
i 

 

 

 

 

 PEMBELAJARAN VOKAL DI PURWACARAKA 

MUSIK STUDIO SEMARANG 

 

Skripsi 

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Seni Musik 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Widhi Kurnianingsih 

2503406013  

 

 

 

 

 

JURUSAN SENDRATASIK 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



ii 

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya : 

Nama   : Widhi Kurnianingsih 

NIM   : 2503406013 

Prodi/Jurusan  : Sendratasik 

 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang menyatakan 

skripsi yang berjudul “PEMBELAJARAN VOKAL DI PURWACARAKA 

MUSIK STUDIO SEMARANG” yang saya tulis dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ini, benar-benar 

merupakan karya saya sendiri yang dihasilkan setelah melaksanakan 

penelitian bimbingan, diskusi, maupun sumber kepustakaan, wawancara 

langsung maupun sumber lain, telah disertai keterangan mengenai identitas 

sumbernya, dengan cara sebagaimana lazimnya dalam penulisan karya 

ilmiah. 

Dengan demikian, tim penguji dan pembimbing penulisan skripsi ini 

membuahkan tanda tangan sebagai tanda keabsahannya. Seluruh isi skripsi 

ini tetap menjadi tanggung jawab saya sendiri. Jika kemudian ditemukan 

ketidakberesan, saya bersedia menerima akibatnya. Demikian pernyataan ini 

dapat digunakan seperlunya. 

 

Semarang, 22 Agustus 2013 

 

 

 

 

Widhi Kurnianingsih  

2503406013 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

PENGESAHAN 

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Nama :   Widhi Kurnianingsih 

NIM :    2503406013 

Judul :   Pembelajaran Vokal di Purwacaraka Musik Studio Semarang 

Pada hari :   Kamis 

Tanggal :   22 Agustus 2013 

Panitia Ujian : 

 

Ketua       Sekretaris 
 

 

 

 

Dr. Abdurrahman Faridi, M.Pd   Drs. Eko Raharjo, M.Hum 

NIP. 195301121990021001    NIP. 196510181992031001 

 

 

 

Penguji I 

 

 

Dra. Siti Aesijah, M.Pd 

NIP. 196512191991032003 

 

 

 

 

Penguji II/Pembimbing II    Penguji III/Pembimbing I 

 

 

 

 

Abdul Rachman, S.Pd, M.Pd    Drs. Wadiyo, M.Si 

NIP. 1980011202006041002    NIP. 195912301988031001 



iv 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

o Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS Al-Insyirah : 6) 

 

 

 

 

 

 PERSEMBAHAN: 

 

- Orang tua ku tercinta:  

 Ayahanda Wibisono & Ibundaku Sri 

Budhi Utami 

- Adikku Yayang 

- Purwacaraka Musik Studio Semarang 

- Sahabat-sahabatku tercinta 

- Teman-teman Seperjuangan Sendratasik 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 

dan karunianya-Nya serta sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pembelajaran Vokal di Purwacaraka Musik Studio Semarang”. 

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua 

pihak. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor UNNES yang telah 

memberi kesempatan untuk dapat menempuh studi di Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni 

(FBS) UNNES, yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian. 

3. Bapak Joko Wiyoso, S.Kar, M. Hum., Ketua jurusan Pendidikan Sendratasik 

FBS UNNES, yang telah memberikan fasilitas kuliah di jurusan Pendidikan 

Sendratasik. 

4. Bapak Drs. Wadyo, M.Si, Dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan 

waktu dengan sungguh-sungguh, sabar dan teliti dalam membimbing, 

mengarahkan, mengoreksi serta memberikan semangat dan dorongan mental 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Abdul Rachman, S. Pd, M.Pd sebagai pembimbing kedua yang telah 

meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh, sabar dan teliti dalam 

membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta memberikan semangat dan 

dorongan mental kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 



vi 

 

6. Bapak Drs. Udi Utomo, M. Si, selaku dosen wali yang telah memberikan 

pengarahan selama masa perkuliahan. 

7. Teman – temanku Vava, Ajeng, Anna, Mima, Indro yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga bantuan dari pihak-pihak tersebut mendapat balasan yang baik 

dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan penulis sangat berharap hasil penelitian dalam 

skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pendidikan, bahasa dan teknologi, 

Amin. 

 

 

Semarang, 22 Agustus 2013 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

 

SARI 
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Semarang. Pembimbing: 1.Drs. Wadiyo, M.Si 2. Abdul Rachman, S.Pd, 

M.Pd. 

Kata Kunci: Pembelajaran Vokal 

Menurut hasil pengamatan di lapangan, kemampuan vokal siswa kurang 

baik dalam penguasaan materi yang ada. Dengan demikian diperlukan kontribusi 

yang baik antara pernafasan, artikulasi, vibrasi, solfegio, notasi balok, notasi 

angka, dan lagu itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran vokal di Purwacaraka Studio Musik Semarang. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskripsi  

yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kegiatan belajar 

mengajar. Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran vokal di Purwacaraka Musik 

Studio yaitu siswa menjadi lebih berekspresi dalam menyanyikan lagu seperti 

penguasaan teknik pernafasan, artikulasi, penjiwaan lagu dan pembawaan lagu. 

Pembelajaran vokal di PCMS dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi sebelum proses 

pembelajaran dimulai pendidik  mempersiapkan sumber belajar seperti partitur 

vokal, fisik murid dan tempat belajar pun sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Kemudian murid berlatih pernafasan dan solmisasi secara acak. Tahap 

pelaksanaan yaitu setelah murid melakukan latihan pernafasan, kemudian murid 

diajarkan pemanasan vokal agar bisa mengucapkan artikulasi dengan benar, 

setelah itu diajarkan vocalizing dengan menggunakan (sol mi sa si) (do re mi fa 

sol la si do) sesuai urutan atau secara acak. Setelah itu murid diberikan materi 

latihan vokal sesuai dengan tingkatannya (great) nya, pada saat itu pula murid 

juga diajarkan cara mengungkapkan teknik-teknik vokal dalam lagu tersebut. 

Kemudian tahap akhir yaitu evaluasi dari materi yang telah diajarkan para murid 

di tes satu per satu dalam vokalnya menggunakan materi yang diajarkan seperti : 

phrasering, vibrato dan penjiwaan lagu. 

