

Jumlah Ketepatan 

nada 
Kekompakan 

Ketepatan 

tempo 
Kedisplinan Penampilan 

I II I II I II I II I II I II 

1 Aditya Rizki C P 21 21 9 12 18 18 15 15 12 12 75 78 

2 Alfath Yuma W 21 21 9 12 18 18 15 15 12 12 75 78 

3 Almi Sona A 21 21 9 12 18 18 20 20 16 16 84 87 

4 Bhamakerti H K 21 28 12 12 18 18 20 20 12 12 83 94 

5 Brilliatiara V D 14 21 9 9 12 12 15 15 12 12 62 69 

6 Citra Bella P 21 21 6 9 18 18 15 15 12 12 71 75 

7 Danish Dyon A 21 28 12 12 18 18 20 20 12 12 83 90 

8 Defina Yasmin T 21 28 9 9 18 18 15 15 12 12 75 82 

9 Desi Setyaningrum 21 28 6 9 18 18 15 15 12 12 72 82 

10 Dhafa Eka Paksi 14 21 6 9 12 18 15 15 12 12 65 75 

11 Dini Karunia Asri 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

12 Eko Jati Erfanny 21 28 6 9 18 18 15 15 12 12 72 82 

13 Gabriella Qisti A 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

14 Iksanti Firda A 21 28 9 9 18 18 20 20 16 16 84 91 

15 Kevin Maulana R 14 21 9 9 12 12 15 15 12 12 62 69 

16 Lia Mahrita 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

17 Linda Mardianti 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

18 Maskur Hidayat 14 21 9 9 12 12 15 15 12 12 62 69 
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No. Subjek Penelitian 

Aspek Penilaian 

Jumlah Ketepatan 

Nada 
Kekompakan 

Ketepatan 

Tempo 
Kedisiplinan Penampilan 

I II I II I II I II I II I II 

19 Moh Rif’an  S 21 28 9 9 18 18 20 20 16 16 84 91 

20 Muh Na’im W 21 28 6 9 18 18 15 15 12 12 72 82 

21 Muh Novida A N 21 28 6 9 18 18 15 15 12 12 72 82 

22 Nunung Yuningsih 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

23 Nur Azam Ujiro 14 21 9 9 12 18 15 15 12 12 62 75 

24 Nur Kholifah 21 28 12 12 18 18 15 15 16 16 82 89 

25 Resa Andriawan 14 21 6 9 18 12 15 15 12 12 65 69 

26 Reza Bagus H 21 28 6 9 18 18 15 15 12 12 72 82 

27 Rizma Putri R 14 21 9 9 12 12 15 15 12 12 62 69 

28 Safira Janet A 21 28 12 12 18 18 20 20 12 16 83 94 

29 Sahda Rista F 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

30 Salsabila Hanifa R 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

31 Satria Aji P 21 28 9 9 18 18 15 15 12 12 75 82 

32 Shafira Ersasiwi A 14 21 6 9 18 18 15 15 12 12 65 75 

33 Tia Rizki Andini 21 28 6 9 18 18 15 15 12 12 72 82 

 

Ungaran, 28 Mei 2013 

   Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran SBK          Peneliti 

                           
   Sri Harni, S.Pd               Kris Hari Septianto 

  NIP 197211222007012006                NIM 2501409142 
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Lampiran 12: WKS 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SMP NEGERI 3 

UNGARAN 

 

Responden : Kepala SMP N 3 Ungaran 

Nama  : Drs. Agus Wisnugroho, M.M 

Tanggal : 28 Mei 2013 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Kapan SMP Negeri 3 Ungaran didirikan? 

Jawaban: 

SMP Negeri 3 Ungaran berdiri sejak tahun 1984 oleh pemerintah. 

2. Apa status sekolah SMP Negeri 3 Ungaran saat ini? 

Jawaban: 

Saat ini SMP Negeri 3 Ungaran berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN). 

