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ABSTRAKABSTRAKABSTRAKABSTRAK

Widyani .C, Rahajeng. 2013. Pembelajaran Seni Musik Berbasis Action Learning di
SMA (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Ngawi. Skripsi. Jurusan Pendidikan
Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Dr. Udi Utomo, M.Si, Pembimbing II: Drs. Suharto, S.Pd,
M.Hum

Kata kunci : Pendekatan Action Learning, Pembelajaran Seni Musik

Upaya untuk memberikan pengalaman estetika kepada siswa merupakan salah
satu tujuan pembelajaran seni musik di sekolah umum. Salah satunya melalui
pendekatan Action Learning. Oleh karena itu permasalahan penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni musik berbasis action learning di SMA
Negeri 1 Ngawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan
menjelaskan mengenai, (1) bagaimana perencanaan pembelajaran seni musik berbasis
action learning di SMA Negeri 1 Ngawi, (2) bagaimana pelaksanaan pembelajaran
seni musik berbasis action learning di SMANegeri 1 Ngawi, (3) bagaimana penilaian
dalam pembelajaran seni musik berbasi action learning di SMA Negeri 1 Ngawi, dan
(3) kendala-kendala dalam pembelajaran seni musik berbasis action learning di SMA
Negeri 1 Ngawi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, data, dan metode.
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur
analisis pendekatan kualitatif yang meliputi reduksi data, kualifikasi data, penafsiran
data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Setelah melalui proses
analisis, kemudian data yang sudah jadi dideskripsikan secara kualitatif untuk
mendapatkan simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran seni musik
berbasis action learning di SMA Negeri 1 Ngawi telah dilakukan oleh guru. Hal
tersebut tercermin dalam pelaksanaan pembelajaran dan dievaluasi. Sedangkan dalam
pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara RPP dengan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan sebagai berikut: (1) Saran dari peneliti
bagi guru, dalam hal perencanaan hendaknya disesuaikan dengan pelaksanaan agar
pembelajaran tampak terprogram dengan baik, dalam hal pelaksanaan guru sebaiknya
memaksimalkan semua pendekatan dengan aktivitas musikal dalam pembelajaran
seni musik, dalam hal penilaian, hendaknya guru lebih terperinci dalam membuat
kriteria penilaian agar tampak terlihat tercapai atau tidaknya indikator pembelajaran,
(2) Bagi siswa, hendaknya mencoba semua aktivitas musikal untuk menambah
pemahaman mengenai musik, mengembangkan keterampilan musik, dan sebagai
aktualisasi diri secara positif.
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BABBABBABBAB 1111

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.11.11.11.1 LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakangMasalahMasalahMasalahMasalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan

suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring berkembangnya peradaban dunia,

pendidikan di Indonesia pun selalu mengalami perubahan dan perkembangan di

setiap kurun waktu tertentu. Hal tersebut ditujukan untuk mencari struktur kurikulum,

sistem pendidikan, serta pendekatan, metode, strategi, dan model pembelajaran yang

efektif dan efisien.

Pada saat ini kurikulum yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia adalah

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang secara yuridis diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah

kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap

satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar

yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan

karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Hal

ini bertujuan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam

mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai
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dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Sekolah idealnya harus mampu mengembangkan KTSP agar proses edukasi

(pengajaran) dan sosialisasi (proses bermasyarakat terutama bagi anak didik)

menghasilkan sebuah transformasi atau proses perubahan tingkah laku kearah yang

lebih baik. Dalam hal ini tenaga kependidikan atau guru mempunyai peran penting

dalam proses pendidikan tersebut. Guru yang terjun langsung dalam proses

pembelajaran seharusnya mengenal karakteristik peserta didik, serta mampu

menyusun strategi pembelajatan yang tepat agar ketiga hal di atas dapat tersampaikan

kepada peserta didik.

Memasuki tahun 2013 pemerintah Indonesia telah merencanakan adanya

pergantian kurikulum KTSP menuju kurikulum baru yang saat ini disebut kurikulum

2013. Ada kekhawatiran masyarakat terkait jika kurikulum 2013 ini diterapkan yaitu

jika terjadi penghapusan beberapa mata pelajaran. Akan tetapi, kekhawatiran ini

dijawab Mendikbud Mohammad Nuh, bahwa tidak ada penghapusan mata pelajaran,

yang ada hanya pengintegrasian mata pelajaran.

Kurikulum 2013 juga sudah dilaksanakan Uji Publik oleh Kemendiknas.

Hadirnya kurikulu baru ini dimaksudkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam

menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi

perkembangan masa depan. Pergeseran paradigma belajar abad 21 dan kerangka

kompetensi abad 21 menjadi pijakan di dalam pengembangan kurikulum 2013.

Ada empat standar dalam kurikulum yang mengalami perubahan, meliputi

standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian. Terhadap perubahan
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itulah maka rumusan standar kelulusan (SKL) pun berubah. Tema pengembangan

kurikulum 2013 adalah dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif,

inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu

bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Diakui dalam

perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad 21, kini memang telah terjadi

pergeseran baik ciri maupun model pembelajaran.

Dalam Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah karena

keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan

peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk

kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan: “belajar dengan

seni”, “belajar melalui seni”, dan “belajar tentang seni”. Peran ini tidak dapat

diberikan oleh mata pelajaran lain.

Selama ini banyak sekali didapati pembelajaran seni budaya khususnya seni

musik di sekolah umum dilakukan secara tekstual. Yaitu guru hanya mengarahkan

murid untuk mempelajari apa yang tertuang di dalam buku teks secara teoretis saja,

tanpa melakukan praktek-praktek semestinya. Sering kita temui di lapangan, guru

hanya memberikan tugas-tugas secara tertulis atau sekedar tugas mengerjakan lembar

kerja siswa (LKS). Fakta tersebut terungkap pada saat penulis melaksanaan praktik

pengalaman lapangan (PPL) di sekolah umum, serta hasil penelitian Intan Budi

Arifani yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif model Group

Investigation Materi Musik Nusantara di SMP Negeri 2 Kendal, di mana sebelum

dilakukan penerapan metode pembelajaran oleh peneliti tersebut, metode dan
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pendekatan yang digunakan guru masih bersifat tekstual. Selain itu fakta lapangan

yang menunjukkan bahwa pembelajaran seni musik di sekolah umum masih bersifat

tekstual juga terungkap pada hasil penelitian Caecilia Sri Hendarsih Rahayuningtyas,

yang berjudul Pembelajaran Seni Budaya Submateri Seni Musik di SMA Kristen

YSKI Semarang. Dari hasil penelitan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan

pembelajaran seni budaya sub materi seni musik di SMA Kristen YSKI Semarang

menggunakan model pembelajaran secara klasikal.

Tidak cukup dengan teks-teks atau sumber tertulis untuk siswa dapat memahami

seni musik. Tidak jarang siswa merasa bosan dengan pembelajaran seni musik, karena

pengajaran yang tekstual dan terkesan monoton. Hanya dengan cara tersebut siswa

tidak akan mendapatkan nilai-nilai musikal dan estetika. Kegiatan tersebut hanya

mencakup "belajar tentang seni", padahal ada dua pendekatan lagi yang harus

dilakukan dalam pembelajaran seni musik agar mencapai suatu nilai yang utuh, yaitu

"belajar dengan seni", dan "belajar melalui seni".

Idealnya, siswa juga harus mendapatkan nilai estetis melalui pengalaman

musikal, seperti benyanyi, bermain alat musik, bergerak mengikuti irama, membaca

notasi musik. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan siswa terlibat aktif

dalam pembelajaran. Sehingga siswa dapat menangkap secara utuh esensi

pembelajaran seni musik atau dasar-dasar musikal seperti nada, ritme, harmoni,

ekspresi, dan lain-lain.

Pendekatan Action Learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran

yang direkomendasikan oleh Thomas A. Regelski dalam pembelajaran seni musik di
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sekolah umum. Rekomendasi ini juga tertuang dalam hasil penelitan disertasi Dr. Udi

Utomo, M.Si yang berjudul Pengembangan Model Asesmen Kompetensi Guru Seni

Musik dalam Perspektif Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Action Learning

.Action Learning atau pembelajaran yang menekankan pada aktivitas musik

merupakan pendekatan pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa

untuk memperoleh pengalamannya sendiri dalam belajar musik. Siswa memiliki

keterlibatan aktif baik secara mental maupun fisik. Sehingga siswa mampu

memahami konsep luas berbagai unsur musik seperti nada, irama/ritme, bentuk dan

lainnya sabagai dasar bagi perbaikan dan pengembangan selanjutnya.

1.21.21.21.2 RumusanRumusanRumusanRumusanMasalahMasalahMasalahMasalah

1.2.1 Bagaimana perencanaan pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Ngawi

dalam konteks pelaksanaan pembelajaran berbasis action learning?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Ngawi,

dalam konteks pelaksanaan pembelajaran berbasis action learning?

1.2.3 Bagaimana penilaian hasil pembelajaran seni musik di SMANegeri 1 Ngawi,

dalam konteks pelaksanaan pembelajaran berbasis action learning?

1.2.4 Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran

seni musik berbasis action learning di SMANegeri 1 Ngawi?

1.31.31.31.3 TujuanTujuanTujuanTujuan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

1.3.1 Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran seni musik berbasis action

learning di SMANegeri 1 Ngawi

1.3.2 Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran seni musik berbasis action
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learning di SMANegeri 1 Ngawi

1.3.3 Mendeskripsikan penilaian pembelajaran seni musik berbasis action learning

di SMANegeri 1 Ngawi

1.3.4 Mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan

pembelajaran seni musik berbasis action learning di SMANegeri 1 Ngawi

1.41.41.41.4 ManfaatManfaatManfaatManfaat PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai

penerapan pembelajaran seni musik berbasis action learning.

1.4.2 Bagi lingkungan akademik peneiltian ini akan menambah referensi tentang

pendekatan pembelajaran action learning.

1.4.3 Bagi SMA Negeri 1 Ngawi, hasil penelitian ini akan menjadikan motivasi

untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam

pembelajaran seni musik.
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BABBABBABBAB 2222

KAJIANKAJIANKAJIANKAJIANTEORITEORITEORITEORI

2.12.12.12.1 PengertianPengertianPengertianPengertian PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Pembelajaran berasal dari kata “belajar”. Belajar menurut Gage dan Berliner

(dalam Achmad Rifa’i 2009:82) merupakan proses di mana suatu organisme

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Muhibbin (2008:68)

menyatakan bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh

tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi

dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.

Menurut TIM MKDK IKIP Semarang (1996:1), belajar merupakan suatu

kegiatan yang tidak terpisah dari kegiatan manusia. Sejak lahir manusia mulai

melakukan kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus

mengembangkan dirirnya. Oleh karena itu, belajar sebagai suatu kegiatan telah

dikenal bahan sadar atau tidak telah dilakuan manusia.

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari

kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi- potensi

yang dibawanya sejak lahir. Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-perubahan

pada diri orang yang belajar baik mengarah pada yang lebih baik atau pun yang

kurang baik direncanakan atau tidak.

Sedangkan pengertian pembelajaran sendiri menurut Briggs (dalam Rifa’i dan

7
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Anni 2009:191) adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Gagne (1981)

menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta

yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar.

Menurut Rifa’i (2009: 193) pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta

didik berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu

kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan

seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang kemudian dapat meyebabkan adanya

hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang.

Hamalik (1994:57) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Sedangkan menurut Hanzah ( 2007:54) pembelajaran dapat diartikan

sebagai suatu proses interaksi antara peserta belajar dengan pengajar atau instruktur

dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar

tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang

diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai

potensi yang diharapkan. Dengan demikian kegiatan pembelajaran perlu: (1) berpusat

pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan

kondisi yang menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika,
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logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

2.22.22.22.2 KomponenKomponenKomponenKomponen PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Dalam proses pembelajaran tentunya akan melibatkan beberapa komponen.

Komponen-komponen tersebut adalah: (1) tujuan, (2) subyek belajar, (3) materi

pelajaran, (4) strategi, (5) media, (6) evaluasi, dan (7) penunjang.

Sebelum pendidik menyelenggarakan pembelajaran, komponen pertama yang

dipikirkan adalah mengenai tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Peran

pendidik dalam hal ini adalah membantu peserta didik untuk mencapai tujuan

pembelajaran tersebut. Rifa’i (2009:195) menyatakan bahwa tujuan yang secara

eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran adalah

instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan, dan ketrampilan atau sikap yang

dirumuskan secara eksplisit dalam TPK semakin spesifik dan operasional. TPK yang

dirumuskan akan mempermudah dalam menentukan kegiatan pembbelajaran yang

tepat. Selain itu peserta didik akan memperoleh dampak pengiring (nurturant effect)

yang berupa kesadaran akan sifat, pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan dalam

berbahasa, dan sebagainya.

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena

berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena peserta didik adalah

individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subyek

belajar.
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Materi pelajaran juga merupakan komponen yang sangat penting dalam proses

pembelajaran, karena materi pelajaran akan member warna dan bentuk dari kegiatan

pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis

dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses

pembelajaran. Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam silabus,

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan buku sumber. Maka pendidik

hendaknya dapat memilih dan mengorganisasikan materi pelajaran agar proses

pembelajaran dapat berlangsung intensif.

Strategi pembelajaran merupaka pola umum mewujudkan proses pembelajaran

yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penerapan

strategi pembelajaran pendidik perlu memilih, model, metode, serta teknik

mengajar yang tepat. Untuk itu pendidik perlu mempertimbangkan akan tujuan,

karakteristik peserta didik, materi pelajaran dan sebagainya agar stratei pembelajaran

tersebut dapat berfungsi maksimal.

Media pembelajaran merupakan alat/wahana yang digunakan pendidik dalam

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Media

digunakan dalam kegiatan instruksional antara lain karena: (a) Media dapat

memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi dapat

dilihat dengan jelas, (b) dapat menyajikan benda yang jauh dari subyek belajar, (c)

menyajikan peristiwa yang komplek, rumit, dan berlangsung cepat menjadi sistematik

dan sederhana, sehingga mudah diikuti (Suparman, 1995).



11

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalh fasilitas

belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. Komponen

penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan mempermudah terjadinya proses

pembelajaran. Sehinga sebagai salah satu komponen pembelajaran pendidik perlu

memperhatikan, memilih dan memanfaatkan.

2.32.32.32.3 Pendekatan,Pendekatan,Pendekatan,Pendekatan, Metode,Metode,Metode,Metode, Strategi,Strategi,Strategi,Strategi, dandandandan ModelModelModelModel PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran tentunya diperlukan cara-cara agar tujuan

pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Cara-cara tersebut

merupakan upaya konkrit yang dilakukan oleh guru melalui pendekatan, metode,

startegi, maupun model pembelajaran.

2.3.12.3.12.3.12.3.1 PendekatanPendekatanPendekatanPendekatan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang

kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya

suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi,

menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan

teoretis tertentu (Iru &Arihi, 2012: 3).

2.3.22.3.22.3.22.3.2 MetodeMetodeMetodeMetode PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Metode dapat diartikan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan

pembeajaran. Metode pembelajaran adalah cara kerja yang bersistem untuk

memudahkan pelaksanaan pembelajaran sehingga kompetensi dan tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru



12

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Iru & Arihi, 2012: 4)

2.3.32.3.32.3.32.3.3 StrategiStrategiStrategiStrategi PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran

juga dapat diartikan sebagai ilmu atau seni dalam menggunakan sumber daya

pembelajaran sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan

terlaksana sesuai dengan perencanan pembelajaran. (Iru &Arihi, 2012: 4)

2.3.42.3.42.3.42.3.4 ModelModelModelModel PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran

Model berarti contoh, acuan, ragam sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilaksanakan

berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Pemilihan

pengguanaan model-model pembelajaran dilakukan sesuai dengan langkah-langkah

pembelajaran tertenu dan disesuaikan dengan materi, kemampuan siswa, karakteristi

siswa dan sarana penunjang yang tersedia. (Iru &Arihi, 2012: 4)

2.42.42.42.4 PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik didididi SMASMASMASMA

Muatan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri

meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya, aspek budaya

tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata
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pelajaran Seni Budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis

budaya.

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan,

kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik,

yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan

berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan: “belajar dengan seni,”

“belajar melalui seni” dan “belajar tentang seni.” Peran ini tidak dapat diberikan oleh

mata pelajaran lain.

Pendidikan Seni Budaya memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan

multikultural. Multilingual bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan

diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak,

peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna pengembangan

beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi),

apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika,

kinestetika, dan etika. Sifat multikultural mengandung makna pendidikan seni

menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam

budaya Nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap

demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam

masyarakat dan budaya yang majemuk.

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peranan dalam

pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan
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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 kecerdasan emosional.

Bidang seni rupa, musik, tari, dan teater memiliki kekhasan tersendiri sesuai

dengan kaidah keilmuan masing-masing. Dalam pendidikan seni budaya, aktivitas

berkesenian harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian

pengalaman mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh

melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks

budaya masyarakat yang beragam.

Untuk mendeskripsikan karakteristik pembelajaran seni musik di SMA, berikut

adalah (1) Tujuan Pembelajaran Seni Musik di SMA, (2) Ruang Lingkup

Pembelajaran Seni Musik di SMA, (3) Kurikulum Mata Pelajaran Seni Musik di

SMA.

2.4.12.4.12.4.12.4.1 TujuanTujuanTujuanTujuan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik didididi SMASMASMASMA

Pendidikan musik di sekolah bukan untuk menciptakan musisi-musisi

profesional, namun untuk mengembangkan musikalitas siswa yang dilakukan secara

bertahap sesuai dengan perkembangan usianya. Pendidikan musik di tingkat dasar

sebaiknya melibatkan pengalaman-pengalaman konkret yang dilakukan siswa secara

mandiri sebelum menghadirkan teori-teori (prinsip praktek sebelum teori).

Pengalaman-pengalaman tersebut sebaiknya melibatkan hal-hal yang disukai dan
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sesuai dengan perkembangan psikologis siswa.

