
 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR  

 KETERAMPILAN BERMAIN ALAT MUSIK PIANIKA  

 DENGAN METODE TUTOR SEBAYA  

PADA SISWA KELAS VIIC DI SMP 2 TIRTO  

KABUPATEN PEKALONGAN 

 

Skripsi 

Disajikan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Seni Musik 

 

oleh 

Yunianto 

2501912015 

 

JURUSAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



 

 
 

ii 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

iii 

iii 

 

 

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya : 

Nama   : Yunianto 

NIM   : 2501912015 

Program Studi  : Pendidikan Seni Musik S1 (PKG) 

Jurusan  : Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik 

Fakultas  : Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 

 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Bermain Alat Musik Pianika dengan 

Metode Tutor Sebaya pada Kelas VII C di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan” saya 

tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dihasilkan setelah 

melakukan penelitian, bimbingan, diskusi dan pemaparan ujian. Semua kutipan baik 

yang langsung maupun tidak langsung telah disertai keterangan mengenai identitas 

nara sumbernya. Jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam skripsi ini, saya 

bersedia bertanggung jawab. Demikian pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

                                                                                  Semarang, 29 Juli 2013 

                                                                                    Pembuat Pernyataan 

 

                                                                                              Yunianto 

              NIM 2501912015 

 



 

 
 

iv 

iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

(1) Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah 

memudahkan baginya ke jalan menuju surga (Al Hadist). 

(2) Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan 

orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan       

(Mario Teguh) 

(3) Pendidikan bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah kehidupan itu 

sendiri (John Dewey) 

 

Skripsi ini aku persembahkan kepada: 

(1) Ayahku Suripto dan Ibuku Murniati tercinta yang selalu berdo’a untuk 

kesuksesanku. 

(2) Mila istriku yang membuatku selalu bersemangat 

(3) Nusa dan Ilham putraku tersayang 

(4) Teman-teman PKG  Sendratasik 2013 yang turut berjuang untuk meraih gelar 

sarjana 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

v 

v 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dberikan kekuatan dan petunjuk untuk 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan 

Bermain Alat Musik Pianika dengan Metode Tutor Sebaya pada Siswa Kelas 

VII C di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini disusun sebagai salah 

satu persyaratan kelulusan Strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Seni 

Musik, Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. 

 Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan berbagai pihak, baik 

bantuan secara moral maupun material. Karena hal tersebut perkenankan penulis 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

(1) Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang 

telah memberikan kesempatan kuliah kepada penulis. 

(2) Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. Dekan FakultasBahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyusun 

skripsi. 

(3) Joko Wiyoso, S.Kar, M.Hum. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan 

Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang atas segala 

arahan dan motivasi yang diberikan. 

(4) Drs. Wagiman Joseph, M.Pd. Dosen Pembimbing 1 yang selalu membimbing 

dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi. 



 

 
 

vi 

vi 

(5) Drs. Eko Raharjo, M. Hum. Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi. 

(6) Sri Widyastuti, S.Pd. Kepala Sekolah SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan yang 

telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

(7) Handani Warih, S.Pd. Guru Bimbingan Konseling yang turut membantu dalam 

penelitian. 

(8) Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam 

proses  penyelesaian skripsi. 

Semoga semua bantuan dan dukungan dari semua pihak menjadikan skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin. 

 

Semarang, 29 Juli 2013 

 

           Penulis 

 

 

           Yunianto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

vii 

vii 

SARI 

 

Yunianto. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Bermain Alat Musik 

Pianika dengan Metode Tutor Sebaya pada Siswa Kelas VII C di SMP 2 

Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari 

dan Musik. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, 

Pembimbing I: Drs. Wagiman Joseph, M.Pd., Pembimbing II: Drs. Eko 

Raharjo, M.Hum 

Pembelajaran seni musik di sekolah sebenarnya menjadikan kegiatan 

pembelajaran yang mengasyikkan bagi siswa. Tetapi sebagian besar siswa merasa 

kesulitan ketika harus mempelajari praktek bermain musik. Oleh karena itu dalam 

proses pembelajaran guru harus menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini permasalahan yang timbul adalah apakah 

metode tutor sebaya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar keterampilan 

bermain alat musik pianika pada kelas VII C di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan.  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Dalam penelitian tindakan kelas pengambilan data melalui beberapa tahap yaitu: 

tahap pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Proses pemecahan permasalahan dimulai dari 

perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), menganalisa 

data dan informasi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan hasil tindakan 

(reflection). Teknik pengambilan data dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data kwantitatif dan kwalitatif meliputi tiga komponen: 

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan 

Berdasarkan analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode tutor 

sebaya dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar keterampilan bermain alat 

musik pianika khususnya kelas VII C di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan. Hal ini 

dapat dilihat dari tingkat ketuntasan belajar siswa yang terjadi peningkatan dari 24 

siswa pada pra siklus 6 siswa (25%) memperoleh nilai ≥ 70, pada siklus 1 terjadi 

peningkatan 14 siswa (58%) memperoleh nilai ≥ 70, dan meningkat cukup pesat pada 

siklus 2 yaitu: 22 siswa (92%) berhasil memperoleh nilai ≥ 70. Sedangkan siswa 

yang belum berhasil memperoleh nilai ≥ 70 hanya 2 siswa (8%). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut para guru disarankan untuk 

menggunakan metode yang tepat dalam upaya meningkatkan aktivitas dan belajar  

siswa dalam pembelajaran seni budaya, salah satu metode tersebut adalah metode 

tutor sebaya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. 

Perkembangan teknologi yang pesat harus  diimbangi dengan peningkatan kualitas 

pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia di tingkat Asia berada pada tingkat 

yang rendah. Hal ini perlu segera ditanggulangi agar bangsa Indonesia tidak semakin 

tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.  

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah 

dengan memperbarui kurikulum setelah digunakan selama periode tertentu. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ,isi dan 

bahan pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu (ahmadsudrajat.wordpress.com.08). 

Kurikulum yang pernah digunakan selama periode setelah Indonesia merdeka adalah 

Kurikulum Sederhana 1947, Pembaharuan Kurikulum 1968, Kurikulum Berbasis 

Ketrampilan Proses 1984, Kurikulum Berbasis Kompetensi(KBK) 2004,dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) 2006 (Herlanti  2008: 3), serta 

Kurikulum 2013 yang rencana akan dilaksanakan tahun pelajaran 2013/2014. 

Kurikulum yang digunakan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada saat 

ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2006. KTSP ini memuat 

program kurikuler dan program kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu isi program 

kegiatan kurikuler SMP pada jenjang kelas VII, VIII, dan IX adalah mata pelajaran 

Seni Budaya. Mata pelajaran Seni Budaya berfungsi untuk mengembangkan sikap, 

kemampuan kreatifitas, dan kepekaan cita rasa musikalitas, serta berbudi pekerti 
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luhur(Sumaryanto 2010: 20). Aspek mata pelajaran Seni Budaya meliputi: (1) seni 

rupa, (2) seni musik, (3) seni tari, dan (4) seni teater (BSNP 2006: 17). 

Salah satu masalah penting bagi guru adalah bagaimana mengimplementasikan 

kurikulum didalam kelas pada saat pembelajaran. Masalah tersebut adalah 

bagaimana seorang guru harus mempersiapkan proses pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, model pendekatan apa yang tepat digunakan agar diperoleh hasil 

pembelajaran yang optimal. 

Hasil monitoring dan supervisi kelas yang rutin dilakukan oleh sekolah, dalam 

hal ini kepala sekolah ataupun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)  

melalui pengawas setiap awal semester selama tiga periode, sejak tahun 2010 sampai 

2012, ditengarai masih banyak proses pembelajaran yang bersifat tradisional, dimana 

metode ceramah masih mendominasi dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu 

beberapa faktor seperti kurangnya aktivitas yang melibatkan siswa pada proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung, guru belum mengoptimalkan penggunaan 

media dan alat peraga, serta khususnya guru kurang berani mencoba menggunakan 

berbagai model pembelajaran, hal ini mengakibatkan perolehan hasil belajar siswa 

yang belum optimal.  

Menurut Peter Sheal (dalam Sumaryanto 2010: 20) berdasarkan hasil penelitian 

di Inggris tahun 1989 tentang perkembangan dan hasil belajar yang disajikan dalam 

bentuk “Kerucut Pengalaman Belajar” bahwa bila seorang guru mengajar hanya 

dengan menggunakan metode ceramah saja,maka daya serap siswa terhadap materi 

pelajaran hanya mencapai kurang lebih 20% saja. Hal ini tentu saja tidak memenuhi 

harapan kita akan standar ketuntasan belajar minimal 65% atau lebih. Salah satu 
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metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan 

menggunakan metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya menjadi pilihan dalam 

penelitian ini mengingat masih banyak siswa yang belum menguasai teknik dasar 

bermain pianika dan hanya sedikit siswa yang telah menguasai keterampilan bermain 

musik pianika. Metode tutor sebaya diterapkan dalam proses pembelajaran 

diharapkan penguasaan siswa terhadap meteri pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

Siswa SMP khususnya di SMP 2 Tirto merupakan siswa/siswi yang berasal 

dari lulusan Sekolah Dasar(SD) dengan nilai rata-rata Ujian Nasional(UN) yang 

rendah. Sebagai gambaran setiap tahunnya SMP 2 Tirto belum pernah menolak siswa 

baru, bahkan cenderung kekurangan siswa sehingga masih menerima siswa baru 

sampai menjelang tahun pelajaran dimulai. Hal ini berdampak cukup signifikan 

dalam penerimaan dan penguasaan materi pembelajaran oleh siswa. 

Materimengenal sumber bunyi dan teknik memainkan alat musik yang ada 

pada kurikulum pendidikan Seni Budaya adalah salah satu materi yang harus 

diajarkan pada siswa. Namun harus dipahami bahwa selama menempuh 

pembelajaran di SD, siswa/siswi belum pernah mempelajari tentang teknik dasar 

bermain alat musik rekorder maupun pianika, siswa juga belum bisa membaca notasi 

musik  umum untuk diterapkan dalam permainan alat musik.  

Dari uraian permasalahan di atas, timbul dorongan peneliti untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan Bermain Alat 

Musik Pianika dengan Menggunakan Metode Tutor Sebaya pada Siswa Kelas VIIC 

di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan”. 
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Alat musik pianika dipilih untuk penelitian karena mempertimbangkan 

kemampuan dasar siswa dalam teknik memainkan alat musik, selain hal tersebut juga 

memanfaatkan ketersediaan alat musik pianika di SMP 2 Tirto yang baru saja 

mendapatkan dropingdari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  sedangkan siswa 

kelas VIIC dipilih sebagai obyek penelitian dengan alasan sebagai berikut: (1)jumlah 

siswa tidak terlalu banyak, dalam satu kelas 24 siswa, (2)prosentase kehadiran siswa 

yang tinggi, dan (3)perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki yang 

seimbang.  

1.2  Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan berbagai macam permasalahan, untuk 

itu peneliti membatasi permasalahan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar 

menyajikan karya seni musik tradisional Nusantara  secara perseorangan dan 

berkelompok di kelas atau sekolah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah 

dalam penelitian pengembangan inovasi pembelajaran ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

(1)Apakah dengan menggunakan metode tutor sebaya dapat meningkatkan aktivitas 

belajar keterampilan memainkan alat musik pianika pada siswa kelas VIIC di SMP 2 

Tirto Kabupaten Pekalongan? 
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(2)  Apakah dengan menggunakan metode tutor sebaya dapat meningkatkan hasil 

belajar keterampilan memainkan alat musik pianika pada siswa kelas VIIC di SMP 2 

Tirto Kabupaten Pekalongan? 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan pengembangan inovasi pembelajaran melalui Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini adalah: 

(1) Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode tutor sebaya dapat 

meningkatkan aktivitas belajar keterampilan memainkan alat musik pianika pada 

siswa kelas VIIC di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan. 

(2) Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode tutor sebaya dapat 

meningkatkan hasil belajar keterampilan memainkan alat musik pianika pada siswa 

kelas VII C di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian inovasi pembelajaran ini terdiri atas manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.5.1Manfaat Teoritis  

1.5.1.1Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan tentang  materi teknik 

memainkan alat musik pianika  bagi pembelajaran musik di sekolah.  

1.5.1.2 Disamping itu untuk mengembangkan konsep dan materi aransemen musik 

ansambel sesuai dengan kaidah penulisan notasi musik umum. 
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1.5.2Manfaat Praktis  

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Siswa lebih mudah dalam menguasai keterampilan bermain pianika dengan cara 

bermain dan belajar dengan teman sebayanya. 

1.5.2.2 Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat menambah wawasan pengetahuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta mengubah pola mengajar yang semula berperan hanya 

sebagai pemberi informasi kemudian berubah guru sebagai fasilitator dan mediator 

yang baik. 

1.5.2.3  Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh cara mengatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

metode pembelajaran dengan tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam keterampilan bermain pianika. 

1.6  Sistematika Penelitian Skripsi 

 Penelitian ini terdiri dari tiga bagian: bagian awal,  bagian pokok, dan bagian 

akhir. Bagian awal terdiri atas: sampul, lembar judul, pengesahan,pernyataan,  motto 

dan peruntukan, kata pengantar, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan 

dan kode,  daftar tabel, daftar gambar, daftar diagram, dan daftar lampiran. 

 Bagian pokok terdiri dari lima bab yaitu:Bab 1  Pendahuluan, berisi: (1)latar 

belakang masalah, (2)rumusan masalah, (3)tujuan penelitian, (4)manfaat penelitian, 

dan (5)sistematika penulisan skripsi.Bab 2  Landasan Teori, berisi: (1)pengertian 

belajar, (2)pengertian hasil belajar, (3)alat musik panika,  (4)metode tutor sebaya, (5) 
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kerangka berpikir, dan (6) hipotesis tindakan. Bab 3  Metode Penelitian, berisi: 

(1)lokasi, subyek, dan waktu penelitian, (2)teknik pengumpulan data, (3)prosedur 

penelitian, (4)teknik analisis data, dan (5)indikator keberhasilan. Bab4 Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, berisi: (1)gambaran umum lokasi penelitian, 

(2)peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar, dan (3) pembahasan. Bab 5 

Penutup, berisi: (1) simpulan dan (2)  saran. Bagian akhir berisi: (1)daftar pustaka 

dan(2)lampiran-lampiran antara lain: instrumen penelitian, transkrip hasil 

wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1  Pengertian dan Teori-teori Belajar 

2.1.1Pengertian Belajar 

 Para ahli psikologi maupun ahli pendidikan telah merumuskan berbagai 

macam  definisi belajar. Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa hasil dari 

kegiatan belajar adalah adanya perubahan. Hilgard dan Bower (dalam  Purwanto  

2004: 84)berpendapat bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku 

seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-

ulang dalam situasi tersebut. Pendapat Gagne menyatakan bahwa belajar terjadi 

apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga perbuatannya dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu 

ke waktu sesudah ia mengalami situasi tersebut.Morris L Bigge, James O Whitaker, 

Aaron Quinn Sartain, W.S Winkel (dalam  Darsono 2002: 2-4)   berpendapat  

pengertian belajar adalah sebagai suatu perubahan. Dari semua pendapat ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku dari sebelum  

seseorang mengalami latihan atau dari pengalaman sampai sesudah mengalami 

latihan sebagai hasil yang relatif tetap berupa kecakapan, kebiasaan, sikap, 

kepandaian, atau pengertian. 
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2.1.2  Teori-teori Belajar 

2.1.2.1 Teori Psikologi Klasik 

 Menurut teori inihakekat belajar adalah proses pengembangan 

pemikiran(Sumaryanto 2010: 22). Kita belajar melihat obyek dengan menggunakan 

substansi dan sensasi. Kita mengembangkan kekuatan mencipta, ingatan, keinginan, 

dan pikiran dengan melatihnya. 