Saran yang diberikan adalah Berdasarkan kesimpulan diatas saran-saran 

peneliti sebagai berikut : dalam membawakan lagu hendaknya siswa-siswi 

mengikuti teknik-teknik yang telah di ajarkan oleh guru atau pengajar, meliputi 

teknik pembelajaran vokal, yaitu teknik artikulasi, pembawaan lagu dan 

penjiwaan lagu sehingga siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan teknik 

yang benar dan pesan dari lagu tersebut dapat tersampaikan sesuai dengan isi atau 

makna dari lagu tersebut. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seni adalah kesanggupan akal menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi 

(Suharso dan Retnoningsih, 2009: 477). Seni senantiasa hadir di tengah-tengah 

kehidupan manusia di masyarakat, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi 

bersama kelompok manusia atau masyarakat. Seni juga hadir sebagai kebutuhan 

integratif manusia yang mencerminkan manusia sebagai makhluk budaya, yang 

terpancar dari sifat-sifat dasar manusia sebagai makhluk pemikir, bermoral dan 

bercitarasa, yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan menjadi 

suatu sistem yang dibenarkan secara moral, dipahami akal pikiran, dan diterima 

oleh citarasa (Wadiyo, 2006: 142). 

Berkaitan dengan itu maka jelaslah dapat dikatakan, seni adalah ekspresi 

budaya manusia yang senantiasa hadir sebagai ekspresi pribadi dan atau kelompok 

sosial masyarakat manusia berdasarkan budaya yang diacunya, yang dari itu dapat 

digunakan atau dimanfaatkan oleh perorangan atau kelompok sosial masyarakat 

sebagai sarana interaksi sosial (Wadiyo, 2006: 142). Ada beberapa pendapat 

tentang seni yang diungkapkan dalam buku seni budaya yaitu menurut Plato 

(dalam Tim Abdi Guru, 2007: 2) seni adalah peniruan terhadap alam, sehingga 

karya seni merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan 

tumbuhan. Menurut Langer (dalam Tim Abdi Guru, 2007: 2) seni adalah 

penciptaan wujud-wujud yang merupakan simbol dari perasaan manusia. Menurut 
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Mihardja (dalam Tim Abdi Guru, 2007: 2) seni adalah kegiatan rohani manusia 

yang merefleksikan realitas/kenyataan dalam suatu karya yang bentuk dan isinya 

mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani 

penerimanya. Ki Hajar Dewantara (dalam Tim Abdi Guru, 2007: 2) 

mengungkapkan bahwa seni itu merupakan perbuatan manusia yang timbul dari 

perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan 

manusia. 

Dari beberapa pendapat tentang seni, maka dapat disimpulkan bahwa 

seni merupakan kegiatan ekspresi rohani/jiwa/perasaan/gagasan manusia yang 

diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu sehingga menghasilkan karya yang 

indah dan bermakna. Seni terdiri dari beberapa cabang yaitu, seni rupa, musik, 

tari, dan drama. Seni rupa adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis 

dan bermakna yang diwujudkan melalui media titik, garis, bidang, bentuk, warna, 

tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Seni tari 

adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang 

diwujudkan melalui media gerak tubuh manusia yang ditata dengan prinsip-

prinsip tertentu. Seni drama adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis 

dan bermakna melalui media gerak, suara, dan rupa yang ditata dengan prinsip-

prinsip tertentu. Seni musik adalah ungakapan gagasan atau perasaan yang estetis 

dan bermakna yang diwujudkan melalui media suara (manusia maupun alat) yang 

ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. 

Seni musik sebagai salah satu cabang seni menurut Jamalus dalam 

(Qadri, 2008: 2) adalah suatu karya yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 
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penciptanya melalui unsur-unsur musik seperti irama, melodi, harmoni bentuk dan 

struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka bermain musik sebagai bagian dari perilaku berkesenian pada dasarnya 

merupakan proses menyampaikan pesan, emosi, dan nilai kemanusiaan atau hasil 

tafsir pribadi, atau sekelompok seniman lewat media bunyi dalam bentuk ekspresi 

musikal kreatif. Mata pelajaran seni musik merupakan bagian dari mata pelajaran 

seni budaya yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan siswa 

agar dapat berkreasi dan menghargai seni budaya. 

Pendidikan musik di sekolah berperan penting terhadap berkembangnya 

bakat anak,  namun karena keterbatasan alokasi waktu yang hanya 1 jam dalam 1 

minggu membuat pembelajaran musik kurang maksimal. Keberhasilan musik di 

dunia hiburan ini banyak memikat sebagian orang tua atau atas kemauan anak 

sendiri yang ingin berhasil meniti karirnya di dunia musik ini,  oleh karena itu 

mereka menempuh jalan untuk mengikuti sekolah-sekolah musik yang ada di 

daerah mereka masing-masing. Setelah melihat banyaknya penyanyi-penyanyi 

yang berbakat muncul dengan berbagai prestasi itu menjadi salah satu faktor yang 

mendasari banyak generasi muda mengikuti sekolah musik terutama di bidang 

vokal. 

Salah satu sekolah musik yang ada di semarang yaitu Purwacaraka Musik 

Studio yang terletak di Ruko Plaza Setiabudi  Blok A-5 Semarang. Purwacaraka 

Musik Studio mengajarkan berbagai keterampilan dalam bermusik, mulai dari 

vokal, gitar elektrik, gitar klasik, gitar bass, piano pop, keyboard, piano klasik, 

biola, dan drum. Banyak dari beberapa siswa yang telah mengikuti sekolah musik 
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di Purwacaraka Musik Studio mendapat prestasi yang memuaskan terutama 

dibidang vokal, ini tentunya tidak lepas dari peran serta tenaga pendidik yang 

mampu mengembangkan bakat-bakat yang luar biasa. Selain itu penggunaan 

kurikulum yang dibuat dengan teknik pengajaran yang inovatif dikembangkan 

secara seksama dan internal oleh tim pendidik menjadi salah satu penunjang 

pembelajaran yang ada di Purwacaraka Musik Studio. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang proses 

pembelajaran vocal di Purwacaraka Musik Studio 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana proses pembelajaran vocal di Purwacaraka Musik Studio? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

Untuk mengetahui proses pembelajaran vocal di Purwacaraka Musik 

Studio 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

  - Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu: 

(1) menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi penelitian sejenis dalam 

rangka pengembangan ilmu di bidang kesenian ; 

(2) menjadi rujukan alternatif pendekatan kesenian musikal dalam pembelajaran 

musikal 
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(3) untuk melengkapi khasanah penelitian khususnya tentang ekspresi musikal 

dalam pembelajaran vokal di Purwacaraka Musik Studio 

  -  Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi tenaga pengajar dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang 

pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme, terutama dalam 

pembelajaran vocal di Purwacara Musik Studio; 

(2) Bagi siswa Purwacaraka Musik Studio : memahami bagaimana cara 

mengekspesikan karya seni musik dengan benar khususnya pembelajaran 

vokal. 