Peranan guru dalam pembelajaran musik sebaiknya tidak mendominasi proses

pembelajaran di kelas. Guru diharapkan untuk menjadi fasilitator yang dapat

memotivasi pengembangan musikalitas siswa, misalnya dengan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermain musik

sebanyak-banyaknya, mebiarkan siswa bekerja dalam kelompok kecil, membiarkan

siswa bekerja dengan ide-ide mereka dan mengalami yang telah mereka miliki,

memberikan batas-batas materi pembelajaran yang jelas, meningkatkan rasa ingin

tahu dan pemahaman mereka tentang pelajaran seni musik dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan.

Selain aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, guru juga

dapat memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas, seperti mengadakan

kerjasama dengan seniman-seniman tradisional untu melakukan pertunjukan seni atau

diskusi. Melalui kegiatan ini, siswa dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan

mereka tentang kesenian tradisional yang diharapkan dapat menambah

perbendaharaan pemahaman mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas dalam

pembelajaran musik.

Berikut merupakan tujuan mata pelajaran seni budaya di SMA: (1) Memahami

konsep dan pentingnya seni budaya, (2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni

budaya, (3) Menampilkan kreativitas melalui seni budaya, (4) Menampilkan peran

serta dalam seni budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global.
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2.4.22.4.22.4.22.4.2 RuangRuangRuangRuang LingkupLingkupLingkupLingkup PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik

Adapun ruang lingkup mata pelajaran seni budaya meliputi aspek-aspek sebagai

berikut: (1) Seni rupa, mencakup keterampilan dalam menghasilkan karya seni rupa

murni dan terapan, (2) Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah

vokal, memainkan alat musik, berkarya dan apresiasi karya musik, (3) Seni tari,

mencakup keterampilan gerak berdasarkan eksplorasi gerak tubuh dengan dan tanpa

rangsangan bunyi, berkarya dan apresiasi terhadap gerak tari, (4) Seni teater,

mencakup keterampilan olah tubuh, olah pikir, dan olah suara yang pementasannya

memadukan unsur seni musik, seni tari dan seni peran.

Di antara keempat bidang seni yang ditawarkan, minimal diajarkan satu bidang

seni sesuai dengan kemampuan sumberdaya manusia serta fasilitas yang tersedia.

Pada sekolah yang mampu menyelenggarakan pembelajaran lebih dari satu bidang

seni, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih bidang seni yang akan

diikutinya.

2.4.32.4.32.4.32.4.3 KurikulumKurikulumKurikulumKurikulumMataMataMataMata PelajaranPelajaranPelajaranPelajaran SeniSeniSeniSeni BudayaBudayaBudayaBudaya SubSubSubSubMateriMateriMateriMateri SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik didididi

SMASMASMASMA

Pada dasarnya Standar Kompetensi dalam mata pelajaran seni musik di SMA

baik di kelas X, XI, maupun XII hanya terdiri dari dua aspek, yaitu: (1) mengepresiasi

karya seni musik, dan (2) mengekspresikan diri melalui karya seni musik.

Kompetensi Dasar pun garis besarnya sama, yaitu mengidentifikasi, menunjukkan

nilai dari pengalaman musikal yang tekandung dalam karya seni musik, mengaransir
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karya musik, menyiapkan serta menampilkannya.

Perbedaannya adalah terletak pada luas cakupannya. Pembelajaran Seni Musik

pada kelas X mencakup Musik Tradisional Setempat, kelas XI mencakup

musikNusantara, dan kelas XII mencakup Musik Mancanegara.

Berikut adalah salah satu contoh Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Tabel 1. Contoh Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kelas X Semester 1

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Mengapresiasi karya seni musik 1. Mengidentifikasi fungsi dan latar belakang
musik tradisional dalam konteks budaya
masyarakat setempat

2. Mengungkapkan pengalaman musikal dari
hasil pengamatan terhadap pertunjukan
musik tradisional setempat.

3. Menunjukkan nilai-nilai musikal dari hasil
pengalaman musikal yang didapatkan
melalui pertunjukan musik tradisional
setempat

Mengekspresikan diri melalui karya
seni musik

1. Mengembangkan gagasan kreatif serta
mengaransir lagu dengan beragam teknik,
media, dan materi musik/lagu tradisional
daerah setempat

2. Menampilkan lagu yang telah diaransir di
kelas
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2.52.52.52.5 PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran MusikMusikMusikMusik didididi SMASMASMASMABerbasisBerbasisBerbasisBerbasis ActionActionActionAction LearningLearningLearningLearning

2.5.12.5.12.5.12.5.1 PendekatanPendekatanPendekatanPendekatan ActionActionActionAction LearningLearningLearningLearning

Profesor Reginald Revans adalah salah satu pakar pendekatan pembelajaran

action learning. Gagasan mengenai action learning sebenarnya sudah berumur 60

tahun lebih, tapi dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini. Action learning

merupakan metode pembelajaran yang berdasarkan pada pengalaman (learning by

doing). Siswa diajarkan melalui tindakan aktual dan pengulangan, bukan melalui

instruksi tradisional. (Wikipedia, diakses pada tanggal 2 Januari 2013)

Masnur Muslich (2010:118) menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran

berbuat (action learning approach) menekankan pada usaha memberikan kesempatan

kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan nyata dan positif, baik secara

perseorangan maupun cara bersama-sama dalam suatu kelompok.

Pendekatan pembelajaran berbuat juga direkomendasikan oleh Newman, dengan

memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa dalam melakukan

perubahan-perubahan. Pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan ketrampilan

dan dimensi efektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan

pengajaran kepada siswa supaya mereka berkemampuan untuk mempengaruhi

kebijakan umum sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis, menurut

Masnur Muslich (Elias, 1989).

Mansur Muslich (2010:120) menyatakan bahwa kekuatan pendekatan ini

terutama pada program-program yang disediakan dan memberikan kesempatan
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kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Sementara

kelemahan pendekatan ini menurut Elias (1989), sulit dipraktikkan dan hanya

sebagian program-programnya saja yang dapat dipraktikkan. Berikut ini adalah 3

faktor utama yang berkaitan dengan proses Action Learning, yaitu (1) Task, (2) Team,

(3) Thoughtful Action.

Task. Masalah yang menantang adalah jantung pada semua proses Action

Learning. Tantangan ini hendaknya berkaitan dengan tugas-tugas yang nyata—bukan

suatu tugas yang disimulasikan (yang kemudian direfleksikan pada kegiatan

sehari-hari). Task hendaknya memiliki nilai-nilai strategik dan konsekuensi jangka

panjang bagi keseluruhan siswa serta berdampak pada keseluruhan siswa. Task bukan

sebuah tugas yang bisa dituntaskan oleh prosedur standar yang telah ada tetapi

membutuhkan kreasi dan aplikasi pendekatan-pendekatan yang baru.

Team. Action Learning dikerjakan oleh tim yang beranggotakan 4 sampai 8

orang. Anggota tim diusahakan memiliki latar belakang berbeda agar menjamin

proses belajar yang maksimum. Anggota tim hendaknya menggambarkan perbedaan

tugas, budaya, kepribadian, cara berfikir dan gaya belajar.

Thoughtful action. Kegiatan Action Learning yang efektif sebaiknya seimbang

antara teamwork dan team learning. Proses ini membutuhkan tata waktu dan berbagai

alat bantu yang memadai sehingga anggota tim bisa menjalankan pekerjaannya,

melakukan refleksi atas proses, memperoleh prinsip-prinsip dan pemahaman baru

serta saling berbagi peran di antara anggota tim.
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Kombinasi “doing” dan “thinking” pada kegiatan Action Learning

menghasilkan beberapa manfaat yang unik yaitu: (1) Ownership, Karena tim muncul

dengan sebuah rencana yang akan segera dilakukan, maka anggota tim atau siswa

merasa memiliki pada apa yang akan dikerjakan dibandingkan dengan tugas-tugas

yang dibuat dari atas, (2) Creativity. Keragaman anggota tim Action Learning

menjamin perbedaan cara pandang. Karena tantangan yang dihadapi relatif besar

maka akan muncul rasa menjadi sebuah tim. Faktor ini membuat ide-ide lebih kreatif

dibandingkan yang dihasilkan oleh individu atau komite yang anggotanya homogen,

(3) Communication, Tim Action Learning yang lintas fungsional meningkatkan dan

memperbaiki komunikasi antar kelompok yang berbeda-beda. Dengan memperkuat

sebuah tim Action Learning untuk mampu mengambil keputusan dan melakukan

tindakan yang tepat, kita sedang mendorong dan memberikan penghargaan kepada

anggota tim untuk saling berbicara yang terfokus pada keseluruhan organisasi

daripada berbicara untuk satu bagian saja, (4) Personal growth.... Action Learning

mengubah baik kelompok maupun individu. Pada sisi pribadi, orang belajar

pengetahuan dan ketrampilan baru yang berkenaan dengan pekerjaannya. Mereka

secara khusus memperoleh ketrampilan interpersonal berkenaan dengan leadership,

teamwork, keragaman dan pengambilan keputusan. Anggota kelompok memperoleh

manfaat dari pandangan yang lebih luas tentang organisasi dan belajar bagaimana

berbagai upaya orang untuk berkontribusi pada dan memperoleh manfaat dari usaha

tim, bagian, organisasi dan komunitas di sekitar organisasi, (5) Application.... Berbeda
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dengan belajar di dalam kelas atau web-based learning, Action Learning

memproduksi pengetahuan dan ketrampilan yang benar-benar bisa digunakan dalam

pekerjaan. Action Learning mengandung semua keunggulan pada On the Job

Training (OTJ). Pada banyak kasus, keunggulan Action Learning melampaui OTJ

karena Action Learning melibatkan lebih banyak tantangan-tantang yang strategik

yang dikonfrontasikan pada keseluruhan organisasi sebagai sistem total.

2.5.22.5.22.5.22.5.2 PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran MusikMusikMusikMusik melaluimelaluimelaluimelalui PengalamanPengalamanPengalamanPengalamanMusikMusikMusikMusik

Seperti yang telah dibahas dalam pengertian pendekatan action learning di atas

bahwa pendekatan ini didasarkan pada pengalaman (learning by doing). Pada

penerapannya dalam pembelajaran seni musik, Regelski (1981: 11) mengungkapkan

bahwa pendekatan melalui aktivitas bertitik pada pembelajaran melalui keterlibatan

aktif dalam pemberian informasi yang diberikan oleh guru. Dalam konteks ini siswa

diharapkan untuk aktif terlibat dengan musik baik secara mental maupun fisik.

Pembelajaran seni musik berbasis action learning, dilakukan dengan cara

guru memberikan pengalaman musikal secara langsung kepada siswa dengan tujuan

agar para siswa dapat membangun konsep-konsep musik dalam dirinya. Oleh karena

itu wujudnya bukan seperangkat aturan verbal, pernyataan atau definisi yang

dicontohkan, gambar/simbol-simbol musik yang diajarkan melalui pengalaman,

namun demikian pengalaman itu sendiri yang akan secara aktif berinteraksi, mengatur,

dan bertindak atas realitas. Konsep-konsep musik tidak diajarkan secara langsung tapi

merupakan formulasi unik yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tindakan langsung
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dengan atau pada bahan musik (Regelski, 1981:12-13).

Dalam dokumen yang berdasar pada keputusan Regional Conference on Art

Education yang diselenggarakan oleh UNESCO di Nadi, Fiji pada tanggal 25-29

November 2002, disebutkan bahwa pembelajaran musik meliputi, (1) Listening and

responding, (2) Singing, (3) Playing, (4) Creating, (5) Reading and recording, (6)

Analysing and appreciating.

Sedangkan pendekatan yang digunkanakan dalam pembelajaran musik tersebut

dapat berupa, (1) mengkolaborasikan seni yang berbeda, (2) pembelajaran individu

maupun grup dalam komposisi dan penampilan, (3) Evaluasi Kritis, (4) Improvisasi,

(5) peningkatan kemampuan pendengaran, (6) pembelajaran kawan sebaya, (7)

percontohan, (8) evaluasi secara mandiri dan teman sebaya, (9) diskusi grup yang

terpusat pada kegiatan mendengar, misalnya mengidentifikasi dan mendeskripsikan

elemen musik, kegunaan musik dan lain-lain.

Jamalus (1988:2) menyatakan bahwa, pemahaman unsur-unsur musik akan

diperoleh melalui pengajaran yang dinamakan teori musik dasar. Pengajaran teori

musik dasar ini dapat memberikan pemahaman yang bermakna bagi seseorang jika ia

telah mengalami serta menghayati fungsi unsur-unsur musik itu dalam lagu yang

dipelajarinya. Jadi, untuk memperoleh pemahaman yang bermakna , unsur-unsur

musik itu haruslah diberikan melalui pengalaman musik.

Pengalaman musik adalah sebuah proses menghayati suatu karya musik melalui

kegiatan mendengarkan , bernyanyi, bermain musik, bergerak mengikuti musik, serta
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membaca musik, sehingga siswa mendapat gambaran menyeluruh tentang ungkapan

karya musik tersebut. Pengalaman musik melalui pengamatan yang sadar akan

meninggalkan perbendaharaan bermacam-macam unsur musik di dalam ingatan

siswa.

Pembelajaran musik adalah pembelajaran tentang bunyi. Apa pun yang dibahas

dalam suatu pembelajaran musik haruslah bertitik tolak dari bunyi itu sendiri. Unsur

yang paling dasar dan sangat penting dalam suatu lagu adalah irama dan melodi.

Dalam kegiatan bernyanyi atau bermain musik kita harus dapat merasakan gerak

irama lagu dan ayunan biramanya, serta dapat membayangkan nada dan melodi lagu

tersebut dalam pikiran atau khayalan kita. Kedua hal itu dapat dicapai dengan

pengalaman musik.

Berikut ini merupakan beberapa kegiatan untuk pengalaman musik: (1)

mendengarkan musik, (2) bernyanyi, (3) bermain musik, (4) bergerak mengikuti

musik, (5) membaca musik.

Mendengarkan musik, seperti yang disampaikan Jamalus (1988:43) semua segi

pendidikan musik memerlukan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan musik

bukanlah merupakan hal yang aneh saat ini. Kita sering mendengarkan musik dari

televisi, radio, mp3 player, dan berbagai macam media rekam. Di berbagai tempat

baik dibidang layanan jasa, perdagangan, perbankan telah dilengkapi dengan

pemutaran musik untuk menyegargan suasana. Cara mendengarkan musik yang akan

diajarkan kepada siswa adalah untu memupuk dan meningkatkan rasa keindahan
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musik, serta memberi pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur musik

melalui bunyi musik yang didengarkan.

Bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik, dan

pengalaman bernyanyi ini memberikan kepuasan. Bernyanyi juga merupakan alat

bagi anak untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya.

Bermain musik, kegiatan ini akan memberikan pengalaman yang dapat

meningkatkan minat siswa dalam belajar musik. Bermacam-macam alat musik yang

dapat digunakan dalam kelas dapat dikelompokkan atas tiga golongan, yaitu alat

musik irama, alat musik melodi, dan alat musik harmoni.

Bergerak mengikuti musik, yang meliputi 2 macam, yaitu (1) Gerak di tempat,

dan (2) gerak berpindah. Kegiatan ini diberikan untuk memupuk, meningkatkan, serta

memantabkan pemahaman dan penghayatan rasa unsur-unsur musik kepada siswa.

Membaca musik, keterampilan membaca musik akan dapat membuka pintu bagi

anak untuk meningkatkan pemahamannya tentang musik.

2.5.32.5.32.5.32.5.3 PenerapanPenerapanPenerapanPenerapan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik BerbasisBerbasisBerbasisBerbasisActionActionActionAction LearningLearningLearningLearning didididi SMASMASMASMA

Pendekatan action learning dan Pembelajaran Musik Melalui Pengalaman

Musik yang dikonsepkan oleh Jamalus, keduanya memiliki kesamaan yaitu

menerapkan konsep "learning by doing". Dalam pendekatan action learning juga

menitik beratkan pada pengalaman musik dan keterlibatan aktif siswa dalam

bermusik. Keduanya memiliki konsep yang sama namun dengan istilah yang berbeda.

Pembelajaran seni musik di sekolah menengah atas (SMA) yang merupakan sub
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mata pelajaran seni budaya seharusnya dilaksanakan dengan mengkaitkan aspek

budaya sebagai konteksnya. Oleh karena itu, pembelajaran seni musik yang dirancang

dengan mengacu pada pembelajaran yang berbasis action learning sangat sesuai.

Karena pembelajaran berbasis action learning harus dilakukan dengan cara mencari

koneksi sedekat mungkin atau relevansi antara materi pembelajaran dengan

kehidupan nyata siswa dalam berbagai situasi (Regelski, 1981: 18)

2.62.62.62.6 KarakteristikKarakteristikKarakteristikKarakteristik SiswaSiswaSiswaSiswa SMASMASMASMA

Usia siswa SMA secara umum berada pada rentang 15/16-18/19 tahun yang

kerap disebut sebagai usia remaja, oleh karena itu sebelum kita membahas lebih

lanjut mengenai karakteristik siswa SMA atau karakteristik seorang remaja kita akan

bahas terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan usia remaja itu.

Menurut Hurlock (1981) remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18

tahun. Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun.

Sedangkan menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja berada pada

rentang 12-23 tahun.

Menurut Erickson masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau

pencarian identitas diri. Gagasan Erickson ini dikuatkan oleh James Marcia yang

menemukan bahwa ada empat status identitas diri pada remaja yaitu identity

diffusion/ confussion, moratorium, foreclosure, dan identity achieved (Santrock, 2003,

Papalia, dkk, 2001, Monks, dkk, 2000, Muss, 1988). Karakteristik remaja yang

sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah
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pada diri remaja.

Berikutnya kita akan mulai membahas karakteristik dari remaja. Dari beberapa

pengertian di atas masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia

yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Masa remaja ini

sering dianggap sebagai masa peralihan, dimana saat-saat ketika anak tidak mau lagi

diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisiknya ia belum

dapat dikatakan orang dewasa.

