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SARI

Anggit Setiawan, 2013. Pemanfaatan Internet Sebagai Media Pembelajaran seni 
Musik di SMP Negeri 2 Tonjong Kabupaten Brebes. Skripsi Jurusan Sendratasik 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.

SMP Negeri 2 Tonjong merupakan salah satu sekolah menegah pertama yang 
berrada di wilayah kecamatan tonjong tepatnya di desa Kaligadung kelurahan 
Kalijurang kecamatan Tonjong kabupaten Brebes, alasan penulis meneliti SMP ini 
adalah kondisi lingkungan siswa yang berada di wilayah pedesaan yang jauh dari 
akses kota, dan minim sekali akan pengetahuan teknologi khususnya internet, tetapi 
mereka dapat memiliki kemampuan sejajar dengan sekolah di perkotaan, hal ini 
menandakan siswa SMP Negeri 2 Tonjong memiliki semangat tinggi dalam 
persaingan kemajuan pendidikan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemanfaatan internet 
sebagai media pembelajaran seni musik di SMP Negeri 2 Tonjong dimana guru 
menerapkan metode pembelajaran memanfaatkan internet akan tetapi sebagian besar 
siswa tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota dan kurang mengenal teknologi, 
dengan adanya penelitian ini penulis berharap memberikan gambaran obyektif 
tentang pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran di SMP Negeri2 Tonjong

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif  kualitatif 
dengan pengambilan lokasi di SMP Negeri 2 Tonjong jalan Kalijurang kecamatan 
Tonjong kabupaten Brebesdengan sasaran kajian pemanfaatan internet sebagai media 
pembelajaran. Sumber data yang diperoleh dari Kepala Sekolah, Guru, dan siswa
yang diambil dengan teknik wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data 
dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi keabsahan data 
yang dimulai dari triangulasi, kecukupan referensial dan uraian rinci.

Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran seni budaya (seni musik) di 
SMP Negeri 2 Tonjong digunakan sebagai salah satu variasi dalam strategi mengajar  
dan sebagai perantara guru mata pelajaran seni musik dalam pengajaran dengan 
tujuan efektifitas pembelajaran dan alokasi waktu, serta memaksimalkan penggunaan 
fasilitas internet di sekolah.

Saran dari peneliti sebaiknya guru lebih dini menerapkan metode pemanfaatan 
internet sebagai pada kelas 7, serta manajemen waktu yang perlu dibenahi sehingga 
pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran seni musik tidak dilakukan secara 
mendadak
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan era persaingan dalam segala bidang  setiap hal di dunia 

akan di sejajarkan, realitanya memang keras dan seakan akan kita kembali pada hukum rimba 

zaman peradaban masa lampau dimana yang kuat akan berkuasa.

akan tetapi era globalisasi lebih menekankan pada persaingan baik individu atau 

kelompok, dimana individu atau kelompok yang mampu bersainglah yang dapat bertahan dan 

dan sejajar dengan pesaing lain, dan bagi mereka yang tidak mampu bersaing akan tersisih 

dan tertinggal,

Maka satu-satunya solusi adalah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan pendidikan, tanpa pendidikan formal atau sekolah generasi bangsa Indonesia 

tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dengan pendidikan pula fondasi 

serta karakter generasi dapat terbentuk.

inovasi dalam perkembangan dunia pendidikan terus dilakukan demi tujuan 

pedingkatan sumber daya, maka tidak menutup kemungkinan banyak percobaan dilakukan 

dalam berbagai segi, baik kurikulum maupun media pembelajaran bahkan tidak menutup 

kemungkinan siswa mengeluh karena transisi yang ada dalam setiap inovasi yang dilakukan 
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Salah satu inovasi teknologi yang saat ini mendapat tanggapan cukup positif yaitu 

media pembelajaran melalui internet, Internet (interconnection-networking) secara harafiah 

ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan 

standar Internet Protocol Suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. 

Internet menyediakan akses untuk layanan telekomnunikasi dan sumber daya 

informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi 

komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email), sumber daya informasi 

yang terdistribusi (World Wide Web), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan 

aneka layanan lainnya.

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan 

internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana semangat kerjasama, 

kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak 

berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa 

lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, 

Manfaat Internet sekarang sudah dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Manfaat 

Internet sebagai salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong 

majunya pendidikan masa depan.

Internet dapat dianggap sebagai sumber informasi yang sangat besar. Ada dua 

peranan internet yang sangat penting, yakni: (1) sebagai sumber data dan informasi, (2) 

sarana pertukaran data dan informasi. Sebagai sumber informasi, internet menyimpan 

berbagai jenis sumber informasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Bidang apa pun yang 

diminati, pasti ada informasi di Internet. Dimana Hal tersebut dapat dimanfaatkan siswa 
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untuk mencari bahan ajar dalam pembelajaran di sekolah. Bagi siswa yang kurang mampu, 

ini sangat memudahkannya dalam mencari bahan ajar karena siswa tidak perlu lagi untuk 

membeli banyak buku yang relative mahal.

Internet dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke 

komputer lain, tanpa dibatasi oleh jarak fisik ke dua komputer tersebut. Dua komputer yang 

sama-sama terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi satu sama lain, atau 

mempertukarkan data dan informasi. Internet menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga 

memungkinkan seorang siswa berkomunikasi dengan pakar di tempat lain. Misalnya, seorang 

siswa di Makassar dapat berkonsultasi dengan dosen di Bandung atau bahkan di Palo Alto, 

Amerika Serikat.

pendidikan seni budaya, seni musik khususnya, internet menjadi sarana penunjang, 

bahkan solusi yang sangat membantu siswa dan guru untuk mencari referensi musik, bahan 

ajar, media pembelajaran bahkan bahan ajar yng mungkin tidak ada dalam buku sekalipun, 

dan permasalahan ini yang banyak di temukan di SMP Negeri 2  Tonjong.

SMP Negeri 2 Tonjong dahulu memang sekolah yang minim akan fasilitas tetapi 

seiring berjalannya waktu sekolah ini semakin berkembang baik secara manajemen maupun 

fasilitas, dan yang menjadi Permasalahannya adalah siswa SMP Negeri 2 Tonjong sebagian 

besar adalah anak daerah pedesaan yang minim akan fasilitas dan kurang akan pengetahuan 

tentang internet itu sendiri, 

Tidak dapat dipungkiri hal ini dikarenakan karena kemampuan yang kurang serta 

akses menuju kota yang sulit dan jauh, dengan hadirnya internet di sekolah yang mulai ada 

sekitar tahun 2009, sangat membantu siswa dengan keadaan tersebut untuk mendapatkan 
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berbagai informasi khususnya materi seni music, baik untuk keperluan sekolah maupun 

sekedar informasi musik secara umum, dengan adanya media sosial,  youtube, serta website

tentang musik  diharapkan dapat meningkatkan pola berfikir kreatif siswa

Internet sebagai media pembelajaran sangatlah menarik karena banyak hal yang bisa 

dilakukan untuk menutupi kekurangan metode pembelajaran konvensional, misalnya 

membedakan jenis musik, mengapresiasi, mendengarkan suara jenis alat music, semua hal 

tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan sekedar mendengar penjelasan guru di depan 

kelas, tetapi harus melihat dan mendengarkan music tersebut, dan internet dapat dengan 

mudah mengatasi problem tersebut

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini, yaitu dalam kondisi masyarakat yang kurang mengenal teknologi, 

bagaimanakah pemanfaatan internet sebagai media  pembelajaran seni musik  di SMP Negeri 

2 Tonjong Kabupaten Brebes

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 

mengetahui serta mendeskripsikan pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran seni 

budaya di SMP Negeri 2 Tonjong Kabupaten Brebes
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1.4 Manfaat Penelitian

hasil penrlitian diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membacanya 

dan semua aspek yang terlibat dalam skripsi ini dari manfaat-manfaat tersebut maka dapat 

didefinisikan sebagai berikut:

1.4.1 .Manfaat teoritis

Manfaat dari skripsi ini secara teoritis dapat digunakan sebagai kajian kepada pihak 

SMP Negeri 2 Tonjong Kabupaten Brebes tentang seberapa besar efisiensi internet dalam 

mengakses informasi musik dan data software pembelajaran musik serta seberapa efektifitas 

inernet dalam menunjang pembelajaran seni budaya di sekolah, serta memberikan inforamasi 

tentang manfaat internet bagi masyarakat sebagai sarana mengakses berbagai informasi 

positif termasuk informasi tentang musik khususnya bagi para remaja di kecamatan Bumiayu 

dan sekitarnya

1.4.2 Manfaat praktis

Memberikan kajian tentang antusiasme siswa dalam mengakses musik dan seberapa 

besar peran intrnet sebagai penunjang belajar dalam mata pelajaran seni musik, terutama 

dalam mencari materi tambahan yang tidak tersedia di buku paket atau lembar kerja siswa 

(LKS), sehigga sekolah bisa labih meningkatkan lagi fasilitas yang ada dengan pengadaan 

software pembelajaran musik seperti sibelius, guitar pro, musik editing dan sebagainya
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1.5 Sistematika Skripsi

Guna mempermudah para pembaca dan mempercepat pada pemahaman terhadap 

tulisan ini, maka akan dikemukakan sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

1. Bagian awal 

2. Bagian isi 

3. Bagian akhir 

Adapun penjelasan dari masing-masing bagian diatas dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan sari. 

Bagian isi diperinci menjadi: 

BAB  I. Pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan dan sistematika skripsi. 

BAB II.   Landasan teori, memuat pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang 

dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan dan penulisan laporan.

BAB III. Metode  penelitian,  berisi tentang pendekatan, sasaran, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data.

BAB  IV.  Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB  V.   Penutup, mencakup: kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir berisi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampi
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi  Belajar Mengajar

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan, dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan ketrampilan 

(Sunaryo, 1989 : 2). Jadi salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar tentang sesuatu 

yaitu perubahan tingkah laku pada dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik 

perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupun 

yang menyangkut nilai dan sikap (afektif), (Sadiman, 2002 : 2-3). 

Menurut Winkle dalam Darsono, dkk (2000 : 4) mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan pemahaman, ketrampilan dan 

nilai sikap. 

Menurut Syah (2004 : 7) belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan 

unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. 

Teori belajar menurut Syah berarti perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah bakat 

pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain 

bukan secara kebetulan (1996-155).
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2.1.2 Pengertian Mengajar 

Mengajar adalah suatu usaha pengajar atau guru untuk memimpin siswa kearah 

perubahan, dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan sikap pribadi pada umumnya 

dan proses perkembangan intelektual pada khususnya (Aminudin, 2004 : 32). 