(3) Bagi pembaca : penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang 

ekspresi musikal khususnya dalam pembelaran vokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

6 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Belajar 

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-

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

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

pun yang kurang baik, direncanakan atau tidak. 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkunganya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, perubahan-perubahan tersebut akan nyata pada 

seluruh aspek tingkah laku (Daryanto, 2010 : 02). Pengertian belajar dapat 

didefinisikan yaitu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Pengertian belajar dapat di definisikan sebagai berikut: ”Belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”(Daryanto, 2010: 2). Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalaui pangalaman (learning is defined 

as the modification or strengthening of behavior trough experiencing). Menurut 

pengertian ini belajar merupakan suatu proses suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, 
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yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 

pengubahan kelakuan (Hamalik, 2009: 27). 

Menurut Ella Yulaelawati dalam (Kurniawati, 2007: 7) pengertian belajar 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1.1 Behavioris 

Behavioris berdasarkan pada perubahan perilaku dan menekankan pada pola 

perilaku baru yang diulang-ulang sampai menjadi otomatis. Implikasi dari teori 

Behavioris dalam pendidikan sangat mendalam. Guru menulis tujuan 

instruksional dalam persiapan mengajar, yang kemudian akan diukur pada akhir 

pembelajaran. Guru tidak memperhatikan hal-hal apa yang telah diketahui peserta 

didik, atau apa yang peserta didik pikirkan selama proses pengajaran berlangsung. 

Guru mengatur strategi dengan memberikan ganjaran (berupa nilai atau pujian) 

dan hukuman (nilai rendah atau hukuman lain). Guru lebih menekankan pada 

tingkah laku apa yang harus dikerjakan peserta didik bukan pada pemahaman 

peserta didik terhadap sesuatu.  

Hamalik (2009: 38) mengemukakan Bahavioris adalah suatu studi tentang 

kelakuan manusia. Belajar adalah upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengen menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan 

tingkah laku si belajar, karena itu juga disebut pembelajaran perilaku (Sugandi,  

2004: 34). 

1.2 Kognitif 

Kognitif merupakan teori yang berdasarkan proses berpikir di belakang 

perilaku. Perubahan perilaku diamati dan digunakan sebagai indikator terhadap 
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apa yang terjadi dalam otak peserta didik. Penganut teori kognitif mengakui 

bahwa belajar melibatkan penggabungan-penggabungan (associations) yang 

dibangun melalui keterkaitan atau pengulangan. Mereka juga mengakui 

pentingnya penguatan (reinforcement), walaupun lebih menekankan pada 

pemberian balikan (feedback) pada tanggapan yang benar dalam perannya sebagai 

pendorong (motivator). Gagne mengemukakan Strategi kognitif merupakan 

organisasi keterampilan yang internal (internal organized skill) yang perlu untuk 

belajar mengingat dan berfikir (Daryanto, 2010: 13). 

1.3 Konstruktivis 

Menurut para penganut konstruktivis, pengetahuan dibina secara aktif oleh 

seorang yang berpikir. Seseorang tidak akan menyerap pengetahuan dengan pasif. 

Untuk membangun suatu pengetahuan baru, peserta didik akan menyesuaikan 

informasi baru atau pengetahuan yang disampaikan guru dengan pengetahuan atau 

pengalaman yang telah dimilikinya melalui berinteraksi sosial dengan peserta 

didik lain atau dengan gurunya. 

Sugandi (2004: 41) mengemukakan Filosofi Konstruktivis adalah suatu 

filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru 

dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh 

komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, permodelan dan penilaian sebenarnya. 
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Konstruktivisme merupakan landasan berfikir yang dipergunakan dalam 

pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan 

tidak sekonyong-konyong (Sugandi, 2004: 41). Belajar adalah berubah. Dalam hal 

ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar 

akan membawa perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan ini 

tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, 

penyesuaian diri (Sardiman A.M dalam Kurniawati, 2007: 8). 

Menurut Dimyati dkk dalam (Kurniawati, 2007: 8) belajar merupakan 

peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan hal yang kompleks. 

Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa 

dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa 

mengalami proses mental dalam menghadapi bahan belajar. Bahan belajar 

tersebut berupa keadaan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan bahan 

yang telah terhimpun dalam buku-buku pelajaran. Dari segi guru, proses belajar 

tersebut sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. 

2.2  Pengertian Pembelajaran 

Pembahasan tentang pembelajaran tidak akan lepas dari pokok bahasan 

mengenai hakikat belajar dan mengajar, karena dalam proses pembelajaran terjadi 

peristiwa belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum 

yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan 

peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. 
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Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik Mulyasa dalam (Sugeng, 2009: 13). Kresna (2009) menyatakan bahwa teori 

belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut: (1) Usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar 

terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku si belajar. (2) Belajar 

adalah proses perubahan perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap semua 

situasi yang ada di sekitar individu, proses yang diarahkan pada suatu tujuan, 

proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu yang dipelajari. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal 

dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (diturut), ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an menjadi 

“pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan 

sehingga anak didik mau belajar (KBBI). Beberapa pendapat tentang 

pembelajaran antara lain adalah: 

Menurut (UU No. 20/2003, Bab I Pasal Ayat 20)  Pembelajaran adalah 

Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah upaya 
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untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 

pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode 

untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, 

pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. 

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang 

mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam 

konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan 

menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek 

kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi 

kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan 

pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar ada beberapa komponen yang memegang 

peranan, yaitu: guru, siswa, tujuan yang ingin dicapai, materi yang disamapaikan, 

metode penyajian yang tepat, dan sarana penunjang proses belajar mengajar itu 

sendiri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran 

merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen : (1) Siswa, siswa 

adalah seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (2) Guru, guru adalah subjek 

pembelajar siswa, seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan 

peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar 

yang efektif. (3) Tujuan, pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, 
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psikomotorik, afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. (4) Isi Pelajaran, segala informasi berupa fakta, prinsip, 

dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. (5) Metode, cara yang teratur 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi yang 

dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. (6) Media, bahan pengajaran dengan 

atau tanpa peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa. 