Fase-fase masa remaja menurut Monks dkk. (2004) dibatasi antara usia 12-21

tahun, dengan pembagian 12-15 tahun termasuk masa remaja awal, 15-18 tahun

termasuk masa remaja pertengahan, 18-21 tahun termasuk masa remaja akhir.

Karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah adalah sebagai

berikut: (1) Adanya kekurangseimbangan proporsi tinggi dan berat badan, (2) Mulai

timbulnya ciri-ciri sekunder, (3) Timbulnya keinginan untuk mempelajari dan

menggunakan bahasa asing, (4) Kecenderungan ambivalensi antara keinginan

menyendiri dengan keinginan bergaul dengan orang banyak serta antara keinginan

untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua,

(5) Senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika, atau norma dengan

kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa, (6) Mulai mempertanyakan

secara skeptis mengenai eksistensi (keberadaan) dan sifat kemurahan dan keadilan

Tuhan, (7) Reaksi dan ekspresi emosi masih labil, (8) Kepribadiannya sudah

menunjukkan pola tetapi belum terpadu, (9) Kecenderungan minat dan pilihan karier
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sudah relatif lebih jelas.

Karakteristik-karakteristik tersebut akan mendatangkan implikasi bagi

kehidupannya, salah satu implikasi dari karakteristik siswa SMA tersebut terhadap

pendidikan adalah remaja memerlukan orang yang dapat membantunya mengatasi

kesukaran yang dihadapi. Pribadi pendidik (sebagai pendukung nilai) berpengaruh

langsung terhadap perkembangan pendirian hidup remaja. Karena itu, segala sikap

dan perilaku pendidik harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi pendidikan.

Pendidik hendaknya: (1) berdiri ’di samping’ mereka, tidak di depannya melalui

dikte dan instruksi; (2) menunjukkan simpati bukan otoritas, sehingga dapat

memperoleh kepercayaan dari remaja dan memberinya mereka bimbingan; serta (3)

menanamkan semangat patriotik dan semangat luhur lainnya karena ini memang

masanya.

Menurut Hunkins (1980), secara mental siswa SMA cenderung berkarakteristik

sebagai berikut: (1) individu dilanda kerisauan untuk menemukan jati diri dan tujuan

hidup mereka, (2) keadaan mental remaja itu terus berlanjut dan untuk berusaha keras

suntuk menjadi mandiri, (3) dalam melepaskan ketergantungan dari orang dewasa,

pelbagai individu ini kerap memperlihatkan perubahan mood yang ekstrem, dari yang

kooperatif hingga yang suka memberontak, (4) kendali untuk dapat diterima

lingkungan masih kuat, dan individu-individu itu sangat memperhatikan popularitas,

terutama bagi kalangan yang berbeda kelamin; serta, (5) berbagai individu sering

mengalami beberapa masalah dengan membuat penilaian sendiri.
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Dengan kata lain usia siswa SMA cenderung memiliki karakter yang labil, dan

riskan. Karena dalam usia tersebut merupakan masa peralihan dari anak-anak ke

dewasa, yang mulai terjadi perubahan-perubahan baik sikap/perilaku, cara pikir, dan

emosi. Pembelajaran seni musik untuk siswa SMA hendaknya juga menyesuaikan

fase psikologis dalam usia tersebut. Pembelajaran musik dengan keterlibatan

langsung siswa dengan aktivitas-aktivitas musik diharapkan dapat membentuk siswa

untuk kreatif, mandiri, dan mampu memahami pembelajaran dengan konsep

seutuhnya.
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BABBABBABBAB 3333

METODEMETODEMETODEMETODE PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

3.13.13.13.1 PendekatanPendekatanPendekatanPendekatan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian yang berjudul Pembelajaran Seni Musik di SMA berbasis Action

Learning (Studi kasus di SMA Negeri 1 Ngawi) ini menggunakan pendekatan

depskriptif kualitatif. Bogdan & Taylor (dalam Sumaryanto 2007:75) mendefinisikan

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan latar alamiah serta manusia sebagai alat (instrument) kunci secara utuh

(holistik) peneliti melaporkan tentang keadaan yang akurat dan faktual yang

selanjutnya dapat disusun dalam bentuk penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data-data yang bersifat deskriptif

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian yang dilakukan

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai proses pembelajaran seni

musik berbasis action learning di SMANegeri 1 Ngawi.

3.23.23.23.2 LokasiLokasiLokasiLokasi dandandandan SasaranSasaranSasaranSasaran PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Ngawi, yang terletak di Jalan Ahmad

Yani No. 45 Kec Ngawi Kota Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Lokasi tersebut

dianggap tepat karena merupakan salah satu SMA negeri favorit di kabupaten Ngawi.

Sedangkan sasaran penelitian adalah proses pembelajaran seni musik yang berbasis

29
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action learning.

3.33.33.33.3 TahapTahapTahapTahap PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Dalam penelitian diperlukan tahapan-tahapan untuk memperoleh hasil penelitian

yang akurat dan sistematis. Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri

pokoknya peneliti menjadi instrumen kunci, menjadi berbeda dengan tahap-tahap

kuantitatif. Khususnya pada tahap analisis data, icri khasnya sudah dimulai sejak awal

pengumpulan data (Sumaryanto, 2007: 97). Penelitian dilakukan dalam tiga tahapan

yaitu:

3.3.13.3.13.3.13.3.1 TahapTahapTahapTahap PralapanganPralapanganPralapanganPralapangan

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan peneliti dalam tahapan ini, yang

meliputi (1) menyusun rancangan penelitian, (2) memilih lapangan penelitian, (3)

mengurus perijinan, (4) menjajagi dan menilai keadaan lapangan, (5) memilih dan

memanfaatkan informan, (6) menyiapkan perlengkapan penelitian.

Peneliti telah menyusun rancangan penelitian dan memilih SMA Negeri 1 Ngawi

sebagai lapangan penelitian dengan alasan, menurut asumsi pendidikan di Kabupaten

Ngawi, SMA Negeri 1 Ngawi merupakan salah satu sekolah yang cukup berprestasi

di bidang musik. Peneliti juga telah beberapa kali melakukan penjajagan keadan

lapangan di SMANegeri 1 Ngawi.

3.3.23.3.23.3.23.3.2 TahapTahapTahapTahap PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan LapanganLapanganLapanganLapangan

Tahap pekerjaan lapangan terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) memahami latar

penenitian dan persiapan diri, (2) memasuki lapangan, dan, (3) berperan serta sambil
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mengumpulkan data.Peneliti memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data yang

mengacu pada instrumen penelitian yang telah dibuat sebelumnya.

3.3.33.3.33.3.33.3.3 TahapTahapTahapTahapAnalisisAnalisisAnalisisAnalisis Data,Data,Data,Data,

Dalam tahap analisis data peneliti menggunakan model deskriptif kualitatif akan

melalui tiga tahap yaitu (1) Penyusunan satuan, (2) Katagorisasi, (3) penafsiran data

3.43.43.43.4 SumberSumberSumberSumber DataDataDataData

Dalam penelitian studi kasus dan penelitian kualitatif lainnya yang dimaksud

dengan data adalah informasi yang dikatakan oleh manusia yang menjadi subjek

penelitian, hasil observasi, dan fakta-fakta dokumen yang sesuai dengan fokus

penelitian. Informasi dari subjek penelitian dapat diperoleh secara verbal melalui

suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen. Hasil

observasi diperoleh dari pengamatan peneliti pada subjek penelitian (Ardiansyah,

2012). Berikut ini beberapa sumber data yang pada umumnya digunakan dalam

penelitian deskriptif kualitatif:

3.4.13.4.13.4.13.4.1 Kata-kataKata-kataKata-kataKata-kata dandandandan tindakantindakantindakantindakan

Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama yang dicatat melalui

catatan tertulis atau melalui perekaman video/tape recorder, foto dan data statistik.

Penulis memperoleh data berupa kata-kata dan tindakan, melalui wawancara dengan

guru seni musik SMA Negeri 1 Ngawi Sukarno Budi Utomo, S.Pd, kepala sekolah

SMANegeri 1 Ngawi, serta beberapa siswa.
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3.4.23.4.23.4.23.4.2 SumberSumberSumberSumber tertulis/dokumentertulis/dokumentertulis/dokumentertulis/dokumen

Sumber tertulis/dokumen berasal dari buku/majalah ilmiah, arsip, dokumen

pribadi dan dokumen resmi. Peneliti memperoleh beberapa arsip berupa dokumen

resmi yang berkaitan dengan sejarah SMANegeri 1 Ngawi.

3.4.33.4.33.4.33.4.3 FotoFotoFotoFoto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan

untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Terdapat 2 kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu

foto yang dihasilkan orang atau foto yang dihasilkan peneliti sendiri (Bogdan &

Bliken, dalam Moleong, 1982).

Peneliti memperoleh beberapa foto dalam penelitian antara lain yang utama

adalah foto-foto pembelajaran seni musik, selain itu juga foto kegiatan ekstrakurikuler,

foto bangunan, dan foto-foto kegiatan lainnya.

3.4.43.4.43.4.43.4.4 DataDataDataData SSSStatistiktatistiktatistiktatistik

Data statistik yang sudah tersedia dalam hal ini akan menjadi sumber data

tambahan untuk penelitian. Statistik dapat memberikan gambaran tentang

kecenderungan bertambah atau berkurangnya keadaan.

Data statistik yang diperoleh peneliti berupa data siswa, data guru dan karyawan,

serta prestasi yang diperoleh SMANegeri 1 Ngawi.

3.53.53.53.5 TeknikTeknikTeknikTeknik PengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulan DataDataDataData

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer dan data
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sekunder untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan untuk

memperoleh data atau bahan yang relevan, akurat danterandalkan yang bertujuan

menciptakan hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu

diperlukan teknik prosedur, dan alat serta kegiatan yang dapat diandalkan (Rachman,

1993 : 57)

Beberapa langkah yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah

3.5.13.5.13.5.13.5.1 Pengamatan/Pengamatan/Pengamatan/Pengamatan/ observasiobservasiobservasiobservasi....

Observasi diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta

(participant observation) dan tidak berperan serta (Bogdan&Taylor, 1975). Selain itu,

pengamatan menurut Moleong (2000) dapat pula dibagi dalam pengamatan terbuka,

yaitu pengamatan yang diketahui oleh subyek sehingga subyek dengan sukarela

memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi

dan mereka menyadari bahwa ada orang lain yang sedang mengamati mereka.

Sedangkan pada pengamatan tertutup, pengamat beroperasi tanpa diketahui oleh para

subyeknya. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati sendiri

bagaimana pelaksanaan pembelajarannya.

Kegiatan observasi dalam penelitian ini berpusat pada keadaan lingkungan

belajar, pelaksanaan pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Ngawi, baik strategi

pembelajaran, maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah sudah sesuai

dengan konsep pendekatan action learning, atau sebaliknya.

Kegiatan observasi ini meliputi observasi umum keadaan SMA Negeri 1 Ngawi
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dan observasi yang berkaitan dengan pembelajaran seni musik. Dalam observasi

umum, peneliti mengamati keadaan lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Ngawi, seperti

bangunan, sarana dan prasarana, serta kegiatan umum sekolah. Sedangkan dalam

observasi yang berkaitan dengan pembelajaran seni musik, peneliti mengamati

rencana pembelajaran yang sebelumnya telah diberikan oleh guru seni musik.

Selanjutnya peneliti mengamati proses pembelajaran seni musik dan mencoba

mencocokan kegiatan yang terjadi pada pembelajaran dengan rencana pembelajaran

yang telah dibuat oleh guru. Selain itu peneliti juga menganalisa kesesuaian

perencanaan, proses pembelajaran dengan rule dalam action learning.

3.5.23.5.23.5.23.5.2 WawancaraWawancaraWawancaraWawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2000).

Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara pewawancara (interviewer)

yang memberikan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee) yang menjawb

pertanyaan. Maksud wawancara menurut Lincoln & Guba (1985) adalah untuk

mengkonstruksi tentang orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi,

tuntutan, kepedulian, juga memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi

yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara berstruktur adalah

wawancara di mana semua pertanyaan telah dirumuskan secara tertulis sebelumnya

oleh pewawancara dengan cermat.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung dengan
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siswa, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru dengan

tujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid meliputi semua hal yang

terkait dengan pembalajaran seni seni musik pada siswa SMANegeri 1 Ngawi.

Wawancara dengan siswa dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai cara

guru seni musik menyampaikan materi, pendapat siswa mengenai kedudukan mata

pelajaran seni musik di antara mata pelajaran yang lain, serta mengenai kesulitan dan

minat siswa terhadap pembelajaran seni musik.

Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang

kurikulum SMA Negeri 1 Ngawi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai

pelaksanaan pelajaran seni musik sesuai dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan).

Wawancara dengan guru mata pelajaran seni musik bertujuan untuk

mendapatkan informasi mengenai, pendekatan dan strategi pembelajaran yang

digunakan dalam pembelajaran seni musik serta kendala yang dihadapi pada pelajaran

seni musik.

3.5.33.5.33.5.33.5.3 DokumentasiDokumentasiDokumentasiDokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa transkrip,

buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1986). Data

dokumentasi yang didapat dalam penelitian ini berupa foto bangunan tempat

berlangsungnya pembelajaran seni musik, foto kegiatan pembelajaran seni musik,

daftar nama siswa, data struktur organisasi sekolah, sejarah berdirinya SMA Negeri 1
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Ngawi, serta daftar tenaga pengajar dan karyawan seni musik.

3.63.63.63.6 TeknikTeknikTeknikTeknik PemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaan KeabsahanKeabsahanKeabsahanKeabsahan DataDataDataData

Data atau dokumen yang diperoleh dalam penelitian kualitatif perlu diperiksa

keabsahannya. Wiliam (dalam Sumaryanto, 2010: 112), menyarankan empat macam

standar atau kriteria keabsahan data kualitatif, yaitu; (1) derajat kepercayaan

(credibility), (2) keteralihan (transferability), (3) kebergantungan (dependability), dan

(4) kepastian (confirmability).

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah kriteria derajat kepercayaan

(kredibiltiy), yaitu pelaksanaan inkuiri dengan pembuktian oleh peneliti pada

kenyataan ganda yang sedang diteliti sehingga tingkat kepercayaan penemuan dalam

kriterium ini dapat dipakai. Kriteria derajat kepercayaan menuntut suatu penelitian

kualitatif agar dipercaya oleh pembaca yang kritis dan dapat dibuktikan oleh

orang-orang yang menyediakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian

berlangsung. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber,

triangulasi metode dan triangulasi data (Sumaryanto 2010: 113)

Denzin (dalam Moleong 2006: 330) membedakan empat macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

penyidik, dan teori. Pemeriksaan itu dalam rangka memenuhi kredibilitas dan

orisinalitas data, yaitu dengan; (1) membandingkan data hasil wawancara, (2)

membandingkan pendapat umum dengan pribadi, (3) membandingkan situasi

penelitian, (4) membandingkan perspektif berbagai pendapat, (5) membandingkan
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wawancara dengan isi dokumen.

Keempat triangulasi tersebut sering digunakan pengujian melalui sumber lainnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber. Yang dilakukan

oleh peneliti adalah perbandingan dan pengecekan baik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Tujuannya adalah untuk

memverfikasikan atau mengkonfirmasikan. Artinya, mengecek kebenaran data

tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu berlainan dan dengan menggunakan

metode yang berlainan. Teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan

menggunakan sumber data informasi dari kepala sekolah, guru seni musik, dan siswa.

3.73.73.73.7 TeknikTeknikTeknikTeknikAnalisisAnalisisAnalisisAnalisis DataDataDataData

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (Moleong,

1993;103)

Sebelum data dianalisis, data yang diperoleh dari teknik observasi, wawancara

dan dokumentasi diorganisir terlebih dahulu. Data yang ada tersebut digabungkan

kemudian disimpulkan untuk menjelaskan sasaran dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena peneliti ingin

mmendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran seni musik berbasis action

learning di SMA.
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Langkah analisis data meliputi

3.7.13.7.13.7.13.7.1 ReduksiReduksiReduksiReduksi datadatadatadata

Yaitu merangkum data yang berupa uraian panjang dan terinci yang kemudian

memilih topik-topik. Pada saat setelah pengambilan data, peneliti mengorganisasikan

setiap data menurut kategori. Data-data hasil wawancara baik dengan guru seni musik,

kepala sekolah maupun siswa SMA Negeri 1 Ngawi yang dilakukan oleh peneliti

dirangkum menjadi transkrip wawancara yang dipisah-pisahkan menurut topik dan

obyek wawancara. Kemudian untuk data-data hasil observasi oleh peneliti dirangkum

menjadi catatan lapangan. Ada dua kategori catatan lapangan, yang pertama adalah

catatan lapangan pengamatan keadaan umum SMA Negeri 1 Ngawi, dan kedua

adalah catatan lapangan yang berkaitan dengan pembelajaran seni musik.

3.7.23.7.23.7.23.7.2 DeskripsiDeskripsiDeskripsiDeskripsi data,data,data,data,

Yaitu mendeskripsikan data tentang proses pembelajaran seni musik berbasis

action learning di SMA Negeri 1 Ngawi. Peneliti telah memperoleh data melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi dan telah diorganisasikan. Setelah data-data

tersebut terorganisasi, peneliti membuat deskripsi tebal dari data tersebut.

3.7.33.7.33.7.33.7.3 AnalisisAnalisisAnalisisAnalisis data,data,data,data,

Dari deskripsi pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Ngawi, peneliti

melakukan analisa kesesuaian
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3.7.43.7.43.7.43.7.4 PengambilanPengambilanPengambilanPengambilan kesimpulankesimpulankesimpulankesimpulan,

Kesimpulan diambil sejak permulaan perolehan data. Kesimpulan dikembangkan

sejalan denan perkembangan data yang terkumpul.

PengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulan DataDataDataData

PenyajianPenyajianPenyajianPenyajian DataDataDataData

ReduksiReduksiReduksiReduksi DataDataDataData

PenarikanPenarikanPenarikanPenarikan Kesimpulan/verifikasiKesimpulan/verifikasiKesimpulan/verifikasiKesimpulan/verifikasi

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data
Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles & Huberman, 1992)
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BABBABBABBAB 4444

HASILHASILHASILHASILDANDANDANDAN PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

4.14.14.14.1 GambaranGambaranGambaranGambaran umumumumumumumum lokasilokasilokasilokasi penelitianpenelitianpenelitianpenelitian

SMA Negeri 1 Ngawi berada di Jalan A. Yani nomor 45 wilayah dusun Wareng,

Kelurahan Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur. Secara

geografis SMA Negeri 1 Ngawi berada di daerah perbatasan dengan Jawa Tengah

yang terletak di sebelah Timur Sragen, sebelah selatan Bojonegoro, sebelah Utara

Magetan, sebelah Barat Caruban yang berkaitan dengan kondisi wilayah daerah ini

banyak terdapat tanaman kayu jati dan jenis tanaman keras yang lain.

Sebagian kecil siswa SMA Negeri 1 Ngawi berasal dari daerah kota, tetapi

sebagian ekonomi termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah sebagian besar dari

wilayah pinggiran, orang tua siswa kebanyakan petani dan wiraswata yang tingkat

ekonominya termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga kebutuhan

kelengkapan sarana belajar sering kurang mendapat perhatian.

SMA Negeri 1 Ngawi merupakan sekolah umum yang menerapkan kurikulum

KTSP. Dalam kurikulum tersebut salah satu mata pelajarannya adalah Seni Budaya.

Dalam mata pelajaran tersebut terdiri dari Seni Rupa dan Seni Musik hal ini karena

disesuaikan dengan tenaga guru yang ada yang sesuai bidang ajarnya.

40
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Gambar 2. SMANegeri 1 Ngawi tampak depan
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani, 2013)

Minat siswa SMA Negeri 1 Ngawi terhadap mata pelajaran seni musik sangat

baik dan bersemangat. Hal ini terlihat dalam belajar bermain musik yang ada di

sekolah, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler (W.02).

Namun keadaan yang demikian belum diimbangi oleh tersedianya sarana belajar

yang memadai seperti gedung maupun alat musik, terutama alat musik gitar. Sehingga

proses pembelajaran gitar belum seperti yang diharapkan. Alokasi waktu tatap muka

dalam pembelajaran juga merupakan masalah tersendiri, karena hanya dialokasikan 2

jam pelajaran setiap minggunya. Seni musik selain sebagai intrakurikuler juga

sebagai pelajaran ekstrakurikuler yang diajarkan pada sore hari.
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4.1.14.1.14.1.14.1.1 SejarahSejarahSejarahSejarah SMASMASMASMANegeriNegeriNegeriNegeri 1111 NgawiNgawiNgawiNgawi

Gedung SMA 1 Ngawi berdiri pada tahun 1967. Pada masa itu sekolah yang

menggunakan adalah SMA Negeri Ngawi, yang bisa dibilang bahwa sekolah ini

adalah cikal bakal dari SMA N 1 Ngawi yang kita kenal sekarang. Sampai pada tahun

1979, berubah hak penggunaannya oleh SMPP. Namun hal itu hanya berjalan 1 tahun

karena pada tahun 1980, SMPP pindah dan menempati gedung baru. Sedangkan

gedung ini ditempati oleh SMA N 1 Ngawi, resminya pada tanggal 30 Juli 1980

sampai saat ini dengan NO : 0206/ 0/1980 oleh Sekjend Dinas PdanK Bambang

Triantoro atas nama menteri pendidikan dan Kebudayaan Kepublik Indonesia.

Dimulai pada tahun 1980, SMAN 1 Ngawi telah berganti Kepala Sekolah sampai

beberapa kali. Diantaranya: (1) Suyigno Wigno Subroto, (2) Suharno BA, (3)

Kusmartono, (4) Drs Warsun Warsono (5) Drs Harnu Sutomo. (6) Drs Ibnu Hajar, (7)

Drs Suratman, (8) Drs. Ir. H. Heru Yudi Purwanto, M.Sc, (9) Bpk. Drs. Sumantri, (10)

Sukamdi, S.Pd, M.Pd sampai sekarang.

4.1.24.1.24.1.24.1.2 KeadaanKeadaanKeadaanKeadaan guru,guru,guru,guru, karyawan,karyawan,karyawan,karyawan, dandandandan pesertapesertapesertapeserta didikdidikdidikdidik

SMA Negeri 1 Ngawi mempunyai guru yang keseluruhannya berjumlah 66

dengan ratio jenis kelamin 28 orang laki-laki dan 38 orang perempuan. Diantaranya

61 orang merupakan guru tetap atau PNS dan 5 orang merupakan guru tidak tetap.

Tingkat pendidikan guru di SMA Negeri 1 Ngawi berkisar pada jenjang Sarjana (S1)

sebanyak 53 dan Pascasarjana (S2/S1) sebanyak 8 orang.
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Tabel 2. Data guru SMAN 1 Ngawi

No. Tingkat Pendidikan Status Guru Jenis Kelamin Jumlah

GT GTT Laki-laki Perempuan

1. S2/S3 8 - 6 2 8
2. S1 53 5 22 36 58
3. D3/Sarmud - - - - -
4. D2 - - - - -
5. D1 - - - - -
6. ≤ SMA - - - - -

Jumlah 61 5 28 38 66

Karyawan di SMA Negeri 1 Ngawi keseluruhan berjumlah 18 orang dengan ratio

jenis kelamin 10 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Diantaranya 10 orang

merupakan tenaga karyawan tetap dan 8 orang tenaga honorer. Tingkat pendidikan

karyawan Sarjana sebanyak 2 orang, D3 4 orang, lulusan SMA/sederajat 11 orang,

dan SMP 2 orang

Tabel 3. Data Karyawan SMAN 1 Ngawi

No. Tingkat Pendidikan Status Kepeg Jenis Kelamin Jumlah

Tetap Honor Laki-laki Perempuan

1. S3/S2 - - - - -
2. S1 2 - - 2 2
3. D3/Sarmud 3 1 1 3 4
4. D2 - - - - -
5. D1 - - - - -
6. ≤ SMA 1 7 7 3 11
7. SMP 2 - 2 - 2

Jumlah 10 8 10 8 18
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SMA Negeri 1 Ngawi memiliki siswa berjumlah total 857 dengan ratio jenis

kelamin diantaranya 334 siswa laki-laki dan 523 siswa perempuan.

Tabel 4. Data Siswa SMANegeri 1 Ngawi

No. Data Kelas Jumlah Rombel Jumlah Siswa Jumlah

Laki-laki Perempuan

1. Kelas X MIPA 7 86 147 233

Kelas X IS 2 22 31 53

2. Kelas XI IPA 6 56 129 185

Kelas XI IPS 3 50 44 94

3. Kelas XII IPA 6 63 128 191

Kelas XII IPS 3 57 44 101

Jumlah 24 334 523 857

4.1.34.1.34.1.34.1.3 PrestasiPrestasiPrestasiPrestasi

SMA N 1 Ngawi merupakan sekolah unggulan di wilayah kabupaten Ngawi,

Jawa Timur, Hal itu bisa di ungkapkan dari banyaknya prestasi yang telah ditorehkan

dalam perkembanganya. Dalam bidang akademik, selama lima tahun terakhir SMA

Negeri 1 Ngawi meraih angka NEM tertinggi di Kabupaten Ngawi. Angka mengulang

siswa selama 3 tahun terkahir nol persen. Jumlah pendaftar di SMA Negeri 1 Ngawi

selama 5 tahun terakhir di atas 1.100 calon siswa per tahun dengan kuota penerimaan

288 siswa.

Selain prestasi akademik, SMA Negeri 1 Ngawi juga cukup unggul dalam

kejuaraan-kejuaraan di bidang religi, sains, olahraga, dan seni di tingkat kabupaten,
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karesidenan, maupun propinsi. Dalam bidang seni musik khususnya SMA Negeri 1

Ngawi sering menjuarai lomba seperti vokal tuggal, vokal grup, dan paduan suara.

Berikut ini adalah gambar tim paduan suara SMA Negeri 1 Ngawi dalam pembukaan

PORKAB:

Gambar 3. Paduan Suara SMANegeri 1 Ngawi dalam pembukaan PORKAB
(Dokumen: Sukarno Budi Utomo, 2012)

4.1.44.1.44.1.44.1.4 SaranaSaranaSaranaSarana dandandandan PrasaranaPrasaranaPrasaranaPrasarana

Sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Ngawi pada umumnya dapat dikatakan

cukup baik, namun ada beberapa sara prasarana yang terkait dengan pembelajaran

seni musik belum terpenuhi. Sarana prasarana yang dimiliki SMA Negeri 1 Ngawi

antara lain,
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Tabel 5. Sarana dan Prasarana SMAN 1 Ngawi

No. Jenis Ruang Jumlah
Ukuran
P x L
(m2)

Kondisi

Baik Rusak
Ringan

Rusak
Berat

1 Lab. IPA 3 480 1 - -
2 Lab. Bahasa 1 143 1 - -
3 Lab. Komputer 2 144 2 - -
4 Lab. Audio Visual - - - - -
5 R. Kelas 27 1664 24 3 -
6 R. Ketr/Kesenian 1 45 - 1 -
7 R. Perpustakaan 1 162 1 - -
8 R. UKS 1 28 1 - -
9 R. Koperasi 1 20 1 - -
10 R. BP/BK 1 72 1 - -
11 R. Kepala Sekolah 1 44 1 - -
12 R. Guru 1 132 1 - -
13 R. Tata Usaha 1 50 1 - -
14 R. OSIS 1 45 - 45 -
15 Kamar Kecil Siswa 10 84 10 - -
16 Kamar Kecil Guru 3 14 3 - -
17 Gudang 4 120 - 4 -
18 R. Ibadah 1 108 1 - -
19 Dapur 1 27 - 1 -

4.24.24.24.2 PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik BerbasisBerbasisBerbasisBerbasis ActionActionActionAction LearningLearningLearningLearning didididi SMASMASMASMANegeriNegeriNegeriNegeri 1111 NgawiNgawiNgawiNgawi

Sebagian kecil siswa SMA Negeri 1 Ngawi berasal dari daerah kota, tetapi

sebagian berasal dari wilayah pinggiran. Orang tua siswa kebanyakan petani dan

wiraswata yang tingkat ekonominya termasuk kelas ekonomi menengah kebawah,

sehingga kebutuhan kelengkapan sarana belajar sering kurang mendapat perhatian

(W.02).

SMA Negeri 1 Ngawi merupakan sekolah umum yang menerapkan kurikulum

KTSP. Dalam mata pelajaran Seni Budaya terdiri dari Seni Rupa dan Seni Musik hal
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ini karena disesuaikan dengan tenaga guru yang ada yang sesuai bidang ajarnya

(W.02). Minat siswa SMA Negeri 1 Ngawi terhadap mata pelajaran seni musik sangat

baik dan bersemangat. Hal ini terlihat dalam belajar bermain musik yang ada di

sekolah, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler (W.01). Namun keadaan yang

demikian belum diimbangi oleh tersedianya sarana belajar yang memadai seperti

gedung maupun alat musik, terutama alat musik gitar. Sehingga proses pembelajaran

belum seperti yang diharapkan.

Alokasi waktu tatap muka dalam pembelajaran juga merupakan masalah

tersendiri, karena hanya dialokasikan 2 jam pelajaran setiap minggunya. Seni musik

selain sebagai intrakurikuler juga sebagai pelajaran ekstrakurikuler yang diajarkan

pada sore hari.

Mata pelajaran Seni Budaya di sekolah terdiri dari Seni Musik, Seni Rupa, Seni

Tari, Seni Teater dan lain-lain, namun pelaksanaannya di sekolah disesuaikan dengan

situasi dan kondisi maupun kebutuhan sekolah. Pembelajaran Seni Musik di sekolah

siswa harus mengalami langsung pengalaman bermusik. Pengalaman bermusik adalah

penghayatan suatu lagu melalui kegiatan mendengar, bernyanyi, bermain musik,

bergerak mengikuti musik dan membaca musik (Jamalus, 1988: 2). Fakta di lapangan

pada umumnya masih banyak sekolah tingkat SMA yang tidak mempunyai sarana

dan prasarana yang memadai guna pembelajaran musik.

Materi pembelajaran Seni Musik di sekolah meliputi vokal dan instrumen

sedangkan teori sudah lebur di dalamnya. Dalam pembelajaran instrumen musik
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menurut jenisnya terdapat jenis alat musik ritmis, melodis dan harmonis. Dari

berbagai macam jenis alat tersebut gitar termasuk alat musik melodis maupun

harmonis karena instrumen ini dapat dimainkan sebagai melodi maupun sebagai

pengiring dengan akord. Gitar dapat untuk mengiringi semua jenis musik atau lagu,

praktis dan dapat dimainkan di setiap tempat serta mudah perawatannya (W.01)

Pada umumnya pembelajaran gitar di sekolah tingkat SMA mempunyai

permasalahan yang sama yaitu kekurangan alat gitar, terutama di SMA Negeri 1

Ngawi. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran musik gitar berjalan lamban,

permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya

mata pelajaran Seni Budaya terutama Seni Musik oleh pihak sekolah sehingga sarana

pembelajarannya kurang diperhatikan. Alokasi waktu yang kurang mendukung

untuk belajar musik khususnya belajar gitar, karena hanya 90 menit ( satu

kali pertemuan) dalam satu minggu (W.01).

Belajar gitar berarti meningkatkan apresisasi dan kreasi siswa terhadap musik

selain itu dapat memberi manfaat dalam membentuk sikap dan budi pekerti yang

luhur pada diri siswa dan dapat ikut memberikan bekal di hari nanti serta ikut

melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia.

Di wilayah Ngawi, SMA Negeri 1 Ngawi merupakan sekolah yang mampu

mengatasi permasalahan kekurangan alat belajar gitar. Hal ini terungkap pada

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Satuan Kerja Pembinaan Pendidikan Lanjutan

Tingkat Atas tahun 2008 di sanggar PKG SMANegeri 2 Ngawi.
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Berangkat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam proses

pembelajaran gitar di SMA Negeri 1 Ngawi terutama pada kekurangan alat gitar, guru

pengampu mata pelajaran seni musik menyimpulkan bahwa hal ini perlu penyelesaian

dengan segera. Melihat kenyataan tersebut, SMA Negeri 1 Ngawi melakukan

langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan tersebut. Berawal dari sini

muncul gagasan atau ide pembuatan media kamogi yang dapat digunakan sebagai

media dalam proses pembelajaran gitar. Media kamogi dibuat dengan bahan dasar

kayu yang banyak terdapat di daerah ini. Media kamogi dibuat dengan pedoman

sederhana, murah, mudah membuatnya sehingga siswa dapat membuat sendiri di

rumah. Dengan media kamogi tersebut dapat membantu proses pembelajaran gitar di

sekolah.

Media kamogi berwujud sepotong kayu yang dilengkapi senar dan garis fret

serta nut. Kayu berfungsi sebagai tempat jari dalam menekan senar, garis fret

berfungsi membatasi wilayah nada sedangkan nut berfungsi untuk membatasi wilayah

nada dan sebagai landasan senar agar senar sedikit terangkat. Media ini dibuat dengan

prinsip sederhana bentuknya, murah biayanya dan mudah membuatnya. Hal yang

demikian agar anak dapat meniru dan membuat sendiri di rumah. Media ini dalam

proses pembelajaran gitar berfungsi untuk mempelajari penjarian, latihan

melancarkan perpindahan akord dan strumming.

4.2.14.2.14.2.14.2.1 PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik BerbasisBerbasisBerbasisBerbasis ActionActionActionAction LearningLearningLearningLearning

Pembelajaran Seni Budaya khususnya seni musik pada umumnya bertujuan
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untuk menanamkan nilai-nilai estetik pada siswa dan pengembangan yang berupa

domain kognitif yaitu siswa memperoleh pengetahuan tentang dunia sekitarnya,

domain afektif yaitu siswa dapat memperoleh pengetahuan guna mengembangkan

sikap, serta domain psikomotorik yaitu siswa memperoleh pengetahuan tentang

pengembangan ketrampilan.

Tujuan khusus pembelajaran gitar dengan media kamogi ini baru sebatas

mengenalkan, menanamkan kecintaan siswa terhadap bermain gitar, dan memberikan

pengetahuan dan kemampuan ketrampilan dasar tentang gitar. Dari tujuan seperti di

atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada

kemampuan memahami ataupun menguasai materi ketrampilan dasar. Adapun

pengembangan selanjutnya dalam proses belajar merupakan daya kreasi siswa

masing-masing. Guru bertugas memberi motivasi, memberi contoh, mengarahkan dan

membimbing siswa serta menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan agar siswa

selalu termotivasi dan tidak mudah bosan sehingga tidak merasa terbebani dalam

belajar.

Dalam mencapai tujuan diatas maka perlu adanya pedoman yang digunakan

sebagai acuan untuk mencapai hasil yang terarah dan menyasar. Maka dalam rangka

menyusun Program Pengajaran harus sesuai dengan Kurikulum yang sedang dipakai

atau diterapkan. Di SMA Negeri 1 Ngawi menggunakan Kurikulum dengan KTSP

sebagai Pedoman atau Acuan dalam menyusun Program-program pengajaran, dengan

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar serta Indikator yang sesuai dengan
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kamampuan sekolah dangan pertimbangan guru bidang studi yang ada.

Materi pelajaran merupakan bahan ajar yang telah disiapkan dan akan dipelajari.