2.1.2.2 Teori Koneksionisme 

 Teori ini mempunyai doktrin pokok yaitu hubungan antar stimulus dan 

respon asosiasi-asosiasi dibuat antara kesan-kesan pengadaan dan dorongan-

dorongan untuk berbuat. Beberapa pandangan pokok dari teori koneksionisme ini 

adalah sebagai berikut: (a) pada umumnya menerangkan bahwa kelakuan adalah 

berkat pengaruh atau perbuatan dari lingkungan terhadap individu, (b)menjelaskan 

kelakuan dan motivasi secara mekanis, (c) kurang memperhatikan proses-proses 

mengenal dan berpikir, (d) mengutamakan pada pengalaman- pengalaman masa 

lalu,dan (e) menganggap bahwa situasi keseluruhan adalah terdiri dari bagian-bagian 

(Sutikno 2013: 11-12). 

2.1.2.3 Teori Psikologi Gestalt 

 Menurut aliran ini  jiwa manusia adalah suatu keseluruhan yang berstruktur. 

Teori Psikologi Gestalt sangat berpengaruh terhadap tafsiran tentang belajar. 

Beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: (a) Tingkah 

laku terjadi berkat interaksi antara individu dan lingkungannya. (b) Individu berada 

dalam keadaan keseimbangan yang dinamis, adanya gangguan terhadap 

keseimbangan itu akan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku. (c) Belajar 
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mengutamakan aspek pemahaman terhadap situasi problematik. (d) Belajar 

menitikberatkan pada situasi sekarang, dalam situasi tersebut menemukan 

dirinya(Sumiati dan Asra 2007: 46). 

2.2. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa yang dimaksud 

hasil belajar adalah penguasaan, pengetahuan, atau keterampilan yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh  setelah 

mengalami proses belajar, apa yang diperoleh dari aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar (Anni 2005: 5). 

Hasil belajar yang ingin dicapai meliputi tiga aspek yaitu: (1) aspek kognitif, 

(2) aspek afektif, dan (3) aspek psikomotorik (Sugandi 2004: 24). Aspek kognitif 

meliputi enam tingkatan yaitu: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Aspek afektif meliputi penerimaan, respon, penghargaan, 

pengorganisasian dan pengamalan. Aspek psikomotorik meliputi lima kategori yaitu: 

menirukan, memanipulasi, ketepatan gerakan, artikulasi, dan naturalisasi (Sugandi 

2004: 24-28). 

Setiap guru mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan 

suatu proses pembelajaran dinyatakan berhasil atau tidak berhasil. Namun demikian 

seharusnya untuk menyamakan persepsi sebaiknya para guru berpedoman pada 

kurikulum yang berlaku saat ini.  
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 Menurut Djamarah suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil 

apabila tujuan instruksionalnya dapat tercapai (dalam Sutrisno 2007: 13). Karena hal 

tersebut,suatu proses belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila memenuhi tujuan 

instruksional khusus dari bahan bahan ajar yang telah diujikan terhadap siswa. 

Fungsi penilaian hasil belajar adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru 

dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan remidial bagi 

siswa yang belum berhasil.  

2.3Keterampilan Bermain Musik Pianika  

 Pengertian keterampilan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

kecakapan dalam melaksanakan tugas (Alwi, 2005: 1043). Sedangkan 

Poerwadharminta mengartikan keterampilan adalah kecekatan, kecakapan, atau 

kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat( 1996: 1088). 

Keterampilan bermain musik merupakan bagian dari indikator hasil belajar pada 

aspek psikomotorik khususnya dalam pembelajaran seni budaya. Keterampilan 

bermain alat musik pianika memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat 

langsung dalam berbagai pengalaman apresiasi dan berkreasi sehingga dapat 

menghasilkan suatu karya yang bermanfaat langsung bagi kehidupannya. 

Alat musik pianika adalah alat musik  yang memiliki bilah-bilah nada(tuts),  

dimainkan dengan cara ditiup.Bilah-bilah nada pada pianika ada yang berjumlah 32 

tuts(jenis P-32D), ada juga yang berjumlah 36 tuts (jenis M-36). Tuts yang berwarna 

putih  menghasilkan nada-nada pokok, sedangkan  bilah-bilah nada yang berwarna 

hitam menghasilkan nada kromatis. Dalam pembagian jenis alat musik,alat musik 
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pianika merupakan jenis alat musik melodis yaitu alat musik yang dapat digunakan 

untuk memainkan melodi lagu (Wagiman  1986: 48). 

 Pianika adalah alat musik tiup kecil  yang memiliki wilayah nada  sekitar tiga 

oktaf. Pianika dimainkan dengan tiupan langsung atau memakai pipa lentur yang 

dihubungkan ke mulut (Purnomo dan Subagyo 2010: 78). Beberapa hal yang perlu 

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

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

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

memegang bola sehingga jari bergerak dengan leluasa, dan  (d) teknik dasar bermain 

pianika dalam memainkan nada atau akor yang sama: jari tetap menekan pada tuts 

sambil membuat artikulasi du/tu (nada-nada tunggal), duku/tuku (nada-nada 

rangkap), dan dukudu/tukutu (nada-nada tripel/triol) (Wagiman 1986: 51). 

 Teknik penjarian pada pianika dengan cara memberi simbol-simbol angka 

pada jari-jari tangan kanan yaitu: (a) angka 1 untuk ibu jari, (b) angka 2 untuk jari 

telunjuk, (c) angka 3 untuk jari tengah, (d) angka 4 untuk jari manis, dan (e) angka 5 

untuk jari kelingking(Fitria 2011: 33).  

2.4  Metode Tutor Sebaya 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang 

efisien adalah pendekatan pembelajaran tutor sebaya.  Pembelajaran efisien dalam 

arti bahwa dapat menghemat waktu dan tenaga dalam satu proses pembelajaran yang 

menyenangkan, terlebih jika siswa didalam kelas  bersifat heterogen dari sisi 

pemahaman.  Pada situasi pemahaman siswa yang heterogin terdapat siswa yang 

benar-benar cepat menguasai materi pembelajaran, tetapi juga ada siswa yang lambat 
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dalam penguasaan materi pembelajaran. Pendekatan tutor sebaya  dapat 

diaplikasikan untuk membentuk learning community yang lebih friendly, karena bagi 

siswa ternyata dapat lebih mudah mencerna materi pembelajaran  jika disampaikan 

oleh teman sebayanya(Diansyah 2013: 17). 

Menurut Zaini  metode belajar yang paling baik adalah mengajarkan sesuatu 

kepada orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran tutor sebaya 

sebagai strategi pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam mengajarkan 

materi kepada teman-temannya. Sedangkan menurut Semiawan  mengemukakan 

bahwa tutor sebaya adalah siswa yang pandai memberikan bantuan belajar kepada 

siswa yang kurang pandai. Bantuan tersebut dapat dilakukan teman-teman di luar 

sekolah. Mengingat bahwa siswa merupakan elemen pokok dalam pengajaran, yang 

pada akhirnya dapat mengubah tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Siswa 

harus dijadikan sumber pertimbangan di dalam pemilihan sumber pengajaran 

(Diansyah 2013: 20). 

Dengan memperhatikan pengertian tutor sebaya, maka dapat disimpulkan 

bahwa metode tutor sebaya ialah pemanfaatan siswa yang mempunyai keistimewaan, 

kepandaian dan kecakapan di dalam kelas untuk membantu memberi penjelasan, 

bimbingan dan arahan kepada siswa yang kepandaiannya agak kurang atau lambat 

dalam menerima pelajaran yang usianya hampir sama atau sekelas. Untuk 

menentukan siapa yang akan dijadikan tutor diperlukan pertimbangan-pertimbangan 

sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut: (1)memiliki kepandaian lebih unggul 

daripada siswa lain, (2)memiliki kecakapan dalam menerima pelajaran yang 

disampaikan oleh guru, (3)mempunyai kesadaran untuk membantu teman yang lain, 
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(4)dapat diterima dan disenangi oleh siswa yang mendapat program tutor sebaya, 

sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya 

kepadanya,(5)tidak tinggihati, kejam atau keras hati terhadap sesama kawan,dan 

(6)mempunyai daya kreatifitas yang cukup untuk memberikan bimbingan yaitu dapat 

menerangkan pelajaran kepada kawannya (Diansyah 2013: 23) 

Agar pelaksanaan pengajaran tutor sebaya dapat berlangsung secara efektif dan 

berhasil, guru perlu memperhatikan pemilihan petugas tutor sebaya dan 

pembentukan kelompok. Banyaknya petugas tutor sebaya ditentukan oleh ciri-ciri 

yang telah disebutkan di atas dan disesuaikan dengan banyaknya siswa dalam kelas 

tersebut, serta banyaknya siswa dalam tiap-tiap kelompok yang akan direncanakan. 

Petugas itu dipilih oleh guru secara cermat serta diberikan motivasi  agar dapat 

melaksanakan tugas membantu teman sebaya yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran dengan sebaik mungkin. 

Mengenai jumlah anggota setiap kelompok tidak ada ketentuan yang mutlak 

harus ditaati sebagai pedoman. Kelompok kecil sebaiknya dengan anggota 3-6 orang, 

dengan dasar pemikiran bahwa makin banyak anggota kelompoknya, maka 

keefektifan belajar tiap anggota berkurang. Sebaliknya jika kurang dari 3  orang, 

maka tidak dapat membentuk iklim kelompok yang baik. Kelompok-kelompok itu 

dapat dibentuk atas dasar minat,  latar belakang,  pengalaman, dan atau prestasi 

belajar. Kehangatan atau iklim kelompok yang baik dapat terbentuk berdasarkan 

adanya rasa persaudaraan antar anggota. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

 Penguasaan teknik bermain alat musik siswa SMP 2 Tirto yang telah 

diajarkan adalah permainan alat musik rekorder.  Hal ini mempertimbangkan harga 

alat musik rekorder yang terjangkau oleh siswa. Namun setelah pemerintah 

memberikan fasilitas alat musik pianika, maka teknik dasar memainkan alat musik 

pianika juga perlu diajarkan melalui penelitian tindakan kelas. Langkah awal dalam 

pembelajaran ini adalah pengenalan bagian-bagian alat musik pianika, teknik 

penjarian, teknik artikulasi, ekspresi atau penjiwaan lagu, dan selanjutnya praktek 

memainkan lagu dengan menggunakan pianika. Dalam pembelajaran pada siklus 1, 

guru mendemonstrasikan teknik dasar bermain pianika, lalu siswa berlatih sesuai 

petunjuk guru. Kesulitan yang dialami siswa mendapat bimbingan langsung dari guru 

dibantu oleh para tutor sebaya yaitu siswa-siswa yang dipandang lebih menguasai 

materi pembelajaran dibandingkan siswa yang lain. Pada siklus 2, guru menyeleksi 

siswa-siswa yang lebih cepat menguasai materi pembelajaran serta memberikan 

motivasi untuk dapat membantu kesulitan siswa yang lain. Siswa-siswa yang telah 

menguasai teknik bermain pianika ditunjuk sebagai tutor sebaya yang bertugas 

membantu siswa-siswa lain yang belum menguasai materi teknik memainkan alat 

musik pianika. Kesulitan yang dialami siswa pada pembelajaran siklus 2 mendapat 

bimbingan dari guru dan bantuan dari tutor sebaya. Kegiatan pembelajaran teknik 

memainkan alat musik pianika yang telah dilakukan melalui siklus 1 dan siklus 2 

tentunya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai permainan alat 

musik pianika. 
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 Bagan kerangka berpikir tentang peningkatan teknik bermain alat musik 

pianika dengan menggunakan tutor sebaya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 .1 Skema Kerangka Berpikir 

2.6 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka berpikir yang diajukan, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: (1) Ada peningkatkan aktivitas belajar keterampilan memainkan alat 

musik pianika dengan menggunakan tutor sebaya pada kelas VII C di SMP 2 Tirto, 

 Bermain Alat Musik 

Rekorder Pianika 

Penjarian Artikulasi Penjiwaan 

Latihan/Praktek 

Pembimbing  Guru Dan Tutor 

Sebaya 

Pembimbing Guru Dan Tutor 

Sebaya 

Kemampuan Bermain Alat Musik Pianika 

 Pengenalan Alat 

Siklus 1 Siklus 2 



 

 
 

17 

(2)  Ada peningkatkan hasil  belajar keterampilan memainkan alat musik pianika 

dengan menggunakan tutor sebaya pada kelas VII C di SMP 2 Tirto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

BAB 3 

 METODE PENELITIAN 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Hasil Belajar Ketrampilan Bermain Alat Musik Pianika dengan Menggunakan 

Metode Tutor Sebaya pada Siswa Kelas VIIC di SMP 2 Tirto Kabupaten 

Pekalongan” adalah pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

3.1 Lokasi, Subyek, dan WaktuPenelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian   

Penelitian dalam rangka skripsi ini dilaksanakan di SMP 2 Tirto,  jalan raya 

Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.  

3.1.2Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIICdi SMP 2 Tirto Kabupaten 

Pekalongan semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

3.1.3 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 5 minggu, dimulai tanggal  17 April 2013 dan 

berakhir tanggal 22 Mei 2013  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi dilakukan jika data yang diperoleh melalui wawancara 

kurangmerefleksikaninformasi yang diinginkan(Anggoro 2010: 5.19).Pengumpulan 

data dilakukan melalui pengamatan baik dengan cara peran serta(participant 
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observational) maupun tanpa peran serta. Dengan teknik ini peneliti mencari data 

langsung ke lapangan melalui pengamatan. 

3.2.2 Teknik Wawancara 

 Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap data secara kualitatif. Di 

dalam penelitian tindakan kelas, data kualitatif dapat digunakan untuk melengkapi 

data kuantitatif. Data ini bersifat lebih luas dan dalam, mengingat data ini digali oleh 

peneliti sampai peneliti merasa cukup (Sukidin dkk  2010: 107). 

 Teknik wawancara dalam penelitian ini tidak berencana atau tidak berstruktur 

artinya suatu bentuk wawancara tanpa persiapan sebelumnya dari suatu daftar 

pertanyaan dengansusunan kalimat dan tata urutan  tetap yang harus dipatuhi oleh 

peneliti (Koentjaraningrat 2003: 17).  Dalam wawancara ini peneliti bertanya 

langsung pada informan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban informan 

direkam ataupun ditulis sebagai dokumen yang dapat sewaktu-waktu dapat 

digunakan.  