(7) Evaluasi, cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan 

hasilnya. 

Ciri-ciri pembelajaran dalam Sugandi (2007) antara lain: (1) Pembelajaran 

dilakukan dengan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. (2) 

Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 

(3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. (4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. (5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. (6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima 

pelajaran baik secara fisik maupun psikologis. 

Kesimpulan dari pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk 

membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa 

yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang 

berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. 

 

2.3 Pembelajaran Vokal 

2.3.1  Olah Vokal 



13 

 

 

 

Pembelajaran olah vokal merupakan salah satu bagian yang penting dalam 

pembelajaran vokal. Menurut DS. Soewito, M (1996 : 9), setiap pembelajaran 

olah vokal dimulai dengan latihan pendahuluan yang berupa latihan menyanyikan 

tangga nada do re mi fa sol la si dalam berbagai variasi. Hal ini dimaksudkan 

untuk melatih kepekaan rasa dalam menyanyikan nada-nada dalam tangga nada 

tertentu. Berikutnya  kepada siswa dijelaskan teknik dasar menyanyi yang  harus 

di ketahui, meliputi : sikap badan, pernafasan, pembentukan suara, dan lain 

sebagainya. 

Dalam kegiatan olah vokal dipergunakan suatu lagu sebagai model yang 

memiliki unsur musik meliputi irama, bentuk, melodi, warna nada dan 

sebagainya. Jamalus (1991 : 37) menjelaskan, gabungan dalam suatu metode 

pembelajaran olah vokal adalah : metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

latihan atau drill, metode demonstrasi, metode bermain peran, metode eksperimen 

dan lainnya. 

Pembelajaran olah vokal yang ideal sebaiknya melalui pengalaman secara 

bertahap dari pengetahuan dan ketrampilan bermain musik karena akan menjadi 

dasar yang paling utama bagi perkembangan mental dan kepribadian siswa. 

Menurut Jamalus (1991; 137), pengalaman dalam kegiatan olah vokal bagi siswa 

dapat diperoleh melalui mendengarkan musik, membaca musik, berkreasi dengan 

musik, sehingga siswa dapat memiliki gambaran secara menyeluruh tentang suatu 

karya seni musik. Contoh pengalaman olah vokal yang dapat diberikan kepada 

siswa adalah dengan bertepuk tangan secara bersama-sama, satu persatu atau 

berpasangan dengan menghentakkan kaki sambil menyanyikan lagu yang disertai 
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gerakan sederhana. Lagu yang digunakan sebagai model harus yang sudah 

dinyanyikan dan yang dikenal. Gerakan sederhana yang dapat dilakukan yaitu 

melompat, berbalik, bergerak ke kanan dan ke kiri, mengangguk, bertepuk tangan, 

dan sebagainya. 

DS, Soewito. M. (1996 : 12) Mengatakan dalam kegiatan olah vokal, organ-

organ yang berhubungan dengan terjadinya suara antara lain : Tracea, selaput 

suara, rongga tekak, lidah, anak lidah, rongga mulut, langit-langit, rongga kepala, 

rongga hidung, hidung, gigi atas, gigi bawah. Salah satu alat yang sangat berperan 

di dalam kegiatan olah vokal adalah suara. Suara yang kita miliki bersumber dari 

selaput suara yang terdapat pada pangkal tenggorok dan didukung oleh organ-

organ lain yang terdapat disekitarnya. Dibagian atas terdapat rongga tekak, rongga 

hidung, dan rongga mulut. Di bagian bawah terdapat rongga dada dan rongga 

perut. Udara yang keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorok menggetarkan 

selaput suara dan menimbulkan suara. Suara yang berasal dari selaput suara ini 

terdiri dari dua macam yaitu desah dan nada. Desah merupakan getaran pada 

selaput suara yang berlangsung secara tidak teratur. Hal ini dikarenakan regangan 

selaput suara tidak merata. Nada merupakan getaran pada selaput suara yang 

berlangsung secara teratur. Untuk mendapatkan suara yang indah dalam 

menyanyi, nada yang berasal dari selaput suara tersebut harus diolah dan 

dikembanglan lebih optimal agar didalam melakukan kegiatan olah vokal 

mendapatkan hasil yang sempurna. Pada dasarnya suara manusia dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu suara orang dewasa dan suara anak-anak. Suara orang 

dewasa dibagi menjadi dua macam, yaitu suara orang dewasa pria dan suara orang 
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dewasa wanita. Jenis suara orang dewasa pria meliputi : jenis suara tinggi, yang 

disebut tenor, jenis suara sedang, yang disebut bariton, jenis suara rendah, yang 

disebut bass. Jenis suara orang dewasa wanita meliput jenis suara tinggi, yang 

disebut sopran, jenis suara sedang, yang disebut mezzo sopran, jenis suara rendah, 

yang disebut alto. Jangkauan wilayah nada yang dapat dicapai oleh masing-

masing jenis suara terdiri dari jenis suara tenor  dari nada c sampai a' jenis suara 

bariton dari A sampai f, jenis suara bass dari F sampai d,’ jenis suara sopran dari 

c’ sampai a, jenis suara mezzo sopran dari a sampai f”, jenis suara alto dari f 

sampai d.” Pembagian jenis suara yang dimiliki oleh anak-anak dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu jenis suara tinggi dan jenis suara rendah. Jangkauan 

wilayah nada yang dapat dicapai oleh masing-masing jenis suara terdiri dari : 

Jenis suara tinggi dar5i c’ sampai f”,  jenis suara rendah dari a sampai d”. 

2.3.2 Intonasi  

Menurut Pono Banoe (2003: 197), intonasi adalah pengucapan kata dengan 

memperhatikan tekanan suaranya. Jadi intonasi berkaitan dengan  kemampuan 

seorang penyanyi dalam membidik nada lagu secara tepat. baik nada tinggi 

maupun nada rendah. Dalam bernyanyi intonasi sangatlah penting , karena sebuah 

lagu tidak tersusun  atas nada-nada yang sama melainkan mengandung variasi dan 

ragam nada .Didalam sebuah lagu  kita dapat menemukan nada yang tinggi ( high 

pitch )  dan nada yang rendah (low pitch). Sebagai seorang penyanyi, kita harus 

dapat menyanyi dengan intonasi yang tepat , karena hal itu akan menghasilkan 

suara dan nada yang indah serta enak didengar. Untuk menghasilkan intonasi yang 

baik , kita harus melatih pendengaran agar peka terhadap tinggi rendahnya nada. 
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Sesusah atau semiring apapun nada yang diproduksi, kita dapat melaluinya 

dengan sempurna. Kemampuan seperti ini sangat penting untuk diperhatikan oleh 

mereka yang menginginkan dapat memiliki Pitch Control yang baik. 