3. Berapa luas  bangunan SMP Negeri 3 Ungaran? 

Jawaban: 

SMP Negeri 3 Ungaran merupakan sekolah yang cukup luas. Luas tanahnya 

kurang lebih 20.000 m² 

4. Bagaimana gambaran tentang denah SMP Negeri 3 Ungaran? 

Jawaban: 

SMP Negeri 3 Ungaran memiliki 30 kelas dari kelas VII 10 kelas, kelas VIII 

10 kelas, dan kelas IX 10 kelas. Di sekolah ini juga mempunyai ruangan-
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ruangan lain penunjang pembelajaran siswa. Untuk lebih jelasnya bisa lihat 

denah SMP Negeri 3 Ungaran. 

5. Apa visi dan misi SMP N 3 Ungaran? 

Jawaban: 

SMP N 3 Ungaran mempunyai visi berakhlak mulia dalam prestasi prima dan 

misinya mengembangkan logika, etika, estetika, dan praktika anak didik. 

6. Berapa jumlah tenaga pengajar, karyawan, dan siswa di SMP N 3 Ungaran? 

Jawaban: 

Jumlah tenaga pengajar berjumlah 45 orang yang terdiri dari 43 PNS dan 2 

honorer. Jumlah karyawan berjumlah15 orang yang terdiri dari 1 Ketua Tata 

Usaha (TU), 1 Bendahara Tata Usaha (TU), 4 Staf Tata Usaha (TU), 2 

Petugas Perpustakaan, dan 7 Pesuruh/Penjaga. Jumlah siswa di SMP N 3 

Ungaran berjumlah 938 siswa yang terdiri dari kelas VII 309 siswa, kelas 

VIII 338 siswa, dan kelas IX 291 siswa. 

 

 

       Ungaran, 28 Mei 2013 
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Lampiran 13 

DAFTAR NAMA GURU SMP NEGERI 3 UNGARAN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