3.2.3  Teknik Dokumentasi 

 Menurut Sugiyono (dalam Putri 2013: 37) dokumen merupakan catatan 

peristiwa lampau yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan meneliti ( Koentjaraningrat, 2003: 46).  Dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa data file TU, foto lokasi penelitian, dan  kegiatan pembelajaran siswa. 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdapat 

tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pengamatan, dan tahapan 
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refleksi. Prosedur penelitian ini secara garis besar dapat dijelaskan dengan skema 

berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Skema Prosedur Penelitian Model Kurt Lewin 

3.3.1 Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan 2 jam pelajaran @ 40 menit  dengan materi  mengenal sumber 

bunyi dan teknik memainkan alat musik. Kegiatan pada  siklus 1 terdiri atas: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.  

3.3.1.1     Perencanaan 

 Kegiatan guru pada tahap perencanaan sebagai berikut: (1)penyusunan 

rencana pembelajaran, (2) penunjukan tutor sebaya, (3) penyusunan pertanyaan dan 

tugas, (4)pembuatan lembar pengamatan siswa, dan (5)pembuatan soal praktek untuk 

tes akhir siklus 1. 

 

Perencanaan             Pelaksanaan 

Refleksi Pengamatan 

Pra Siklus            

Perencanaan             Pelaksanaan 

Pengamatan Refleksi 

Siklus 1 

Siklus 2 
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3.3.1.2     Pelaksanaan 

 Pelaksanaan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung didalam kelas. 

Pembelajaran yang dilakukan guru pada saat pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

(1)mengingatkan kembali materi mengenal sumber bunyi dan teknik memainkan alat 

musik yang pernah dipelajari siswa, (2)penyampaian kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran, (3)pemberian motivasi kepada siswa, (4)pembagian lembar kerja 

siswa yang berisi langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran, (5)demonstrasi teknik memainkan alat musik pianika, (6) 

penunjukan beberapa siswa sebagai tutor sebaya, (7)memperhatikan siswa pada saat 

berlatih  memainkan musik pianika sesuai dengan teknik yang telah diajarkan, 

(7)bersama tutor sebaya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran, (8)melakukan tes pada akhir siklus 

3.3.1.3 Pengamatan 

 Pengamat mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar. Pengamatan 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas mempergunakan 

lembar pengamatan. Aspek-aspek yang diamati sebagai berikut: (1)sikap perhatian 

siswa terhadap penjelasan guru,(2)keceriaan atau kesenangan dalam mengikuti 

pembelajaran,(3) keseriusan siswa dalam pembelajaran dan berlatih teknik 

memainkan pianika, (4)keaktifan siswa dalam bertanya,  dan (5) semangat dalam 

pembelajaran. 
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3.3.1.4 Refleksi 

 Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari tahapan-

tahapan dalam siklus 1. Refleksi dilaksanakan segera setelah pelaksanaan  dan 

pengamatan siklus 1 selesai oleh peneliti dan guru kolaborator. Refleksi dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar pada siklus 1 

sehingga dapat melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

3.3.2 Siklus 2 

 Siklus 2 dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran @ 40 menit dengan materi 

mengenal sumber bunyi dan teknik temainkan alat musik.  Pada siklus 2 proses 

pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya. Kegiatan pada   siklus 2 terdiri 

atas: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi  

3.3.2.1 Perencanaan  

 Berdasarkan hasil releksi siklus 1, maka diadakan perencanaan ulang. 

Rencana yang dibuat pada prinsipnya sama dengan rencana pada siklus 1, hanya saja 

diterapkan strategi pembelajaran yang berbeda  pada proses pembelajaran siklus 2. 

3.3.2.2 Pelaksanaan 

 Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada siklus 2 pada prinsipnya sama 

dengan pelaksanaan tindakan pada siklus 1, tetapi pada siklus 2 peran tutor sebaya 

lebih dioptimalkan lagi dengan memberikan motivasi dan membantu siswa lain 

dengan cara yang lebih friendly. Pembelajaran yang dilaksanakan guru saat 

pelaksanaan adalah sebagai berikut: (1)guru mengingatkan kembali materi mengenal 
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sumber bunyi dan teknik memainkan alat musik yang pernah dipelajari siswa, 

(2)menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, (3)memberikan 

motivasi kepada siswa, (4)mengorganisasi siswa dalam beberapa kelompok, 

(5)membagikan lembar kerja siswa, (5) mendemonstrasikan teknik memainkan alat 

musik pianika, (6)menyeleksi dan memotivasi siswa yang bertugas sebagai tutor 

sebaya, (7) siswa berlatih  memainkan musik pianika bersama tutor sebaya dalam 

satu kelompok sesuai dengan teknik yang telah diajarkan,(8)tutor sebaya membantu 

siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, dan  (9)melakukan tes pada 

akhir siklus 2 

3.3.2.3 Pengamatan 

 Pengamatan pada siklus 2 sama dengan pengamatan yang dilakukan pada 

siklus 1. Pengamatan siklus 2 menggunakan lembar pengamatan yang sama pada 

siklus 1. 

3.3.2.4 Refleksi 

 Peneliti melakukan analisis pengamatan dan evaluasi dari tahapan-tahapan 

pada   siklus 2. 

3.4  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan upaya untuk mengolah data yang telah 

diperoleh dari hasil tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik tes 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Sedangkan observasi, wawancara 

dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Proses analisis data dimulai dengan cara mengumpulkan data yang ada dilapangan 
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untuk kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori  

Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto 2001) Data yang telah terkumpul dianalisis 

secara diskriptif, direduksi, diklasifikasikan, diinterpretasikan dan dideskripsikan 

kedalam bahasa verbal untuk menarik kesimpulan. 

 Setelah data-data terkumpul, peneliti mengadakan reduksi dengan cara 

membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman inti, yang kemudian dipisah-pisahkan 

dan dikelompokkan sesuai permasalahan yang dihadapi untuk kemudian 

dideskripsikan,diasumsi, dan disajikan dalam bentuk informasi-informasi.Langkah 

terakhir dari analisis ini adalah verifikasi yang merupakan suatu tinjauan ulang 

terhadap catatan-catatan lapangan sebelum ditarik kesimpulan. Pada setiap akhir 

siklus dilakukan pengambilan data mengenai aktivitas dan hasilbelajar selama proses 

kegiatan pembelajaran. 

3.5Indikator Keberhasilan 

 Tolok ukur keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Apabilaada 

peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil tes yang diperoleh 

mencapai nilai ≥ 70 sebanyak ≥ 75 % setelah dilakukan tindakan selama 2 siklus.(2) 

Adanya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran yang ditunjukkan dengan 

peningkatan skor aktivitas hingga mencapai rata-rata ≥ 4,00 atau kualifikasi baik. 

Apabila prestasi yang diperoleh siswa setelah dikenai tindakan mengalami 

peningkatan seperti yang diharapkan berarti hipotesis tindakan terbukti. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Secara berturut-turut dalam gambaran umum lokasi penelitian akan 

diuraikan: (1) letak dan denah sekolah, (2) visi dan misi sekolah, (3) struktur 

organisasi sekolah, (4) guru, karyawan dan siswa,(5) kegiatan intra dan ekstra 

kurikuler, dan (6) prestasi lulusan sekolah 

4.1.1. Letak dan Denah Sekolah 

4.1.1.1 Letak Sekolah 

 SMP 2 Tirto terletak di jalan raya Sidorejo, dusun Tilompo, desa Sidorejo, 

kecamatan Tirto, kabupaten Pekalongan, propinsi Jawa Tengah.Lokasi SMP 2 Tirto 

berada ± 1 kilometer dari jalan raya pantai utara (pantura), sehingga kegiatan 

pembelajaran tidak terganggu oleh bisingnya kendaraan.Berikut adalah papan nama 

SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan 

 

Gambar 4.1 

Papan Nama SMP  2 Tirto (Dokumentasi Yunianto) 
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 Suasana pedesaan dan dikelilingi areal persawahan mendukung kenyamanan 

dan ketenangan dalam pembelajaran.Namun demkian terdapat kendala yang cukup 

mengganggu aktifitas belajar terkait lokasi sekolah yang berada pada struktur tanah 

yang rendah, pada musim penghujan lokasi sekolah dan sekitarnya sering dilanda 

banjir. Secara bertahap pemerintah telah memberikan bantuan rehab sekolah 

sekaligus meninggikan lantai ruang untuk mengantisipasi datangnya banjir di musim 

penghujan. 

 

Gambar 4.2 

Pendopo SMP 2 Tirto (Dokumentasi Yunianto) 

 

 

Sebagaimana masyarakat kabupaten Pekalongan pada umumnya, masyarakat 

yang berada di kecamatan Tirto adalah masyarakat yang religius Islami.  Sekolah  

setingkat SMP yang  berada  dekat dengan SMP  2 Tirto ialah SMP 1 Tirto, MTs NU 

Pacar, dan MTs Karanganyar. Hal  ini  mempengaruhi  seleksi penerimaan peserta 

didik  baru pada  SMP 2 Tirto.  
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Masyarakat yang berada pada lingkungan agama Islam, terdapat 

kecenderungan mendaftarkan putra/putrinya pada sekolah madrasah baik Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) setingkat Sekolah Dasar (SD), maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada penerimaan peserta didik baru 

SMP 2 Tirto belum pernah menolak siswa yang di sebabkan  kelebihan kuota yang 

telah ditetapkan. Kondisi ini yang mengakibatkan  SMP 2 Tirto memiliki input siswa 

dengan kemampuan akademik yang rendah. Hal ini tidak membuat para guru patah 

semangat dalam melaksanakan pembelajaran, tetapi justru memberikan motivasi 

kepada para guru untuk lebih memberdayakan kemampuan siswa sesuai potensi 

masing-masing. 

4.1.1.2 Denah Sekolah 

SMP 2 Tirto berdiri sejak tahun 1990pada sebidang tanah milikbengkok desa 

Sidorejo dengan luas tanah kurang lebih 15.000 meter
2
. Di atas tanah seluas itu 

dibangun sarana dan prasarana yang cukup memadai terdiri atas: (1)  ruang kelas, (2) 

ruang perpustakaan, (3) ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam(IPA),(4) ruang 

komputer, (5) ruang kepala sekolah, (6) ruang guru, (7) ruang tata usaha, (8)    ruang 

bimbingan konseling, (9) ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), (10) ruang 

koperasi, (11) mushola, (12) ruang penjaga sekolah, dan (13) Water Close (WC).  

Fasilitas atau sarana pendukung lainnya adalah lapangan upacara, lapangan bola 

basket, dan lapangan bola volley (HWKS). Denah ruang dan sarana pendukung SMP 

2 Tirto dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.3 Denah SMP 2 Tirto 
(Sumber: Tata Usaha SMP 2 Tirto Tahun 2013) 
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4.1.2 Visi dan Misi Sekolah 

 SMP2 Tirto pada tahun pelajaran 2012/2013 memiliki visi dan misi  sekolah 

yang berbeda dengan tahun sebelumya. Visi SMP 2 Tirto adalah“Berbudi Luhur, 

Beriman Taqwa dalam Berprestasi”. Misi SMP 2 Tirto adalah: (1) Melaksanakan  

pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga  setiap siswa dapat berkembang 

secara optimal. (2) Menggalakkan semangat inovasi yang mampu menciptakan 

dinamika positif di lingkungan sekolah.  (3) Membantu siswa untuk mengenali dan 

menggali potensi dirinya sehingga dapat diarahkan dan dikembangkan secara 

optimal. (4) Menerapkan peraturan-peraturan secara tegas dan bertanggungjawab. (5) 

Mengembangkan aktifitas keagamaan sebagai wujud penghayatan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa.  (6) Melaksanakan kegiatan kebersihan secara teratur sehingga 

tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. 

4.1.3 Struktur Organisasi Sekolah 

Kepala sekolah SMP 2 Tirto dijabat oleh IbuSri Widyastuti S.Pd sejak tahun 

2012. Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah dibantu oleh 4 wakil kepala 

sekolah yaitu (a) wakil kepala sekolah bidang kurikulum, (b) wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan, (c)wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan (d) wakil 

kepala sekolah bidang humas. Selain itu kepala sekolah juga dibantu oleh guru, tata 

usaha, karyawan, serta komite sekolah yang turut mengawasi arah kebijakan dalam 

pengembangan sekolah.  Bagan Struktur Organisasi SMP 2 Tirto adalah sebagai 

berikut: 

 



 

 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4  Struktur Organisasi SMP 2 Tirto 

(Sumber:File Tata Usaha) 

 

KEPALA SEKOLAH 

WAKIL KEPALA SEKOLAH 

KOMITE 

SEKOLAH 

WAKA 

KESISWAAN 

WAKA 

KURIKULUM 

WAKA 

SARPRAS 

WAKA     

HUMAS 

 HUMAS 

TU/KARYAWAN 

WALI KELAS 

DEWAN GURU 

SISWA 



 

 
 

31 

4.1.4 Guru, Karyawan, dan Siswa 

4.1.4.1 Guru 

Tenagaguru di SMP 2 Tirto berjumlah 29 orang. Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

22 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 11 perempuan. Guru Tidak Tetap (GTT) 

berjumlah 7 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 5 perempuan.  Guru-guru memiliki latar 

belakang pendidikan lulusan akademi atau perguruan tinggi. Tabel guru SMP 2 Tirto 

tahun pelajaran 2012/2013 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jumlah Guru SMP 2  TirtoTahun Pelajaran 2012/2013 

 
NO 

 
STATUS KEPEGAWAIAN L P Jumlah 

 

1 

 

PNS 

 

11 

 

11 

 

22 

 

2 

 

GTT 
 

2 

 

5 

 

7 

  

JUMLAH TOTAL 
 

13 

 

16 

 

29 

 

(Sumber: File Tata Usaha) 

4.1.4.2 Karyawan 

            Karyawan SMP 2 Tirto berjumlah 11 orang. Tenaga Tata Usaha berjumlah 6 

orang terdiri dari 4 PNS dan 2 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Selain  tenaga tata usaha  

terdapat tenaga pendukung lainnya berjumlah 5 orangterdiri dari 2 orang tenaga 

kebun, seorang satuan pengamanan (satpam), dan 2 orang penjaga malam.  Tabel 

karyawan SMP 2 Tirto tahun pelajaran 2012/2013 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Jumlah Karyawan SMP 2 Tirto 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 
NO 

 
STATUS KEPEGAWAIAN L P Jumlah 

 

1 

 

PNS 

 

- 

 

4 

 

4 

 

2 

 

PTT 
 

7 

 

- 

 

7 

  

JUMLAH TOTAL 
 

7 

 

4 

 

11 

 

(Sumber: File Tata Usaha) 

 

4.1.4.3  Siswa  

 

Pada tahun pelajaran 2012-2013, SMP 2 Tirto memiliki siswa sebanyak 333 siswa. 

Kelas VII terdapat 138 siswa terdiri dari 71 perempuandan 67 laki-laki. Kelas VII 

memiliki 6 kelas paralel yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, dan VII F. 

Siswa kelas VIII berjumlah 126 siswa terdiri dari 73 perempuan dan 53 laki-laki. 