2.3.3 Artikulasi  

Artikulasi berkaitan dengan pelafalan atau pengucapan kata dalam suatu 

lagu. Seorang penyanyi yang baik harus mampu menyanyikan atau 

mengartikulasikan kata dalam lagu dengan jelas , nyaring dan merdu. Hal ini 

dimaksudkan agar pesan atau makna dari kata-kata yang dinyanyikan dapat 

diterima pendengar dengan jelas. Kemampuan artikulasi yang baik dapat dicapai 

dengan cara berlatih secara intensif. Latihan artikulasi dapat dimulai dengan 

berlatih  mengucapkan huruf-huruf vokal a , i, u, e dan o dengan jelas. Beberapa 

teknik yang perlu diperhatikan untuk memiliki  artikulasi yang baik  pada saat 

menyanyi (olah vokal ) adalah sebagai berikut : 

- Mulut dibuka lebar kira-kira selebar 3 jari secara vertikal.  

- Rahang diturunkan serendah mungkin ketika membuka mulut. 

- Gigi tertutup setengah bagian oleh bibir atas. 

- Bibir bawah menekan gigi seri bawah. 

- Aliran udara di arahkan kelangit-langit  yang ada didalam rongga mulut. 

- Lidah tidak terlalu ditarik kebelakang  untuk menghindari suara  

- Kerongkongan, bibir tidak terlalu melebar kesamping. 

Pelafalan atau artikulasi sangat dipengaruhi oleh keadaan lidah, bibir, gigi, 

rongga hidung dan langit-langit  yang terdapat di dalam rongga mulut. Demikian 

juga dengan suara yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh paru-paru, sekat 
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rongga badan, batang tenggorokan, rongga mulut, rongga hidung dan pita suara. 

Apabila alat-alat suara tersebut keberadaannya dalam kondisi yang baik, maka 

suara yang dihasilkan pada saat kita menyanyi akan terdengar merdu, indah dan 

jelas. Selanjutnya, kita akan mencoba memilah-milah teknik pengucapan huruf 

hidup dan huruf mati. Saat mengucapkan huruf hidup a, i, u, e, o, posisi atau 

bentuk bibir relatif membundar diikuti oleh positioning lidah agak ke belakang 

dan agak menurun. Bedanya, saat mengucapkan huruf U, kedua bibir dalam posisi 

bibir bawah dan rahang ke atas, sedang O, lebih ke bawah dan pada saat 

mengucapkan huruf A, bibir bawah dan rahang lebih ke bawah lagi, bahkan kedua 

bibir lebih melebar. ketika mengucapkan huruf vokal i, e, e′, posisi atau bentuk 

bibir relatif akan merata dengan kedua ujung bibir ke samping dan lidah lebih ke 

depan. Bedanya, saat mengucapkan i, lidah lebih ke atas, e (elang)  lidah dan 

rahang lebih ke bawah, dan e′ (enggan) lebih ke bawah lagi. Untuk memahami 

pengucapan huruf mati saat menyanyikan lagu berbahasa indonesia agar terkesan 

wajar, termasuk tidak ke barat-baratan, dianjurkan menggunakan huruf mati yang 

memiliki efek suara berdesis dan yang tidak berdesis.Huruf mati atau huruf 

konsonan yang berdampak efek suara berdesis, c, f, h, j, k, kh, s, sy, dan z. Huruf 

mati atau huruf konsonan yang tidak berdampak efek suara berdesis, b, d, g, m, n, 

r, ny, ng, l, p, t, k, dan v. 

 

2.3.4 Teknik Pernafasan 

Bila diibaratkan kendaraan bermotor, nafas adalah sebagai bensin. Hal ini 

merupakan energi yang menghidupkan suara. Tanpa nafas, tidak mungkin terjadi 
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suara. Setiap kita menyanyi atau berbicara, pasti diawali dengan mengambil nafas, 

lalu mengeluarkannya kembali nafas yang setelah sampai di tenggorokan 

dibetarkan oleh resonator leher. Cara yang paling baik saat mengambil nafas 

adalah dengan menarik sedalam-dalamnya hingga nafas tersebut memenuhi paru-

paru, bahkan perut menjadi mengembung. Saat memproduksi suara, usahakan 

jangan menghambur-hamburkan nafas agarsuara tidak mendesah secara 

berlebihan atau houch. Suara houch bukan saja membuat kita cepat kehabisan 

nafas, melainkan juga kurang nyaman untuk didengar. Hal penting yang harus 

dihindarkan, rata-rata manusia mengambil nafas dalam keseharian selalu 

mengempiskan perut. Cara itu sebenarnya kurang efektif untuk bernyanyi ataupun 

berolah vokal lainnya karena bertentangan dengan hukum alam. Pernafasan dalam 

bernyanyi harus diatur dengan baik, yaitu menghirup udara sebanyak-banyaknya 

dengan cepat, ditahan sejenak, kemudian mengeluarkan dengan sangat hemat dan 

terkontrol. Menurut DS, Soewito M (1996:11), ada beberapa jenis pernafasan 

yang digunakan dalam kegiatan olah vokal, antara lain: pernafasan bahu 

(pernafasan claviculair), pernafasan dada (pernafasan costal), pernafasan perut 

(pernafasan abdominal), dan pernafasan diafragma. Teknik pernafasan bahu atau 

yang disebut pernafasan claviculair terjadi apabila bahu terangkat ke atas, dada 

bagian atas dan leher berkembang pada saat menarik nafas. Pernafasan ini kurang 

memadai dalam kegiatan olah vokal karena produksi nafas tidak cukup untuk 

menggetarkan pita suara agar membentuk vokal yang berkualitas. Teknik 

pernafasan berikutnya adalah  pernafasan dada  atau yang disebut pernafasan 

costal. Proses terjadinya pernafasan ini adalah pada saat menghirup udara, bagian 
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tubuh yang mengembang pada bagian rongga dada. Jenis pernafasan ini biasanya 