No. Nama NIP Tugas Tambahan 

1 Drs. Agus Wisnugroho, M.M 196102261988031005 Kepala Sekolah 

2 Endang Suciati, S.Pd  196203191983012002 Wali Kelas 8B 

3 Markini, S.Pd 195704041983012001 Koordinator Perpustakaan 

4 P. Sumanto, S.Pd 195708081984031007 Sarpras 

5 Nanik Sudarwati, S.Pd 195709031986022001 Wali Kelas 9I 

6 Murbachin, S.Pd 195710041984031005 Wali Kelas 7A 

7 A. Subiyanto, S.Pd 195805271988031004 Urusan 7K 

8 Sri Murniati, S.Pd 195809031981102001 Bendahara BOS 

9 Tuti Idayati, S.Pd 195810301986012001 Wali Kelas 9B 

10 Drs. Agustinus Lorensius 196001061981111001 Wakil Kepala Sekolah 

11 Mundhiroh, S.Ag 196009041984032009 Wali Kelas 8J 

12 Iryani 196103271982032003 Wali Kelas 8D 

13 Drs. Sunardi 196110031995121001 Koordinator BK 

14 Noor Laila 196204021985012001 Wali Kelas 9G 

15 Maria Anastasia 196205081984032012 Wali Kelas 9C 

16 Titi Yuniati, S.Pd 196206081981112002 Wali Kelas 8G 

17 Sri Sudarmiasih, S.Pd 196210181984032009 Wali Kelas 9A 

18 Mukhasyatun, S.Pd 196304271985012001 Wali Kelas 8C 

19 Rochimah, S.Pd 196305021987032010 Kurikulum Bidang Pengajaran 

20 Dwi Rahayu, S.Pd 196308091988032008 Wali Kelas 7I+UKS 

21 Murdaningsih, S.Pd 196403141986012003 Wali Kelas 7E 

22 Titik Budi Murwati, S.Pd 196503291987032004 Wali Kelas 9F 

23 Suparni 196506161987032017 Wali Kelas 7C 

24 M. Munir, S.Pd 196601141999031003 Pembina OSIS 

25 Sri Yastutik, S.Pd 196911281997032001 Wali Kelas 8I 

26 Siti Maimunatun, S.Pd 197005141998022002 Wali Kelas 8F 

27 Pujiastuti, S.Pd 197005221995122001 Kurikulum 

28 Amir Fahrudi, S.Pd, M.Pd 197204231998021001 Kurikulum Bid. Intra Sekolah 

29 Sugiarti, M.Pd 197301151998022001 Wali Kelas 7F 

30 Sri Winarni, S.Pd 196210091989022002 Wali Kelas 9D 

31 Sri Lestari, S.Pd 197007181995122004 Wali Kelas 9H 

32 Nurbuati, S.Pd 197307051998022001 Wali Kelas 7G 

33 S S Andarini, M.Pd 196911272002122001 Wali Kelas 8A+UKS 

34 Nunung Edowati, S.E 196403061989022003 Wali Kelas 8H 

35 Sri Kartini, S.Pd 197104212006042014 Wali Kelas 7J 

36 Sri Harni, S.Pd 197211222007012006 Wali Kelas 9E 

37 Susilo Utami, M.Pd 197402132006042009 Kesiswaan 
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No. Nama NIP Tugas Tambahan 

38 Sri Fathonah, S.Pd 197703162006042020 Wali Kelas 7H+Kantin Kjjrn 

39 S S Ari Susanti, S.Kom 197811132006042011 Wali Kelas 8E 

40 Sutrisno, S.Pd 196704202008011004 Pembina Pramuka, PMR 

41 Dyah Wijayanti, S.Pd 197309182008012002 Wali Kelas 9J 

42 Budi Pramono, S.Pd 197103052008011011 Wali Kelas7B 

43 Abdulloh, S.Ag 197206132005011002 Wali Kelas7D 

44 Sunardi, S.Pd  Pembina Mental Spiritual 

45 Luluk Nur L, S.Pd  Pustakawan 

 

 

 

 

                       Ungaran, 28 Mei 2013 
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Lampiran 14 

DAFTAR NAMA KARYAWAN SMP NEGERI 3 UNGARAN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

No. Nama Tugas 

1 Sri Pujiati Ketua Tata Usaha 

2 Rizka Arinda Bendahara 

3 Nurul Yuli Astuti Staf Tata Usaha 

4 Retno Puji Astuti Staf Tata Usaha 

5 Ayub Haris M. Staf Tata Usaha 

6 Sukaryanto Staf Tata Usaha 

7 Kholiqul Malik Yanto Petugas Perpustakaan 

8 Arous Rubianto Putra Petugas Perpustakaan 

9 Ery Rachmawati Penjaga 

10 Triyono Pesuruh 

11 M. Asrori Pesuruh 

12 Sakino Pesuruh 

13 Sobirin Pesuruh 

14 Ahmad Nurudin Pesuruh 

15 Sumeri Pesuruh 

 

 

 

 

               Ungaran, 28 Mei 2013 
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Lampiran 15 

DAFTAR NAMA SISWA 

SMP NEGERI 3 UNGARAN 

 TAHUN PELAJARAN 2012/2013  

 