Mengajar pada dasarnya merupakan usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar

(Sardiman 1989 : 46). Secara lebih terperinci menurut Tarigan dalam (Iswaji dan Purwanto 

1989 : 46), mengemukakan unsur yang berperan dalam belajar mengajar yaitu unsur siswa, 

guru, tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. 

Mengajar adalah tugas dan kewajiban seorang guru, jadi guru bertanggung jawab 

penuh dalam proses pengajaran. Apalah artinya seorang siswa tanpa adanya guru. Mengajar 

dalam rangka membimbing anak didik kearah perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan 

individu atau kebutuhannya sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu guru berfungsi 

sebagai pengajar sekaligus pendorong dalam proses belajar mengajar.

Belajar secara umum atau populer ialah pengertian belajar yang disepakati oleh 

semua ahli yang menyelidiki tentang masalah belajar. Pada umumnya ahli-ahli tersebut, 

dalam bidang pendidikan maupun psikologi mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil 

suatu aktifitas belajar adalah "perubahan", bahwa perubahan itu terjadi karena "pengalaman" 

juga tidak ada perbedaan antara ahli yang satu dengan yang lain. Perbedaan baru akan terlihat 

pada saat apakah perbedaan itu positif atau negatif, nampak (overt) atau tidak nampak 

(covert), pada keseluruhan pribadi atau pada aspek. Sedangkan pengertian belajar secara 

khusus menurut para ahli yang menganut aliran psikologis tertentu, setuju bahwa hakekat 
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belajar adalah perubahan, namun bagaimana proses perubahan yang terjadi berbeda antara 

ahli satu dengan ahli yang lain (Darsono, 2000 : 2-5). 

Hubungannya dengan pembelajaran seni musik, maka pembelajaran seni musik 

adalah kegiatan belajar mengajar yang dialami oleh siswa dalam proses menguasai tujuan 

pembelajaran khusus mata pelajaran seni musik.

Pendidikan seni di Indonesia mengacu pada standar kompetensi (SK) dalam standar 

kompetensi menitik beratkan pada apresiasi, pemahaman music, dan kreatifitas, tetapi untuk 

tidak semua dapat dijalankan dengan optimal untuk materi kreatifitas khususnya, hal ini 

terjadi mungkin disebabkan karena keterbatasan waktu, tempat dan sarana tentunya, 

pembelajaran mengaransir ansambel misalnya, pembelajaran sulit dilakukan karena 

keterbatasan alat 

2.2 Kegiatan Belajar Mengajar Seni Musik

Pembelajaran seni musik dalam pelaksanaannya selalu bertumpu pada komponen-

komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, antara lain: siswa, guru, tujuan yang 

hendak dicapai, materi yang diajarkan, metode penyampaian, media, dan evaluasi. Teori-teori 

dalam sub bidang studi seni musik selain dapat menambah pengetahuan siswa juga dapat 

melatih kepekaan rangsangan terhadap keindahan, sebagai bagian dari pendidikan sikap 

dalam mengapresiasikan suatu karya seni.

Mengajarkan materi-materi seni musik; guru menggunakan metode yang beraneka 

ragam, antara lain: ceramah, tanya jawab, latihan, praktik, eksperimen, dan permainan 

sederhana. Metode-metode tersebut akan lebih efektif apabila digabung menjadi satu dalam 

metode analisis sintetis.
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Pengertian metode analisis sintetis berdasarkan pada pengertian analisis dan sintetis 

secara umum. Analisis merupakan cara pemeriksaan salah satu soal dengan tujuan untuk 

menemukan semua unsur dasar dan hubungan antara unsur-unsur tersebut. Sedangkan sintetis 

adalah penggabungan berbagai bagian yang semula merupakan perihal tersendiri, sehingga 

hasilnya tidak lagi sekedar penjumlahan bagian tersebut, melainkan sebagai kesatuan yang 

serba baru dalam bentuk dan kualitasnya (Sadily, 1980: 2).

Menurut Saripuddin (1997: 78) memberi pengertian model pembelajaran adalah: 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belaja tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas belajar mengajar.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas atau disebut juga pembelajaran 

diperlukan suatu bentuk atau model guna mendapatkan cara yang tepat untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dalam kondisi waktu yang terbatas dengan hasil 

maksimal.

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang memiliki tujuan, tertata secara 

sistematis. Hal ini dapat ditunjukkan oleh pengajar dalam mengelola kelasnya saat 

pembelajaran berlangsung seperti menyiapkan perangkat mengajar, membuat strategi dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan pokok bahasan, 

dan dapat melaksanakan evaluasi secara tepat guna mengetahui sejauh mana siswa menguasai 

materi pelajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dan direncanakan secara urut dan 

sistematis dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan.
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Pembelajaran musik di sekolah seperti yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis (1997: 

16) bahwa siswa diharapkan memiliki pengalaman tentang olah seni, sehingga akan merasa 

gembira terhadap proses belajar mengajar, merasa senang mendapatkan pengalaman nyata 

pada tiap akhir pembelajaran dan mampu mendayagunakan hasil perolehan pengaman baik 

terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, 

dalam pembelajaran seni musik di sekolah dapat ditempuh dengan menyusun langkah-

langkah seperti penggunaan metode pengajaran yang tepat, penggunaan alat pembelajaran 

yang memadai, serta melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran.

Proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan empat factor, yaitu: (1) mengkaji 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagai mana tercantum pada 

Standar Isi; (2) mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang  pencapaian 

kompetensi dasar; (3) merumuskan Indikato Pencapaian Kompetensi. Indikator merupakan 

penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat 

diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Indikator digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun alat penilaian; (4) menentukan jenis penilaian.

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa unsur pokok pembelajaran yang 

mendukung yaitu: siswa, guru, tujuan, materi, metode, media, evaluasi.

2.2.1 Unsur siswa 

Unsur siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah bakat, minat, 

kemampuan dan motivasi untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa merupakan 

masukan mentah atau input dan hasil yang dicapai atau output. 
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2.2.2 Unsur guru 

Guru sebagai figur pendidik yang bertugas membimbing dan mengarahkan cara 

belajar siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Peranan guru sangat 

bergantung pada tingkat penguasaan materi, metode mengajar dan pendekatan mengajar yang 

digunakan. Ditegaskan oleh Hasibun dalam Roestijah (1982 : 39) bahwa guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dikelas, ada tiga tahap yang harus dilalui yaitu 

tahap sebelum pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, dan tahap sesudah 

pembelajaran.

2.2.3 Tujuan 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, 

tujuan ini harus searah dengan tujuan siswa. Tujuan belajar siswa adalah pengembangan 

optimal, yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Dengan demikian tujuan 

pembelajaran adalah agar siswa mencatat perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut 

( tim MKDK IKIP Semarang, 1996:12 ).

2.2.4 Materi 

Kemampuan siswa menguasai materi tertentu berhubungan dengan jumlah waktu 

yang dipersyaratkan Dalam arti, jika siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan materi 

pembelajaran yang dipelajari, dan berpartisipasi di dalam kegiatan yang direncanakan untuk 

mempelajari materi tersebut, maka siswa akan mempelajari materi pembelajaran tersebut 

sesuai dengan tingkat yang diinginkan (tim MKDK IKIP Semarang, 1996:12 ).
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2.2.5 Metode 

Pada kegiatan belajar mengajar metode akan mempengaruhi proses pencapaian 

tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Jamalus (1981 : 30) yang dimaksud metode dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah seperangkat upaya yang dilaksankan dan disusun dengan 

tujuan menciptakan suasana belajar mengajar yang menguntungkan hal ini mengandung arti 

bahwa dalam suatu kegiatan belajar mengajar guru telah mempersiapkan segala sesuatunya 

dengan sedemikian rupa sehingga nantinya dapat tercipta situasi belajar mengajar yang 

menguntungkan. 

Metode pembelajaran memegang peranan sangat penting dalam penyusunan strategi 

dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Metode dapat diartikan cara yang berkaitan dengan 

pengorganisasian kegiatan belajar bagi siswa seperti kegiatan individual, kegiatan belajar 

kelompok, atau kegiatan belajar massal. Metode pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan dan menentukan baik tidaknya suatu pembelajaran, diperlukan patokan 

(kriteria). Salah satu kriteria utama yang menentukan dalam penggunaan metode adalah 

tujuan yang akan dicapai. Dalam pelaksanaan pembelajaran, selain kriteria tujuan, diperlukan 

kriteria lain yaitu: peserta didik, situasi, kemampuan guru, dan sebagainya. Oleh karena itu 

penggunaan suatu metode banyak tergantung pada kemampuan guru yang bersangkutan.

Metode terdiri dari berbagai jenis, yang biasanya sering digunakan dalam kegiatan 

mengajar antara lain ialah: metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, percobaan 

(eksperimen), latihan (stimulasi), kerja kelompok, karya wisata, dan sosiodrama atau bermain 

peran (roleplaying).



14

2.2.6 Media

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan”. 

Pengertian ini yang dimaksud dengan pengirim pesan dalam proses pembelajaran adalah 

guru. Sebagai pembawa pesan, media dalam hal ini tidak hanya dapat digunakan oleh guru 

akan tetapi lebih penting lagi dapat dipergunakan siswa, sebagai orang yang menerima pesan. 

Sedangkan sarana dan prasarana adalah alat penunjang yang digunakan dalam proses belajar 

dan mengajar, seperti buku pelajaran, alat praktik, ruang belajar, laboratorium dan 

perpustakaan. 

2.2.7 Evaluasi  

Konteks belajar, evaluasi menunjukkan suatu kegiatan untuk menentukan nilai basil 

pencapaian belajar yang diperoleh dari siswa. Evaluasi merupakan bagian integral dari proses 

pendidikan karena dalam proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses 

belajar dan mengajar telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1999:63 ).

Berdasar beberapa unsur pembelajaran yang ada, maka pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah mencakup pada materi, proses, dan evaluasi. Ketiga hal tersebut merupakan suatu 

proses yang berkaitan, seperti materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa mempunyai 

tujuan yang akan disampaikan. Dari materi yang ada kemudian guru melaksanakan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan bagian dari 

proses pendidikan karena dalam proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh 

proses belajar dan mengajar telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan 

evaluasi pembelajaran berarti persiapan guru tentang pengukuran dan penilaian proses dan 

hasil kegiatan belajar mengajar.
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2.3 Media 

2.3.1 Pengertian media

Media berasal dari bahasa latin medius merupakan bentuk jamak dari kata “medium” 

yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar, secara khusus media diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesandari pengirim kepada 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa 

sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi( Sadiman, Arief S, 2006 : 7)

Pengertian media mengarah kepada sesuatu yang mengantar atau meneruskan (pesan) 

antara sumber (pemberi pesan) kepada penerima pesan. (Sadiman 2008:83) media adalah 

perangkat lunak yang berisi pesan (informasi) pendidikan yang lazimnya disajikan dengan 

menggunakan peralatan

Media dapat menunjang prosas belajar mengajar, dimana kehadirannya diharapkan 

dapat diperoleh hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa alasan mengapa media 

dapat menunjang proses belajar.