digunakan untuk menghasilkan nada rendah. Kelemahannya, pada saat menyanyi 

akan mudah kehabisan nafas, sehingga jenis pernafasan ini kurang baik apabila 

digunakan untuk bernyanyi. Selanjutnya, teknik  pernafasan perut yang disebut 

juga dengan pernafasan abdominal. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara 

yang sangat keras, tetapi tidak begitu baik apabila digunakan untuk bernyanyi 

(olah vokal). Teknik pernafasan yang paling baik dalam kegiatan olah vokal 

adalah pernafasan diafragma. Proses terjadinya pernafasan diafragma adalah pada 

saat menghirup udara, sekat antara rongga dada dan rongga perut mengalami 

pengembangan. Pada bagian itulah, udara yang dihirup akan memenuhi rongga 

diafragma, lalu dikeluarkan secara perlahan pada saat bernyanyi. Pernafasan 

diafragma merupakan jenis pernafasan yang paling cocok untuk kegiatan olah 

vokal. Pernafasan ini memungkinkan seorang penyanyi dapat menghasilkan suara 

murni dengan pernafasan yang panjang. 

Untuk menguasai teknik pernafasan dengan menggunakan rongga 

diafragma, perlu melakukan  latihan secara tekun dan teratur. Berikut ini adalah 

beberapa langkah latihan pernafasan yang dapat dilakukan,yakni: 

- Ambil sikap berdiri tegak ,tidak kaku. Kaki kanan atau kiri maju sedikit. 

- Kedua belah tangan berada dipinggang sebelah atas (berkacak pinggang ). 

- Hirup nafas selama empat hitungan dengan perincian, satu detik untuk satu 

hitungan. Pada saat menghirup nafas harus dilakukan secara stabil (ajek). 

- Simpan nafas yang dihirup selama empat hitungan dalam waktu yang                        

sama. 
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- Hembuskan nafas melalui mulut sambil mendesis selama empat hitungan.   

  Perlu dijaga kestabilan dalam mendesis. Sambil melakukan latihan 

pernafasan, telitilah dengan kedua belah tangan dipinggang tadi, apakah bagian 

diafragma sudah berkontraksi atau belum. Apabila sudah, berarti latihan 

pernafasan dengan menggunakan rongga diafragma sudah benar. Untuk 

menguatkan rongga diafragma dapat melakukan latihan sambil berbaring. 

Bebanilah di atas perut dengan sebuah benda (buku) yang tebal, hiruplah nafas 

dalam-dalam kemudian ditahan dan rasakan tekanan yang terjadi di atas perut, 

maka makin lama nafas ditahan makin terasa pula berat beban tersebut. Kenudian 

hembuskan nafas secara perlahan. Lakukan semua latihan pernafasan ini secara 

berulang- ulang. Sesudah latihan pernafasan dipandang lancar, selanjutnya jumlah 

hitungan ditingkatkan. Mningkatnya jumlah hitungan menandakan bahwa latihan 

pernafasan yang dilakukan sudah mengalami kemajuan. Apabila latihan 

pernafasan diatas sudah terasa enak dan lancar, selanjutnya perlu ditempuh 

langkah-langkah berikut. Ambil nafas sebanyak mungkin dalam waktu yang 

singkat dengan mulut. Sesudah itu hembuskan nafas dengan mendesis dalam 

waktu selama mungkin. Latihan pernafasan ini hendaknya dilakukan setiap hari 

dalam waktu 10 menit sampai 20 menit. Dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk berdiri, maka latihan pernafasan dapat dilakukan dalam 

posisi terlentang dengan tidak memakai alas kepala (bantal). Perlu diketahui 

bahwa pernafasan akan sukar untuk dikendalikan pada saat melakukan kegiatan 

olah vokal apabila dalam keadaan kurang sehat (fisik lemah), rasa cemas, 

ketakutan dan sedih, kurang konsentrasi, dan demam panggung. Maka perlu 
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kiranya persiapan yang cukup dalam latihan pernafasan, terutama dalam menjaga 

kondisi badan dalam keadaan sehat. Pada akhirnya, teknik pernafasan diafragma 

akan berguna dalam pembentukan vokal antara lain: Terwujudnya vokal yang 

utuh dan kuat, volume vokal yang bulat dan stabil, perpanjangan wilayah nada 

yang memadai, terciptanya pengaturan vibrasi dengan baik, dan diperoleh 

kestabilan dan ketepatan nada yang akurat. Masih dalam konteks pernafasan 

diafragma, Menurut Adjie Esa Poetra (2008:125), ada sebuah teknik mendasar 

yang penting untuk diperhatikan yaitu powering diafragma atau memperhatikan 

fungsi diafragma sebagai pusat produksi suara. Kebanyakan masyarakat yang 

belum mengetahui seluk beluk teknik menyanyi, biasanya menggunakan leher 

sebagai pusat tenaga suaranya. Cara ini akan tidak efektif, mengingat teknik 

seperti itu dapat menghambat getaran pita suara serta pemantul suara. Efek paling 

nyata dari teknik yang tidak mendukung tersebut aalah vokal kita menjadi tidak 

normal seperti tercekik. Cara ini bisa membuat cepat lelah bahkan bisa 

menimbulkan rasa pening. Lebih parah lagi dapat menimbulkan kerusakan pada 

warna suara. Dengan menggunakan teknik powering diafragma, maka keadaan 

semua komponen yang ada hubungannya dengan terjadinya suara akan lebih 

lentur saat memproduksi vokal. Cara yang sederhana untuk melatih powering 

diafragma adalah nyalakan lilin, duduklah dalam jarak yang paling dekat, yaitu 

satu setengah meter. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian tiuplah lilin itu dengan 

tekanan tenaga rongga perut atau diafragma. Latihan ini akan sangat efektif 

apabila disertai latihan tarik nafas, tahan nafas,  dan mengeluarkan nafas, masing-

masing selama minimal 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik. 
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2.3.5 Sikap Badan 

Sikap badan dalam kegiatan olah vokal dapat dilakukan dengan berdiri 

maupun duduk. Cara berdiri pada saat melakukan kegiatan olah vokal adalah 

berdiri tegak dalam keadaan santai, tidak kaku dan tegang, kedua tangan tidak 

menjadi beban atau mengganggu rongga dada. Tekanan berat badan bertumpu 

pada kedua belah kaki dengan sudut kira-kira 30 (tiga puluh) derajat dan kedua 

tumit agak direnggangkan. Otot paha bagian belakang dikencangkan dengan cara 

berdiri tegak dan tangan disamping badan secara rilek (Jamalus, 1988: 

50).Sedangkan cara duduk pada saat melakukan kegiatan olah vokal adalah duduk 

dengan senang, bebas, tidak membungkuk atau condong ke belakang. Ukuran 

enak tidaknya sebuah nyanyian, sebetulnya sangat ditentukan oleh rilek tidaknya 

sikap badan. Untuk dapat menyanyikan lagu dengan baik, diperlukan sikap badan 

yang rilek namun penuh tenaga. Secara fisik, sikap badan dalam menyanyi yang 

baik adalah seluruh bagian tubuh harus selalu dalam keadaan tidak kaku. 