Kelas VIII memiliki 5 kelas paralel yaitu kelas VIII A, VIII  B, VIII C, VIII D, dan 

VIII E. Siswa kelas IX berjumlah 69 siswa terdiri dari 28 perempuan dan 41 laki-

laki. Kelas IX memiliki 3 kelas paralel yaitu kelas IX A, IX B, dan IX C. Tabel 

jumlah siswa SMP 2 Tirto tahun pelajaran 2012/2013 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Jumlah Siswa SMP 2 Tirto 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah Keterangan 
Laki-laki Perempuan 

1 VII A 12 12 24  

2 VII B 12 10 22  

3 VII C 12 12 24  

4 VII D 11 12 23  

5 VII E 12 11 23  

6 VII F 12 10 22  

7 VIII A 13 12 25  

8 VIII B 16 9 25  

9 VIII C 14 12 26  

10 VIII D 15 10 25  

11 VIII E 15 10 25  

12 IX A 9 14 23  

13 IX B 9 14 23  

14 IX C 10 13 23  

Jumlah total 173 160 333  

 

(Sumber: File Tata Usaha) 

 

4.1.5 Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler 

4.1.5.1 Kegiatan Intrakurikuler 

SMP 2 Tirto merupakan sekolah formal yang melaksanakan  pembelajaran 

melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran 

intrakurikuler diatur dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

disusun pada awal tahun pelajaran dengan nama Kurikulum SMP 2 Tirto 2013. Mata 

pelajaran yang terdapat pada kegiatan intrakurikuler adalah Pendidikan Agama, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, 
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IPS, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Teknologi dan Informasi, Bahasa Jawa, Tata 

Boga, dan Bimbingan Konseling. Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler sesuai dengan 

kalender pendidkan (kaldik) yaitu setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 07.00 

WIB dan berakhir pukul 12.10 WIB, kecuali hari Jumat berakhir pukul 10.35 WIB. 

4.1.5.2 Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan  ini dilaksanakan diluar jam pelajaran intrakurikuler atau merupakan 

kegiatan tambahan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler SMP 2 Tirto adalah Pramuka, Olah Raga, Seni Musik, 

Palang Merah Remaja, dan Tartil Al Qur’an.  

4.1.6 Prestasi Kelulusan Sekolah 

Selama 23 tahun sekolah ini telah turut berpartisipasi dalam mencerdaskan 

anak bangsa dengan berbagai prestasi yang berhasil dicapai. Pada tahun 2011/2012  

SMP  2 Tirto berhasil memperoleh akreditasi A. Prestasi siswa SMP 2 Tirto 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik prestasi akademis maupun 

prestasi non akademis. Standar kelulusan yang semakin tinggi disikapi dengan 

semangat  tinggi untuk terus berjuang mengantarkan siswa mencapai target standar 

kelulusan yang  telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelajaran tambahan khususnya 

untuk mata pelajaran Ujiaan Nasional (UN) yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, 

IPA, dan Bahasa Inggris diberikan kepada siswa sejak awal semester genap.  

Keseriusan SMP 2 Tirto dalam mencapai standar kelulusan dapat dilihat pada 

tabel 1 berikut: 
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Tabel 4.4  Angka Kelulusan SMP 2 Tirto 4 Tahun Terakhir 

 

No 

 

 

Tahun Pelajaran 

 

Jumlah peserta ujian 

 

Jumlah lulusan 

 

Persentase 

kelulusan 

1 2009-2010 146 67 47% 

2 2010-2011 132 119 91% 

3 2011-2012 129 128 99% 

4 2012-2013 69 69 100% 

 

(Sumber:  File Tata Usaha) 

4.2  Pembelajaran Keterampilan Bermain Alat Musik Pianika 

4.2.1 Pra Siklus 

 Kegiatan prasiklus merupakan kegiatan pengamatan sebelum dilakukan 

tindakan. Kegiatan ini diperlukan untuk memperoleh data awal tentang kondisi 

siswa, kemampuan dan aktivitas siswa. Selanjutnya berdasarkan data awal tersebut 

peneliti mengadakan tindakan yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, khususnya siswa kelas VII C di SMP 2 Tirto. 

 Kelas VII C bukan merupakan kelas unggulan, karena sistem pembagian 

kelas di SMP 2 Tirto tidak mengelompokkan siswa-siswa yang pandai dalam satu 

kelas unggulan. Siswa kelas VII C berjumlah 24 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki 

dan 12 siswa perempuan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

sebelum tindakan dilakukan, tingkat kemampuan siswa dalam kelas ini beragam, 

terdapat siswa berprestasi rendah, sedang, dan tinggi. Sebagian besar siswa berasal 
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dari keluarga yang kurang mampu, hal ini dapat dilihat dari  siswa kelas VII C yang 

berjumlah 24 anak, yang memiliki alat musik pianika hanya 2 anak.Praktek bermain 

alat musik pianika dapat berjalan setelah pemerintah memberikan bantuan berupa 

droping alat musik pianika sejumlah 20 buah, namun demikian guru masih 

mendominasi kegiatan pembelajaran baik secara lesan maupun praktek.Aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran masih rendah,  hanya beberapa siswa yang 

cukup bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, kemungkinan adanya 

permasalahan tersebut ialah: (1) siswa kurang bisa memahami isi dari penjelasan 

guru, (2) siswa belum menguasai teknik memainkan alat musik pianika, dan (3) guru 

merasa kewalahan membimbing kesulitan siswa satu persatu. Hal ini menyebabkan 

siswa cepat putus asa dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, serta hasil belajar yang dihasilkan kurang optimal. 

Skor aktivitas dalam penelitian ini menggunakan skala 5 dengan perincian skor 5 

untuk kategori sangat tinggi, skor 4 untuk kategori tinggi, skor 3 untuk kategori 

cukup, skor 2 untuk kategori rendah, dan skor 1 kategori sangat rendah.Hasil 

evaluasi melalui pengamatan pada pra siklusskor rata-rata aktivitas siswa adalah 2,47 

atau kategori rendah. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur aktivitas belajar 

siswa meliputi perhatian siswa terhadap penjelasan guru, keceriaan dalam 

pembelajaran, keseriusan dalam berlatih, keaktifan bertanya, dan semangat siswa 

dalam pembelajaran. Data aktivitas siswa diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah 

skor  dibagi dengan jumlah siswa. Skor rerata aktivitas siswa berdasarkan hasil 

pengamatan pada prasiklus dapat disajikan pada tabel dan diagram berikut: 
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Tabel 4.5  Skor Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa Pra Siklus 

. No Aspek-Aspek Pengamatan Skor Rata-rata 

1 Sikap perhatian siswa terhadap penjelasan guru 3,00 

2 Senang dalam mengikuti pembelajaran 3,04 

3 Serius dalam pembelajaran/latihan 3,08 

4 Keaktifan bertanya 0,33 

5 Semangat dalam pembelajaran 2,88 

 Rerata 2,47 

 Kategori Rendah 

(Sumber: LPPs) 

 

 

 

Diagram 4.1  Rerata Aktivitas Belajar 
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 Hasil perolehan nilai aktivitas siswa pada kategori tinggi ada 4 anak, kategori 

cukup 9 anak, dan kategori rendah 11 anak. Hasil aktivitas  berdasarkan jumlah siswa 

dapat disajikan pada tabel dan diagram berikut: 

Tabel 4.6  Hasil Aktivitas Belajar Pra Siklus 

 

No 

 

Kategori Aktivitas Belajar 

 

Jumlah Siswa 

1 Sangat Tinggi (skor 21-25) 0 

2 Tinggi (16-20) 4 

3 Cukup (11-15) 9 

4 Rendah (6-10) 11 

   

 

 

 

Diagram 4.2  Hasil Aktivitas Belajar Siswa Pra Siklus 

0

2

4

6

8

10

12

Hasil Aktivitas Belajar

Sangat Tinggi

Tinggi

Cukup

Rendah



 

 
 

39 

Berdasarkan hasil evaluasi praktek pada pra siklus dari jumlah 24 siswa yang 

berhasil memperoleh nilai baik 2 anak, cukup baik 4 anak, dan kurang baik 18 anak. 

Tingkat aktivitas dan hasil belajar yang rendah memberikan motivasi peneliti untuk 

menerapkan beberapa model pembelajaran baru dan menarik yang dapat 

meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa berdasarkan 

penilaian pada pra siklus disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.7 Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

 

No 

 

Rentang Nilai 

 

Kategori 

 

Jumlah siswa 

 

Prosentase 

1 90-100 Sangat baik - 0% 

2 80-89 Baik 2 8% 

3 70-79 Cukup baik 4 17% 

4 60-69 Kurang baik 18 75% 

(Sumber: HPPPs) 

 Hasil belajar siswa pada pra siklus dari 24 siswa  sejumlah 6 siswa atau 25% 

siswa memperoleh nilai ≥ 70, sedangkan 18 siswa atau 75% siswa < 70. Hasil belajar 

siswa pada kegiatan pra siklus dapat divisualisasikan pada diagram berikut: 
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Diagram 4.3 Prosentase Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

 Setelah melihat nilai aktivitas dan hasil belajar siswa yang rendah pada pra 

siklus, peneliti mengadakan wawancara dengan siswa untuk menemukan dan 

merumuskan tindakan yang tepat dengan harapan terjadi peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

4.2.2 Siklus 1 

4.2.2.1 Perencanaan 

 Tahap ini peneliti mempersiapkan secara optimal strategi pembelajaran 

teknik memainkan alat musik pianika agar dapat dikuasai oleh siswa. Peneliti 

berupaya untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan dalam proses kegiatan 

pembelajaran, khususnya pada materi mengenal sumber bunyi dan teknik 

memainkan alat musik. Sebelum tindakan dimulai peneliti menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan media pembelajaran berupa alat 

musik pianika(untuk siswa) dan keyboard(untuk guru), menyiapkan part lagu Suwe 

Ora Jamu dilengkapi petunjuk penjarian untuk alat musik pianika, memilih beberapa 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hasil Belajar Siswa

> 70

< 70



 

 
 

41 

siswa berprestasi untuk ditunjuk sebagai tutor sebaya Disamping itu guru membuat 

dan mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa, menyusun daftar pertanyaan, merancang tugas yang akan 

diberikan kepada siswa,  serta membuat soal praktek untuk penilaian akhir kegiatan. 

Pada tahap ini RPP disusun sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. 

4.2.2.2  Tindakan 

 Tahap ini merupakan pelaksanaan dari tahap perencanaan yang sudah 

dipersiapkan secara matang oleh peneliti. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 secara 

garis besar terdiri dari: (1) pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) penutup. 

(1) Pendahuluan  

Pembelajaran yang dilakukan guru pada saat kegiatan pendahuluan adalah 

sebagai berikut: (a)  mengingatkan kembali materi mengenal sumber bunyi dan 

teknik memainkan alat musik yang pernah dipelajari siswa, (b)menginformasikan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dibahas, (c) 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, (d)memberikan motivasi 

kepada siswa untuk aktif mengikuti pembelajaran, (e) menunjuk beberapa siswa 

bertugas sebagia tutor sebaya 

(2)  Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, proses pembelajaran yang dilakukan guru adalah sebagai 

berikut: (a) guru dengan bantuan tutor sebaya membagikan lembar kerja siswa yang 

berisi langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa selama proses 

pembelajaran, (b)  guru mengingatkan kembali teknik dasar memainkan alat musik 

pianika, (c) guru mendemonstrasikan teknik memainkan alat musik pianika, (d) guru 
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bersama tutor sebaya memandu siswa berlatih memainkan alat musik pianika sesuai 

dengan teknik yang telah diajarkan, (e) tutor sebaya membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam berlatih memainkan pianika, (f) guru melakukan evaluasi 

dan merefleksi hasil kerja siswa. 

Sebelum guru mendemonstrasikan teknik bermain pianika, guru membagikan 

part musik lagu Suwe Ora Jamu kepada siswa. Berikut ini adalah part musik lagu 

Suwe Ora Jamu yang dipakai pada kegiatan inti siklus 1. 

 

SUWE ORA JAMU 

 Moderato                                                                             Lagu Daerah Jawa Tengah 

 

 

 

Keterangan: 

 Kode jari berupa angka dalam lingkaran menunjukkan pergantian posisi jari. 
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Teknik pembelajaran memainkan alat musik pianika pada lagu Suwe Ora Jamu 

adalah sebagai berikut: 

(1) Frase 1 lagu Suwe Ora Jamu 

 

(a) Meminta siswa memasang kode jari 3 (jari tengah) di not e’ pada pianika. 

(b) Guru memberi contoh membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(c) Siswa membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(d) Guru memainkan frase 1 lagu Suwe Ora Jamu dengan artikulasi yang benar. 

(e) Siswa bersama-sama berlatih memainkan frase 1 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(f) Guru memandu tutor sebaya untuk membantu siswa lain yang mengalami 

kesulitan dalam berlatih. 

(g) Tutor sebaya memberi bantuan kepada teman-temannya berlatih memainkan 

frase 1 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(2) Frase 2 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(a) Meminta siswa memasang kode jari 3 (jari tengah) tetap di not e’ pada pianika. 

(b) Guru memberi contoh membaca kode jari sesuai ritme lagu. 
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(c) Siswa membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(d) Guru memainkan frase 2 lagu Suwe Ora Jamu dengan artikulasi yang benar. 

(e) Siswa bersama-sama berlatih memainkan frase 2 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(f) Guru memandu tutor sebaya untuk membantu siswa lain yang mengalami 

kesulitan dalam berlatih. 

(g) Tutor sebaya memberi bantuan kepada teman-temannya berlatih memainkan 

frase 2 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(3) Frase 3 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(a) Meminta siswa memasang kode jari 2 (telunjuk)  di not g’ pada pianika. 

(b) Guru memberi contoh membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(c) Siswa membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(d) Guru memainkan frase 3 lagu Suwe Ora Jamu dengan artikulasi yang benar. 

(e) Siswa bersama-sama berlatih memainkan frase 3 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(f) Guru memandu tutor sebaya untuk membantu siswa lain yang mengalami 

kesulitan dalam berlatih. 

(g) Tutor sebaya memberi bantuan kepada teman-temannya berlatih memainkan 

frase 3 lagu Suwe Ora Jamu. 
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(4) Frase 4 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(a) Posisi jari 3 (jari tengah) tetap di not a’. 

(b) Guru menjelaskan jari 1(ibu jari) di f’ diikuti jari 2 (telunjuk) bergerak kekiri di 

e’ dan jari 5 (kelingking) di c”  

(c) Guru membaca penjarian frase 4 sesuai ritme lagu 

(d) Siswa bersama-sama membaca penjarian frase 4 sesuai ritme lagu 

(e) Guru memainkan frase 4 lagu Suwe Ora Jamu dengan artikulasi yang benar. 

(f) Siswa bersama-sama berlatih memainkan frase 4 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(g) Guru memandu tutor sebaya untuk membantu siswa lain yang mengalami 

kesulitan dalam berlatih. 

(h) Tutor sebaya memberi bantuan kepada teman-temannya berlatih memainkan 

frase 4 lagu Suwe Ora Jamu. 

Setelah 4 frase diajarkan kegiatan  selanjutnya adalah: 

(a) Guru memainkan seluruh lagu Suwe Ora Jamu. 

(b) Siswa diajak memainkan keseluruhan lagu bersama-sama 

(c) Tutor sebaya memandu untuk berlatih dan membantu mengatasi kesulitan yang 

dialami teman-temannya. 