Materi dalam pembelajaran gitar dengan media kamogi adalah beberapa penjarian

akor mayor misal akord C, akord F, akord G dan beberapa akor minor seperti akord

Dm, akord Em, akord Am serta C7 dan G7 serta strumming. Agar siswa termotivasi

mempelajari akord-akord tersebut, siswa diberi kesempatan menentukan lagu daerah

yang digemari kemudian digunakan sebagai lagu model, kemudian guru

menunjukkan akord yang digunakan sesuai dengan standart kompetensinya, yaitu

Menggelar pertunjukan nusantara di sekolah. Juga dengan Indikator : Memainkan

musik instrumental, memainkan lagu tradisional dan non tradisional. Dan memainkan

musik instrumental memainkan lagu tradisional dan non tradisional.

Dalam pembelajaran gitar dengan media kamogi di SMA Negeri 1 Ngawi

menggunakan metode yang bermacam- macam dan fleksibel. Hal ini dilakukan agar

proses pembelajaran tidak membosankan. Adapun metode yang digunakan yaitu

metode ceramah, metode demontrasi, metode ketrampilam proses dan metode

evaluasi.

Metode ceramah digunakan dalam hal pengenalan alat atau keterangan yang

berhubungan dengan media kamogi. Guna menumbuhkan minat belajar, dalam

ceramah perlu disampaikan tentang tujuan dan manfaat apa yang akan kita pelajari.

Metode demontrasi diperlukan guna memberi contoh penggunaan media kamogi dan

pengenalan bunyi akord yang akan dipelajari serta contoh mengiringi lagu dengan
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alat musik gitar. Metode ketrampilan proses diperlukan guna melibatkan siswa secara

langsung dalam proses pembelajaran dengan menghafal dan mempraktekkan materi

pelajaran. Metode evaluasi diperlukan guna memberikan informasi tentang

kekurangan dan keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.

Alat pelajaran dalam pembelajaran gitar di SMA Negeri 1 Ngawi menggunakan

alat yang berupa gitar, media kamogi dan gambar beberapa akord yang akan

dipelajari serta lagu model, gitar asli berfungsi untuk mengenalkan bunyi akord yang

akan dipelajari dan berfungsi untuk mewakili bunyi akord yang sedang dipelajari.

Media kamogi berfungsi untuk mempelajari penjarian akord sampai perpindahan

akord serta strumming, gambar akord berfungsi untuk acuan dalam penjarian akord

sedangkan lagu model diperlukan sebagai materi dalam mempraktekkan akord-akord

yang telah dipelajari dengan progresi akord sesuai dengan akord yang digunakan

dalam lagu model.

Indikator keberhasilan siswa dalam pembelajaran gitar dengan media kamogi ini

adalah siswa dapat memegang akord dengan posisi penjarian yang benar, siswa dapat

melakukan penjarian beberapa akord dengan sistem berpindah-pindah dengan

tempo tertentu dengan lancar, siswa dapat mengikuti pola strumming pada lagu model,

siswa dapat mengikuti progresi akord pada lagu model, siswa dapat mentransfer dari

penggunaan media kamogi ke gitar yang sesungguhnya dengan mengiringi lagu

model.
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Perencanaan yang dibuat oleh guru mata pelajaran seni musik di SMA Negeri 1

Ngawi telah memenuhi aspek task atau tugas/masalah. Hal ini tercermin dari metode

keterampilan proses yang digunakan oleh guru yang melibatkan siswa secara

langsung dalam proses pembelajaran dengan kegiatan menghafal dan praktek. Guru

juga memberi kesempatan siswa untuk memilih sendiri lagu yang akan dipelajari.

Selain itu dalam indikator pencapaian yang dibuat oleh guru juga menitik beratkan

pada keterampilan siswa dalam bermain gitar.

Aspek thoughtful action atau keseimbangan antara pemahaman dan keterampilan

siswa tercermin pada tujuan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan

memahami ataupun menguasai materi ketrampilan dasar dalam bermain gitar.

Akan tetapi dalam perencanaan ini tidak muncul aspek team hal ini tampak pada

tidak adanya tugas yang dikerjakan secara kelompok dari guru. Dalam hal

perencanaan, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan

perencanaan yang tertulis pada dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

yang diperoleh oleh peneliti. Aktivitas musikal yang tercantum dalam RPP adalah

aransemen lagu daerah, sedangkan dalam pelaksanaan ternyata guru menggunakan

aktivitas bermain gitar dengan menggunakan media kamogi.

4.2.24.2.24.2.24.2.2 PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik BerbasisBerbasisBerbasisBerbasis ActionActionActionAction LearningLearningLearningLearning

Dalam proses pembelajaran gitar dengan media kamogi pada siswa kelas XI di

SMANegeri 1 Ngawi terdapat beberapa tahap, antara lain :
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4.2.2.14.2.2.14.2.2.14.2.2.1 KegiatanKegiatanKegiatanKegiatanAwalAwalAwalAwal

Dalam kegiatan ini guru memperkenalkan alat musik gitar baik secara

organologinya maupun teknik memainkannya. Guru memperkenalkan akord-akord

sederhana seperti C, F, G, Am, Dm, dan Em. Kemudian guru memberi kesempatan

kepada siswa untuk memilih satu lagu daerah dengan akord sederhana, dengan tujuan

supaya mudah dipelajari, mudah dimainkan oleh siswa yang belum memiliki

kemampuan bermain gitar. Guru memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk

memainkan lagu yang di pilihnya dan akan dinilai sebagai nilai pre-test dengan nilai

standar kelulusan minimal 75.

Pada pertemuan ini meskipun lebih banyak penjelasan yang diberikan guru,

sudah ada task/tugas serta aktivitas musikal yang dilakukan, yaitu guru sudah

memberikan kesempatan untuk bermain gitar sebisanya kepada siswa. Semua siswa

baik yang sudah atau belum memiliki kemampuan bermain gitar mendapatkan

pengalaman dalam memainkan alat musik gitar. Akan tetapi karena keterbatasan alat

musik gitar, siswa harus bermain gitar secara individu bergantian. Siswa tidak dapat

belajar bersama-sama secara kelompok dan mengadakan interaksi belajar antar siswa,

sehingga aspek team dalam action learning belum berjalan.

Dalam kegiatan ini pula siswa belum mampu merefleksikan pemahaman baru

mengenai permainan gitar. Hal ini dikarenakan siswa masih mengalami kesulitan

mempelajari alat musik gitar dalam waktu yang singkat. Pada kegiatan ini pula ada

satu hal yang tidak disampaikan oleh guru dalam tahap awal pembelajaran yaitu tidak
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menginformasikan kepada siswa mengenai kompetensi dasar dan indikator yang akan

dicapai. Sehingga beberapa siswa kurang bersungguh-sungguh dalam menerima

pembelajaran.

4.2.2.24.2.2.24.2.2.24.2.2.2 KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan IntiIntiIntiInti

Beberapa tahapan dalam kegiatan inti pembelajaran seni musik berbasis action

learning dengan menggunakan media Kamogi ini antara lain (1) Pengenalan Media

Kamogi, (2) Pengenalan Akord, (3) Penjarian, (4) Latihan perpindahan akord, (5)

latihan strumming, (6) Aplikasi/terapan, (7) Transfer ke gitar yang sesungguhnya.

Untuk lebih lengkap mengenai penjelasan tiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.2.2.14.2.2.2.14.2.2.2.14.2.2.2.1 PengenalanPengenalanPengenalanPengenalanMediaMediaMediaMedia KamogiKamogiKamogiKamogi

Dalam tahap pengenalan media kamogi, guru menjelaskan bahwa media kamogi

merupakan media alternatif dalam pembelajaran gitar di SMA Negeri 1 Ngawi.

Bahan dasar media ini dapat diperoleh dengan mudah karena di wilayah ini banyak

pohon jati maupun jenis kayu yang lain. Media kamogi berbahan dasar potongan

kayu, senar pancing, paku dan spidol atau alat tulis yang lain yang dibentuk seperti

model leher/neck gitar yang berfungsi sebagai media dalam belajar gitar. Bentuk ini

sangat sederhana agar siswa mudah membuatnya. Alat yang digunakan dalam

pembuatan media kamogi adalah gergaji, scrap, hamer atau alat pemukul dan

penggaris. Alat-alat ini juga mudah didapat karena merupakan alat yang hampir

dimiliki di setiap rumah di wilayah ini. Dengan demikian terjangkau oleh siswa dan

sekolah dapat membuat dalam jumlah yang cukup.
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Berdasarkan kalimat yang panjang tersebut disusun sebuah kalimat yang lebih

sederhana sehingga menjadi kalimat “ Kayu Model Gitar “. Kemudian kalimat ini

dibuat akronim. Pada akhirnya kalimat tersebut menjadi sebuah kata “Kamogi”. Kata

tersebut terdiri dari tiga suku kata, yaitu (1) suku kata KaKaKaKa berasal dari kata KayuKayuKayuKayu,,,, ((((2)

suku kata MoMoMoMo berasal dari kata ModelModelModelModel ,,,, ((((3).suku kata GiGiGiGi berasal dari kata GitarGitarGitarGitar....

Kemudian akronim ini digunakan sebagai sebutan media tersebut, karena alat ini

muncul pertama kali dan belum mempunyai nama.

Proses pembuatan kamogi adalah berawal dari kayu balok yang berukuran 40 x 3

x 5 cm dibentuk setengah oval seperti tangkai gitar, kemudian kayu dihaluskan

dengan scap kemudian kayu tersebut diberi garis fret dengan alat tulis bolpoin atau

spidol pada finger board-nya. Khusus nut di kedua ujung kayu dibuat dengan lidi agar

senar agak terangkat. Ukuran antara garis fret yang satu dengan garis fret yang lain

dibuat sama dengan fret gitar yang sesungguhnya, kemudian dipasang paku di kedua

ujung kayu tersebut, masing-masing ujungnya dipasang 6 buah paku kecil yang

berfungsi untuk memasang senar. Setelah paku terpasang semua kemudian dipasang

senar dengan cara diikatkan pada paku-paku tersebut Senar yang digunakan adalah

senar pancing. Kamogi ini mempunyai bagian – bagian sebagai berikut, (1) Finger

board, (2) Fret, (3) Nut, (4) Position Marks.

Finger board merupakan papan kayu yang terdapat pada neck gitar. Kayu ini

berfungsi untuk meletakkan jari - jari tangan kiri pada waktu menekan dawai dan

untuk meletakkan garis Fret



57

Finger Board

Gambar 4. Finger Board

Fret merupakan sejumlah garis yang melintang di penampang papan jari/ finger

board, dengan jarak antar garis sama dengan jarak garis pada gitar yang

sesungguhnya. Garis ini untuk membatasi wilayah nada pada penampang papan jari

(pada gitar yang asli memakai logam). Fret di kedua ujung kayu menggunakan batang

lidi, agar senar sedikit terangkat

Garis Fret

Gambar 5. Garis Fret

Nut pada media kamogi menggunakan pangkal batang lidi yang ditempelkan

pada ujung finger board yang berfungsi untuk penyangga senar agar senar sedikit

terangkat. Nut pada media kamogi tidak dibuat alur. Nut pada gitar yang sebenarnya

berupa tulang pipih yang berbentuk empat persegi panjang, berwarna putih, berfungsi

sebagai penyangga dawai gitar. Nut ini mempunyai 6 buah alur dimana setiap alur

lebarnya disesuakan dengan besarnya dawai gitar. Lebar Nut pada umumnya kira-

kira 25 mm.
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Nut

Gambar 6. Nut

Position Marks merupakan kolom-kolom pada finger board yang dibatasi oleh

garis fret, pada media kamogi hanya dibuat secukupnya saja yaitu 4 sampai 6

kolom.Pada gitar yang sebenarnya dihitung dari nut sampai lubang suara (resonansi)

terdapat 19 atau 20 kolom.

Position Marks/Marcas

Gambar 7. Position Marks/Marcas

Berikut ini merupakan bentuk media kamogi secara konkrit:

Gambar 8. Pengenalan Media Kamogi
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani, 2013)
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Setelah menjelaskan mengenai bagian-bagian dari media kamogi, guru mulai

menjelaskan fungsi media kamogi. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa media

kamogi merupakan media alternatif yang berfungsi sebagai media untuk mempelajari

akord gitar pada tahap mempelajari penjarian akord dan mempelajari penjarian

akord dengan sistem berpindah-pindah dengan tempo tertentu, yang bertujuan

melancarkan penjarian akord serta strumming yaitu pola genjrengan. Media ini tidak

berbunyi sehingga dalam proses pembelajaran gitar tetap memerlukan satu alat gitar

yang sesungguhnya. Gitar ini untuk menghasilkan bunyi akord yang berfungsi

mewakili bunyi akord yang sedang dipelajari. Setelah lancar menggunakan media

kamogi, siswa baru dialihkan pada alat gitar yang sesungguhnya.

Karena media ini dibuat dengan prinsip sederhana bentuknya, murah biayanya

dan mudah membuatnya, guru kemudian meminta siswa untuk dapat meniru dan

membuat sendiri di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya untuk

diambil nilai afektif.

Dalam tahapan ini guru menjelaskan dengan metode ceramah dan demonstrasi

sesekali siswa mengajukan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan siswa terhadap

media kamogi. Atau sesekali guru yang mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi

siswa agar lebih antusias dengan media kamogi. Hal yang tidak kalah penting yang

perlu disampaikan kepada siswa adalah tujuan dan manfaat mempelajari gitar, karena

hal ini dapat membangkitkan minat siswa untuk mempelajari gitar.

Guru menghadirkan task/tugas dalam bentuk instruksi untuk membuat media
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kamogi. Melalui media kamogi ini guru tampak berupaya untuk menghadirkan media

alternatif agar siswa tetap bisa mendapatkan pengalaman belajar bermain gitar secara

maksimal. Keterbatasan alat musik gitar bukan merupakan hambatan untuk

menerapkan konsep learning by doing. Selanjutnya siswa dapat belajar secara

berkelompok dengan sesama siswa untuk membangun pemahaman melalui interaksi

dalam team.

4.2.2.2.24.2.2.2.24.2.2.2.24.2.2.2.2 TahapTahapTahapTahap PengenalanPengenalanPengenalanPengenalan BunyiBunyiBunyiBunyiAkordAkordAkordAkord

Dalam tahap ini guru mendemontrasikan serta memperdengarkan dengan

membunyikan bermacam- macam jenis akord gitar, sebagai contoh akord C Mayor, F

Mayor, G Mayor, A minor, D minor, E minor, C7, G7. Setelah ini siswa diberi contoh

penggunaan akord dalam mengiringi sebuah lagu yang sederhana, hal ini dilakukan

guna memotivasi siswa dengan memberi contoh langsung penggunaan akord yang

akan dipelajari.

Gambar 9. Mengenalkan akord dan bunyinya
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani)
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Aktivitas musikal yang nampak pada kegiatan ini adalah aktivitas menyimak dan

mendengarkan akord. Dengan demonstrasi yang dilakukan guru dengan memainkan

beberapa akord, pemahaman siswa mengenai akord mulai terbentuk. Kemudian

setelah guru memainkan progresi akord sebuah lagu, dan disertai menyanyikan lagu

tersebut, siswa mulai terbentuk pemahaman mengenai fungsi akord.

Dalam kegiatan ini guru menghadirkan task dengan memberi kesempatan siswa

untuk menyimak dan mendengarkan akord. Siswa menyimak secara bersama-sam

dalam satu team besar (kelas). Dari kegiatan tesebut masing-masing siswasiswa

mulai dapat merefleksikan pemahaman baru berupa pemahaman mengenai fungsi

akord.

4.2.2.2.44.2.2.2.44.2.2.2.44.2.2.2.4 TahapTahapTahapTahap PenjarianPenjarianPenjarianPenjarian

Dalam tahap ini siswa mulai diaktifkan dengan melakukan penjarian dari setiap

akord dengan mengikuti contoh pada gambar akord atau petunjuk guru. Dalam tahap

ini guru harus aktif memeriksa posisi atau tempat jari- jari siswa agar tidak salah

dalam menekan senar. Dalam tahap penjarian ini yang perlu diperhatikan adalah

posisi jari dan sikap jari dalam menekan senar pada finger board. Berikut adalah

contoh penjarian akord G Mayor:
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Gambar 10. Contoh penjarian akord G Mayor
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani, 2013)

Dalam berlatih gitar dengan media kamogi tidak dituntut harus dengan posisi

tertentu, semuanya terserah pada kemauan siswa sendiri, bisa dengan posisi duduk

maupun berdiri. Yang terpenting dalam berlatih memainkan gitar dengan media

kamogi adalah keharmonisan dalam penggunaan jari tangan kanan dan jari tangan kiri

dalam menekan senar dan strumming. Dalam proses pembelajarannya siswa

disarankan agar tangan kanan dan tangan kiri bergerak aktif seolah-olah

menggunakan gitar yang sebenarnya. Hal ini penting karena untuk melatih kelenturan

atau keluwesan tangan dalam bermain gitar yang sesungguhnya. Tangan kiri biasanya

untuk menekan senar pada papan atau finger board. Senar ditekan dengan jari

telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Ibu jari digunakan untuk menyangga

bagian belakang finger board.

Dalam tahap ini siswa mulai menampakkan keterlibatan secara aktif dalam

pembelajaran. Guru menghadirkan task/tugas dalam bentuk latihan penjarian yang

dilakukan siswa. Siswa mempelajari penjarian gitar dalam sebuah team besar yang
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memungkinkan siswa mengadakan interaksi antarsesamanya. Konsep learning by

doing mulai berjalan, meskipun belum sepenuhnya. Karena siswa masih asing dengan

pembelajaran gitar dengan media kamogi.

4.2.2.2.54.2.2.2.54.2.2.2.54.2.2.2.5 TahapTahapTahapTahap LatihanLatihanLatihanLatihan PerpindahanPerpindahanPerpindahanPerpindahanAkordAkordAkordAkord

Setelah siswa mengenal beberapa macam dan jenis akord, siswa melakukan

penjarian beberapa akord dengan sistem berpindah-pindah dengan tempo tertentu.

Dalam tahap ini bertujuan melancarkan penjarian beberapa akor dengan penjarian

yang benar dengan sistem berpindah-pindah:

Berikut ini contoh urutan progresi perpindahan akord.