Menurut Sudjana (2007 : 2) alasan pertama berkenaan dengan  manfaat media dalam 

proses belajar siswa antara lain:

2.3.1.1   Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar 

2.3.1.2 Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dimengerti 

oleh siswa. Dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik
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2.3.1.3 Metode mengajar akaan lebih bervariasi, tidak semata-mata penuturan verbal oleh 

guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru 

mengajar untuk setiap mata pelajaran.

2.3.1.4 Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru tetapi juga melakukan aktifitas lain seperti, mengamati melakukan 

mendemonstrasikan dan lain-lain

Alasan kedua media dapat menunjang proses dan meningkatkan hasil belajar adalah 

berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap 

perkembangan dimulai dari, dimulai dari berpikir kongkret menuju ke berfikir abstrak, 

dimulai dari cara berfikir sederhana hingga cara berfikir kompleks, penggunaan media erat 

hubungannya dengan tahapan berfikir tersebut sebab melalui media hal yang abstrak dapat di 

kongkretkan dan hal-hal kompleks dapat disederhanakan (Sudjana, 2007 : 3)

2.4 Internet

Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia 

yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan 

kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan standar dalam 

berkomunikasi yaitu protokol TCP / IP. Internet menggunakan media komunikasi dan 

informasi modern. (http;//www.acehforum.or.id/member.php?u=94).

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan besar yang 

mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negaraa lain di 

seluruh dunia dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang 
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statis hingga yang dinamis dan interaktif, ada beberapa manfaat yang diperoleh apabila 

mempunyai akses internet berikut sebagian dari yang tersedia di internet:

2.4.1 Informasi untuk kehidupan pribadi 

2.4.2 Informasi untuk kehidupan profesional / pekerja seperti: sains, teknologi, 

perdagangan, saham, komoditas,  berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis 

berbagai forum komunikasi. Dalam hal ini manfaat bagi siswa adalah mendapat 

tambahan informasi pelajaran yang tidak terdapt dikelas

(http;//members.tripod.com/octa_haris.index.htm) 

Internet adalah kumpulan yang luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang 

saling berhubungan menggunakan jaringan telekomunikasi yang ada di seluruh dunia, dimana 

pengertian jaringan komputer adalah, cara untuk menghubungkan beberapa komputer yang 

ada di dalamnya dapat saling berhubungan dan berbagi sumber daya seperti printer, dan 

perangkat penyimpanan data ( Daryanto 2004 : 9 )

International networking yang dapat di singkat dengan internet merupakan dua 

komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi 

jutaan bahkan lebih yang ada diseluruh dunia (international), yang saling berinteraksi dan 

bertukar informasi, sedangkan dari ilmu pengetahuan internet merupakan perpustakaan besar 

yang di dalamnya terdapat  jutaan (bahkan milyaran atau lebih) informasi atau data yang 

berupa text, graphic, audio, video, maupun animasidan lain-lain dalam bentuk media 

elektronik ( Daryanto, 2004 : 22 )
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

dimana peneliti akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau pelaku yang diamati pada saat penelitian, Moleong (2006 : 6) mengatakan 

bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomna tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah).

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan 

mendiskripsikan atau mengungkap atau memecahkan masalah dengan pengukuran kualitas 

atau mutu objek penelitian secara sistimatis atau factual dan akurat, dan tidak mementingkan 

nilai berupa angka (Rodia, 2004).

Penelitian kualitatif pada dasarnya ialah mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang 

dunia sekitarnya. Melalui penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti mendapatkan data 

tentang bagaimana Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sarana Pembelajaran Seni Musik di 

SMP Negeri 2 Tonjong. Cara ini dilaksanakan dengan maksud agar peneliti dapat 
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mengarahkan mutu dan kedalaman uraian serta ingin membahas semua materi yang 

disesuaikan dengan landasan teori yang sudah ada

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di SMP Negeri 2 Tonjong Kab khususnya kelas 8 

Brebes dengan alasan sekolah ini berada di lingkungan pedesaan, dapat dikatakan baru dalam 

bidang internet dan belum lama menggunakan internet sebagai salah satu media penunjang 

dalam pembelajaran seni budaya khususnya seni musik.

3.3 Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif tekhnik pengumpulan data yang tepat merupakan salah 

satu kunci untuk memperoleh data yang akurat, reliable, dan relevan. 

Sugiyono (2006:309) mengatakan bahwa pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer (sumber data langsung), dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation),angket 

(kuesioner), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 

Suharsimi Arikunto (1989 : 125) mengatakan bahwa metode pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

3.3.1 Observasi

Metode observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan 
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melalui indera pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 

1998: 146).

Sehubungan dengan arti di atas Peneliti mepergunakan metode ini demi mengetahui:

 Seberapa besar manfaat akses internet dalam menunjang kegiatan siswa 

sehari-hari

 Kendala yang dialami guru dalam penggunaan internet yang dilakukan oleh 

siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tonjong 

3.3.2 Tekhnik wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara. (Burhan Bungin, 2006 : 126).

Wawancara (Interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 1998: 145).

Tekhnik yang di gunakan penaliti adalah tehnik wawancara langsung wawancara 

dilakukan dengan siswa, guru seni music, dan staf sarana prasarana, dengan tujuan untuk 

memperoleh data yang valid dan relevan meliputi semua aspek baik dari segi pengajar, 

murid, dan optimalisasi fasilitas yang ada

 Wawancara dengan siswa, dimana bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengetahuan tentang manfaat internet serta alasan mereka mengakses internet
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 Wawancara dengan guru mata pelajaran seni music, wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa efefktifkah penggunaan media internet sebagai penunjang 

pembelajaran seni music di sekolah

 Wawancara dengan guru mata pelajaran TIK dilakukan demi memperoleh data 

perkembangan belajar siswa tentang computer khususnya internet

3.3.3 Tekhnik dokumentasi

Tekhnik dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data data fisik 

berupa foto, video proses belajar,sarana prasarana, maupun kegiatan-kegiatan tertentu yang 

ada di sekolah

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, yang dapat berupa 

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2006:329).

Menurut Moleong (2000 :161). Dokumentasi adalah bahan tertulis atau film lain dari 

record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi 

digunakan untuk memperluas penelitian, karena alasan-alasan yang dapat di pertanggung 

jawabkan.

3.4 Tekhnik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1990:103). 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif model air, yaitu 

mencakup tiga komponen pokok yaitu 1). Reduksi data, 2). Sajian data, 3). Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi ( Milles dan Huberman, terjemahan Rohidi, 1992: 27-28). Proses 

terakhir adalalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data 

sampai penelitian berakhir. Seluruh data reduksi serta ditinjau ulang dengan diuji 

kebenarannya sampai benar-benar absah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif model air, yaitu 

mencakup tiga komponen pokok yaitu 1). Reduksi data, 2). Sajian data, 3). Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi ( Milles dan Huberman, terjemahan Rohidi, 1992: 27-28). Proses 

terakhir adalalah menarik kesimpulan dan verivikasi dari permulaan pengumpulan data 

sampai penelitian berakhir. Seluruh data reduksi serta ditinjau ulang dengan diuji 

kebenarannya sampai benar-benar absah.

Tahap-tahap analisis data meliputi: mereduksi, memaparkan data, dan menarik 

kesimpulan.

3.4.1    Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. (Sugiyono, 

2006 : 338). Dengan cara ini peneliti akan lebih mudah menemukan gambaran lebih jelas 

dimana mempermudah dalam pengumpulan data berikutnya selain itu  mempermudah 

peneliti dalam pencarian data sebelumnya jika diperlukan, Reduksi dalam penelitian ini 

dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan 

teknik pengumpulan data yang dipakai.



23

3.4.2    Data Display (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2006 : 341), 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.4.3    Conclusion Drawing / Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 

2006 : 345).

Data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan permasalahan yang dimunculkan 

kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara ditulis dan diketik dalam bentuk 

uraian atau laporan terperinci. Laporan ini akan bertambah banyak dan semakin lengkap. 

Laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang paling penting, dicari tema atau 

polanya. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, 

juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan. Secara sistimatis 

proses analisis data yang dimaksudkan dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:
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Model Interatif (Miles dan Huberman 1992: 25-21)

3.5 Tekhnik kepemeriksaan keabsahan data

hal terakhir dari analisis data dari penelitian ini adalah verivikasi atau pemeriksaan 

keabsahan data. TehLangnik pemeriksaan kaeabsahan data dapat ditempuh melalui empat 

kriteria, yaitu: 1) Kredibilitas, 2) Transferabilitas, 3) Dependabilitas, 4) Konfirmabilitas.

Kredibilitas menyangkut tingkat kepercayaan yang bisa diwujudkan melalui: (a) 

alokasi waktu dan keikutsertaan yang panjang; (b) kecermatan dan ketekunan dalam 

pengamatan; (c) sumber data, metode, dan teori yang dipakai; (d) pemeriksaan sejawat; (e) 

analisis kasus negative; (f) kecukupan financial untuk menjawab kritikan; (g) meminta 

pengecekan dari informan anggota dan sebagainya. Transferabilitas adalah mengalihkan 

temuan data pada konteks lain. Dependabilitas yaitu penafsiran hingga penarikan simpulan 

yang dapat diandalkan lewat pembimbing atau proses penelitian. Konfirmabilitas yaitu hasil 

penemuan perlu pengesahan dari para pakar untuk mengaudit kesesuaian berupa kritik dan 

saran dari teman sejawat (Lincoln dan Gupa dalam Jazuli, 2001:34). 

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data
Kesimpulan 
Penarikan/verifikasi
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Fisik SMP Negeri 2 Tonjong

Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 2 Tonjong terletak di Jalan  Kaligadung 

pos, Kalijurang Kecamatan Tonjong kabupaten Brebes  didirikan pada tahun 1989 dengan 

luas wilayah 10.162 M2.  Sekolah ini dibatasi oleh pagar di depannya dan tembok di sebelah 

kiri, kanan, dan belakang yang tidak memungkinkan siswa untuk keluar masuk tanpa izin dari 

pihak sekolah. Sekolah ini juga memiliki bangunan yang baik dan dari segi estetika memang 

indah saat dilihat dari depan 

Foto 4.1 Gerbang depan SMP Negeri 02 Tonjong

(Dokumentasi: Anggit, juni 2013)
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DENAH SEKOLAH
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Bangunan sekolah ini tersusun bersebelahan satu sama lain dengan bentuk persegi 

panjang dan terdapat lapangan basket di tengahnya. Dilihat dari tingkat kebisingannya, 

sekolah ini memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah sehingga tidak diperlukan 

perhatian lebih dari pihak sekolah untuk bisa menertibkan siswa agar tetap fokus terhadap 

pelajaran sekolah ini juga memiliki suasana sejuk dan kondusif, terletak di antara perkebunan 

warga kecuali bagian depan  menghadap timur yang berbatasan lansung dengan  jalan masuk. 