Gerakkanlah seperlunya kaki, tangan, kepala, dan badan selama melakukan 

kegiatan menyanyi. Secara psikispun, perlu menampilkan jiwa yang lentur atau 

tidak tegang. Pikiran harus positif dan jiwa perlu dilarutkan kedalam gerak musik. 

Apabila fisik dan jiwa sudah lentur, berarti seorang penyanyi sudah menyiapkan 

mental yang akan mendukung olah vokal menjadi enak dan baik. Suatu cara untuk 

menumbuhkan sikap mental yang rilek pada saat menyanyi, selain memperhatikan 

faktor yang berhubungan dengan sikap badan juga harus meningkatkan jam 

terbang seefektif mungkin. 
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2.3.6 Pembawaan Lagu 

Dalam kegiatan olah vokal, lagu merupakan gambaran dari penciptanya. 

Tidak jarang, syair dalam lagu merupakan ungkapan atau ekspresi kesedihan, 

kegembiraan, kegundahan dan ketakjuban hati penciptanya. Oleh karena itu, bila 

kita perhatikan syair lagu umumnya menceritakan tentang sesuatu kepada 

pendengarnya. Agar kita dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pencipta lagu 

pada saat dinyanyikan, maka dibutuhkan pengolahan suara secara benar dengan 

memperhatikan hal sebagai berikut:  

- Bentuk mulut wajar saja jangan dibuat-buat dan bukalah mulut selebar tiga 

jari tangan secara vertikal dengan menarik rahang bawah kearah bawah. 

- Bibir dimajukan kedepan menyerupai corong (menyerupai corong 

pengeras suara).  

- Posisi lidah lemas pada letaknya, tidak melengkung dan jangan menjulur 

melampaui gigi. 

Al, M. (2006 : 87) mengatakan, Seorang penyanyi harus mampu 

menampilkan luapan perasaan pencipta lagu yang sedang dinyanyikannya. 

Misalnya, apakah lagu tersebut harus dinyanyilan dengan lembut, sedih, penuh 

rasa cinta, ataukah dengan girang, berapi-api, penuh semangat. Seorang penyanyi 

harus bisa meleburkan perasaannya ke dalam lagu yang dibawakannya. Dengan 

demikian, akan dapat merasakan luapan perasaan pencipta lagu tersebut dan dapat 

mengungkapkan apa yang diinginkannya. Kemampuan seorang penyanyi dalam 

mengungkapkan suatu lagu juga akan dapat  menghantarkan pendengarnya untuk 

merasakan luapan perasaan dan keindahan dari lagu yang dinyanyikannya. Bila 
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semua itu bisa dilakukan, misi seorang penyanyi untuk menghibur dan sekaligus 

menyampaikan pesan pencipta lagu dapat dikatakan sudah tercapai. 

2.3.7 Phrasering 

Menurut DS, Soewito. M (1996:22), phrasering terdiri dari dua macam, 

yaitu phrasering kalimat bahasa dan phrasering kalimat musik. Keduanya menjadi 

bagian yang lebih pendek tetapi masih mempunyai kesatuan arti. Adapun tujuan 

phrasering adalah agar  pemenggalan kalimat dapat lebih tepat sesuai dengan 

kelompok kesatuan yang mempunyai arti, dengan demikian usaha untuk 

mengungkapkan suatu lagu dapat lebih mendekati kebenaran yang terkandung di 

dalamnya sesuai dengan pesan lagu tersebut. 

2.3.8 Vibrato  

DS, Soewito. M (1996:23), mengatakan vibrato adalah suara yang 

bergelombang (hidup) dalam bernyanyi. Tidak semua kalimat lagu menggunakan 

vibrato, adakalanya kalimat lagu itu polos atau dikurangi. Vibrato yang berlebihan 

dapat mengubah nada dan mempengaruhi olah vokal sedangkan vibrato yang 

dibuat-buat akan memberi kesan seperti orang kedinginan. Vibrato merupakan 

gejala yang disengaja untuk membuat getaran suara dengan cara menaikkan atau 

menurunkan jakun. 

2.3.9 Penjiwaan (Ekspresi) 

DS, Soewito. M ( 1996 : 22 ) mengatakan, seorang penyanyi harus dapat 

membawakan lagu dengan baik dari suatu ciptaan sesuai dengan jiwa lagu 

tersebut. Misalnya: sedih, gembira, kehalusan perasaan, semangat dan lain lain 

Oleh karena itu, sebelum membawakan lagu, pelajarilah lagu tersebut dengan baik 
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dan teliti seperti syair, dinamik, melodi, tempo dan nada dasarnya. Sebuah lagu 

yang gembira harus pula disertai dengan raut muka atau gerakan yang gembira 

pula. Demikian pula sebuah lagu yang sedih usahakanlah suasana menjadi sedih 

dengan raut muka atau gerakan yang memilukan pula sehingga pendengarpun 

larut dalam kesedihan. Suatu hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

penjiwaan atau ekspresi dari suatu lagu yang dinyanyikan adalah : 

- Berusaha mengerti maksud atau isi syair lagu yang akan dinyanyikan.  

- Berusaha mengetahui latar belakang penciptaan lagu tersebut, misalnya 

suasana sedih, gembira, senang, hiburan, perjuangan, dan lain lain. 

- Memahami tanda tanda dinamik, tempo, dan tanda lain yang tertulis dalam 

lagu tersebut. 

- Menguasai tehnik pengucapan kata atau artikulasi dengan benar. 

- Memahami tehnik pemenggalan kalimat musik secara tepat. 

- Menghafalkan lagu dengan sempurna. 