((((1)1)1)1) CCCC ------------ AmAmAmAm ---Em---Em---Em---Em ---Am---C---Am---C---Am---C---Am---C
((((2)2)2)2) C-----C7----C-----C7----C-----C7----C-----C7---- FFFF ------Dm------Dm------Dm------Dm --G-----G-----G-----G--- G7G7G7G7 ---------------- CCCC
((((3)3)3)3) Am---CAm---CAm---CAm---C ------------ -C7----F-C7----F-C7----F-C7----F -----Dm-----Dm-----Dm-----Dm --G-----G7----C----Am--G-----G7----C----Am--G-----G7----C----Am--G-----G7----C----Am
((((4)4)4)4) C-----Em-----F---C-----Em-----F---C-----Em-----F---C-----Em-----F--- -G------Am---G------Am---G------Am---G------Am-- -C-----G----G7-----C-C-----G----G7-----C-C-----G----G7-----C-C-----G----G7-----C

Pada saat siswa berlatih perpindahan akord, guru memainkan akord yang sama

seperti dimainkan siswa dengan menggunakan gitar sesungguhnya. Hal ini

dikarenakan media kamogi yang digunakan siswa tidak dapat menghasilkan bunyi

akord. Oleh karena itu guru ikut bermain bersama dengan gitar yang bertujuan untuk

memberikan bayangan bunyi akord tersebut kepada siswa.

Task yang dihadirkan guru dalam kegiatan ini tercermin pada dua aktivitas

musikal yang dilakukan siswa, yaitu melatih perpindahan akord pada tangan kiri

dengan media kamogi serta mendengarkan bunyi akord yang dimainkan oleh guru.

Kegiatan team dalam tahapan ini tampak pada kerjasama antara kelompok besar
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siswa yang melatih perpidahan akord dan permainan gitar oleh guru yang saling

melengkapi satu sama lain. Kedua aktivitas tersebut terjadi dalam waktu yang

bersamaan. Kegiatan ini menstimulasi siswa untuk memiliki imajinasi musik dalam

pikirannya yang melengkapi adanya thoughtful action sehingga memunculkan

pemahaman siswa mengenai progresi akord.

4.2.2.2.64.2.2.2.64.2.2.2.64.2.2.2.6 TahapTahapTahapTahap LatihanLatihanLatihanLatihan RitmikRitmikRitmikRitmik (Strumming)(Strumming)(Strumming)(Strumming)

Dalam latihan strumming ini diberikan gambaran tentang bermacam macam pola

ritmik yang dilengkapi dengan pola gerakan tangan. Materi latihan strumming ini

dengan sukat 4/4, irama dengan berbagai macam pola. Pola ini disesuaikan dengan

lagu model yang akan diiringi.

Dalam latihan ini siswa tampak lebih aktif dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Guru menghadirkan task dalam bentuk kegiatan latihan strumming dengan

bermacam-macam pola ritmik pada tangan kanan, dan disertai dengan perpindahan

akord pada tangan kiri. Kedua tangan baik kanan maupun kiri tampak beraktivitas.

Kegiatan dalam tahapan ini juga masih menggunakan kerjasama antara guru dan

siswa untuk melengkapi kekurangan bunyi pada media yang digunakan oleh siswa.

Thoughtful action dalam tahap ini menghasilkan pengetahuan yang diperoleh siswa

berupa pemahaman pola ritme.

4.2.2.2.74.2.2.2.74.2.2.2.74.2.2.2.7 TahapTahapTahapTahapAplikasi/TerapanAplikasi/TerapanAplikasi/TerapanAplikasi/Terapan

Dalam tahap ini diberikan latihan mengiringi contoh lagu model yang

menggunakan akord sederhana. Akord yang digunakan ditulis pada teks lagu,
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kemudian siswa bernyanyi bersama sambil memainkan akord dengan progresi

seperti pada teks, permainan tersebut diikuti dengan gitar yang sesungguhnya, suara

gitar ini berfungsi untuk mewakili bunyi akord yang sedang dimainkan.

Gambar 11. Contoh lagu model dalam tahap aplikasi
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani, 2013)

Setelah hafal perpindahan atau progresi akord pada lagu tersebut. Dicoba dengan

teks lagu yang tidak ada akordnya, kemudian dicoba dengan lagu yang lain yang lebih

variatif akordnya. Lagu yang digunakan dalam tahap ini adalah lagu daerah yang

dipilih sendiri oleh siswa. Hal ini bertujuan agar siswa lebih bersemangat dalam

mengikuti pelajaran. Tetapi sesekali guru memberikan contoh lagu lain yang juga

cukup familiar bagi siswa, sehingga meskipun bukan pilihannya sendiri, siswa tetap

dapat aktif menyimak.
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Berikut merupakan foto siswa yang sedang melakukan kegiatan aplikasi:

Gambar 12. Siswa memainkan akord sambil bernyanyi
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani)

Aktivitas musikal yang muncul dalam tahapan ini adalah siswa bermain gitar

baik penjarian akord maupun strumming, bernyanyi, dan mendengarkan suara iringan

gitar yang dimainkan oleh guru, seolah bunyi tersebut dihasilkan oleh media kamogi

yang dimainkannya. Dalam kegiatan ini siswa tampak lebih aktif dan dari kegiatan

sebelumnya. Dimungkinkan karena adanya aktivitas bernyanyi yang menyertai.

Guru menghadirkan task/tugas dalam bentuk lagu model yang dimainkan oleh

siswa. Dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa mampu mengaplikasikan teknik

permainan gitar serta posisi-posisi akord yang telah dipelajarinya untuk mengiringi

lagu. Peneliti sudah menemukan adanya pembelajaran dalam team/kelompok besar

(satu kelas), akan tetapi sejauh tahapan ini peneliti belum menemukan pembelajaran

yang dilakukan secara kelompok kecil yang beranggotakan 4-8 orang saja. Team kecil

dengan materi lagu model yang berbeda akan memaksimalkan pembelajaran dengan

menggunakan beragam lagu model.
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Dalam tahapan ini penyertaan aktivitas bernyanyi juga melengkapi aspek

thoughtful action, yang membentuk pemahaman siswa mengenai fungsi akord

sebagai pengiring lagu model disamping pemahaman mengenai akord itu sendiri.

4.2.2.84.2.2.84.2.2.84.2.2.8 TahapTahapTahapTahap TransferTransferTransferTransfer kekekeke GitarGitarGitarGitar yangyangyangyang sesungguhnyasesungguhnyasesungguhnyasesungguhnya

Setelah melewati tahapan-tahapan diatas dengan baik, dalam tahap berikut ini

sudah tidak menggunakan media kamogi, tetapi menggunakan gitar yang

sesungguhnya. Sampai pada tahap ini perhatian di tujukan pada penjarian dan mutu

suara. Untuk menghasilkan suara yang nyaring secara teknis dapat dilakukan sebagai

berikut: (1) Jari menekan senar dengan posisi yang benar, tidak menyentuh senar

yang lain, (2) Jari menekan senar dengan kuat pada finger board, (3). Kuku jari

tangan kiri diusahakan tidak terlalu panjang, supaya tidak mengganggu ketika

menekan senar, (4) Kuku tangan kanan dibiarkan agak panjang untuk memetik

maupun strumming, atau bisa juga menggunakan pick.

Tahap ini guru menghadirkan task/tugas dengan memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mencoba memainkan lagu model yang telah dipelajari dengan

menggunakan gitar yang sesungguhnya secara bergantian. Siswa kembali

mendapatkan pengalaman memainkan alat musik yang sesungguhnya dengan

pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya melalui media kamogi, sehingga dalam

penyesuaian ke gitar yang sesungguhnya siswa tidak memerlukan waktu yang cukup

lama. Karena siswa telah berlatih secara mental melalui media kamogi. Terbukti

dengan banyaknya siswa yang mampu memainkan lagu dengan suara yang nyaring.
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4.2.2.34.2.2.34.2.2.34.2.2.3 KegiatanKegiatanKegiatanKegiatanAkhirAkhirAkhirAkhir dandandandan EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi

Dalam kegiatan akhir ada beberapa kegiatan yang dilakukan baik guru maupun

siswa, antara lain (1) guru maupun siswa melakukan refleksi mengenai nilai yang

diperoleh dan ditanamkan dari kegiatan pembelajaran, (2) Guru melakukan penilaian

atau evaluasi terhadap hasil pembelajaran siswa.

Guru dan siswa secara besama merefleksikan apa yang telah dipelajari,

pemahaman baru apa yang diperoleh, prinsip-prinsip umum yang baru apa yang telah

ditemukan serta ketrampilan dan pengetahuan baru apa yang diperoleh. Siswa juga

mampu merefleksikan nilai-nilai yang terkandung selama pembelajaran seperti kerja

keras, jujur dan saling menghargai.

Evaluasi diperlukan guna mendapakan informasi tentang hal-hal yang telah

dilakukan oleh siswa baik yang berupa kesalahan maupun hal-hal yang benar.

Kesalahan siswa perlu diinformasiakan agar siswa tidak mengulang lagi, demikian

halnya dengan kebenaran perlu diinformasikan agar ditirukan oleh siswa yang lain

dan ditingkatkan.

Evaluasi atau penilaian dilaksanakan dengan dua cara, yaitu penilaian test dan

non-test. Penilaian test dibagi menjadi dua yaitu pre-test pada tahap awal kegiatan

dan post test pada akhir kegiatan. Penilaian non test berupa penilaian dari hasil tugas

membuat media kamogi. Selain menilai hasil pembuatan media kamogi, penialaian

tersebut lebih ditekankan pada penilaian afektif atau sikap dengan pertimbangan

ketepatan waktu mengumpulkan.
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Sebelum pembelajaran gitar dimulai lebih lanjut diadakan pre-test berupa unjuk

kerja permainan gitar, hal ini dilakukan guna mengetahui pengetahuan dan

kemampuan dasar siswa tentang alat musik gitar. Selain pre-test evaluasi juga

ditekankan pada selama proses pembelajaran dan pada akhir tahap pembelajaran.

Berikut ini merupakan contoh tabel penilaian pre-test yang digunakan:

Tabel 6. Format nilai Pre-Test

No Nama SKB KB C B SB

KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan ::::
SKM ( Standart Ketuntasan minimal ) = 7,5
SKB ( Sangat Kurang Baik ) : dengan nilai > 50
KB ( Kurang Baik ) : dengan nilai 50 - 59
C ( Cukup ) : dengan nilai 60 - 75
B ( Baik ) : dengan nilai 76 - 85
SB ( Sangat Baik ) : dengan nilai 86 – 100

Pada tahap akhir pembelajaran kegiatan penilaian juga dilaksanakan dengan

penilaian unjuk kerja bermain gitar. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran yang

berbasis action learning, hendaknya juga menggunakan aktivitas musikal sebagai

kegiatan untuk penilaian.

Dalam penilaian post test format penilaian terbagi lagi menjadi dua kelompok,

yaitu (1) format penilaian untuk tangan kiri, dan (2) format penilaian untuk tangan

kanan. Penilaian tangan kiri meliputi penjarian akord C, F, G, Am, Em, Dm, C7, dan

G7. Sedangkan format penilaian tangan kanan meliputi penilaian strumming dan

petikan jari P I MA. Berikut ini merupakan contoh format penilaian post test:
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Tabel 7. Format Penilaian Post-test untuk Tangan Kanan

No Nama Nilai KetStrumming Jari P I MA

Tabel 8. Format penilaian post-test untuk tangan kiri

No Nama
Posisi Akord

Jumlah
Skor Nilai

C F G C7 G7 Am Dm Em

Keterangan :
Skor maksimal untuk tiap posisi akord : 4
Konversi skor ke nilai : Jumlah skor perolehan x 100

Jumlah skor maksimal

Dalam kegiatan evaluasi ini sudah jelas aspek task dalam action learning sudah

terpenuhi. Karena guru menggunakan tugas berupa unjuk kerja yang melibatkan

pengalaman bermain musik siswa secara langsung, sebagai kegiatan penilaian. Aspek

team dalam kegiatan ini tidak tampak. Karena tugas-tugas dalam penilaian bersifat

individu. Belum ada tugas yang dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil.

Sedangkan aspek thoughtful action telah tercapai dengan kemampuan siswa dalam

merefleksikan pemahaman yang mereka peroleh.

4.2.34.2.34.2.34.2.3 KendalaKendalaKendalaKendala dalamdalamdalamdalam PenerapanPenerapanPenerapanPenerapan PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran SeniSeniSeniSeni MusikMusikMusikMusik BerbasisBerbasisBerbasisBerbasis ActionActionActionAction

LearningLearningLearningLearning

Berdasarkan wawancara dan pengamatan dalam proses pembelajaran seni musik

berbasis action learning yang menggunakan gitar dengan media Kamogi pada kelas

XI di SMA Negeri 1 Ngawi mengalami kendala- kendala yang terjadi selama proses
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pembelajaran berlangsung. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain :

4.2.4.14.2.4.14.2.4.14.2.4.1 FaktorFaktorFaktorFaktor SiswaSiswaSiswaSiswa

Siswa merupakan subjek didik, artinya sebagai individu yang sedang mengalami

proses pembelajaran. Untuk itu dalam proses belajar mengajar, kegiatan siswa perlu

mendapatkan perhatian dan pengawasan dari guru. Karena dalam proses

pembelajaran yang sedang berlangsung kadang siswa tidak berkonsentrasi pada

materi tersebut. Maka guru perlu mencari jalan keluar supaya siswa dapat

berkonsentrasi dalam menerima materi, agar hasil pembelajaran dapat tercapai.

4.2.4.24.2.4.24.2.4.24.2.4.2 FaktorFaktorFaktorFaktor GuruGuruGuruGuru

Guru sangat berperan dalam setiap proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Utamanya apabila guru kurang memperhatikan waktu dalam proses pembuatan media

Kamogi atau kurang terencanakan, maka hasilnya akan menjadi kurang efektif.

Apabila kurang memahami konsep pembuatan sampai pemakaian alat Kamogi, media

ini menjadi sangat kurang bermakna (kurang mempunyai arti).

4.2.4.34.2.4.34.2.4.34.2.4.3 FaktorFaktorFaktorFaktorAlatAlatAlatAlat

Kekurangan alat musik gitar menjadi kendala utama dalam pembelajaran. Akan

tetapi hal tersebut dapat teratasi dengan media kamogi. Beberapa kendala juga

muncul dari media kamogi, yang antara lain (1) fingerboard, (2) fret, (3) nut, (4)

Marcas/marks.

Apabila fingerboard panjangnya kurang dari 40 cm, maka akan mengganggu



72

dalam proses latihan posisi. Apabila bentuk fingerboard kotak akan menghambat

dalam latihan prigresi akor, karena tangan kiri ketika bergerak akan tersangkut kayu

fingerboard. Ukuran Fret yang tidak sesuai dengan lebar ukuran standar

Kamogi atau Neck gitar yang sesungguhnya, akan mengakibatkan gangguan dalam

fingering untuk membuat posisi akor. Pemasangan Nut yang terlalu tinggi

mengakibatkan gangguan dalam berlatih fingering. Karena terlalu jauh jarak antara

fingerboard dengan senar. Pemasangan Nut yang terlalu rendah mengakibatkan

gangguan dalam berlatih fingering. Karena mengakibatkat sentuhan senar pada jari

kurang berdampak atau kurang terasa pada syaraf jari tangan kiri, sewaktu menekan

senar. Marcas yang terlalu lebar akan mengganggu dalam penjarian akor apalagi yang

jari-jarinya pendek. Apabila terlalu sempit akan mengganggu dalam penjarian akor.

Untuk yang ukuran jarinya panjang.

Selain itu, media kamogi tidak dapat menghasilkan bunyi yang sama dengan gitar.

Oleh karena hal tersebut dalam pembelajaran, guru harus selalu menyertai dengan

memainkan gitar agar siswa mempunyai gambaran-gambaran bunyi akord yang

dipelajarinya.

4.2.4.44.2.4.44.2.4.44.2.4.4 FaktorFaktorFaktorFaktor PenjarianPenjarianPenjarianPenjarian

Beberapa kendala pembelajaran gitar dengan media kamogi ini juga muncul pada

penjarian baik tangan kiri maupun kanan. Jika jari-jari tangan kiri menekannya senar

kurang atau kuat, hasilnya menjadi tidak maksimal. Jika jari 1,2,3,4 tangan kiri kaku,

hasilnya juga kurang maksimal. Jika jari tangan kiri ada kukunya, akan sangat



73

mengganggu sekali dalam proses fingering.

Sedangkan untuk tangan kanan, apabila siswa kurang memahami ritme, maka

waktu proses strumming berlangsung akan terkendala dengan ketuakan (tempo) yang

tidak pas. Sehingga hasil ritme kedengaran tidak rata. Untuk jari P.I.M.A yang kaku

akan mengganggu dalam proses latihan memainkan lagu denga teknik petikan.
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BABBABBABBAB 5555

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

5.15.15.15.1 KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan pembelajarann seni musik berbasis Action Learning di SMA Negeri 1

Ngawi dari tiga hal yang dikaji yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, guru

sudah melaksanakan dalam hal pelaksanaan dan penilaian. Dalam hal perencanaan,

terdapat ketidaksesuaian yg tercermin pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Proses pembelajaran action learning berpusat pada kegiatan bermain gitar

dengan menggunakan media kamogi melalui beberapa tahap yaitu: tahap pengenalan

alat, tahap pengenalan macam dan jenis bunyi akord, tahap penjarian, tahap latihan

perpindahan akord, tahap latihan ritmik atau strumming, tahap aplikasi atau terapan,

dan tahap transfer ke gitar yang sesungguhnya. Dalam pembelajaran ini aktivitas

musikal utama yang digunakan adalah bermain alat musik gitar. Namun ada beberapa

aktivitas musikal lainnya yang menunjang seperti bernyanyi, dan mendengarkan. Hal

ini dikarenakan media kamogi yang digunakan tidak menghasilkan bunyi seperti

halnya gitar. Dalam menggunakan media kamogi siswa juga dituntut untuk

melakukan mental practicing di mana mereka bermain dengan kamogi dan

mendengarkan serta membayangkan bunyi akord dari gitar.