SMP 2 Tonjong memang memiliki letak yang kurang strategis karena letaknya yang kurang 

dekat dengan jalan raya siswa juga harus berjalan kaki terlebih dahulu untuk sampai ke 

sekolah dimana memiliki jarak kurang lebih 150m dari jalan raya. 

DENAH LOKASI

SMP NEGERI 2 TONJONG

U                            

                                      

   

SMP Negeri 2 
Tonjong

Te
ga

l
B

um
ia

yu
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K
al

ij
ur

an
g
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Jauh dari jalan raya tidak menjadi halangan siswa dan guru untuk beraktifitas di 

sekolah demi meningkatkan prestasi, smp Negeri 2 Tonjong menjadi sekolah lanjutan  yang 

cukup diminati untuk wilayah Kecamatan Bumiayu dan Tonjong khususnya di Desa 

Kalijurang dan sekitarnya, 

4.1.1.1 Keadaan Lingkungan Sekolah

(1) Tingkat Kebersihan

Tingkat kebersihan SMP Negeri 2 Tonjong cukup baik. Petugas kebersihan setiap 

pagi selalu membersihkan lingkungan sekolah, seperti membersihkan lingkungan sekolah 

dari bagian dalam sekolah, membersihkan halaman dan juga membersihkan taman sekolah. 

Setiap pagi suasana kelas selalu terlihat bersih dan rapi, akan tetapi yang paling penting 

adalah ketertiban siswa dalam menjaga kebersihan misalnya melepas alas kaki saat masuk 

kelas, menyapu setiap hari dan mengepel dua hari sekali setelah jam pelajaran  

Ditinjau dari tingkat kebersihan SMP Negeri 02 Tonjong sangat mendukung  

kenyamanan berkonsentrasi siswa dalam proses KBM, serta dalam menjalankan aktifitas 

yang lain di sekolah. Dengan lingkungan bersih dan nyaman akan senantiasa tercipta 

lingkungan yang sehat.
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(2)Tingkat Kebisingan

Tingkat kebisingan di SMP Negeri 02 Tonjong tergolong sangat rendah, jalan di 

depan SMP Negeri 02 Tonjong merupakan jalan akses ke desa Dukuh Mingkrik dengan jarak 

yang cukup jauh dengan kondisi jalan kecil dan cukup rusak. Dengan letak yang jauh dari 

jalan raya, serta lingkungan yang dikelilingi oleh perkebunan warga menjadikan jalan 

didepan Smp Negeri 2 Tonjong jarang di lewati sepeda motor lingkungan sekolah menjadi 

tenang dan kondusif, selain itu juga sudah tersedianya akses jalan ke desa Dukuh Mungkrik 

yang lebih baik dan dekat dengan jalan raya hal ini yang menjadikan SMP Negeri 02 Tonjong 

mempunyai keunggulan tersendiri disbanding sekolah lain, kebisingan memang salah satu 

faktor yang sangat merugikan siswa dan guru karena mempengaruhi jalannya sistem 

pembelajaran yang ada di sekolah. Semakin tinggi tingkat kebisingan maka akan semakin 

mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan pada saat 

pembelajaran berlangsung siswa membutuhkan ketenangan agar dapat berkonsentrasi penuh. 

Apabila suasana pembelajaran disertai suara kebisingan, maka jelas siswa tidak dapat 

maksimal memahami pembelajaran karena tidak dapat berkonsentrasi, apalaagi jika guru 

hanya menerapkan metode ceramah, semua pembelajaran membutuhkan tenaa ekstra karena 

bising suara kendaraan.

(3)Ventilasi

Secara keseluruhan di SMP Negeri 2 Tonjong dapat dikatakan memiliki  ventilasi 

yang baik. Ventilasi udara di lokasi sekolah sangat membantu pertukaran udara dalam 

ruangan, keadaan geografis di SMP Negeri 2 Tonjong sangat diuntungkan Tanaman dan 

pepohonan yang ada di luar lingkungan sekolah,  mendukung menambah sejuknya udara di 
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dalam ruangan dan lingkungan sekolah. Pihak sekolah sengaja membuat lingkungan sekolah 

memiliki sistem pertukaran udara yang baik. Sistem pertukaran udara di dalam ruangan juga 

penting dalam memperngaruhi tingkat kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar, 

apabila sistem pertukaran udara sempit, maka membuat ruangan menjadi pengap dan panas, 

sehingga siswa terganggu saat menerima pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

pembangunan ruang kelas yang dibuat longgar dan didukung dengan ukuran ventilasi dan 

jendela yang cukup lebar pada tiap-tiap kelas. Sehingga kenyamanan tercipta pada proses 

kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Tonjong Kabupaten Brebes.

4.1.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran SMP Negeri 2 Tonjong

4.1.2.1 Fasilitas Sekolah

Fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 2 Tonjong tergolong lengkap walaupun fasilitas 

yang berhubungan dengan musik masih kurang, walaupun ada tetapi belum terawat bahkan 

penulis tidak dapat diperbolehkan mengambil foto saat penelitian berlangsung, tetapi fasilitas 

yang lain cukup lengkap dengan kondisi yang baik seperti ruang kepala sekolah, ruang  guru, 

ruang kelas, kamar kecil, kantin, gudang, dan lain-lain. Berikut adalah rincian fasilitas yang 

ada di SMP Negeri 2 Tonjong kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.

Tabel 4.1. Fasilitas SMP Negeri 2 Tonjong

No. Jenis Fasilitas Kondisi Jumlah

1 Ruang Kelas Baik 22
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2 Ruang Perpustakaan Cukup 1

3 Ruang Kepala Sekolah Baik 1

4 Ruang Guru Baik 1

5 Ruang TU Baik 1

6 Ruang BK Baik 1

7 Ruang Komputer Baik 1

8 Ruang Aula Baik 1

9 Ruang Tunggu Baik 1

10 Ruang Peralatan Seni & OR Cukup 1

11 Koperasi Baik 1

12 Masjid Baik 1

13 Lapangan Basket Baik 1

14 Lapangan voli Baik 1

15 Laaboratorium IPA Baik 1

16 WC Guru Baik 1

17 WC Siswa Baik 5

Sumber: Data Statistik SMP Negeri 2 Tonjong
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Berdasarkan tabel di atas, fasilitas sekolah sudah cukup memadai untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. Fasilitas yang baik dapat mendukung keberhasilan 

pembelajaran. Dari data tabel di atas, berikut rincian fasilitas Berdasarkan tabel di atas, 

fasilitas sekolah sudah cukup memadai untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Fasilitas yang baik dapat mendukung keberhasilan pembelajaran. Dari data tabel di atas, 

berikut rincian fasilitas yang berperan langsung dengan kelancaran pembelajaran di SMP 

Negeri 2 Tonjong:

(1) Ruang Kelas

Ruang kelas mreupakan pusat tempat kegiatan belajar antara siswa dengan guru 

ruang kelas di SMP Negeri 2 Tonjong  terdiri dari 22 kelas yang terdiri dari, 8 ruangan kelas 

VII dan 7 ruangan untuk kelas VIII dan IX  dengan ukuran rata-rata setiap kelas 10x13 m2  

secara kuallitas ruang kelas di SMP Negeri 2 Tonjong cukup memadai, mampu 

menampung 38-46 siswa, Secara kualitas ruang kelas sudah cukup baik dengan ventilasi yang 

besar di sekeliling ruangan serta banyaknya jendela di sisi kelas serta peralatan seperti meja 

kursi dan papan tulis dengan kondisi baik.

SMP Negeri 2 Tonjong sering mengalami perubahan jumlah kelas baik pemecahan 

maupun penggabungan kelas selain itu juga sering mengalami penamabahan siswa baru yang 

pindah dari sekolah lain atau sebaliknya siswa SMP Negeri 2 Tonjong yang pindah ke 

sekolah lain

(2) Ruang perpustakaan

Perpustakaan sering digunakan siswa untuk mencari materi tambahan pelajaran 

selain itu perpustakaan juga menyimpan banyak buku sepereti ensiklopedi, cerita rakyat, 

pengetahuan umum, atau sekedar buku informasi ringan yang biasa di baca siswa pada waktu 
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jam istirahat atau waktu luang lainnya, besar ruangan perpustakaan SMP Negeri 2 Tonjong 

tidak terlalu besar ukuran ruangan sekitar 7x10m2 tapi memiliki penataan yang efisien dengan 

koleksi buku yang cukup komplit

(3) Ruang Kepala Sekolah

Ruang kepala sekolah merupakan ruang yang digunakan kepala sekolah untuk 

melakukan kegiatan dan aktifitas kepala sekolah, yang berkaitan dengan pekerjaanya di 

sekolah, ruang kepala sekolah SMP Negeri 2 Tonjong terletak di samping ruang tunggu 

menghadap utara, ruang kepala sekolah memiliki ukuran sekitar 7x9m2 terbagi atas dua 

bagian yaitu ruang kerja kepala sekolah dan ruang tamu, fasilitas kepala sekolah cukup baik 

dengan televisi, satu unit komputer, sofa dan meja yang nyaman serta lemari yang cukup 

besar

(4) Ruang Guru

Ruang guru adalah ruang yang digunakan oleh para guru sebagai ruang kerja 

dan santai saat tidak mengisi jam pelajaran. Ruang kerja guru berada di sebelah ruang 

tunggu sekolah yang menghadap ke arah selatan. Ruang guru berukuran 80 m2, luas 

ruangan sudah cukup memadai sebagai ruang kerja guru dan tergolong cukup untuk 

menampung sejumlah meja kerja guru seluruhnya. Karena penataannya yang rapi, 

jadi ruangan terlihat bersih dan nyaman. Secara kualitas cukup memadai adanya meja 

dan kursi guru, lemari kaca, dua buah dispenser, dan satu pendingin ruangan, tiga unit 

komputer dan printer.
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(5) Ruang TU (Tata Usaha)

Ruang TU (Tata Usaha) merupakan ruang dimana para karyawan sekolah 

melaksanakan pekerjaan administratif yang ada di sekolah dan mengurusi semua 

tentang dokumen penting sekolah, Tata Usaha SMP Negeri 2 Tonjong memiliki dua 

bagian ruangan yaitu ruang meja tata usaha dan satu ruang penyimpanan dokumen 

penting sekolah, 

Di dalam ruang tata usaha terdapat tiga karyawan, secara kualitas ruang sudah 

cukup rapi, memiliki sebuah televisi, lima lemari lima meja empat meja untuk 

karyawan TU satu meja untuk staf bagian sarana prasarana serta sofa untuk menerima 

tamu

(6) Ruang BK (Bimbingan Konseling)

Ruang Bimbingan Konseling digunakan untuk tujuan berkaitan dengan   

ketertiban siswa dan konseling di sekolah serta sebagai jembatan permasalahan yang 

di alami siswa, ruang BK memiliki ukuran sekitar 5x7m2 tidak terlalu besar tetapi 

efisien dengan penataan yang rapi memiliki sebuah lemari, rak dokumen, meja dan 

kursi kerja, sofa,  serta meja dan kursi panjang

(7) Ruang Komputer

Ruang komputer  atau sering disebut ruang multimedia digunakan untuk 

keperluan praktek mata pelajaran TIK atau sekedar tempat untuk penggunaan akses 

internet oleh guru ruangan ini memiliki ukuran yang kurang luas, dan siswa pun harus 

berbagi dimana setiap meja diisi dua hingga empat siswa, taetapi itu tidak menjadi 

halangan siswa, dan pihak sekolah juga saat ini memprioritaskan anggaran sekolah 
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untuk pengadaan unit computer, memiliki luas 8x11m2 terdapat dua puluh unit 

komputer, dua puluh meja, empat puluh delapa kursi, satu printer, satu hotspot 

modem, dan tiga LCD proyektor serta sebuah papan tulis.