(d) Siswa diminta memainkan lagu secara individual untuk diambil nilainya. 
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Gambar 4.5 

Guru Mengingatkan Kode Jari pada Siswa (Dokumentasi Yunianto) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Guru Bersama Siswa Memainkan Satu Frase Lagu Suwe Ora Jamu 

(Dokumentasi Yunianto) 
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Gambar 4.7 

Guru Melakukan Penilaian pada Seorang Siswa (Dokumentasi Yunianto) 

 

 

(3)  Penutup 

 Pada kegiatan penutup guru melakukan kegiatan sebagai berikut: (a) guru 

bersama siswa membuat kesimpulan hasil pembelajaran, (b) guru memberikan 

masukan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan (c) guru memberikan tugas 

dan kegiatan siswa pada pertemuan berikutnya. 

4.2.2.3 Observasi 

Tindakan pembelajaran pada siklus 1 dilakukan pengamatan secara langsung 

oleh peneliti dan dibantu oleh seorang tenaga guru yang lain dengan menggunakan 

lembar observasi. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus 1 sudah 
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cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek pengamatan yaitu: (1) aspek 

guru dan (2) aspek siswa. 

(1) Aspek Guru 

(a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru cukup baik. Guru telah 

menyampaikan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang akan 

dibahas. Guru juga memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif mengikuti 

pembelajaran, namun tujuan pembelajaran serta langkah-langkah kegiatan kurang  

jelas dalam penyampaiannya kepada siswa. Guru telah menunjuk beberapa siswa 

untuk bertugas sebagai tutor sebaya. 

(b)  Kegiatan Inti 

Guru cukup baik dalam menjelaskan bagian-bagian alat musik pianika dan  

memberikan contoh teknik penjarian pada pianika secara benar. Guru juga 

mendemonstrasikan permainan pianika part lagu berjudul Suwe Ora Jamu dengan 

baik. Dalam kegiatan ini siswa kelihatan masih kaku dalam memposisikan letak jari 

pada tuts pianika sesuai teknik penjarian. Guru cukup sabar membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan, tetapi bantuan dari para siswa sebagai tutor sebaya tidak semua 

siswa dapat menerima dengan baik. Siswa  masih banyak yang belum terlayani 

dengan baik dalam proses bimbingan baik oleh guru maupun tutor sebaya. Guru 

nampak kewalahan melakukan bantuan karena masih banyak siswa yang belum 

memahami teknik penjarian pada pianika secara benar.  
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(c) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup guru sudah cukup baik dalam menyimpulkan hasil 

kegiatan pembelajaran. Guru juga telah memberikan tugas dan kegiatan kepada siswa 

untuk pembelajaran yang akan datang. 

Jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap guru ditentukan 

dengan kriteria sebagai berikut: (1) skor 4 kategori sangat baik, (2) skor 3 kategori 

baik, (3) skor 2 kategori cukup, dan (4) skor 1 kategori kurang baik. Rerata skor yang 

diperoleh pada aspek guru disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Skor Kegiatan Guru Siklus 1 

No Aspek Pengamatan 

Kegiatan Guru 

Perolehan 

Skor 

Keterangan 

1 Pendahuluan 2  

2 Kegiatan Inti 2  

3     Penutup 3  

     Jumlah 7  

     Rerata 2,3  

     Kategori Cukup baik  

 

(2) Aspek Siswa 

(a) Kegiatan Pendahuluan 

Hasil pengamatan pada awal kegiatan, aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

kategori rendah. Hal ini karena kurangnya pemahaman siswa terhadap teknik 

memainkan alat musik pianika, banyaknya siswa yang belum memiliki alat musik 
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pianika, dan kurangnya semangat belajar siswa. Siswa yang bertugas sebagai tutor 

sebaya belum dapat membantu dengan baik terhadap kesulitan siswa yang lain. 

(b) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti banyak yang siswa memainkan part laguSuwe Ora 

Jamuasal memainkan nada-nada lagu tanpa menghiraukan teknik penjarian yang 

benar.   Pada proses kegiatan pembelajaran ini terdapat beberapa  siswa yang telah 

berhasilmemainkan pianika dengan teknik penjarian yang benar, walaupun masih 

menggunakan tangga nada c=do. Namun demikian dalam penerapan praktek 

memainkan lagu Suwe Ora Jamu masih banyak siswa yang kebingungan. Beberapa 

siswa mau bertanya dan meminta bantuan tutor sebaya, tetapi juga masih banyak 

siswa yang apatistidak mau ataupun malu bertanya pada tutor sebaya.  

(c) Kegiatan Penutup 

Pada akhir kegiatan siswa terlihat tegang dalam melakukan uji praktek, 

banyak siswa belum berhasil melaksanakan uji praktek dengan sempurna. Tempo 

lagu yang seharusnya sedang dilakukan dengan tempo lebih lambat. Ada beberapa 

siswa memainkan lagu dengan tempo yang tepat tetapi teknik penjarian dan 

artikulasinya masih belum benar. 

Pada pertemuan ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berlatih memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan alat musik pianika. Selanjutnya 

peneliti memandu dan mengamati kinerja siswa dalam memainkan alat musik 

pianika. Siswa selalu diingatkan untuk memainkan lagu dengan teknik penjarian 

yang benar, tidak sekedar memainkan lagu berdasarkan bunyi nada yang terdengar. 

Dalam pengamatan ini aktivitas belajar siswa sudah terdapat peningkatan tetapi 
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masih belum optimal. Peneliti mencatat beberapa anak menunjukkan peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar yang tinggi, sementara itu peneliti juga menemukan 

sebagian siswa yang tidak aktif dalam berlatih. 

Pada akhir kegiatan peneliti mengadakan tes praktek kepada siswa dalam 

memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan alat musik pianika. Hasil perolehan nilai 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus 1 disajikan dalam tabel dan diagram 

berikut: 

Tabel 4.9 Skor Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa  Siklus 1 

.  

No 

 

Aspek-Aspek Pengamatan 

 

Skor Rata-rata 

1 Sikap perhatian siswa terhadap penjelasan guru 3,25 

2 Senang dalam mengikuti pembelajaran 3,67 

3 Serius dalam pembelajaran/latihan 3,38 

4 Keaktifan bertanya 1,42 

5 Semangat dalam pembelajaran 3,38 

 Rerata 3,02 

 

(Sumber: LPS1) 
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Diagram 4.4  Rerata Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1 

 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1 

 

No 

 

Kategori Aktivitas Belajar 

 

Jumlah Siswa 

1 Sangat Tinggi (skor 21-25) 4 

2 Tinggi (16-20) 4 

3 Cukup (11-15) 10 

4 Rendah (6-10) 6 

5 Sangat Rendah (0-5) 0 
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Diagram 4.5  Hasil Aktivitas Belajar Siswa  Siklus 1 

 

 

Tabel 4.11 Hasil Belajar Siswa  Siklus 1 

 

No 

 

Rentang Nilai 

 

Kategori 

 

Jumlah siswa 

 

Prosentase 

1 90-100 Sangat baik 4 17% 

2 80-89 Baik 2 8% 

3 70-79 Cukup baik 8 33% 

4 60-69 Kurang baik 10 42% 

(Sumber: HPPS1) 
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 Hasil belajar siswa pada siklus 1 sejumlah 14 siwa atau 58% siswa 

memperoleh nilai ≥ 70, sedangkan 10 siswa atau 42% siswa < 70. Hasil belajar siswa 

pada kegiatan pra siklus dapat divisualisasikan pada diagram berikut: 

 

Diagram 4.6 Prosentase Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

4.2.2.4 Refleksi 

 Setelah dilakukan tindakan dan pengamatan tentang aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada siklus 1, peneliti melakukan refleksi. Hasil refleksi berdasarkan  

observasi dan pemberian tes praktek pada siklus 1 adalah sebagai berikut: (1) siswa 

masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memainkan lagu menggunakan alat 

musik pianika dengan teknik penjarian yang benar, (2) siswa dalam memainkan lagu 

terdengar masih terputus-putus dalam tempo yang lambat dan tanpa penjiwaan lagu, 

(3) semangat dalam berlatih memainkan alat musik pianika secara mandiri masih 

rendah, (4) terdapat beberapa siswa yang telah mampu memainkan lagu dengan 

teknik yang benar dan mendapatkan nilai yang memuaskan pada waktu tes 

praktek,(5) peran tutor sebaya dalam membantu temannya belum maksimal, dan  (6) 
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interaksi bimbingan guru kepada siswa masih kurang karena banyaknya siswa yang 

belum menguasai materi dan terbatasnya waktu pembelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

siklus 1 sudah terjadi peningkatan, namun demikian masih banyak ditemukan 

kekurangan baik dari aspek guru, tutor sebaya maupun siswa. Peneliti selanjutnya 

perlu melakukan revisi untuk tindakan pada siklus 2 agar siswa mendapatkan hasil 

yang lebih optimal. Revisi tersebut adalah: (1) guru menjelaskan kembali teknik 

penjarian alat musik pianika khususnya pada lagu Suwe Ora Jamu, (2)guru  

mengingatkan kembali tentang artikulasi, tempo lagu, dan penjiwaan lagu serta 

membagi  siswa dalam beberapa kelompok untuk berlatih bersama secara berulang-

ulang, (3)gurumengkolaborasikan permainan alat musik keyboard oleh guru dengan 

permainan  alat musik pianikaoleh siswa agar siswa lebih bersemangat dalam 

pembelajaran, (4)guru memotivasi para tutor sebaya dan membekali cara-cara yang 

lebih bersahabat dalam membantu temannya dan (5)tutor sebaya dengan bimbingan 

guru diberi tugas dan tanggung jawabmembantu teman-temannya untuk berlatih 

sampai dapat menguasai permainan pianika.  

4.2.3 Siklus 2 

4.2.3.1 Perencanaan 

 Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, peneliti menyusun rencana 

pembelajaran untuk memperbaiki aktivitas dan hasil belajar siswa dalam materi 

teknik memainkan alat musik. Ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan 

perbaikan dalam tindakan siklus 2 yaitu: (1) pada kegiatan pendahuluan guru harus 
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benar-benar mampu memberikan pemahaman siswa tentang teknik memainkan 

pianika, tempo lagu, serta penjiwaan lagu sehingga siswa dapat terampil dan benar 

dalam praktek bermain alat musik, (2) pada kegiatan intiguru harus dapat 

memanfaatkan situasi dan kondisi secara efisien, membagi siswa dalam beberapa 

kelompok, mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada tutor sebaya untuk 

memandu  dan membantu kesulitan anggota kelompok, dan guru bertugas memantau 

pelaksanaan kegiatan siswa, dan (3) pada kegiatan penutup guru harus melakukan 

refleksi terhadap kegiatan pembelajaran siswa dan menyusun instrumen penelitian 

untuk mengetahui sejauh mana peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

4.2.3.2 Tindakan 

 Tahap tindakan pada siklus 2 ini merupakan kegiatan pelaksanaan dari tahap 

perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini diharapkan terjadi 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa yang maksimal. Pelaksanaan tindakan 

pada siklus 2 secara garis besar terdiri dari: (1) pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan 

(3) penutup 

(1) Pendahuluan 

Pembelajaran yang dilakukan guru pada saat kegiatan pendahuluan adalah 

sebagai berikut: (a) guru mengadakan tanya jawab tentang kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam memainkan lagu dengan pianika, (b)guru memberikan pemahaman 

kembali pentingnya teknik memainkan pianika, tempo lagu, dan penjiwaan lagu, (c) 

guru menyeleksi siswa sebagai tutor sebaya dan membekali teknik membantu 

temannya dengan cara yang baik. dan (d) guru memberikan motivasi serta 
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menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran. 

(2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti yang dilakukan guru pada siklus 2 ini adalah sebagai berikut: 

(a) guru membagi siswa menjadi empat kelompok dengan anggota setiap kelompok 5 

sampai 7 siswa, (b) guru menyeleksi siswa  berprestasi tinggi pada siklus 1  menjadi 

tutor sebaya dan membekali cara yang baik dalam bertugas memandu dan membantu 

anggota kelompok yang mengalami kesulitan, (c) tutor sebaya memandu kegiatan 

berlatih masing-masing kelompok siswa, (d) guru mengamati peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa ketika memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan menggunakan 

alat musik pianika, dan (e) guru mengadakan tes praktek untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Kegiatan tutor sebaya dalam memandu kegiatan berlatih memainkan lagu 

Suwe Ora Jamu adalah sebagai berikut: 

(1) Frase 1 lagu Suwe Ora Jamu 

 

(a) Tutor sebaya memberi contoh memasang kode jari 3 (jari tengah) di not e’ pada 

pianika, teman-teman yang lain mengikutinya. 

(b) Tutor sebaya mengamati temannya dan membetulkan letak jari yang masih 

salah. 

(c) Tutor sebaya memberi contoh membaca kode jari sesuai ritme lagu. 



 

 
 

58 

(d) Teman-teman yang lain membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(e) Tutor sebaya membimbing siswa yang masih salah dalam membaca kode jari 

sesuai ritme lagu. 

(f) Tutor sebaya memberi contoh memainkan frase 1 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(g) Teman-teman berlatih memainkan frase 1 lagu Suwe Ora Jamu dengan artikulasi 

yang benar. 

(h)  Tutor sebaya  membantu siswa lain yang mengalami kesulitan dalam berlatih 

memainkan frase 1 lagu Suwe Ora Jamu. 

(2) Frase 2 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(a) Tutor sebaya memberi contoh memasang kode jari 3 (jari tengah) tetap di not e’ 

pada pianika, teman-teman yang lain mengikutinya. 

(b) Tutor sebaya mengamati temannya dan membetulkan letak jari yang masih 

salah. 

(c) Tutor sebaya memberi contoh membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(d) Teman-teman yang lain membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(e) Tutor sebaya membimbing siswa yang masih salah dalam membaca kode jari 

sesuai ritme lagu. 

(f) Tutor sebaya memberi contoh memainkan frase 2 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 
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(g) Teman-teman berlatih memainkan frase 2 lagu Suwe Ora Jamu dengan artikulasi 

yang benar. 

(h)  Tutor sebaya  membantu siswa lain yang mengalami kesulitan dalam berlatih 

memainkan frase 2 lagu Suwe Ora Jamu. 

(3) Frase 3 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(a) Tutor sebaya memberi contoh memasang kode jari 2 (telunjuk) di not g’ pada 

pianika, teman-teman yang lain mengikutinya. 

(b) Tutor sebaya mengamati temannya dan membetulkan letak jari yang masih 

salah. 

(c) Tutor sebaya memberi contoh membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(d) Teman-teman yang lain membaca kode jari sesuai ritme lagu. 

(e) Tutor sebaya membimbing siswa yang masih salah dalam membaca kode jari 

sesuai ritme lagu. 

(f) Tutor sebaya memberi contoh memainkan frase 3 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(g) Teman-teman berlatih memainkan frase 3 lagu Suwe Ora Jamu dengan artikulasi 

yang benar. 