Kendala yang muncul dari siswa adalah minat dan konsentrasi siswa yang kurang

dalam belajar gitar dengan media kamogi akan sangat berpengaruh sekali dalam
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ketercapaian proses belajar mengajar. Sedangkan kendala yang muncul dari faktor

pendidik adalah kurangnya pengertian konsep dalam proses pembuatan dan

pemahaman konsep pemakaian media kamogi akan menjadi kurang efektif dan

kurang mempunyai makna. Serta faktor penjarian muncul dari jari-jari tangan kiri

yang kaku dan ada kukunya akan sangat mengganggu dalam latihan fingering

maupun proses latihan akord, serta jari-jari tangan kanan yang kaku akan

mengganggu latihan struming maupun dalam latihan teknik petikan.

Faktor-faktor utama dalam action learning yang meliputi task, team, serta

thougful action telah dilaksanakan dalam pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1

Ngawi. Hal tersebut tercermin dengan adanya tugas-tugas yang diberikan guru

dengan melibatkan keaktifan siswa melakukan kegiatan-kegiatan musik dalam

pembelajaran. Kekurangan terdapat pada aspek team, yang dalam pelaksanaannya

belum ada tugas dalam kelompok-kelompok kecil untuk memaksimalkan

pembelajaran. Thoughtful action tercapai dengan adanya kemampuan siswa

merefleksikan pemahaman apa yang telah didapatnya.

5.25.25.25.2 SaranSaranSaranSaran

Saran dari peneliti bagi guru, dalam hal perencanaan hendaknya disesuaikan

dengan pelaksanaan agar pembelajaran tampak terprogram dengan baik. Dalam hal

pelaksanaan guru sebaiknya memaksimalkan semua pendekatan dengan aktivitas

musikal dalam pembelajaran seni musik, terutama untu membentuk tim-tim kecil

dengan tugas yang berbeda agar memperoleh pemahaman yang beragam. Sedangkan

dalam hal penilaian, hendaknya guru lebih terperinci dalam membuat kriteria
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penilaian agar tampak terlihat tercapai atau tidaknya indikator pembelajaran.

Bagi siswa, hendaknya mencoba semua aktivitas musikal untuk menambah

pemahaman mengenai musik, mengembangkan keterampilan musik, dan sebagai

aktualisasi diri secara positif.
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LampiranLampiranLampiranLampiran 1111

INSTRUMENINSTRUMENINSTRUMENINSTRUMEN PENELITIANPENELITIANPENELITIANPENELITIAN

A. PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak geografis

2. Sarana Prasarana

3. Observasi Pembelajaran yang meliputi

a. Aktivitas musikal yang digunakan dalam pembelajaran pada saat

dilaksanakan observasi.

b. Lagu yang digunakan untuk kegiatan musikal tersebut.

c. Media/alat yang digunakan guru dalam kegiatan tersebut.

d. Pembahasan yang akan disampaikan guru melalui kegiatan musikal

tersebut.

e. Teknik penilaian yang digunakan guru.

f. Aspek-aspek yang dinilai dari kegiatan musikal.

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah singkat berdirinya SMANegeri 1 Ngawi

2. Data struktur organisasi sekolah

3. Data tenaga pengajar dan karyawan

4. Perangkat Pembelajaran (silabus, RPP, Media Pembelajaran)
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5. Foto kegiatan pembelajaran seni musik dengan aktivitass musikal.

C. WAWANCARA DENGAN GURU SENI MUSIK SMAN 1 NGAWI

1. Aktivitas musikal yang digunakan dalam pembelajaran seni musik.

(mendengarkan musik, bernyanyi, bermain alat musik, bergerak mengikuti

musik, membaca musik, berkreasi dengan musik)

2. Langkah-langkah aktivitas musikal.

3. Alat musik yang digunakan dalam aktivitas bermain alat musik. (jika

aktivitas yang disebutkan bermain alat musik)

4. Kegiatan dalam berkreasi dengan musik, menciptakan karya musik atau

mengaransir. (jika yang disebutkan berkreasi dengan musik)

5. Lagu-lagu yang digunakan dalam aktivitas musik.

6. Tugas yang diberikan oleh guru dalam aktivitas musikal.

7. Pelaksanaan tugas aktivitas musikal oleh siswa dilakukan secara individu atau

kelompok.

8. Pokok bahasan/kompetensi dasar yang disampaikan guru melalui aktivitas

musikal.

9. Teknik penilaian yang digunakan guru.

10. Aspek-aspek yang dinilai dari kegiatan musikal tersebut.

11. Alasan memilih kegiatan musikal yang dilakukan.

12. Manfaat yang diperoleh dari aktivitas musikal yang telah dilakukan selama

ini.

13. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan aktivitas musik.
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DRAFTWAWANCARA DENGAN GURU SENI MUSIK

1. Aktivitas musikal apakah yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran seni

musik?

2. Bagaimana langkah-langkah Bapak/Ibu dalam menerapkan aktivitas musikal pada

pembelajaran seni musik?

3. Alat musik apa yang digunakan dalam aktivitas musikal? (jika yang disebutkan

adalah bermain alat musik)

4. Lagu apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam aktivitas musik tersebut?

5. Tugas apa yang Bapak/Ibu berikan kepada siswa dalam aktivitas musikal, dan

bagaimana pelaksaannya? Apakah secara individu atau berelompok?

6. Bagaimanakah teknik penilaian yang digunakan untuk kegiatan tersebut? Aspek

apa saja yang Bapak/Ibu nilai?

7. Pokok bahasan/kompetensi dasar apa yang Bapak/Ibu sampaikan melalui aktivitas

musikal?

8. Mengapa Bapak/Ibu memilih aktivitas musik tersebut untuk diterapkan dalam

pembelajaran?

9. Manfaat apakah yang diperoleh dari aktivitas musikal tersebut?

10. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam menerapkan aktivitas musik

tersebut dalam pembelajaran?
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LampiranLampiranLampiranLampiran 2222

TRANSKRIPTRANSKRIPTRANSKRIPTRANSKRIPWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARA

W.01W.01W.01W.01

Topik : Pendekatan pembelajaran seni musik

Responden : Sukarno Budi Utomo, S.Pd

Hari/Tanggal : 18 Juli 2013

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang tamu SMANegeri 1 Ngawi

*Ket : P (Peneliti), R (Responden)

P : Pendekatan pengajaran yang seperti apa yang Bapak gunakan dalam

pembelajaran seni musik di SMANegeri 1 Ngawi ini?

R : Selama ini dalam pembelajaran seni musik saya banyak menggunakan

pendekatan yang berpusat pada siswa, agar siswa mempunyai kesempatan untuk

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Saya berikan kegiatan-kegiatan atau

praktek yang sekiranya bisa membangun pemahaman siswa secara utuh. Mungkin

pendekatan yang saya gunakan lebih mengarah kepada pendekatan kostruktivisme.

P : Jadi bisa dikatakan juga pembelajaran yang berbasis aktivitas musikal

begitu Pak?

R : Ya betul... Bisa diatakan seperti itu...

P : Lalu aktivitas bermusik atau praktek musik apa saja yang sering Bapak
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gunakan dalam pembelajaran?

R : Banyak sekali Mbak, biasanya saya variasikan tiap tahun ajaran, seperti

bermain gitar dengan media KAMOGI, mencipta lagu dan membuat video klip,

aktivitas bernyanyi atau vokal, pentas musik dari yang moderen, tradisional hingga

kotemporer, tetapi yang paling sering dan bisa dikatakan rutin adalah bermain gitar

dan membuat kamogi dan membuat video klip, kedua kegatan tersebut biasanya saya

gunakan sebagai tugas akhir semester. Kalau sekarang ini kegiatan pembelajarannya

bermain gitar dengan media kamogi

P : Bermain gitar dengan media KAMOGI Apa itu KAMOGI Pak?

R : Kegiatan utama bermain gitar, namun karena di SMA Negeri 1 Ngawi

ini mempunyai keterbatasan sarana penunjangnya yaitu gitar, alokasi waktu pelajaran

hanya 90 menit dan tidak semua siswa mempunyai gitar maka pada tahun 2007 saya

membuat ide KAMOGI yang merupakan singkatan dari "Kayu Model Gitar". Saya

mengajak para siswa untuk membuat replika bagian neck gitar yang kemudian akan

mereka pakai untuk latihan posisi-posisi akord sebelum penilaian menggunakan gitar

asli. Saya buat media ini dengan prinsip sederhana, mudah, dan murah.

P : Mengapa Bapak memilih alat musik gitar untuk pembelajaran? Mengapa

tidak recorder misalnya, yang mungkin terjangkau untuk dimiliki semua siswa?

R : Pertama, karena recorder kan sudah banyak, rata-rata siswa dari SMP

sudah pernah di ajarkan. Kedua gitar bisa dimainkan secara melodis dan harmonis

Mbak, gitar dapat mengiringi semua jenis musik atau lagu, praktis dapat dimainkan di

mana saja, dan minat anak-anak sangat tinggi.
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P : Kalau saya boleh tahu, bagaimana Pak langkah-langkah pembelajaran

gitar dengan menggunakan media Kamogi tersebut?

R : Ada beberapa tahap mbak, dalam membelajarkan gitar dengan media

kamogi ini, pada kegiatan awal tentunya saya menjelaskan mengenai gitar,

bagian-bagiannya dan cara memainkannya. Biasanya saya sertai hand out berupa

materi pengenalan gitar. Kemudian saya meminta anak-anak untuk memilih salah satu

lagu daerah yang sederhana untuk dimainkan masing-masing, dan saya ambil nilai

sebagai nilai pre-test. Selanjutnya adalah kegiatan inti, yang terdiri dari pengenalan

media kamogi, pengenalan bunyi akord, latihan penjarian, latihan pindah akord,

latihan strumming, aplikasi/terapan, yang terakhir transfer ke gitar sesungguhnya.

P : Lagu-lagu apa saja yang bapak gunakan sebagai lagu model dalam

latihan tersebut?

R : Karena kelas XI yang dipelajari adalah musik nusantara, maka saya

gunakan lagu-lagu daerah, lagu nasional kadang lagu pop yang sederhana, mudah

untuk siswa yang pemula..

P : Dalam pembelajaran, tugas apakah yang bapak berikan kepada siswa?

Individu atau kelompok?

R : Untuk tugas, dalam materi ini saya tidak membebani siswa dengan tugas

yang terlalu teoritis mbak, saya cukup memberi tugas rumah untuk membuat media

kamogi sendiri-sendiri yang kemudian dikumpulkan unttuk nilai afektif, dan

selanjutnya untuk dipakai berlatih merea sendiri.

P : Lalu yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana teknik penilaian yang
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bapak gunakan, dan aspek apa saja yang bapak nilai?

R : Kebetulan ada tiga penilaian mbak dalam kegiatan ini, pertama pre-test

untuk mengetahui sejauh mana siswa bisa bermain gitar, saya memberi nilai dengan

ketentuan rentang nilai misal cukup dengan rentang nilai 60-69, baik dengan rentang

nilai 70-79, kemudian nilai afektif saya ambil dari tugas mengumpulkan kamogi,

dengan ketepatan waktu dan hasil sebagai bahan pertimbangannya. Dan kemudian

nilai post-test. Pengambilan nilai praktek bermain gitar siswa, ada 3 askpek yang saya

nilai, yaitu ketepatan akord dengan menggunakan skoring tiap akord pada penjarian

tangan kiri, kualitas strumming dan jari P I M A tangan kanan. Ketiga nilai tersebut

akan dirata-rata.

P : Manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan media kamogi tersebut

Pak?

R : Banyak sekali mbak, antara lain kami bisa mengatasi kekurangan alat

musik, anak-anak lebih paham mengenai bagian-bagian gitar, karena mereka

membuatt replika secara langsung.

P : Baik Pak, untuk pertanyaan saya yang terakhir, kendala apa saja yang

bapak hadapi dalam pembelajaran ini?

R : Beberapa kendala kalau dari saya sebagai guru, jika kurang

memperhatikan waktu dalam proses pembuatan media Kamogi atau kurang

terencanakan, maka hasilnya akan menjadi kurang efektif. Apabila kurang memahami

konsep pembuatan sampai pemakaian alat Kamogi, media ini menjadi sangat kurang

bermakna ( kurang mempunyai arti )
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P : Wah terimakasih pak atas informasi yang bapak berikan, lumayan

menarik ya Pak, pembelajaran gitar dengan media kamogi ini. Saya ingin melihat

langsung pembelajarannya Pak. Boleh saya melakukan observasi ketika bapak sedang

mengajar?

R : Boleh saja mbak, monggo... Memang seharusnya melihat langsung ke

kelas biar mendapat gambaran kongkritnya.

P : Terima kasih banyak Pak...

W.02W.02W.02W.02

Topik : Seputar SMANegeri 1 Ngawi dan Kurikulum

Responden : Bashori (Wakasek Kurikulum)

Hari/Tanggal : 18 Juli 2013

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang tamu SMANegeri 1 Ngawi

*Ket : P (Peneliti), R (Responden)

P : Selamat Pagi Pak... Maaf saya meminta waktu bapak sebentar untuk

beberapa pertanyaan saya mengenai kurikulum dan pmbelajaran seni musik di SMA

Negeri 1 Ngawi ini...

R : Tidak apa-apa mbak, silakan saja, apa yang ingin ditanyakan, apa yang

diperlukan untuk penelitian panjengan, kami dengan senang hati akan membantu

P : Terimakasih banyak Pak sebelumnya.... Rata-rata siswa di SMA N 1
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Ngawi ini berasal dari mana Pak?

R : Kalau Smansa ini, meskipun salah satu SMA favorit di Kota Ngawi

hanya sebagian kecil siswa SMA Negeri 1 Ngawi berasal dari daerah kota Mbak,

sebagian besar dari wilayah pinggiran, orang tua siswa kebanyakan petani dan

wiraswata yang tingkat ekonominya termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah.

P : Jadi kebanyakan siswa berasal dari kecamatan-kecamatan nggih Pak?

R : Ya Mbak, siswa Smansa banyak yang berasal dari kecamatan Padas,

Mantingan, Widodaren, Jogorogo, Ngrambe, atau Sine seperti Mbak Ajeng....

Heheheehe...

P : Hehehehe..... Padahal, di tiap kecamatan sudah ada SMA atau SMK

nggih Pak....

R : Ya mbak, tentunya Mbak Ajeng juga tahu, tapi kebanyakan anak-anak

yang memiliki prestasi-prestasi unggul di kecamatan ingin mendapatkan pengalaman

belajar yang lebih lagi di sekolah kota.

P : Untuk kurikulum SMAN 1 Ngawi bangaimana pak?

R : Kurikulum, karena kami sekolah negeri, tentu saja kami mengikuti apa

kata pemerintah Mbak. Kebetulan untuk tahun ajaran baru ini mulai diberlakukan

kurikulum baru 2013. Namun kami baru menerapkannya untuk siswa baru atau kelas

X, kelas XI dan XII masih menggunakan KTSP.

P : Lalu bagaimana dengan pembelajaran seni musik di sini Pak?

R : Untuk pembelajaran seni musik di sini mendapatkan alokasi 2 jam

pelajaran atau 90 menit mbak untuk tiap minggunya. Di ampu oleh Pak Sukarno.
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Cukup baik di Smansa ini mbak, Pak Karno sangat inovatif dan kreatif dalam

mengajar. Alat yang terbatas bukan menjadi alasan untuk mengajar sekenanya. Gitar

terbatas, ya bikin replika gitar untuk latihan. Membuat pertunjukan musik -musik

yang unik. Juga membuat video klip.

P : Lalu sikap siswa sendiri terhadap pelajaran seni musik bagaimana Pak?

R : Minat siswa terhadap mata pelajaran seni musik sangat baik dan

bersemangat Mbak, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler. Mereka enjoy tetapi

tidak menyepelekan.

P : Ekstrakurikuler musik di sini apa saja pak?

R : Ada paduan suara, band, kemudian ada juga hadrah. Anak-anak sangat

senng dengan ekskul musik mbak, mereka minta di adakan lebih banyak lagi ekskul

musik, tetapi pengampu nya belum ada.

P : Owh begitu... Ya memang rata-rata itu yang menjadi kendala

pengembangan ekskul di sekolah Pak. Saya rasa informasi yang saya dapatkan dari

bapak sementara cukup. Sekaligus saya mohon ijin untuk melakukan observasi

pembelajaran di kelas pak.

R : Silakan Mbak.... Jangan sungkan-sungkan kalau ada data yang kurang

silakan menghubungi saya lagi. Selamat menjajaki Smansa Mbak, sukses untuk

penelitiannya.

P : Terimakasih banyak Pak...



89

LampiranLampiranLampiranLampiran 3333

CATATANCATATANCATATANCATATAN LAPANGANLAPANGANLAPANGANLAPANGAN

Permasalahan : Bagaimanakah proses pembelajaran Seni Musik berbasis

Action Learning pada siswa SMANegeri 1 Ngawi?

Lokasi : Kelas XI IPA 1 SMANegeri 1 Ngawi

Jl. Ahmad Yani no 45 Ngawi

Setting : Pembelajaran seni musik di kelas XI IPA 1 SMAN1 Ngawi

Pelaku : Siswa kelas XI SMANegeri 1 Ngawi

: Guru seni musik SMANegeri 1 Ngawi

CL.01CL.01CL.01CL.01

(Jum'at , 19 Juli 2013 pukul 09.00-10.45)

Deskripsi:Deskripsi:Deskripsi:Deskripsi:

Guru membuka pelajaran dengan salam kemudian memulai pembelajaran dengan

mempersiapkan hand out untuk siswa yang berisi materi mengenai alat musik gitar

dan sebuah gitar untuk demonstrasi. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai alat

musik gitar serta cara memainkannya. Sesekali guru bertanya kepada siswa untuk

menggal pengetahuan siswa mengenai alat musik gitar. Sesekali pula siswa bertanya

untuk mengetahui alat musik gitar lebih lanjut. Suasana kelas cukup tenang, karena

sebagian besar siswa menyimak penjelasan guru. Tetapi ada juaga beberapa siswa
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yang terlihat kurang konsentrasi terhadap pelajaran.