Prosedur pemakaian ruang komputer di SMP Negeri 2 Tonjong tergolong 

ketat karena tanpa alasan yang kuat, siswa tidak diperbolehkan menggunakan 

fasilitaas ini, dengan kata lain siswa hanya diperbolehkan menggunakan fasilitas 

computer dan internet saat kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan untuk 

kepentingan pribadi, hal ini beralasan untuk mencegah siswa melakukan kegiatan 

yang tidak diinginkan seperti mangakses situs dewasa dan mengunduh file-file yang 

tidak berkaitan dengan pembelajaran, membuka website serta mengakses jejaring 

sosial yang tidak mendidik.

(8) Ruang peralatan seni dan olahraga

Ruang peralatan seni da olahraga di fungsikan untuk menyimpan berbagai alat 

yang berhubungan dengan seni dan olah raga, ruang ini sedikit kurang perhatian 

karena tidak digunakan dalam proses pembelajaran hanya sebagai tempat 

penyimpanan saja, dengan dimensi 5x6m2 ruang ini cukup menampuang alat musik 

drum band, alat olah raga dan alat seni rupa, serta sebagian karya seni rupa

(9) Lapangan basket

Lapangan basket merupakan lapangan utama SMP Negeri 2 Tonjong selain 

untuk kegiatan basket lapangan ini juga digunakan untuk kegiatan sekolah lain seperti 

upacara, futsal,  karate, drum band, pramuka dan lain-lain, kondisi lapangan ini cukup baik 

dengan lantai cor luas yang cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan 
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(10)  Lapangan voli

Lapangan ini berbeda dengan lapangan basket baik dari segi fungsi maupun 

bentuknya, lapangan ini dipakai untuk kegiatan voli dan olahraga atletik dengan beralas tanah 

tetapi lapangan ini memiliki permukaan rata dan aman digunakan untuk olahraga yang 

banyak cenderung berkontak fisik dengan tanah atau lantai, lapangan ini berada diluar pegar 

sekolah sehingga sering juga dipergunakan warga sekitar untuk sekedar bermain sepak bola 

pada sore hari tetapi lahan lapangan ini masih termasuk aset dari SMP Negeri 2 Tonjong

(11) Laboratorium IPA

SMP Negeri 2 Tonjong memiliki laboratorium yang cukup memadai, terlihat 

rapi dan bersih tetapi, dalam penggunaannya masih belum maksimal hal ini ditandai

dengan masih banyaknya peralatan dalam kondisi baru atau belum pernah dipakai, 

hal ini terjadi karena masih memerlukan banyak penambahan pada bagian tertentu 

seperti masih sedikitnya meja dan kursi sehingga praktek ipa lebih sering dilakukan 

di dalam kelas dengan membawa peralatan yang diperlukan di dalam kelas

4.1.2.2 Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Tonjong

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tahun 2013, jumlah siswa di SMP 

Negeri 2 Tonjong adalah  4229 siswa, selama 4 tahun terakhir dari tahun pelajaran 2008/2009 

sampai tahun pelajaran 2012/2013 dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 4.2 Jumlah siswa perkelas di SMP Negeri 2 Tonjong

Tahun
Ajaran

Jml 

Pendaftar
Cln Siswa

Baru

Kelas I Kelas II Kelas III
Jumlah

(Kls I+II+III)

Jml 
Siswa

Juml Jml 
Siswa

Juml

Rombel

Jml 

Siswa

Juml

Rombel

Jml

Siswa

Jml

RombelRombel

Tahun 
2012/2013

479 326 8 289 7 315 7 895 21

Tahun 
2011/2012

440 290 8 289 7 271 7 845 21

Tahun 
2010/2011

444 289 8 285 7 290 7 861 21

Tahun 
2009/2010

412 274 7 279 7 281 8 834 22

Tahun 
2008/2009

376 258 7 268 7 268 8 794 22

Sumber: Data Statistik SMP Negeri 2 Tonjong 2013

Latar belakang sosial ekonomi siswa SMP Negeri 2 Tonjong berasal dari golongan 

ekonomi menengah ke bawah, dimana sebagaian besar orang tua siswa SMP Negeri 2 

Tonjong bekerja di luar rumah sebagai penyadap gula merah, petani, pedagang, penjahit, dan 

buruh, dan sebagian kecil yang berprofesi sebagai PNS. Setiap hari berangkat dan pulang 

sekolah baik siswa kelas 7, 8, dan 9  sebagian besar menggunakan kendaraan umum dari 

rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah, sementara siswa yang lain berjalan kaki dan 

diantar jemput oleh orang tua atau saudara  masing-masing Setiap pagi waktu berangkat 

sebelum jam 06.45 WIB, dan siang waktu pulang sekolah antara jam 12.45 WIB sampai 

dengan jam 13.30 WIB.
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4.1.2.3 Tenaga Kependidikan  dan Karyawan SMP Negeri 2 Tonjong

Berdasarkan data yang diterima SMP N 2 Tonjong sampai dengan Februari 

2013 mempunyai tenaga edukatif dengan jumlah seluruh personil sebanyak 29 orang, 

dengan rincian 1 kepala sekolah, 25 orang Guru PNS atau guru yang telah diangkat 

menjadi pegawai negeri dan mempunyai Surat Keputusan mengajar di SMP N 2 

Tonjong, 3 orang Guru Tidak Tetap atau guru masih berstatus sebagai Guru 

Wiyatabakti yang sifatnya membantu mengajar dan digaji secara honorer oleh 

sekolah yang bersangkutan

Tabel 4.3.

Nama-nama Guru

No. NAMA JABATAN STATUS

1 Kris Sartono, S. Pd Kepala Sekolah PNS

2 Bernadin Purmiyati S. Pd Guru PAI PNS

3 Toati S.Pd Waka kesiswaan / Guru Penjaskes PNS

4 Mas’id Suhaemi S.Pd Guru Kesekretarisan PNS

5 Drs. Hari Supriyono Guru Sosiologi PNS

6 Taufiq S.Pd Guru Biologi PNS

7 Drs. Eko waluyo Waka Kurikulum / Guru Bahasa 
Inggris  

PNS

8 Dra. Tien archaeni Guru Matematika PNS

9 Lilies Gurtika S. pd BP / BK PNS

10 Urip Tanggoro M. pd Guru Fisika PNS



39

11 Suripto S.Pd Waka Sarana Prasarana / Guru Pkn PNS

12 Tarjoni S.Pd Guru Bahasa Indonesia & Bahasa 
Jawa

PNS

13 Sugeng Ptiyono S.Pd Guru Bahasa Indonesia PNS

14 Wasir S.Pd Guru Matematika PNS

15 Romaluatis S.Pd Guru Bahasa inggris PNS

16 Fatikhatus Sa’adah S.Pd Guru Matematika PNS

17 Romdon S.Pd Guru BP / BK & Guru 
Keterampilan

PNS

18 Ali Safrudin S.Pd Guru Guru Sejarah PNS

19 Hadi Saeful Rakhman S.Pd Guru Matematika PNS

20 Kusno Martiknyo  S.Pd Guru Fisika PNS

21 Adityaningsih S.Pd Guru Biologi PNS

22 Sugiarti Farikhatun S.Pd Guru Bahasa Bahasa Jawa PNS

23 Hermanto  S.Pd Guru Pend. Seni Musik PNS

24 Fatkhiyah S.Pd Guru Pend. Seni Rupa PNS

25 Madania iklimaturrisa S.Pd Guru Bahasa Inggris PNS

26 Dra. Pepek Asih S. Guru Tata Busana GTT

27 Lastuti, S. Pd Guru Tata Boga GTT

28 Enok Sri, S. Pd Guru Fisika GTT
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SMP Negeri 2 Tonjong mempunyai tenaga administratif dengan jumlah 

seluruh personil sebanyak 10 orang karyawan, terdiri atas  5 orang Karyawan PNS, 

dan 5 orang pegawai tidak tetap

Tabel 4.4

Nama Karyawan

NO. NAMA JABATAN STATUS

1. Suparman Kepela Tata Usaha PNS

2. Rita Ekawati Karyawan Tata Usaha PNS

3. Suparsono Karyawan Tata Usaha PNS

4. Endang Wahyuningsih Karyawan Tata Usaha PNS

5. Teguh Hidayat, A. Md. Kom Karyawan Tata Usaha PTT

6. Kasrap Pesuruh PNS

7. Ratman Pesuruh PTT

8. Muslim Pesuruh PTT

9. Kasto Jaga Malam PTT

10. Sugiyanto Jaga Malam PTT
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4.2 Kegiatan Belajar Mengajar di SMP N 2 Tonjong 2012/2013

4.2.1 Gambaran Umum Kegiatan Belajar mengajar SMP Negeri 2 Tonjong 

Prosedur kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 2 

Tonjong dilaksanakan sesuai Kalender Pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas pendidikan, 

dan waktunya sama seperti sekolah-sekolah lain di Jawa Tengah.