(h)  Tutor sebaya  membantu siswa lain yang mengalami kesulitan dalam berlatih 

memainkan frase 3 lagu Suwe Ora Jamu. 
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(5) Frase 4 lagu Suwe Ora Jamu. 

 

(a) Tutor sebaya memberi contoh memasang kode  jari 3 (jari tengah) di not a’ pada 

pianika, teman-teman yang lain mengikutinya. 

(b) Tutor sebaya menjelaskan dan memberi contoh  jari 1(ibu jari) di not f’ diikuti 

jari 2 (telunjuk) bergerak kekiri di not e’ dan jari 5 (kelingking) di not c”  

(c) Tutor sebaya mengamati temannya dan membetulkan letak jari yang masih 

salah. 

(d) Tutor sebaya memberi contoh membaca penjarian frase 4 sesuai ritme lagu 

(e) Teman-teman yang lain membaca penjarian frase 4 sesuai ritme lagu 

(f) Tutor sebaya membimbing teman yang masih salah dalam membaca kode jari 

sesuai ritme lagu. 

(g) Tutor sebaya memberi contoh memainkan frase 4 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(h) Teman-teman berlatih bersama memainkan frase 4 lagu Suwe Ora Jamu dengan 

artikulasi yang benar. 

(i) Tutor sebaya  membantu siswa lain yang mengalami kesulitan dalam berlatih 

memainkan frase 4 lagu Suwe Ora Jamu. 
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Setelah 4 frase dikuasai oleh teman-temannya, langkah kegiatan  selanjutnya 

adalah: 

(a) Tutor sebaya memberi contoh memainkan secara lengkap seluruh lagu Suwe Ora 

Jamu. 

(b) Teman-teman diajak memainkan keseluruhan lagu bersama-sama 

(c) Tutor sebaya memandu untuk berlatih dan membantu mengatasi kesulitan yang 

dialami teman-temannya. 

 

Beberapa foto aktivitas belajar siswa dalam siklus 2 adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.8 

Suasana Kegiatan Pembelajaran pada Siklus 2 (Dokumentasi Yunianto) 
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Gambar 4.9 

Tutor Sebaya Sedang Membantu Temannya (Dokumentasi Yunianto) 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 

Suasana Menyenangkan Tutor Sebaya Membimbing Temannya     

(Dokumentasi Yunianto) 
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(i) Penutup 

Pada kegiatan penutup guru melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: (a) 

guru memberikan masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah  dilaksanakan 

dan (b)guru memberikan tugas kepada siswa dan memberikan informasi tentang 

materi pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. 

4.2.3.3 Observasi 

Pada kegiatan siklus 2 dilakukan pengamatan secara langsung oleh peneliti 

dan dibantu oleh seorang tenaga guru yang lain dengan menggunakan lembar 

observasi. Hasil pengamatan pada siklus 2 dapat diuraikan bahwa peningkatan 

keterampilan bermain alat musik pianika melalui metode tutor sebaya dapat berjalan 

dengan baik.  Hal ini dapat dilihat dari beberapa  aspek pengamatan yaitu: (1) aspek 

guru dan (2) aspek siswa. 

(1) Aspek Guru 

(a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan awal yang dilakukan guru sudah berjalan dengan baik. Standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran telah disampaikan dengan 

benar. Apersepsi yang dilakukan guru sudah sesuai dengan konsep materi yang akan 

dipelajari. Guru membekali para tutor sebaya cara membantu teman dan menjawab 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa secara bijaksana. Guru juga memotivasi 

semangat belajar siswa serta menyampaikan langkah-langkah pembelajaran secara 

jelas.  
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(b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti siklus 2 guru melakukan perubahan strategi pembelajaran 

sehingga aktivitas dan hasil belajar terlihat lebih meningkat secara optimal. Langkah 

kegiatan tersebut adalah  guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sehingga 

mempermudah guru untuk melakukan pemantauan dan bimbingan. Guru dapat 

memanfaatkan siswa yang pandai menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya, 

sehingga siswa terlihat ceria dan bersemangat dalam berlatih. Guru dapat mengelola 

waktu secara efisien dengan memberikan delegasi dan tanggung jawab kepada tutor 

sebaya untuk  memandu dan membantu siswa yang mengalami kesulitan hingga 

seluruh anggota kelompok lancar dalam memainkan pianika.  Guru lebih baik dalam 

pengelolaan kelas dibandingkan pertemuan sebelumnya. Guru dapat melakukan tes 

praktek secara lebih efisien  dengan mendatangi tiap-tiap kelompok. 

(c) Penutup 

Pada kegiatan penutup guru telah memberikan masukan dan umpan balik 

berupa pujian terhadap keberhasilan para siswa,applaus tepuk tangan terhadap para 

tutor sebaya, dan kelompok dengan prestasi terbaik. Guru juga memberikan 

kesimpulan terhadap seluruh proses pembelajaran yang baru saja selesai dan 

menyampaikan tugas untuk pertemuan yang akan datang.  

Jumlah skor yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap guru pada siklus 

2 ditentukan dengan kriteria yang sama dengan siklus 1 yaitu sebagai berikut: (1) 

skor 4 kategori sangat baik, (2) skor 3 kategori baik, (3) skor 2 kategori cukup, dan 

(4) skor 1 kategori kurang baik. Rerata skor yang diperoleh pada aspek guru 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.12 Skor Kegiatan Guru Siklus 2 

 

No 

 

Aspek Pengamatan 

Kegiatan Guru 

 

Perolehan 

Skor 

 

 

Keterangan 

1     Pendahuluan 4  

2     Kegiatan Inti 4  

3     Penutup 3  

     Jumlah 11  

     Rerata 3,7  

     Kategori Baik  

 

(2) Aspek Siswa 

Hasil pengamatan terhadap siswa pada siklus 2 adalah sebagai berikut:  

(a) Kegiatan Pendahuluan 

Pada awal kegiatan perhatian siswa lebih fokus pada pembelajaran.  Beberapa 

anak menyampaikan kesulitan-kesulitan dalam praktek bermain pianika. Siswa-siswa 

yang lain serentak mengiyakan pendapat teman tersebut.Siswa terlihat lebih 

semangat belajar setelah guru menyeleksi dan memberi motivasi kepada tutor sebaya  

serta membentuk kelompok-kelompok siswa untuk belatih bersama tutor sebaya. 

(b) Kegiatan Inti  

Aktivitas dan hasil belajar siswa terjadi peningkatan yang signifikan ketika 

siswa berlatih dalam kelompok-kelompok kecil dengan panduan tutor sebaya atau 

temannya sendiri.Siswa tidak canggung meminta bantuan tutor sebaya ketika 

mengalami kesulitan. Siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai tutor sebaya merasa 
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bangga dan senang diberi kepercayaan membantu teman-temannya. Siswa tidak 

merasa tertekan ketika guru mengadakan tes praktek. 

(c)  Penutup 

Pada akhir pembelajaran pada siklus 2 siswa-siswa telah mampu memainkan 

lagu Suwe Ora Jamu dengan teknik yang benar.  Suasana riuh tepuk tangan dan ceria 

terlihat dari wajah-wajah mereka ketika guru memberi sanjungan  atas keberhasilan 

mereka. Semangat dan ketertarikan terhadap permainan alat musik pianika 

bertambah, hal ini ditunjukkan  banyaknya siswa yang meminta guru menuliskan 

notasi lagu-lagu yang lainnya.  Siswa terlihat antusias ketika guru memberikan tugas 

dengan  lagu yang lain. 

Pada akhir kegiatan siklus 2  peneliti mengadakan tes praktek kepada siswa. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah memberi kesempatan siswa berlatih dalam 

kelompok selama 10 menit. Selanjutnya guru mendatangi tiap kelompok  untuk 

dilakukan  penilaian terhadap siswa. Hasil perolehan tes praktek pada siklus 2  dari 

24 siswa, 8 siswa memperoleh nilai sangat tinggi, 12 siswa nilai tinggi, dan 4 siswa 

memperoleh nilai cukup tinggi.  

Nilai aktivitas dan hasil belajar siswa pada siklus 2 disajikan dalam tabel dan 

diagram berikut: 
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Tabel4.13 Skor Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa  Siklus 2 

.  

No 

 

Aspek-Aspek Pengamatan 

 

Skor Rata-rata 

1 Sikap perhatian siswa terhadap penjelasan guru 4,33 

2 Senang dalam mengikuti pembelajaran 4,08 

3 Serius dalam pembelajaran/latihan 3,92 

4 Keaktifan bertanya 3,79 

5 Semangat dalam pembelajaran 4,08 

 Rerata 4,04 

(Sumber: LPS2) 

 

 

 

Diagram 4.7 Rerata Aktivitas Belajar Siswa Siklus 2 
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Tabel 4.14 Hasil Aktivitas Belajar Siswa Siklus 2 

 

No 

 

Kategori Aktivitas Belajar 

 

Jumlah Siswa 

1 Sangat Tinggi (skor 21-25) 8 

2 Tinggi (16-20) 12 

3 Cukup (11-15) 4 

4 Rendah (6-10) 0 

5 Sangat Rendah (0-5) 0 

(Sumber: HPPS2) 

 

 

Diagram 4.8 Hasil Aktivitas Belajar Siswa  Siklus 2 
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Tabel 4.15Prosentase Hasil Belajar Siswa  Siklus 2 

 

No 

 

Rentang Nilai 

 

Kategori 

 

Jumlah siswa 

 

Prosentase 

1 91-100 Sangat baik 6 25% 

2 80-89 Baik 10 42% 

3 70-79 Cukup baik 6 25% 

4 60-69 Kurang baik 2 8% 

 

 Hasil belajar siswa pada siklus 2, sejumlah 22 siswa atau 92% siswa 

memperoleh nilai ≥ 70, sedangkan 2 siswa atau 8% siswa <70. Hasil belajar siswa 

pada kegiatan  siklus 2 dapat divisualisasikan pada diagram berikut: 

 

Diagram 4.9 Prosentase Hasil Belajar Siswa Siklus 2 
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 Pada siklus 2 kegiatan pembelajaran teknik memainkan pianika berjalan 

dengan baik dan lancar.  Aktivitas siswa  dalam melakukan pembelajaran meningkat 

lebih tinggi, hasil belajar siswa juga meningkat lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Pemanfaatan tutor sebaya untuk memandu dan membantu siswa-siswa 

yang lain mampu menciptakan situasi pembelajaran yang lebih kondusif, efektif, 

interaktif, dan menyenangkan. Siswa kelihatan lebih aktif berusaha dan melakukan 

kegiatan dengan ceria, tidak terlihat situasi yang menegangkan. Kerjasama terlihat 

sangat baik antara siswa dengan siswa lainnya, antara siswa dengan tutor sebaya, 

maupun antara siswa dengan guru. Setelah dilakukan penilaian terjadi peningkatan 

prosentase ketuntasan belajar siswa.  

4.3  Pembahasan 

 Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan agar permasalahan pendidikan 

khususnya masalah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dapat diatasi dengan 

baik. Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa permasalahan dalam penelitian ini 

adalah aktivitas dan hasil belajar siswa yang rendah dalam memainkan alat musik 

pianika dengan teknik yang benar. Penggunaan stretegi pembelajaran yang tepat 

dilakukan dengan harapan mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga 

aktivitas belajar dan hasil belajar siswa dapat lebih meningkat secara optimal. 

Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah pemanfaatan tutor sebaya untuk 

memandu dan membantu siswa dalam memainkan alat musik pianika dengan teknik 

yang benar. 

 Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan 

sebelum diadakan tindakan, pada siklus 1 telahterjadi peningkatan aktivitas dan hasil 
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belajar siswa dalam memahami teknik memainkan alat musik pianika. Namun 

demikian peningkatan pada siklus ini masih kurang optimal. Siswa hanya sebatas 

memahami teknik memainkan, tetapi belum dapat menerapkannya pada praktek 

bermain alat musik yang sesungguhnya. Guru sudah berusaha 

mendemonstrasikanteknik penjarian dan membimbing siswa yang mengalami 

kesulitandengan harapan siswa mampu menirukannya. Latihan berulang-ulang juga 

dilaksanakan siswa bersama guru. Peningkatan kurang optimal pada siklus 1 

dikarenakan interaksi antar siswa yang kurang baik dan strategi bimbingan guru yang 

kurang efektif. Siswa masih banyak yang enggan bertanya pada guru maupun 

temannya yang menjadi tutor sebaya. Guru kewalahan membimbing semua siswa 

yang mengalami kesulitan belajar. Tutor sebaya juga belum dapat memahami cara 

memberikan bantuan pada teman yang lain. Hasil penilaian pada siklus 1 telah terjadi 

peningkatan dibandingkan sebelum diadakan tindakan, tetapi peningkatan di sini 

masih kurang memuaskan.  

 Pada siklus 2 suasana pembelajaran  terlihat lebih kondusif. Siswa lebih 

nyaman berlatih dengan tutor sebaya. Kesulitan-kesulitan siswa secara efektif dapat 

diatasi  dengan bantuan para tutor sebaya. Aktivitas belajar meningkat ditunjukkan 

dari semangat mereka berlatih bersama dalam satu kelompok. Setiap kelompok 

secara berulang memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan pianika. Tutor sebaya 

membetulkan permainan temannya yang masih salah lalu memandunya untuk 

berlatih bersama lagi.   

 Pada siklus 2, siswa-siswa mampu memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan 

teknik penjarian yang benar. Guru dengan bantuan tutor sebaya mampu 
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mengkondisikan pembelajaran siswa secara baik dengan membentuk kelompok-

kelompok siswa dan berlatih dengan panduan  tutor sebaya. Hal ini berbeda dengan 

situasi dan kondisi pada siklus 1 yang mana siswa dalam satu kelas berlatih bersama-

sama dan  dibimbing seorang guru dengan bantuan tutor sebaya, namun tutor sebaya 

belum memahami cara yang bijaksana dalam memberikan bantuan, sehingga masih 

banyak siswa yang terlewatkan tidak mendapat bimbingan. 

 Pada akhir siklus 2 dilakukan pengambilan nilai praktek untuk masing-

masing siswa. Teknik yang digunakan guru dalam pengambilan nilai praktek adalah 

mendatangai tiap-tiap kelompok yang sedang bermain bersama lalu siswa secara 

bergiliran melakukan tes praktek memainkan alat musik.  Pengambilan nilai dengan 

cara mendatangi kelompok siswa bertujuan untuk efisisensi waktu, menjaga suasana 

pembelajaran  tetap kondusif, dan siswa melakukan tes praktek dengan nyaman. 

Hasil penilaian pada siklus menunjukkan peningkatan yang lebih optimal setelah 

guru menggunakan strategi pembelajaran  dengan memanfaatkan tutor sebaya untuk 

ikut berpartisipasi memandu dan membantu siswa dalam belajar. 

 Peningkatan rerata, skor aktivitas, dan hasil belajar siswa secara  pada 

kegiatan pra siklus, siklus 1, dan siklus 2 dapat disajikan pada tabel dan diagram 

sebagai berikut: 
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Tabel4.16  Peningkatan Skor Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan Aspek Pengamatan 

 

. 