Kelas  : VIII H 

Wali Kelas : Nunung Edowati, S.E 

No. NIS Nama Siswa L/P 

1 6250 Aditya Rizki Cahya Pratama L 

2 6083 Alfath Yuma Wardhana L 

3 6347 Almi Sona Anggita P 

4 6129 Bhamakerti Hafiz Kamaluddin L 

5 6350 Brilliatiara Vici Ditasavira P 

6 6287 Citra Bella Pratiwi P 

7 6257 Danish Dyon Aldea L 

8 6258 Defina Yasmin Tuffahatti P 

9 6192 Desi Setyaningrum P 

10 6130 Dhafa Eka Paksi L 

11 6260 Dini Karunia Asri P 

12 6162 Eko Jati Erfanny L 

13 6298 Gabriella Qisti Adiana P 

14 6266 Iksanti Firda Astriwi P 

15 6328 Kevin Maulana Rosyidi L 

16 6362 Lia Mahrita P 

17 6363 Linda Mardianti P 

18 6395 Maskur Hidayat L 

19 6397 Mohamad Rif’an Adi Santoso L 

20 6309 Muhammad Na’im Wafa L 

21 6170 Muhammad Novida Adhi N. L 

22 6175 Nunung Yuningsih P 

23 6107 Nur Azam Ujiro L 

24 6206 Nur Kholifah P 

25 6404 Resa Andriawan L 

26 6245 Reza Bagus Hendrawan L 

27 6337 Rizma Putri Ramadhani P 

28 6274 Safira Janet Araminta P 

29 6112 Sahda Rista Fadhila P 

30 6275 Salsabila Hanifa Rusyda P 
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No. NIS Nama Siswa L/P 

31 6212 Satria Aji Pangestu L 

32 6276 Shafira Ersasiwi Aziza P 

33 6146 Tia Rizki Andini P 

 

 

  

 

Ungaran, 28 Mei 2013 

                    Wali Kelas 

 

Nunung Edowati, S.E 

NIP 196403061989022003 
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Lampiran 16 

DESKRIPSI MEDIA MIDI 

 

Midi adalah format file suara digital pada perangkat suara elektronik 

yang dapat dibuka pada hardware midi maupun keyboard yang mendukung midi. 

Untuk membuat midi bisa menggunakan software musik yang dioperasikan pada 

perangkat komputer. Software musik sendiri ada dua jenis yang utama, yaitu 

notater dan sequencer. Notater adalah software musik yang lebih menekankan 

untuk penulisan notasi balok, sedangkan sequencer adalah software musik yang 

lebih menekankan tentang perekaman (recording) musik. Software musik yang 

berjenis notater antara lain: Sibelius, Guitar Pro, Finale, Encore. Sedangkan 

software musik jenis sequencer misalnya: Cool Edit Pro, Adobe Audition, Pro 

Audio, dan Cake Walk. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan software 

Sibelius guna pembuatan file midi sebagai media pembelajaran. 

Sebelum membuat midi, terlebih dahulu mengaransemen lagu yaitu lagu 

Si Patokaan yang akan digunakan sebagai materi pembelajaran ansambel musik. 

Lagu Si Patokaan di aransemen menjadi dua suara yang nantinya akan dimainkan 

oleh recorder dan pianika. Namun, untuk bagian intro dan coda lagu baik 

recorder maupun pianika memainkan satu suara atau unisono. Untuk aransemen 

dua suara itu sendiri akan dibuat secara bergantian. Delapan birama pertama suara 

satu akan dimainkan oleh pianika, sedangkan recorder memainkan suara dua. 

Kemudian delapan birama berikutnya suara satu dimainkan oleh recorder, 

sedangkan pianika memainkan suara dua. 
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Angklung yang ada hanya sebatas satu oktaf, sehingga akan difungsikan 

menjadi akord. Aransemen angklung lebih kepada pola irama permainan, yaitu 

bunyi panjang dan bunyi pendek. Begitu pula dengan gitar yang juga memainkan 

akord. Untuk pola irama permainan gitar itu sendiri dengan cara digenjreng dan 

petikan ala permainan gitar klasik. Dan untuk permainan drum sendiri lebih 

cenderung permainan fill-fill genre pop.  

Setelah proses aransemen selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

mengubah dari bentuk partitur lagu menjadi file suara yang berupa midi. Midi 

yang pertama ini didalamnya memainkan keseluruhan alat musik yang nantinya 

digunakan sebagai sampling dalam pembelajaran ansambel musik. Agar siswa 

bisa mempelajari bagian part yang berbeda instrumen maka sampling midi tadi 

dipecah menjadi lima bagian sesuai alat musik masing-masing, yaitu recorder, 

pianika, angklung, gitar, dan drum. Selain itu, siswa bisa bersimulasi sendiri 

dalam suasana pembelajaran ansambel musik sehingga dibuat pula midi dengan 

menghilangkan salah satu bagian alat musik atau yang biasa disebut dengan istilah 

minus one. Berikut ini partitur dan part lagu Si Patokaan yang dibuat dengan 

menggunakan software Sibelius: 
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