SMP Negeri 2 Tonjong dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 

kegiatan intrakurikuler dimulai pukul 06.45 WIB dan diakhiri pada pukul 12.45 WIB 

pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Dan khusus hari Jum’at akhir 

pelajaran pada pukul 10.45 WIB, sedangkan dalam kegiatan pembelajaran setiap jam 

pelajaran ditentukan 45 menit. Pada Hari Senin 7 jam mata pelajaran karena SMP 

Negeri 2 Tonjong melakukan upacara rutin setiap senin, selasa sampai Kamis, 

terdapat 8 jam mata pelajaran. Hari jum’at merupakan hari pendek, hanya 

membelajarkan 5 jam pelajaran dan pada hari Sabtu membelajarankan 7 jam 

pelajaran. Istirahat terbagi atas dua bagian masing-masing selama 15 menit, dan 

kecuali hari Jum’at yaitu hanya sekali istirahat dan hari minggu libur tetapi ada juga 

kegiatan ekstrakurikular pada hari minggu

4.2.2 Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di SMP Negeri 2 Tonjong

Pembelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 2 Tonjong sudah menggunakan 

Kurikulum KTSP yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah karena 

disesuaikan dengan kondisi sekolah dan keadaan guru Pengajar yang ada di sekolah tersebut. 
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Menurut Kepala Sekolah bapak Wirjo (58 th) pelaksanaan pembelajaran  Seni 

Budaya di SMP Negeri 2 Tonjong pada tahun pelajaran 2012/2013 dilakukan secara 

terpadu, yang artinya materi pelajaran Seni Musik dan Seni Rupa setiap hari 

dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai Sabtu (Wawancara, juni 2013). Alasannya, 

jumlah guru Seni Budaya memadai yaitu 1 orang guru Seni Musik, 1 orang guru Seni 

Rupa. Sedangkan Bapak Hermanto (34 th) pengajar seni musik menjelaskan untuk 

jam pelajaran seni musik diberikan alokasi waktu 2 jam, begitu juga sebaliknya 

dengan jam pelajaran seni rupa (Wawancara, Juni 2013). Pembelajaran Seni Budaya 

pada sub materi Seni Musik dan Seni Rupa dimulai sejak semester 1 sampai dengan 

semester 2 bagi semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Tonjong. 

4.3 Pemanfaatan Internet Sebagai Media Pembelajaran Seni 

Musik di SMP Negeri 2 Tonjong

Langkah-langkah pemanfaatan internet sebagai media pendidikan di SMP Negeri 2 

Tonjong cukup sederhana, hal pertama yang dilakukan adalah mencari bahan ajar yang akan 

di bahas dan di pecahkan masalahnya, kemudian mancari permasalahan yang ada dalam 

materi tersebut dengan memanfaatkan internet, dimana guru sebelumnya mengajarkan tata 

cara menggunakan internet serta menjelaskan segala hal yang akan di temui dalam 

mengakses internet, mulai dari Google, Wikipedia, Youtube dan lainnya

Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri 2 Tonjong tahun ajaran 2012/2013 
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dilaksanakan pada pagi hari maupun siang hari dan mendapat alokasi waktu 2 jam pelajaran 

dan dilaksanakan di dalam ruang kelas, dan di ruang komputer saat dibutuhkan peralatan 

komputer atau akses internet. 

Pembelajaran seni musik dengan memanfaatkan internet di SMP Negeri 2 Tonjong 

sudah dilakukan bapak Hermanto (guru mata pelajaran seni musik) sejak pertengahan tahun 

2009 di kelas 2 dan 3, khusunya pada materi pelajaran  yang berkaitan dengan aliran musik 

dan apresiasi, guru memanfaatkan internet selain untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas 

internet untuk siswa, memperkenalkan akses internet pada siswa yang kurang bahkan tidak 

mengenal sama sekali internet, juga demi efektifitas waktu dan pembelajaran. Kegiatan ini 

cukup beralasan karena musik sangat bergantung dengan indera pendengaran sehingga tidak 

efisien jika guru hanya sekedar menjelaskan materi yang ada di buku, bahkan dengan cara 

sedetil apa pun guru mendeskripsikan materi, tidak mungkin bisa dipahami siswa tanpa 

mendengarkan musik secara langsung

Internet merupakan solusi paling mutahir, walaupun mendengarkan materi musik 

bisa melalui tape recorder atau pemutar audio visual, internet dirasa lebih unggul karena 

siswa bisa mencari file foto, artikel,  video dan  lagu yang dikehendaki selain itu juga bisa 

mengasah ketrampilan menggunakan komputer/akses internet

Sebelum dilakukan persiapan pembelajaran guru mata pelajaran seni musik selalu 

melakukan koordinasi dengan guru TIK hal ini dilakukan karena pemanfaatan internet 

sebagai media pembelajaran tidak bisa dilakukan apabila ruang komputer dipergunakan saat 

kegiatan belajar mengajar TIK berlangsung, koordinasi dilakukan untuk menghindari ada 

tumbukan waktu pemakaian ruang komputer, dengan  koordinasi yang baik, pemanfaatan 
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media internet sebagai media pembelajaran sampai saat ini tidak bermasalah pada hal 

pembagian waktu dengan mata pelajaran TIK, selain itu pembelajaran TIK juga sering hanya 

menggunakan ruang kelas tidak selalu menggunakan ruang komputer.

Menurut hasil observasi pada bulan juni 2013 yang jatuh pada semester 2 materi 

pembelajaran seni musik di kelas 8A dengan materi pembelajaran tentang musik keroncong 

di SMP Negeri 2 Tonjong kegiatan ini cukup sederhana di peroleh deskripsi langkah 

pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran, sebagai berrikut:

4.3.1 Tahap Awal

Pada tahap ini guru mempersiapkan dan menyusun perangkat pelajaran seperti 

program Tahunan (prota), Program semester (Promes), Satuan Pelajaran (SP), dan menyusun 

Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap kali melaksanakan kegiatan pembelajaran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hermanto (34 th) bahwa perangkat 

pembelajaran untuk Prota, Promes, dan lain-lain disusun berdasarkan pada Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran ditingkat Kabupaten, Hal ini untuk menyamakan persepsi tentang materi Seni 

Musik diantara guru-guru sewilayah Kabupaten Brebes. Adapun pengembangan penyusunan 

materinya diserahkan pada masing-masing guru seni musik pada saat pembuatan satuan 

pelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah berada (Wawancara, Juni 2013).

Kegiatan persiapan awal yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu guru memasuki 

ruang kelas dimana guru tersebut mengajar, pada jam pertama guru melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan metode ceramah separti biasa tentang keroncong dengan alokasi waktu 
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sekitar 30 menit, kemudian guru mulai mengelompokan siswa menjadi tiga atau empat orang 

setiap kelompoknya untuk persiapan diskusi, diskusi dilakukan didalam kelas untuk 

membahas sejauh mana siswa menganal musik keroncong dengan catatan menggunakan 

penjelasan bahasa sendiri dilanjutkan dengan menyebutkan 5 karya serta seniman keroncong 

di Indonesia, diskusi berlangsung dengan alokasi waktu 45menit/ 1 jam pelajaran hingga 

hasil diskusi selesai di kumpulkan di oleh guru, dan sisa waktu guru melanjutkan dengan 

menjelaskan sedikit tentang uraian soal persoalan yang di diskusikan hingga jam pelajaran 

selesai, dengan rincian hasil sebagai berikut:

Table 4.5
Pedoman rentangan nilai diskusi

No Rentang Nilai Kategori Pemahaman

1 ≥91 Sangat baik

2 81 – 90 Baik

3 71 – 80 Cukup

4 61 – 70 Kurang

5 ≤60 Sangat kurang

(Sumber: Dokumen penilaian oleh guru)
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Diskusi dan Penilaian yang didapat dari hasil diskusi tersebut merupakan 

salah satu cara yang dilakukan guru dengan tujuan sebagai tolak ukur seberapa besar 

pengetahuan siswa tentang materi yang di ajarkan, dan tidak masuk dalam penilaian 

tugas, hasilnya siswa masih kurang mengetahui tentang musik keroncong hanya 

sekedar pernah mendengar sedangkan karya yang mereka ketahui hanya yang ada di 

dalam contoh buku.

4.3.2 Tahap Pemanfaatan

4.3.2.1 Persiapan peralatan

Foto 4.2 Unit komputer di ruang komputer SMP Negeri 2 Tonjong
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Persiapan peralatan dilakukan sebelum jam pembelajaran dimulai, hal yang 

dipersiapkan berkaitan dengan peralatan pada tahap pembelajaran seni musik memanfaatkan 

media internet adalah sebagai berikut:

1) Komputer dan hardware 

Unit komputer merupakan alat utama untuk memproses sseluruh perintah yang kita 

kehendaki, baik untuk pemrograman, pengolahan data, atau mengakses internet, komputer 

yang dimiliki ruang komputer SMP Negeri 2 Tonjong berjumlah dua puluh unit, walaupun 

jumlah unit masih sedikit tetapi pembelajaran bisa tetap berjalan baik, seluruh unit komputer 

di SMP Negerri 2 Tonjong berfungsi dengan baik dengan spesifikasi yang cukup memadai.

Prosesor yang digunakan komputer SMP Negeri 2 Tonjong adalah intel dual core 

berjumlah 5 unit, sedangkan 15 unit lainnya menggunakan Pentium IV. Menggunakan RAM 

( Random Acces Memory) berkapasitas 800mb untuk prosesor dual core, sedangkan untuk 

prosesor Pentium IV menggunakan RAM berkapasitas 1giga byte pemasangan RAM 

dilakukan demi penyesuaian kecepatan pada dua jenis prosesor yang berbeda.

Ruang komputer SMP Negeri 2 Tonjong seluruhnya menggunakan LCD monitor 

merek Acer dan Benq 14” (1280x800) dengan kondisi yang masih baru, cukup aman 

digunakan siswa apabila digunakan dalam waktu yang lama serta konsumsi listrik yang lebih 

efisien disbanding sebelumnya yang menggunakan monitor plasma
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2) software (perangkat lunak)

Software tidak kalah penting karena software diibaratkan isi atau mesin penggerak 

dari hardware untuk melakukan semua perintah, seluruh unit komputer di ruang computer 

SMP Negeri 2 Tonjong menggunakan Microsoft windows 7, windows 7 dipilih karena 

memiliki kemudahan dalam mengakses file, pengaturan dan tampilan yang lebih baik 

daripada generasi windows sebelumnya (windows xp/mindows vista), serta memiliki 

kemampuan untuk install driver hardware otomatis sehingga lebih efisien tidak perlu 

berulang-ulang menginstalasi driver demi mengaktifkan hardware pada dua puluh unit 

komputer.