No 

 

Aspek-Aspek Pengamatan 

 

Pra Siklus 

 

Siklus 1 

 

Siklus2 

1 Sikap perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru 

3,00 3,25 4,33 

2 Senang dalam mengikuti pembelajaran 3,04 3,67 4,08 

3 Serius dalam pembelajaran/latihan 3,08 3,08 3,92 

4 Keaktifan bertanya 0,33 1,42 3,79 

5 Semangat dalam pembelajaran 2,88 3,38 4,08 

 Rerata 2,47 3,02 4,04 

 Kategori Rendah Sedang Tinggi 

 

 

 

 Diagram 4.10  Peningkatan Rerata Aktivitas Belajar Siswa  
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Tabel4.17 Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan Jumlah Siswa 

 

No 

 

Kategori 

 

Pra Siklus 

 

Siklus 1 

 

Siklus 2 

1 Sangat Tinggi 0 4 8 

2 Tinggi 4 4 12 

3 Cukup 9 10 4 

4 Rendah 11 6 0 

5 Sangat Rendah 0 0 0 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Histogram Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 
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Tabel4.18 Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

 

 

No 

 

 

 

 

Nilai 

Ketuntasan Belajar 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah 

Siswa 

Prosentase Jumlah 

Siswa 

Prosentase Jumlah 

Siswa 

Prosentase 

1 ≥ 70 6 25% 14 58% 22 92% 

2 < 70 18 75% 10 42% 2 8% 

 

 

Diagram4.11  Prosentase Ketuntasan Hasil Belajar 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, kegiatan pembelajaran 

keterampilan bermain pianika dengan menggunakan metode tutor sebaya dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada siswa  kelas VII C di SMP 2 Tirto 

kabupaten Pekalongan. Dengan demikian hipotesis penelitian telah terbukti. 
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Metode pembelajaran yang ditetapkan oleh guru  harus lebih banyak 

memungkinkan siswa belajar proses (learning by process), bukan hanya belajar 

produk  (learning by product). Belajar produk pada umumnya hanya menekankan 

pada segi kognitif. Sedangkan belajar proses dapat memungkinkan tercapainya 

tujuan belajar baik segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Oleh karena itu metode 

pembelajaran diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu lebih banyak 

menekankan pembelajaran melalui proses. 

 Pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika terjadi interaksi. Interaksi yang 

dimaksud tidak hanya satu arah dari guru kepada siswa saja, namun harus terjadi 

interaksi dua arah yaitu interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa lainnya, dan 

siswa dengan lingkungan. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses 

interaksi antara peserta didik  dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik.  

 Saat dilakukan tindakan, guru menggunakan metode pembelajaran tutor 

sebaya yaitu memanfaatkan siswa yang pandai untuk memberikan bantuan belajar 

kepada siswa yang kurang pandai. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan,  terbukti dari 

meningkatnya aktivitas dan hasil belajar siswa. Dengan adanya peningkatan hasil 

dari penelitian ini, maka semakin menguatkan teori-teori yang telah ada sebagai 

bukti bahwa peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan 

metode tutor sebaya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  sebagai berikut: 

(1) Pemanfaatan tutor sebaya untuk membantu memberikan penjelasan, bimbingan, 

dan arahan kepada siswa yang kurang pandai atau lambat dalam penguasaan materi 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dari sikap perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru, keceriaan dalam mengikuti pembelajaran, keseriusan 

dalam berlatih, keaktifan bertanya, dan semangat belajar. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil pengamatan aktivitas belajar yang dicapai oleh siswa. 

(2) Penerapan metode tutor sebaya juga mampu meningkatkan hasil belajar  

keterampilan bermain pianika dari teknik penjarian, teknik artikulasi, ketepatan nada, 

ketepatan tempo, dan penjiwaan dalam memainkan lagu. Tingkat ketuntasan belajar 

siswa juga terjadi peningkatan dari 24 siswa, pada pra siklus 6 siswa (25%) 

memperoleh nilai ≥ 70, pada siklus 1 terjadi peningkatan 14 siswa (58%) 

memperoleh nilai ≥ 70, dan meningkat cukup pesat pada siklus 2 yaitu: 22 siswa 

(92%) berhasil memperoleh nilai ≥ 70. Sedangkan siswa yang belum berhasil 

memperoleh nilai ≥ 70 hanya 2 siswa (8%).Dari skor hasil aktivitas dan nilai hasil 

belajar yang diperoleh siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa metode tutor sebaya 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan  dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

(1) Guru hendaknya menggunakan metode yang tepat dalam upaya meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran seni budaya. Penerapan metode pembelajaran 

yang tepat akan memudahkan siswa menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Metode tutor sebaya dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam teknik 

memainkan pianika. Guru diharapkan dapat menerapkan metode tersebut pada 

materi-materi pembelajaran yang lain, sehingga aktivitas belajar siswa dapat terus 

meningkat. Namun demikian bukan berarti metode tutor sebaya adalah metode yang 

paling baik digunakan dalam proses pembelajaran, masih banyak metode 

pembelajaran lain yang diharapkan para guru turut melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk peningkatan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. 

(2) Sekolah seharusnya menambah fasilitas alat-alat musik ansambel selain recorder 

dan pianika. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengembangkan keterampilan siswa 

dalam memainkan alat-alat musik ansambel secara lebih lengkap. Antusisas siswa 

perlu mendapatkan perhatian sekolah, sehingga kedepan sekolah dapat memiliki ciri 

khas yang berbeda dengan sekolah lain khususnya dalam bidang musik. Hal ini 

diharapkan menjadi salah satu daya tarik sekolah pada penerimaan siswa baru tahun-

tahun yang akan datang. 
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Lampiran 1 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN 

No.800/244/2013 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan 

menerangakan bahwa: 

  Nama   : Yunianto 

  Program Studi  : Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik 

  Fakultas  : Bahasa dan Seni 

  Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang 

 

Benar-benar telah melakukan penelitian di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan dalam 

rangka memenuhi tugas skripsi dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Keterampilan 

Bermain Alat Musik Pianika dengan metode Tutor Sebaya pada Kelas VII C di SMP 2 Tirto 

Kabupaten Pekalongan” yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2013. 

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Tirto, 15 Mei 2013 

       Kepala sekolah 

 

 

       Sri Widyastuti, S.Pd  

       NIP.196205241985012002 

 

 

 

   

    

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP 2 TIRTO 

Alamat : Jl. Raya Sidorejo Tirto Kabupaten Pekalongan 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

 

 Daftar Pertanyaan: 

1. Kapan SMP 2 Tirto  berdiri  ? 

2. Berapa luas bangunan SMP 2 Tirto ? 

3. Berikanlah gambaran tentang denah SMP 2 Tirto ? 

4. Apa visi dan misi SMP 2 Tirto ? 

5. Berapa jumlah tenaga guru, karyawan, dan siswa di SMP 2 Tirto ? 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

 Daftar Pertanyaan:  

1. Apakah anda menyukai permainan alat musik ?  

2. Alat musik apa yang bisa anda mainkan ?  

3. Apakah sebelum pembelajaran ini anda pernah memainkan alat musik pianika ?  

4. Apakah dirumah anda memiliki alat musik pianika ? 

5. Menurut anda kesulitan apa yang kamu hadapi dalam memainkan alat musik pianika ? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Sasaran Observasi dalam penelitian ini adalah: 

(a) Gambaran Umum SMP 2 Tirto meliputi : 

(1)  Lokasi, letak, dan kondisi lingkungan. 

(2)  Keadaan guru, karyawan dan  siswa 

(3)  Denah sekolah dan kondisi lingkungan 

(4)  Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

(b) Proses pembelajaran keterampilan memainkan pianika meliputi: 

(1)  Materi pembelajaran 

(2)  Tujuan 

(3)  Metode 

(4)  Media pembelajaran 

(5)  Aktivitas siswa 

(6)  Evaluasi 
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Lampiran 5 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Sasaran dokumentasi dalam penelitian di SMP 2 Tirto kabupaten Pekalongan: 

1. Papan identitas sekolah 

2. Foto-foto dalam kegiatan pembelajaran 

3. Gambar-gambar penunjang penelitian. 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN  PENGAMATAN KINERJA GURU DALAM 

PEMBELAJARAN 

 Pengamatan terhadap kegiatan guru selama proses pembelajaran perlu dilakukan 

sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian dalam menerapkan metode pembelajaran yang 

baru. Pengamatan tersebut meliputi aspek kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Masing-masing aspek diberikan skor penilaian 1 untuk kategori rendah, 2 untuk 

kategori sedang, 3 untuk kategori tinggi, dan 4 kategori sangat tinggi. 

Berikut ini format untuk pengamatan pada guru: 

 

No 

 

Aspek Pengamatan 

Kegiatan Guru 

Skor  

(cek list) 

 

Jumlah skor 

(angka) 

 

1 2 3 4 

1     Pendahuluan      

2     Kegiatan Inti      

3     Penutup      

                                                                      Jumlah total  

                                                                      Rerata  

                                                                      Kategori  

Keterangan Rerata: 

4,00-5,00 kategori sangat baik 

3,00-3,99 kategori baik 

2,00-2,99 kategori cukup 

1,00-1,99 kategori kurang 
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Lampiran 7 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PRA SIKLUS  

 

Sekolah : SMP 2 TIRTO 

Kelas  : VII (tujuh)    

Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Musik  

Semester  : 2 (dua)  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  ( 1x pertemuan ) 

 

Standar kompetensi : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik  

Kompetensi dasar  :  12.2 menyajikan karya seni musik daerah setempat 

secara perorangan dan berkelompok di kelas.  

Indikator :  Berlatih memainkan alat musik pianika 

 Menyajikan lagu daerah setempat dengan alat 

musik panika 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

 

Pada akhir pembelajaran siswa dapat : 

1. Memainkan alat musik pianika dengan teknik yang benar 

2. Memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan alat musik pianika. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Kecintaan ( Lovely ) 

 

B.  Materi Pembelajaran  

a. Teknik Bermain Musik  

b. Karya musik daerah Jawa Tengah 

 

C.  Metode Pembelajaran  

Model pendekatan CTL dan Lifeskill.  
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D. Langkah-langkah Pembelajaran  

 

a. Kegiatan pendahuluan  

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

 

b. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menyampaikan langkah-langkah kegiatan siswa 

 Menjelaskan tentang bagian-bagian alat musik pianika 

 Menjelaskan teknik memainkan alat musik pianika 

 Mendemonstrasikan teknik memainkan pianika. 

 Memfasilitasi siswa untuk berlatih memainkan pianika sesuai petunjuk guru 

 Mendemonstrasikan teknik memainkan pianika pada lagu Suwe Ora Jamu 

 Memfasilitasi siswa untuk berlatih memainkan lagu Suwe Ora Jamu. 

 Membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

 Siswa berlatih memainkan alat musik pianika dengan teknik yang benar 

 Siswa menyajikan permainan lagu Suwe Ora Jamu menggunakan alat musik 

pianika 

 Guru melakukan  pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas kegiatan siswa  

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukanrefleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram; 
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 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, memberikan tugas, dan menyampaikan informasi 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya 

 

E. Alat/Sumber Belajar  

-Buku Paket Seni Budaya untuk kelas VII 

-Buku Lagu-lagu Daerah Nusantara 

-Alat musik pianika 

-Alat musik keyboarad 

 

F. Penilaian  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Memainkan alat musik pianika 

dengan teknik yang benar 

 Memainkan lagu Suwe Ora 

Jamu dengan alat musik 

pianika. 

 

Tes praktik/ 

kinerja  

 

 

Tes Uji 

Petik Kerja 

 Praktekkan teknik 

penjarian pianika pada 

tangga nada c=do 

 Mainkan lagu Suwe Ora 

Jamu dengan 

menggunakan alat musik 

pianika.  

 

 

Format Penilaian Aktivitas Belajar 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Sikap perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru 

     

2 Senang dalam mengikuti 

pembelajaran 

     

3 Serius dalam pembelajaran/latihan      

4 Keaktifan bertanya      

5 Semangat dalam pembelajaran      

 Jumlah      
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Keterangan ceklis pada angka  :  

 1 = sangat rendah   

2 = rendah    

3 = cukup  

4 = tinggi  

5 = sangat tinggi 

 

 

Format Penilaian Hasil Belajar 

No Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Teknik penjarian      

2 Teknik artikulasi       

3 Ketepatan nada      

4 Tempo       

5 Penjiwaan lagu      

 Jumlah      

 

 

Keterangan ceklis pada angka  :  

 1 = sangat kurang    

2 = kurang    

3 = cukup  

4 = baik  

5 = sangat baik 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP 2 TIRTO 

 

 

 

SRI WIDYASTUTI S.Pd. 

NIP. 196205241985012002 

  Tirto,17 April 2013 

Guru Mapel Seni Budaya 

 

 

 

YUNIANTO 

NIP. 196706211992031003 
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Lampiran 8 

 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

 

Sekolah : SMP 2 TIRTO 

Kelas  : VII (tujuh)    

Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Musik  

Semester  : 2 (dua)  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  ( 1x pertemuan ) 

 

Standar kompetensi : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik  

Kompetensi dasar  :  12.2 menyajikan karya seni musik daerah setempat 

secara perorangan dan berkelompok di kelas.  

Indikator :  Berlatih memainkan alat musik pianika 

 Menyajikan lagu daerah setempat dengan alat musik 

panika 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

 

Pada akhir pembelajaran siswa dapat : 

1 Memainkan alat musik pianika dengan teknik yang benar 

2 Memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan alat musik pianika. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Kecintaan ( Lovely ) 

 

B.  Materi Pembelajaran  

a. Teknik Bermain Musik  

b. Karya musik daerah Jawa Tengah 
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C.  Metode Pembelajaran  

Model pendekatan CTL dan Lifeskill.  

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

 

a. Kegiatan pendahuluan  

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

 

b. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menyampaikan langkah-langkah kegiatan siswa 

 Mengingatkan kembali teknik memainkan alat musik pianika 

 Mendemonstrasikan teknik memainkan pianika. 

 Memfasilitasi siswa untuk berlatih memainkan pianika sesuai petunjuk guru 

 Mendemonstrasikan teknik memainkan pianika pada lagu Suwe Ora Jamu 

 Memfasilitasi siswa untuk berlatih memainkan lagu Suwe Ora Jamu. 

 Membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

 Siswa berlatih memainkan alat musik pianika dengan teknik yang benar 

 Siswa menyajikan permainan lagu Suwe Ora Jamu menggunakan alat musik 

pianika 

 Guru melakukan  pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas kegiatan siswa  

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa.       

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 
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 bersama-sama dengan peserta membuat rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan,  memberikan tugas, dan menyampaikan informasi materi 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 

H. Alat/Sumber Belajar  

-Buku Paket Seni Budaya untuk kelas VII 

-Buku Lagu-lagu Daerah Nusantara 

-Alat musik pianika 

-Alat musik keyboarad 

 

I. Penilaian  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Memainkan alat musik 

pianika dengan teknik 

yang benar 

 Memainkan lagu Suwe Ora 

Jamu dengan alat musik 

pianika. 

 

Tes 

praktik/ 

kinerja  

 

 

Tes Uji 

Petik Kerja 

 Praktekkan teknik penjarian 

pianika pada tangga nada c=do 

 Mainkan lagu Suwe Ora Jamu 

dengan menggunakan alat 

musik pianika.  