Setelah guru menjelaskan mengenai alat musik gitar, guru mendemonstrasikan

cara bermain gitar kepada siswa. Siswa tampak lebih antusias dari sebelumnya.

Kemudian guru meminta siswa memilih salah satu lagu daerah yang mudah dan

sederhana akordnya untuk di mainkan. Siswa memilih lagu Gundhul-gundhul Pacul.

Guru kemudian meminta siswa satu per satu untuk memainkan lagu tersebut

sebisanya. Guru menilai permainan siswa sebagai nilai pre-test.

Selanjutnya guru mengenalkan media kamogi untuk pembelajaran gitar kepada

siswa. Guru menjelaskan asal mula kamogi, fungsi, bahan, dan cara pembuatannya.

Guru bertanya kepada siswa apakah membuat media kamogi sulit dilakukan. Jawaban

siswa menunjukkan bahwa membuat media Kamogi tidak terlalu sulit. Oleh karena

itu guru menugaskan kepada siswa untuk membuat media kamogi di rumah, dan

dikumpulkan untuk dinilai dengan rentang waktu satu minggu paling lambat pada

petemuan selanjutnya. Setelah itu guru menutup pelajaran dengan menyampaikan

manfaat belajar gitar menggunakan media kamogi.

RefleksiRefleksiRefleksiRefleksi::::

Pada pertemuan ini meskipun lebih banyak penjelasan yang diberikan guru,

sudah aktivitas musikal yang dilakukan. Yaitu guru sudah memberikan kesempatan

untuk bermain gitar sebisanya kepada siswa.

Pada pertemuan awal ada satu hal yang tidak disampaikan oleh guru dalam tahap

awal pembelajaran yaitu tidak menginformasikan kepada siswa mengenai kompetensi
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dasar dan indikator yang akan dicapai. Sehingga beberpa siswa yang kurang

bersumgguh-sungguh dalam menerima pembelajaran.

CL.02CL.02CL.02CL.02

(Jum'at , 26 Juli 2013 pukul 09.00-10.45)

Deskripsi:Deskripsi:Deskripsi:Deskripsi:

Guru membuka pembelajaran dengan tanya jawab mengenai alat musik gitar

untuk menyegarkan ingatan siswa mengenai materi yang disampaikan pada

pertemuan sebelumnya. Setelah itu guru menyebutkan nama-nama siswa yang belum

menilaikan kamogi, karena pada hari ini adalah batas terakhir penilaian kamogi.

Selanjutnya guru mulai pada tahapan baru yaitu mendemonstrasikan serta

memperdengarkan bunyi-bunyi akord C, F, G, C7, G7, Am, Em, dan Dm dengan

memainkan gitar. Siswa menyimak dan mendengarkan. Siswa mendapat gambaran

bunyi-bunyi akord yang akan mereka pelajari.

Setelah itu guru mulai mengajarkan penjarian akord pada tangan kiri. Guru

mengajarkan akord-akord yang telah didemonstrasikan sebelumnya. Siswa mengikuti

instruksi guru untuk mencoba penjarian. Dilanjutkan dengan latihan macam-macam

perpindahan atau progresi akord.

Setelah siswa mengenal perpindahan akord dengan baik, guru mulai mengajarkan

teknik strumming. Secara bersamaan guru juga memainkan gitar dengan progresi

yang sama dengan siswa. Hal ini bertujuan agar siswa mendapat gambaran bunyi

akord yang mereka mainkan karena kamogi tidak menghasilkan bunyi yang sama
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seperti gitar.

Kemudian guru menuliskan lagu model di papan tulis, untuk dimainkan

bersama-sama baik penjarian akord maupun strumming sambil menyanyikan lagu

tersebut. Kegiatan beryanyi dimaksudkan agar siswa lebih bersemangat dan lebih

mendapatkan pemahaman fungsi akord untuk pengiring.

Pada akhir kegiatan, guru meminta siswa untuk berbicara mengenai apa yang

mereka peroleh dari belajar gitar dengan media kamogi ini.

Reflektif:Reflektif:Reflektif:Reflektif:

Aktivitas musikal yang nampak pada pertemuan ini adalah aktivitas menyimak,

mendengarkan akord, dan menyanyi. Dengan demonstrasi yang dilakukan guru

dengan memainkan beberapa akord, pemahaman siswa mengenai akord mulai

terbentuk. Kemudian setelah guru memainkan progresi akord sebuah lagu, dan

disertai menyanyikan lagu tersebut, siswa mulai terbentuk pemahaman mengenai

fungsi akord.

Dalam tahap ini siswa mulai menampakkan keterlibatan secara aktif dalam

pembelajaran. Konsep learning by doing mulai berjalan, meskipun belum sepenuhnya.

Karena banyak siswa yang masih asing dengan pembelakaran gitar dengan media

kamogi
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HASILHASILHASILHASILOLAHOLAHOLAHOLAHNILAINILAINILAINILAI PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN GITARGITARGITARGITAR

PENILAIANPENILAIANPENILAIANPENILAIANTANGANTANGANTANGANTANGANKANANKANANKANANKANAN

KELASKELASKELASKELAS :::: XIXIXIXI IPAIPAIPAIPA 1111

No Nama Nilai KetStrumming Jari P I MA
1 Ahyaa Taufik Qurrochman 85 83
2 Amin Dwi Cahyani 80 79
3 Angga Jefriantoro 83 87
4 Ardian Endra Pratama 75 70
5 Benaya Sastro Nur A, 81 78
6 Betty Gusta Ambarsari 80 77
7 Charistya Dwi Nuvira 74 70
8 Cindy Gisca Amelia K. 82 77
9 Devi Intan Rahma Sari 75 73
10 Dhimas Mulia Anugraha 88 85
11 Dwi Palupi 70 67
12 Dyan Amelia Permatasari 77 72
13 Eny widiastuti 75 70
14 Eva Maharani K. 76 73
15 Iqwan Mauludin 83 80
16 Ivunk Vebryan Eltrica 79 84
17 Margy Utami 68 65
18 Maulidia Muthi'a Salamah 67 65
19 Muh. Herdyan Prasetyo 80 78
20 Mukti Yulianti 77 74
21 Nadya Rusmigina Suminar 82 79
22 Nike Eprilia 75 73
23 Novia Dwiandri Ana Sari 80 82
24 Nur Ma'rifatus Sholihah 80 76
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25 Pradnya Mita Nawesvary 82 79
26 Puji Ariyani 77 75
27 Rian Cahyono Putra 70 69
28 Ricke Apri Puspitasari 80 78
29 Sella Atika Sri Kumala 74 77
30 Winda Dwi Puspitasari 78 75
31 Yoga Satriya Aji Kuncoro 87 83
32 Yossi Putri Istiwahyono 60 61
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PENILAIANPENILAIANPENILAIANPENILAIANTANGANTANGANTANGANTANGANKIRIKIRIKIRIKIRI

KELASKELASKELASKELAS :::: XIXIXIXI IPAIPAIPAIPA 1111

No Nama
Posisi Akord Jumlah

Skor Nilai
C F G C7 G7 Am Dm Em

1 Ahyaa Taufik Qurrochman 4 3 4 3 4 4 4 4 30 94
2 Amin Dwi Cahyani 4 3 3 3 3 4 3 4 27 84
3 Angga Jefriantoro 4 3 4 3 3 4 4 4 29 91
4 Ardian Endra Pratama 3 2 3 2 3 4 3 3 23 71
5 Benaya Sastro Nur A 4 3 4 3 3 4 3 4 28 87
6 Betty Gusta Ambarsari 4 3 3 3 4 3 3 4 27 84
7 Charistya Dwi Nuvira 3 2 3 3 3 4 2 3 23 72
8 Cindy Gisca Amelia K. 4 3 4 2 3 4 3 4 27 84
9 Devi Intan Rahma Sari 3 3 4 3 3 3 3 4 26 81
10 Dhimas Mulia Anugraha 4 4 4 3 3 4 4 4 30 94
11 Dwi Palupi 2 2 3 2 3 3 3 3 21 66
12 Dyan Amelia Permatasari 3 2 3 3 3 4 3 4 25 78
13 Eny Widiastuti 4 2 3 2 3 4 2 3 23 71
14 Eva Maharani K. 3 3 4 2 2 3 3 4 24 75
15 Iqwan Mauludin 4 3 3 3 4 4 4 3 28 87
16 Ivunk Vebryan Eltrica 3 4 3 3 3 4 3 4 27 84
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17 Margy Utami 3 2 3 1 3 4 3 3 22 69
18 Maulidia Muthi'a Salamah 2 1 3 2 2 3 3 4 20 63
19 Muh. Herdyan Prasetyo 4 3 3 3 4 4 4 4 26 81
20 Mukti Yulianti 3 3 3 3 3 4 3 4 24 75
21 Nadya Rusmigina Suminar 4 3 3 2 3 4 4 3 26 81
22 Nike Eprilia 3 2 4 2 3 4 3 4 25 78
23 Novia Dwiandri Ana Sari 3 3 4 3 3 4 4 3 27 84
24 Nur Ma'rifatus Sholihah 4 3 3 2 3 3 3 4 25 78
25 Pradnya Mita Nawesvary 3 3 4 3 3 3 3 4 26 81
26 Puji Ariyani 3 2 3 3 3 4 3 4 25 78
27 Rian Cahyono Putra 3 2 3 2 3 3 3 3 22 69
28 Ricke Apri Puspitasari 3 2 4 3 3 4 3 3 25 78
29 Sella Atika Sri Kumala 4 3 3 2 3 3 3 3 24 75
30 Winda Dwi Puspitasari 3 3 3 2 2 4 3 4 24 75
31 Yoga Satriya Aji Kuncoro 4 4 3 3 3 4 4 3 28 87
32 Yossi Putri Istiwahyono 3 2 2 1 2 3 3 3 19 59

Keterangan :

Skor maksimal untuk tiap posisi akord : 4

Konversi skor ke nilai : Jumlah skor perolehan x 100
Jumlah skor maksimal
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FOTO-FOTOFOTO-FOTOFOTO-FOTOFOTO-FOTO PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN DANDANDANDAN KEGIATANKEGIATANKEGIATANKEGIATAN SMASMASMASMANEGERINEGERINEGERINEGERI 1111 NGAWINGAWINGAWINGAWI

Guru Seni Musik SMAN 1 Ngawi, Sukarno Budi Utomo, S.Pd
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani, 2013)

Guru memperkenalkan media kamogi
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani, 2013)
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Siswa Berlatih gitar dengan media kamogi
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani 2013)
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Guru-guru SMANegeri 1 Ngawi
(Dokumen: Bashori, 2012)
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Festival Band SMANSA 2012
(Dokumen: Bashori, 2012)

Juara I Duta Wisata Kab. Ngawi
(Dokumen: Bashori, 2013)
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Akustik perform dalam pemilihan ketua OSIS 2012/2013
(Dokumen: Bashori, 2012)

Ekstrakurikuler Paduan Suara SMANegeri 1 Ngawi
(Dokumen: Sukarno, 2012)
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Peneliti sharing mengenai teknik membaca notasi di kelas XI IPA 3
(Dokumen: Rahajeng Cahya Widyani)



106

LampiranLampiranLampiranLampiran 7777

PrestasiPrestasiPrestasiPrestasi SSSSMAMAMAMANegeriNegeriNegeriNegeri 1111 NgawiNgawiNgawiNgawi (((( 2222 tahuntahuntahuntahun terakhirterakhirterakhirterakhir ))))

1. Juara 1 Putri Bulutangkis PORKAB Kab. Ngawi Tahun 2012 (Pangudi Pertiwi XF)

2. Juara 1 Ganda Putri Bulutangkis se-Eks karesidenan Madiun Tahun 2012

(Pangudi Pertiwi XF)

3. Juara 4 Putri Bulutangkis KEJURKAB Ngawi Tahun 2012 (Bekti Wulandari XF)

4. Juara 2 Lomba Adzan Pekan Muharram Kabupaten Ngawi (Hisyam Afif XF )

5. Juara 3 Lomba Hadrah Pekan Muharram Kabupaten Ngawi Tahun 2012

6. Juara 1 Putra Bola Basket PUTU CUP Tahun 2012

7. Juara 1 Putri Bola Basket PUTU CUP Tahun 2012

8. Juara 4 Kompetisi Bola Basket EBL se-Ekskaresidenan Madiun Tahun 2012

9. Juara 2 Cerdas Cermat PSPB Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2012

10. Finalis BIOCOMPACT di UNESA Surabaya tahun 2012 ( Izza Rufaida XI IA2 )

11. Juara 1 MEDSPIN FK UNAIR Rayon Madiun tahun 2012

12. Juara 2 English Speech Contest se-Kabupaten Ngawi tahun 2012 (Enggar P. XII

IA1 )

13. Juara 1 OSN Fisika Kabupaten Ngawi tahun 2012

14. Juara 2 OSN Matematika Kabupaten Ngawi tahun 2012

15. Juara 3 OSN TIK Kabupaten Ngawi tahun 2012

16. Juara 3 OSN Kebumian Kabupaten Ngawi tahun 2012

17. Juara 2 OSN Kimia Kabupaten Ngawi tahun 2012

18. Juara 1 Rayon Madiun Quiz Fisika UNAIR

19. Juara 1,2,3,4, dan 5 Olimpiade Fisika UNAIR

20. Juara 3 Rayon Yogyakarta Olimpiade Fisika UNY.

21. Juara 1 Tenis Meja Putri O2SN Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Rahma

XD)
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22. Juara 1 Lompat Jauh Putra O2SN Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Yoga

XIIS2)

23. Juara 1 Bulu tangkis Putri O2SN Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Pangudi

XF)

24. Juara 3 Bulu tngkis Putra O2SN Tingkat Kab. Ngawi tahun 2013 ( Fajar XIIA6)

25. Juara 2 Karate Kata Putra O2SN Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013

26. Juara 3 Karate Kata Putri O2SN Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013

27. Juara 2 Karate Kulite Putra O2SN Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013

28. Juara 3 Karate Kumite Putra O2SN Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013

29. Juara 1 Cipta Puisi FLS2N Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Yunda XG)

30. Juara 2 Baca Puisi FLS2N Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Putri XG)

31. Juara 1 Seni Qiro’ah Putra FLS2N Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013

( Hisyam XF)

32. Juara 1 Seni Qiro’ah Putri FLS2N Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Kurnia

XF)

33. Juara 1 Menyanyi Solo Putra FLS2N Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013

( Besti X )

34. Juara 1 Menyanyi Solo Putri FLS2N Tingkat Kab. Ngawi tahun 2013 (Nertania

XB)

35. Juara 1 Tari Berpasangan FLS2N Tingkat Kab. Ngawi tahun 2013 ( Ikia sunsus

XIIA3 dan Riyani XI)

36. Juara 2 Drama FLS2N Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Tim )

37. Juara 2 OSN Astronomi Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Adib Burhan

XA)

38. Juara 2 OSN Fisika Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Nuwas XI IX4)

39. Juara 1 OSN Geografi Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Nita Nur S. XA)
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40. Juara 1 OSN Kebumian Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Puji Ariyani XI

IA1)

41. Juara 2 OSN Kimia Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 ( Agustina Henny P. XI

IA5)

42. Juara 2 OSN Komputer Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 (Yoshua Omega M.

XB)

43. Juara 1 OSN Matematika Tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2013 (Ricke XIIA1)

44. Juara 3 Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Ngawi ( Nugroho Puguh W,S.Pd.)

45. Juara 2 Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten Ngawi ( M. Insan Restu Aji )

46. Juara 3 Lomba LBB Kreasi Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 ( Tim )

47. Juara Harapan 2 FLS2N Menyanyi Solo Tingkat Prop. Jawa Timur tahun 2013

( Besti X )

48. Juara harapan 2 FLS2N Cipta Puisi Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2013

( Yunda XG )

49. Juara 3 Kelas Amatir Kerjurnas Jujitsu di UNESA tahun 2013 ( Iwan Kristiono )

50. Juara 1 Paduan Suara tingkat kab. Ngawi tahun 2013
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LAGULAGULAGULAGUMODELMODELMODELMODELPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN GITARGITARGITARGITAR

GUNDUL-GUNDULGUNDUL-GUNDULGUNDUL-GUNDULGUNDUL-GUNDULPACULPACULPACULPACUL

LAGULAGULAGULAGU JAWAJAWAJAWAJAWATENGAHTENGAHTENGAHTENGAH
DODODODO ==== CCCC
4/44/44/44/4

CCCC
1111 //// 3333 .... 1111 3333 4444 //// 5555 5555 0000 7777 //// 1111 7777 1111 7777 //// 5555 .... 0000 1111 ////

GuGuGuGu ndulndulndulndul gundulgundulgundulgundul papapapa culculculcul culculculcul gegegege lelelele lelelele nganngannganngan NyungNyungNyungNyung

//// 3333 .... 1111 3333 4444 //// 5555 5555 0000 7777 //// 1111 7777 1111 7777 //// 5555 .... 0000 1111 ////
gigigigi nyungginyungginyungginyunggi wawawawa kulkulkulkul kulkulkulkul gemgemgemgem bebebebe lelelele nganngannganngan WaWaWaWa

FFFF G7G7G7G7 CCCC

//// 3333 .... 5555 .... //// 4444 4444 5555 4444 //// 3333 1111 4444 3333 //// 1111 .... 0000 1111 ////
kulkulkulkul ngglimngglimngglimngglim pangpangpangpang sesesese gagagaga nenenene dadadada didididi saksaksaksak lalalala tartartartar WaWaWaWa

FFFF G7G7G7G7 CCCC

//// 3333 .... 5555 .... //// 4444 4444 5555 4444 //// 3333 1111 4444 3333 //// 1111 .... 0000 ////
kulkulkulkul ngglimngglimngglimngglim pangpangpangpang sesesese gagagaga nenenene dadadada didididi saksaksaksak lalalala tartartartar
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