Sedangkan software untuk mengakses internet (browser) menggunakan Mozilla 

Firefox, karena Mozila Firefox memiliki ukuran yang kecil, pengaturan yang mudah, dan 

efisien dalam pemakaian data sehingga akses internet lebih cepat, serta siswa lebih browser 

ini merupakan browser yang paling sering digunakan di warung internet (Warnet) sehingga 

sudah tidak asing bagi siswa

3) Modem ADSL(Asymetric Digital Subscriber Line)

Alat ini digunakan untuk memmancarkan sinyal wifi (wireless fidelity), merupakan 

jaringan pemancar sinyal elektrik tanpa kabel wifi (nir kabel) yang dihubungkan pada 

jaringan telekomunikasi, fungsi utama alat ini adalah mennyebarkan ke internet yang telah 

terpasang wifi modem, sehingga computer dapat mengakses jaringan internet dengan posisi 

dan jarak yang lebih efisien tanpa terganggu oleh keterbatasan kabel, kapasitas kecepatan 

maksimal modem ini sangat tergantung pada jumlah wifi adapter yang terhubung, semakin 
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banyak wifi adapter yang terhubung maka akan berkurang pula kapasitas kecepatan akses 

dari modem ADSL

4) wifi adapter

Wifi adapter merupakan alat pelengkap dari modem ADSL, percuma saja jika 

keberadaan modem ADSL tanpa adanya wifi adapter, Alat ini digunakan sebagai penangkap 

sinyal wifi, jenis wifi adapter yang digunakan berbentuk USB pengaplikasiannya sama saja 

seperti memasang flashdisk, hanya saja memerlukan instalasi driver untuk bisa mengaktifkan 

alat ini, 

Ruang komputer SMP Negeri 2 Tonjong menggunakan wifi adapter dengan merek 

TP-Link frekwensi maksimal 2.4GHz dan jarak maksimal 100m, perangkat ini sudah cukup 

untuk menangka sinyal wifi yang ada dalam ruangan, aksesnya cukup cepat apabila 

terhubung untuk 10 unit computer oleh karena itu,namun di ruang komputer SMP Negeri 2 

onjong terhubung dengan 20 unit komputer, sehingga akses sedikit melambat, tetapi masih 

memadai apabila hanya digunakan sekedar browsing membuka situs, tanpa mendownload file



50

4.3.2.2 Pelaksanaan pemanfaatan

Foto 4.3 proses pelaksanaan pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran

Mengakses internet memang sangat sepele dan mudah, tapi bagi siswa SMP 2 

Tonjong yang memiliki siswa hidup di lingkungan yang sangat sulit mendapatkan fasilitas 

internet dan jauh dari pusat kota merupakan hal yang sangat sulit karena mereka sangat 

jarang menemui hal yang berkaitan dengan teknologi seperti internet, tetapi hal ini tidak 

menyurutkan semangat mereka untuk terus belajara dan terus mengembangkan diri dalam 

meningkatkan proses belajar mereka
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Foto 4.4 aktifitas siswa saat browsing Google

Apabila semua peralatan tersedia dan berfungsi dengan baik guru mengkoordinasi 

siswa untuk tertib memasuki ruang komputer sebelum mengakses pada bahan materi 

keroncong yang di bahas pada minggu kemarin, tapi sebelumnya guru memberikan intruksi 

tata cara untuk mendapatkan bahan materi yang dikehendaki, hal yang paling awal dilakukan 

stelah komputer siap digunakan adalah membuka piranti browser salah satunya yaitu Mozilla 

Firefox yang ada di start menu dimana terletak di posisi pojok kiri bawah  kemudian cari 

software tersebut (tanda panah merah)



52

Foto 4.4 startup toolbar Windows

Kemudian buka Mozilla Firefox dengan klik kiri, sehingga akan muncul tampilan 

seperti di bawah ini

Foto 4.5 halaman awal Mozilla Firefox

Setelah muncul tampilan utama dari Mozzila Firefox kemudian dilanjutkan dengan 

mengetikan alamat website yang dikehendaki, berikut website dan penjelasan tentang wbsite 

atau situs yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan 
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1) Google

Sedikit penjelasan tentang Gogle, Google dengan alamat website www.google.com

didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat berkuliah di Universitas Stanford dan 

tepatnya pada tanggal 4 september 1998, misi mereka adalah mengumpulkan seluruh 

informasi dunia dan membuatnya dapat di akses dan bermanfaat oleh semua orang, fasilitas 

lain dari Google yaitu email, jejaring, sosial, periklanan, penjelajahan web, jejaring social, 

pemetaan satelit, kemus berbagai bahasa, penjelajahan foto, penjelajahan video, serta 

penawaran untuk berbagai perangkat lunak (software)

(id.wikipedia.org/wiki/google)

Hal awal yang dilakukan siswa dalam mencari segala sesuatu yang diinginkan 

mermerlukan situs atau alamat website yang sesuai, namun bagaimana jika siswa tidak 

mengetahui atau tidak hafal dengan website yang ingin mereka kunjungi, Google (search 

engine) merupakan jalan keluar bagi yang tidak tahu atau tidak hafal dengan nama alamat 

website demi mendapat informasi atau data yang dikehendaki, dengan google kita dapat 

menemukan data atau informasi yang kita kehendaki hanya dengan memasukan kata kunci 

dari data atau informasi yang kita inginkan, selanjutnya google akan mencari semua kata dan 

website yang berhubungan dengan kata kunci yang dimaksudkan tersebut.
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Foto 4.6 halaman awal Google

Gambar panah merah di atas menunjukan kolom letak menulis kata kunci tentang 

informasi yang ingin dicari, lalu kita tulis keroncong, selanjutnya akan muncul hasil 

pencarian seperti gamabar di bawah ini

Foto 4.7 Hasil pencarian awal Google
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Gambar diatas merupakan tampilan awal hasil pencarian dari Google, pastikan 

pengaturan pencarian diatur pada mode web (ditunjukan pada tanda lingkaran) dan samakan 

kata kunci yang di kehendaki apabila terjadi kesalahan penulisan dapat diulangi dengan 

mengetik sesuai kata kunci yang dikehendaki (cek pada kolom bertanda panah), karena hal 

tersebut mempengaruhi hasil hasil pencarian Google, apabila keseluruhannya sudah sesuai 

langkah berikutnya adalah memilih salah satu website yang terkait dengan kata kunci.

Untuk mencari informasi lengkap tentang materi keroncong sebaiknya memilih 

Website Wikipedia, berikut ulasan tentang Wikipedia 

2) Wikipedia 

Wikipedia atau yang memiliki alamat website en.wikipedia.com untuk bahasa inggris 

dan id.wikipedia.com untuk versi bahasa Indonesia merupakan situs resmi terpopuler di 

dunia, ensiklopedia online dimana memiliki berbagai jenis bahasa baik bahasa resmi negara 

bahkan bahasa serta huruf tradisional yang ada di seluruh dunia, siswa dapat mencari 

berbagai informasi dan artikel, situs ini menjadi solusi utama yang sangat membantu dalam 

menjawab pertanyaan yang ingin diketahui,

Integrasi awal Google adalah Wikipedia dimana terletak pada baris paling awal 

apabila kita memasukan kata kunci tentang suatu objek, dibawah ini adalah gambar hasil 

pencarian yang terintegrasi dengan Wikipedia, dimana huruf bercetak biru merupakan hasil 

pencarian kata, sedangkan yang bercetak hijau merupakan alamat website (perhatikan kolom 

berwarna merah)
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Foto 4.8 Hasil pencarian awal Google (crop)

Setelah itu klik huruf bercetak biru untuk membuka halaman website yang dituju, 

dibawah ini adalah tampilan utama setelah website terbuka

Foto 4.9 Hasil pencarian awal Wikipedia
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Apabila situs situs/webisite sudah terbuka sempurna kita bisa melihat ulasan umum 

tentang informasi dari kata kunci yang kita kehendaki, apabila masih merasa isi ulasan 

tersebut masih kurang kita bisa memilih sub pokok bahasan yang ada pada daftar isi, dimana 

didalam daftar isi terdapat ulasan materi yang lebih detil

Foto 4.10 Hasil pencarian awal wikipwdia (crop daftar isi)

Gambar diatas merupakan tampilan dari daftar isi sub pokok bahasan pada halaman 

utama Wikipedia, seperti foto, sejarah, tokoh keroncong, jenis musik keroncong 

perkembangan musik keroncong saat ini dan lainnya. Wikipedia sangat membantu banyak 

orang sehingga Wikipedia menjadi situs paling popular ketiga seluruh dunia, berikut sejarah 

singkat mengenai Wikipedia.

Wikipedia didirikan pada tahun pertengahan 2001, yang merupakan proyek 

ensiklopedia dari Jimmy Wales dibantu oleh Larry Singer yang berperan sebagai 

pengembang utama, pada tahu 2000 sebelum menjadi seperti sekarang Wikipedia bernama 

Nupedia, namun karena suatu permasaslahan pada tahun 2002 Larry Singer keluar dari 
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kerjasama dengan Jimmy wales, dimana Singer menilai Wikipedia tidak akurat sehingga  

sejak awal didirikan banyak pemblokiran IP yang melanggar kebijakan  Wikipedia,dalam 

waktu tiga tahun sejak awal didirikan Wikipedia berjalan dengan konsisten dan akurat, 

dimana perkembangan teknologi memperbolehkan orang lain untuk membuat, 

memperbaharui dan mendiskusikan artikel.

Sejak awal tahun 2010 Wikipedia menjadi ensiklopedi online terbesar di dunia, 

dimana sejak april 2013 wikipedia memiliki 26 juta artikel dan 285 bahsa yang di tulis oleh 

39 juta user dan berbagai anonimus yang yang tidak dikenal dari berbagai nelahan dunia, 

berdasarkan statistik dan perkembangan saat ini Wikipedia akan terus berkembang dengan 

baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung serta donasi dari berbagai penjuru 

dunia untuk mendukung ensiklopedi online ini agar tetap gratis dan bebas iklan, laporan juga 

menyebutkan bahwa donasi tersebut makin berkembang hingga sekarang

(vivanews.co.id/2013)

3) Youtube

Selain Wikipedia, youtube adalah salah satu situs yang banyak membantu dalam 

menumbuhkan apresiasi siswa terhadap karya seni, dimana mengapresiasi merupakan suatu 

indikator kepemahaman siswa tentang suatu karya seni, mengapresiasi sangat sulit dilakukan 

apabila hanya membaca deskripsi dan penjelasan tentang karya seni, salah satu cara 

mengatasi permasalahan tersebut adalah Youtube, situs ini (www.youtube.com) merupakan 

situs yang dapat mengakses berbagai video yang di unggah dari seluruh dunia, dengan video 

memungkinkan siswa bisa melihat, mendengar, dan menganalisa suatu karya seni dengan 
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cara ini siswa bisa tahu dan mengapresiasi suatu karya seni bahkan pada karya seni yang baru 

atau tidak pernah diketahui sebelumnya.