 

 

 

Format Penilaian Aktivitas Belajar 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Sikap perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru 

     

2 Senang dalam mengikuti 

pembelajaran 

     

3 Serius dalam pembelajaran/latihan      

4 Keaktifan bertanya      
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5 Semangat dalam pembelajaran      

 Jumlah      

 

Keterangan ceklis pada angka  :  

 1 = sangat rendah   

2 = rendah    

3 = cukup  

4 = tinggi  

5 = sangat tinggi 

 

Format Penilaian Hasil Belajar 

No Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Teknik penjarian      

2 Teknik artikulasi       

3 Ketepatan nada      

4 Tempo       

5 Penjiwaan lagu      

 Jumlah      

 

Keterangan ceklis pada angka  :  

 1 = sangat kurang    

2 = kurang    

3 = cukup  

4 = baik  

5 = sangat baik 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP 2 TIRTO 

 

 

 

SRI WIDYASTUTI S.Pd. 

NIP. 196205241985012002 

  Tirto,1 Mei 2013 

Guru Mapel Seni Budaya 

 

 

 

YUNIANTO 

NIP. 196706211992031003 
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Lampiran 9 

 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

 

Sekolah : SMP 2 TIRTO 

Kelas  : VII (tujuh)    

Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Musik  

Semester  : 2 (dua)  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  ( 1x pertemuan ) 

 

Standar kompetensi : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik  

Kompetensi dasar  :  12.2 menyajikan karya seni musik daerah setempat 

secara perorangan dan berkelompok di kelas.  

Indikator :  Berlatih memainkan alat musik pianika 

 Menyajikan lagu daerah setempat dengan alat musik 

panika 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

 

Pada akhir pembelajaran siswa dapat : 

1 Memainkan alat musik pianika dengan teknik yang benar 

2 Memainkan lagu Suwe Ora Jamu dengan alat musik pianika. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Kecintaan ( Lovely ) 

B.  Materi Pembelajaran  

a. Teknik Bermain Musik  

b. Karya musik daerah Jawa Tengah 

 

C.  Metode Pembelajaran  

Model pendekatan CTL dan Lifeskill.  
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J. Langkah-langkah Pembelajaran  

 

a. Kegiatan pendahuluan  

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

 

b. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menyampaikan langkah-langkah kegiatan siswa 

 

 Mengingatkan kembali teknik dasar memainkan alat musik pianika 

 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 5 sampai 7 

siswa 

 Menunjuk siswa berprestasi tinggi sebagai tutor sebaya 

 Memfasilitasi kelompok-kelompok  siswa untuk berlatih memainkan lagu 

Suwe Ora Jamu bersama tutor sebaya. 

 Bersama tutor sebaya membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

teknik memainkan pianika pada lagu Suwe Ora Jamu 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi: 

 Siswa dengan bantuan tutor sebaya berlatih memainkan alat musik pianika 

 Siswa menyajikan permainan lagu Suwe Ora Jamu menggunakan alat musik 

pianika 

 Guru melakukan  pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas kegiatan siswa  

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  
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3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik  membuat rangkuman/simpulan  

 melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan,memberikan tugas, dan menyampaikan informasi tentang  

materi pembelajaran selanjutnya. 

 

K. Alat/Sumber Belajar  

-Buku Paket Seni Budaya untuk kelas VII 

-Buku Lagu-lagu Daerah Nusantara 

-Alat musik pianika 

-Alat musik keyboarad 

 

L. Penilaian  

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Memainkan alat musik 

pianika dengan teknik yang 

benar 

 Memainkan lagu Suwe Ora 

Jamu dengan alat musik 

pianika. 

 

Tes 

praktik/ 

kinerja  

 

 

Tes Uji 

Petik Kerja 

 Praktekkan teknik penjarian 

pianika pada tangga nada c=do 

 Mainkan lagu Suwe Ora Jamu 

dengan menggunakan alat 

musik pianika.  

 

 

 

Format Penilaian Aktivitas Belajar 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Sikap perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru 

     

2 Senang dalam mengikuti 

pembelajaran 

     

3 Serius dalam pembelajaran/latihan      

4 Keaktifan bertanya      
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5 Semangat dalam pembelajaran      

 Jumlah      

 

Keterangan ceklis pada angka  :  

 1 = sangat rendah   

2 = rendah    

3 = cukup  

4 = tinggi  

5 = sangat tinggi 

 

Format Penilaian Hasil Belajar 

No Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Teknik penjarian      

2 Teknik artikulasi       

3 Ketepatan nada      

4 Tempo       

5 Penjiwaan lagu      

 Jumlah      

 

 

Keterangan ceklis pada angka  :  

 1 = sangat kurang    

2 = kurang    

3 = cukup  

4 = baik  

5 = sangat baik 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMP 2 TIRTO 

 

 

 

SRI WIDYASTUTI S.Pd. 

NIP. 196205241985012002 

  Tirto, 8 Mei 2013 

Guru Mapel Seni Budaya 

 

 

 

YUNIANTO 

NIP. 196706211992031003 

  



 

 
 

98 
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102 
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Lampiran 17: HWKS 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

 Wawancara  digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. Peneliti (PN) mengadakan wawancara dengan narasumber yang dapat 

dipertangjungjawabkan yaitu Kepala Sekolah (KS) SMP 2 Tirto. Pelaksanaan wawancara 

pada hari Senin, 15 April 2013 mulai jam 09.15 WIB sampai 10.00 WIB bertempat di ruang 

kepala sekolah. Secara terperinci hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

1. PN  : Kapan SMP 2 Tirto  berdiri  ? 

KS : SMP 2 Tirto sejak tahun 1990. Pada mulanya sekolah ini menginduk di SMP 1    

Tirto karena pembangunan gedung yang belum selesai. 

2. PN : Berapa luas bangunan SMP 2 Tirto ? 

KS : Pada mulanya tanah  SMP 2 Tirto cukup luas, lapangan sepak bola dibelakang 

sekolah itu termasuk milik SMP, tetapi sekarang telah diminta pemuda desa 

Sidorejo. Luas tanah sekarang kira-kira 15.000 m
2
, masih cukuplah untuk sebuah 

sekolah. 

3. PN : Berikanlah gambaran tentang ruang-ruang  yang ada di SMP 2 Tirto ? 

KS : Ruang kelas seluruhnya berjumlah 14 kelas terdiri dari 6 ruang kelas VII, 5 ruang 

kelas VIII, dan 3 ruang kelas IX. Untuk  ruang-ruang yang lain silahkan lihat denah 

sekolah atau tanyakan pada Tata Usaha. 

4. PN : Apa visi dan misi SMP 2 Tirto ? 

KS: Visi SMP 2 Tirto adalah berbudi luhur, beriman taqwa dalam berprestasi.   

Sedangkan misi sekolah anda bisa melihat di hall sekolah. 
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5. PN : Berapa jumlah tenaga guru, karyawan, dan siswa di SMP 2 Tirto ? 

KS : Jumlah guru keseluruhan ada 29 orang, 23 guru PNS dan 6 guru GTT. Jumlah 

karyawan 11 orang, terdiri 4 PNS dan 7 pegawai tidak tetap atau lebih jelasnya 

anda bisa melihat di ruang tata usaha. 

 

Tirto, 15 April 2013 

Pewawancara       Responden: 

Kepala SMP 2 Tirto 

 

 

 

 Yunianto       Sri Widyastuti, S.Pd   

NIP.196706211992031003                              NIP.196205241985012002 
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Lampiran 18: HWS 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 

 Wawancara  dengan siswa diperlukan untuk menggali tingkat kemampuan dasar 

siswa serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran.  Peneliti (P) 

mengadakan wawancara dengan 2 narasumber/siswa kelas VII C yang dapat dipilih secara 

acak yaitu ananda Mutiara Kurnia M (MKM) dan ananda Sandi Wijaya(SW). Pelaksanaan 

wawancara pada hari Rabu, 17 April 2013 mulai jam 09.15 WIB sampai 10.00 WIB 

bertempat di ruang kelas VII C. Secara terperinci hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

Wawancara dengan responden 1,Mutiara Kurnia M. (MKM) 

1. P        : Apakah anda menyukai permainan alat musik ?  

MKM  : Ya pak, saya suka permainan musik dan ingin tahu cara memainkannya. 

2. P        : Alat musik apa yang bisa anda mainkan ?  

MKM  : Saya bisanya suling pak.  

3. P     : Suling yang anda maksud mungkin recorder. Apakah  sebelum ini anda  

pernah   memainkan alat musik pianika ? 

MKM  : Ya pak maksudnya recorder, saya sama sekali belum pernah    memainkan 

pianika. 

4. P          : Apakah dirumah anda memiliki alat musik pianika ? 

MKM  : Saya tidak punya pianika pak, punyanya ya tadi recorder. 

5. P         : Menurut anda kesulitan apa yang kamu hadapi dalam memainkan alat 

 musik pianika ? 

MKM   : Kesulitannya ketika harus memakai kelima jari untuk menekan tuts  sesuai 

teknik penjarian.       
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Wawancara dengan responden 2, Sandi Wijaya. (SW) 

1. P        : Apakah anda menyukai permainan alat musik ?  

SW      : Saya suka  musik pak, tapi kepinginnya bisa main band pak. 

2. P        : Alat musik apa yang bisa anda mainkan ?  

SW      : Saya bisanya gitar pak, sedikit-sedikit.  

3. P          : Apakah  sebelum ini anda pernah   memainkan alat musik pianika ? 

SW      : Belum pernah sama sekali pak. 

4. P          : Apakah dirumah anda memiliki alat musik pianika ? 

SW      : Saya tidak punya pianika pak, punyanya gitar bolong. 

5. P         : Menurut anda kesulitan apa yang kamu hadapi dalam memainkan alat  

musik  pianika ? 

SW      : Saya kira asal pencet saja pak, ternyata ada tekniknya.  Saya belum paham 

tekniknya pak. 

Tirto , 17 April 2013 

Responden 1      Responden 2 

 

 

 

Mutiara Kurnia M.     Sandi Wijaya 

 

Pewawancara 

 

 

Yunianto 
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NIP.196706211992031003 

Lampiran 19 

Daftar Nama  Guru SMP 2  Tirto 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

NO 
 

 

NAMA/NIP 

 

GURU 
MATA 

PELAJARAN 

 

STATUS 

KEPEGAWAIAN 

 

KET. 

1 Sri Widyastuti, S.Pd 

19620524 198501 2 002 

 Bahasa Inggris 

 
PNS 

Kepala 

Sekolah 

2 Drs. Irianto Saksono 

195805021982031006 

 Bimbingan 

Konseling 
PNS 

. 

3 Drs. Heru Purnanto 

196709191994031006 
 Penjasorkes PNS 

 

4 Musafa, S.Pd. 

196403031994121005 
 Matematika PNS 

 

5 Yunianto 

196706211992031003 
 Seni Budaya PNS 

 

6 Nany Pudjiastuti, S.Pd 

196608131992032010 
 PKn PNS 

 

7 A. Muharrom, S.Pd. 

197203141998021004 
 IPA PNS 

 

8 Murdioko, S.Pd. 

196708271992031008 
Bhs. Indonesia PNS 

 

9 Joko Kartiko, S.Pd. 

196912051990021002 
 IPS PNS 

 

10 Rohman Mustofa,S.Pd.  Matematika PNS  
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196805201998021002 

11 Drs. Sartono 

196405041998021002 
 Bhs. Indonesia PNS 

 

12 Sidqon, S.Pd. 

199804131994121002 
 Bhs. Indonesia PNS 

 

13 Dwi Agus Indarti, S.Pd. 

197308092000122002 
 Matematika PNS 

 

14 Dra. Suciarti 

196702152006042011 
 PKn. PNS 

 

15 Yuliati, S.Pd. 

197207312006042013 
 Bahasa Inggris PNS 

 

16 Mukhammad. Majzi, S.P. 

197211062007011013 
 IPA PNS 

 

17 Agustin Fitriani S, S.Pd 

197908242008012029 
 IPA PNS 

 

18 Istikharoh, S.Pd.I. 

198205152010012029 
 PAI PNS 

 

19 Yani Wulandari, S.Pd 

198006142010012018 
 Bahasa Inggris PNS 

 

20 Handani Warih, S.Pd. 

196110122006042002 
 BK PNS 

 

21 Nur Khasanah, S.E. 

1976042005012005 
 IPS PNS 

 

22 Sofiatu Rakhmawati, S.S. 

197302132006042001 
 IPS PNS 
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23 Suwito Noro Gemah, S.Pd. 

198411282008012006 
 Bahasa Inggris PNS 

 

24 Jadil Haris, S.Ag. 

- 
 PAI GTT 

 

25 Nur Lena, S.Pd 

- 
 TIK GTT 

 

26 Nining Sugiarti, S.Pd 

- 
 Tata Boga GTT 

 

27 Siti Hafilah, S.Pd 

- 
 PAI  GTT 

 

28 Desy Amalia Sari, S.H. 

- 
 Tata Boga GTT 

 

29 Eka Yoga Pujiati, S.Pd 

- 
 Bahasa Jawa GTT 

 

 

 

 

Tirto, 15 April 2013 

Kepala SMP 2 Tirto 

 

 

 

SRI WIDYASTUTI, S.Pd 

NIP.196205241985022002 
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Lampiran 20 

Daftar Nama Karyawan SMP 2 Tirto 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

NO 
 

 

NAMA 

 

KEDUDUKAN 

 

STATUS 

KEPEGAWAIAN 

 

KET 

 

1 

 

Apriyanti  

196210051984032013 

Ka. TU PNS 

 

 

2 

 

Lies Metty 

196506021996032005 

TU PNS 

 

 

3 

 

Rasyim 

196702202007011008 

TU PNS 

 

 

4 

 

Miskiyah 

196610252007012010 

TU PNS 

 

 

5 

 

Asnawi 

 

Tukang Kebun PTT 

 

 

6 

 

Mahmud 

 

Tukang Kebun PTT 

 

  Satpam PTT  
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7 Nasron 

 

 

8 

 

Sugino 

 

Penjaga malam PTT 

 

 

9 

 

M. Hatta  

 

TU PTT 

 

 

10 

 

Ahmad Sudiro 

 

 

TU PTT 

 

 

11 

 

Maksudi 

 

 

Penjaga malam PTT 

 

 

Tirto, 15 April 2013 

Kepala SMP 2 Tirto 

 

 

SRI WIDYASTUTI, S.Pd 

                                                                                                NIP.16205241985022002 

 

 

 

 

 



 

 
 

114 

 

Lampiran 21 

 

 

HASIL DOKUMENTASI 

 

 

 

 

Papan Visi dan Misi SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan 
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Suasana Asri di SMP 2 Tirto Kabupaten Pekalongan 

  

 

 

 

Kegiatan Latihan Pada Siklus 1 
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Penilaian Praktek Teknik Dasar Pianika (Dokumen Yunianto) 

 

 



 

 
 

117 

 

 

 

Tutor Sebaya Sedang Membantu Temannya 
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Tutor Sebaya Membantu Temannya 

 

Gambar Pendukung Penelitian 

 

 

 

 

Nada-Nada Pada Pianika 
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Gambar Memainkan Pianika Posisi Duduk dan Berdiri 

 

 

 

 

 