Youtube merupakan situs video sharing (berbagi video) paling popular dan terbesar 

saat ini, para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi video secara gratis, umumnya 

adalah vidio klip musik, film, cuplikan acara televisi, dan vidio karya pribadi hasil karya para 

pengguna Youtube, berikut langkah mudah mengakses situs Youtube

Youtube merupakan situs yang terintegrasi kedua setelah Wikipedia, dimana setiap 

hasil pencarian kata kunci suatu objek terletak setelah Wikipedia seperti pada gambar berikut

Foto 4.11 Hasil pencarian awal Google (crop) terintegrasi Youtube

Gambar di atas menunjukan situs Youtube merupakan hasil pencarian utama setelah 

Wikipedia, mengakses situs ini sama dengan Wikipedia tetapi fungsi dan tampilan Youtube 
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jauh berbeda berbeda berikut adalah tampilan utama youtube setelah kita membuka melalui 

hasil pencarian Google,

Foto 4.12 Hasil pencarian awal Youtube

Gambar diatas merupakan tampilan hasil penulusuran Youtube, dimana 

menampilkan berbagai macam video terkait, di Youtube siswa dapat memilih video yang 

ingin ditonton sesuai dengan judul video yang ditampilkan, dengan cara ini siswa dapat 

melihat langsung bentuk kesenian keroncong secara audio maupun visual, sehingga siswa 

dapat mengapresiasi karya tersebut bahkan untuk siswa yang baru pertama kali 

mendengarkan dan menyaksikan bentuk penyajian keroncong. Youtube telah berhasil 

memberikan manfaat untuk banyak masyarakat dari berbagai lapisan di dunia, berikut 

penjelasan tentang google

Asal mula berdirinya Youtube merupakan ide dari tiga karyawan salah satu 

perusahaan bisnis online yaitu Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim, dengan tujuan 
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untuk memberikan suatu akses dimana pengguna dapat menemukan vidio, berbagi serta 

berkreasi mebuat vidio yang bermanfaat bagi semua orang. Tepatnya pada bulan februari 

2005 Youtube diluncurkan, dan pada bulan oktober 2006 Google resmi membeli Youtube 

dengan harga sekitar 1,65miliar USD sehingga kini akses Youtube semakin mudah karena 

sudah terintegrasi dengan Google

(apocalypto.blogspot.in/2009/11/sejarah-awal-berdirinya-youtubecom.html)



62

BAB 5

PENUTUP

5.1 Ksimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran seni 

budaya (seni musik) di SMP Negeri 2 Tonjong digunakan sebagai salah satu variasi dalam 

strategi mengajar, dilakukan oleh guru yang diterapkan di dalam metode pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum, pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran seni musik di SMP 

Negeri 2 Tonjong hanya sebagai perantara guru mata pelajaran seni musik dalam pengajaran 

dengan tujuan efektifitas pembelajaran dan alokasi waktu, serta memaksimalkan penggunaan 

fasilitas internet di sekolah

Dalam pelaksanaan pembelajaran, Hermanto, S.Pd selain memberikan pengajaran 

seni musik juga memberikan banyak manfaat lain dimana siswa lebih tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh tentang manfaat dari internet, karena hanya sedikit siswa yang bisa 

menggunakan akses internet, hal ini terjadi karena hampir semua siswa yang hidup pada 

kondisi lingkungan yang jauh dari akses kota serta materi peljaran TIK yang belum masuk 

pada meteri internet  

Pengaruh positif yang di timbulkan dalam pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Tonjong yang sangat mendasar adalah siswa lebih 
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bersemangat dalam proses pembelajaran, siswa merasa terbantu dalam mengatasi kesulitan 

semua mata pelajaran, tanpa harus membeli banyak buku tambahan. 

Strategi guru memanfaatkan internet dalam pembelajaran seni musik menjadikan 

siswa lebih termotivasi dan lebih bersemangat karena dalam pemanfaatan internet sebagai 

media pembelajaran guru sering memutar lagu dan video serta banyak gambar tentang materi 

terkait, dan siswa lebih senang dan terhibur dibanding dengan hanya mendengar penjelasan 

yang diberikan guru

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Tonjong penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Guru sebaiknya lebih dini dalam menerapkan strategi belajar menggunakan media 

internet lebih dini sejak saat kelas 7, sehingga memberrikan manfaat yang lebih dini pula 

karena bermanfaat juga dalam membantu siswa dalam mengatasi permasalahan yang ada 

di mata pelajaran lain

2. Guru sebaiknya memiliki jadwal khusus untuk di alokasikan dalam pemanfaatan internet 

sebagai media pembelajaran seni musik, sehingga tidak selalu haru berkoordinasi dengan 

pihak lain dalam persiapannya, dan seringkali dilakukan mendadak dua atau sehari 

sebelum pembelajaran, 

3. Saran untuk guru TIK untuk mengajarkan tentang praktek akses internet lebih

awal sehingga, siswa sudah menguasai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 

pemanfaatan internet sebagai media pembalajaran seni musik dilaksanakan



64

DAFTAR PUSTAKA

A.M. Sardiman. 1990. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: CV. 
Rajawali

Aminudin. 2004. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung : Sinar Baru Aglesindo 

Arief S Sadiman, dkk. 2006. Media Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998.

Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus

Daryanto.2004. Keterampilan Dasar Pengoprasian Komputer. Bandung: Yrama 
Widya.

Daryanto.2004. Memahami Kerja Internet. Bandung: Yrama Widya

http;//members.tripod.com/octa_haris.index.htm

http;//www.acehforum.or.id/member.php?u=94

Iswaji dan Purwanto. 1989. Proses Belajar Mengajar dan Prrinsip-Prinsip Belajar, 
Dalam Satmoko (Ed) Psikologi Belajar. Semarang :IKIP Press.

Jazuli. 2001. Metude Penelitian Kualitatif. Semarang: UNNES Press

John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta,

Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. 
Bandung:Remaja Rosdakarya

Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada

Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. 
Universitas 



65

Indonesia Press

Moleonng (1990). Metodologi Pendidikan Kualitatif. Bandung: Remaja Pustaka 
Karya.

Muhibbin Syah. (2004). Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung: 
Remaja Rosdakarya.

Nasution, (1999), Didatik Azas-Azas Mengajar, Jakarta : Bumi Aksara

Prof.Dr.Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, CV. Bandung

Rohidi, 1992. Analisis Data Kualitatif. UI. Press, Jakarta

Sadirman.2008. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada.

Sadiman, Arif dkk. 2002. Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana. Jakarta

Schubert, H. William. (1986). Curriculum Perspective, Paradigm, and Possibility. 
New York: Macmillan 

Publishing Company

Sudjana, N. (1996). Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya

Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D Bandung: Alfabeta, 
2006.

Sunaryo. (1989). Strategi Belajar Mengajar. Malang : IPS IKIP

Tyler, W. Ralph. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago:

The University of Chicago Press

Wiles, J. and Bondi, J. (1989). Curriculum development: A Guide to Practice. (4th ed 
). new york: Mc Millan Publishing Company



66

DENAH SEKOLAH SMP NEGERI 2 TONJONG
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FOTO KEGIATAN PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SENI MUSIK 
DI SMP NEGERI 2 TONJONG
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Pedoman Observasi

Dalam kegiatan ini, observasi diarahkan untuk mengumpulkan data mengenai  

gambaran umum Negeri 2 Tonjong, Hal-hal yang di observasi antara lain meliputi 

hal-hal sebagai berikut :

a.   Kondisi Fisik Negeri 2 Tonjong

1)  Lokasi Sekolah

Observasi mengenai lokasi sekolah meliputi alamat sekolah, letak 

sekolah, jarak sekolah dengan kecamatan dan kabupaten, denah/peta sekolah dan 

lingkungan sekitar sekolah.

2)  Sarana dan Prasarana

Observasi mengenai sarana dan prasarana meliputi fasilitas yang ada 

di area sekolah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, seperti gedung, ruang 

kelas, alat-alat, Laboratorium Komputer dan media pengajaran sebagai sarana 

pembelajaran penunjang motivasi belajar siswa serta kondisi lingkungan sekolah.

b.   Kondisi Non Fisik Negeri 2 Tonjong

Observasi yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan 

internet sebagai media pembelajaran seni musik, bagaimana respon/antusias siswa 

selama kegiatan berlangsung, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam pemanfaatan  internet sebagai media pembelajaran seni musik.
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Observasi yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas guru dalam 

pembelajaran dapat dilihat pada saat persiapan guru sebelum mengajar, saat guru 

mengajar, model pembelajaran yang digunakan, berinteraksi dengan siswa, peranan 

guru dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola kelas, dan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran seni musik

Pedoman Wawancara

  Aspek yang diwawancarai dengan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah :

1) Bagaimana Sejarah singkat berdirinya SMP Negeri 2 Tonjong?

2) Apakah Visi, misi, serta tujuan dari SMP Negeri 2 Tonjong.?

3) Bagaimanakah Pelaksanaan kegiatan sekolah lain (ekstrakulikuler) khususnya 

berkaitan dengan musik, serta prestasi SMP Negeri 2 Tonjong di bidang 

musik?

4) Sejak kapan fasilitas internet mulai bisa digunaka di SMP Negeri 2 Tonjong?

5) Bagaimanakah sistem dan tata tertib pemakaian jaringan internet untuk siswa 

?

6) Adakah Rencana dari sekolah untuk mengadakan fasilitas tambahan agar 

pembelajaran khususnya seni musik dapat berjalan lebih baik lagi.?
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Aspek yang akan diwawancarai dengan guru pengampu mata pelajaran seni 

musik:

1) Bagaimanakah kegiatan belajar mengajar seni budaya di SMP Negeri 2 Tonjong?

2) Apa sajakah yang dilakukan guru dalam mengajarkan seni budaya?

3) Metode pembelajaran apa yang bapak terapkan dalam pembelajaran seni budaya?

4) Apakah bapak sering memanfaatkan internet untuk mencarai bahan ajar atau hal yang 

berhubungan dengan pembelajaran?

5) Apakah dengan memanfaatkan internet membantu dalam proses belajar mengajar seni 

budaya?

6) Berdasar karakter siswa dan keadaan yang ada, apakah kendala yang akan dihadapi 

dalam memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran?

Aspek yang diwawancarai dengan siswa 

1)    Sejak kapan anda tahu tentang internet, kapan mulai menggunakan jaringan internet   ?

2)      Pernahkah sebelumnya mengakses informasi tentang music melalui internet ?

3)     Apakah internet cukup membantu dalam pencarian materi seni budaya  ?

4)   Apakah anda memanfaatkan internet juga sebagai media belajar pada mata pelajaran 

lain ?
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Pedoman Dokumentasi

Dokumen yang dicermati dalam penelitian ini adalah dokumen yang memuat:

1)   Kondisi fisik sekolah

2)   Letak sekolah

3)   Sarana penunjang pembelajaran

4)   Daftar keadaan guru dan karyawan

5)   Daftar jumlah siswa

    6)   Proses pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran seni musik 

7) Foto-foto selama proses kegiatan pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran
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