Susilowati (2010: 6) mengutarakan ekspresi digunakan untuk menunjukkan 

perasaan dan jiwa dari suatu lagu. Ekspresi dapat diungkapkan melalui pandangan 

air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Mengekspresi diartikan 

dengan mengungkapkan gagasan, maksud, perasaan, dengan gerak anggota badan, 

air muka, kata-kata dan sebagainya (Suharso dan Retnoningsih, 2009:130). Joseph 

(2004: 59) mengungkapkan ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang 

mencangkup semua nuansa dari tempo, dinamika, dan warna nada dari unsur-

unsur pokok musik, dalam pengelompokkan frase yang diwujudkan oleh pemusik. 

Unsur-unsur ekspresi menurut (Jamalus, 1988: 38) yaitu : 
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2.1.4 Tempo 

Joseph (2004: 59) mengartikan tempo adalah tingkat kecepatan suatu lagu 

dengan perubahan kecepatannya dalam musik. Susilowati (2010: 6) 

mendeskripsikan tempo untuk menyatakan cepat lambatnya lagu yang 

dinyanyikan. Tempo adalah sebuah istilah dari bahasa Italia yang berarti waktu, 

dan di dalam musik menunjukkan pada kecepatan. Musik dapat bergerak pada 

kecepatan yang sangat cepat, sedang, lambat (Miller, 2001: 26). Dengan demikian 

dapat di simpulkan bahwa tempo adalah sesuatu yang menunjukkan tentang 

kecepatan lagu. Alat untuk mengukur tempo adalah Metronome maelzel atau 

Metronom (Susilowati, 2010: 6). Awal mula metronom di temukan oleh Winekel. 

Metronom hasil temuan Winekel kemudian disempurnakan oleh Maelzell. Oleh 

sebab itu tanda tempo musik dengan metronom tertulis misalkan: MM = 100. 

Arti tanda tersebut adalah kecepatan metronum maelzell dalam 1 menit sama 

dengan 100 titinada seperempat (Joseph, 2004: 59). Joseph (2004: 59-60) 

mengelompokkan tempo dalam musik terdiri dari tempo lambat tempo sedang, 

dan tempo lambat. 

2.1.4.1 Tempo Lambat 

Tanda tempo lambat dengan metronom menunjukan angka 40 – 69. 

Beberapa istilah tanda tempo lambat : 

2.1.4.1.1 Grave (MM  = 40)  : lambat Sekali dan Khidmad. 

2.1.4.1.2 Larghissimo (MM  = 44)  : lebih lambat dari largho. 

2.1.4.1.3 Largho  (MM  = 46)  : lambat sekali dan lebar. 

2.1.4.1.4 Lento  (MM  = 52)  : lambat dengan rasa derita. 
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2.1.4.1.5 Adagio  (MM  = 56)  : lambat dengan kesungguhan. 

2.1.4.1.6 Larghetto  (MM  = 60)  : lebih cepat dari largho. 

2.1.4.1.7 Adagietto  (MM  = 66)  : Lebih cepat dari adagio. 

2.1.4.2 Tempo Sedang 

Tanda tempo sedang dengan metronom menunjukkan angka 70 – 100. 

Beberapa istilah tanda tempo sedang : 

2.1.4.2.1 Andante  (MM = 72) : seperti orang berjalan biasa. 

2.1.4.2.2 Andantino  (MM = 80) : seperti orang berjalan agak cepat. 

2.1.4.2.3 Maestoso  (MM = 88) : khidmad dan agung. 

2.1.4.2.4 Moderato  (MM = 96) : sedang.  

2.1.4.3 Tempo Cepat 

Tanda tempo cepat dengan metronom menunjukkan angka 108 – 208. 

Beberapa istilah tanda tempo cepat. 

2.1.4.3.1 Allegretto  (MM = 108) : lebih lambat dari allegro . 

2.1.4.3.2 Animato  (MM = 120) : riang gembira. 

2.1.4.3.3 Marcia  (MM = 126) : seperti orang berbaris. 

2.1.4.3.4 Allegro  (MM = 132) : cepat dan hidup. 

2.1.4.3.5 Assai (MM = 144)` : lebih cepat. 

2.1.4.3.6 Vivaee  (MM = 160) : cepat dan garang. 

2.1.4.3.7 Presto (MM = 184) : sangat cepat. 

2.1.4.3.8 Prestissimo  (MM = 208) : lebih cepat dari presto. 
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2.3.10 Dinamika 

Dinamika adalah tingkat kuat lembut suatu lagu dengan perubahan dalam 

musik (Joseph, 2004: 62). Susilowati (2010: 6) menyatakan dinamika adalah 

tanda untuk menentukan keras lunaknya lagu yang dinyanyikan. Sedangkan 

Miller (2010: 58) mendefinisikan dinamika adalah semua tingkat kekerasan dan 

kelembutan dan proses yang terjadi dalam perubahan dari yang satu ke yang 

lainnya. 

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa dinamika adalah tanda 

untuk menyatakan volume suara, atau keras lunaknya serta perubahan-perubahan 

keras lunaknya suara itu. Penulisan dinamika dalam suatu lagu diletakkan di atas 

frase lagu atau notasi musik. Joseph (2004: 62) mengelompokan dinamika dalam 

musik terdiri dari Dinamika lembut, Dinamika sedang, dan Dinamika kuat. 

2.3.10.1 Dinamika Lembut 

Tanda dinamika lembut juga disebut lemah, dan lunak. Beberapa istilah 

tanda dinamika lembut: (1) pppp (pianissimo possibile) : selembut mungkin, (2) 

ppp (pianississimo) : amat sangat lembut, (3) pp (pianissimo) : sangat lembut, (4) 

p (piano) : lembut. 

2.3.10.2   Dinamika Sedang 

Beberapa istilah dinamika sedang: Beberapa istilah dinamika sedang: (1) mp 

(mezzo piano) : setengah (agak) lembut, (2) mf (mezzo forte) : setengah (agak) 

kuat. 

2.3.10.3 Dinamika kuat 

Dinamika kuat juga disebut keras. Beberapa istilah dari dinamika keras : (1) 
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f (forte) : kuat, (2) ff (fortessimo) : sangat kuat, (3) fff (fortississimo) : amat sangat 

kuat, (4) ffff (fortissimo possiile) : sekuat mungkin. 

2.3.11 Warna Nada 

Jamalus dalam (Thariqasia, 2008: 29) mengartikan warna nada adalah ciri 

khas bunyi yang terdengar bermacam-macam, yang dihasilkan oleh bahan sumber 

bunyi yang berbeda-beda, yang dihasilkan dengan cara memproduksi nada yang 

bermacam-macam pula. Suharso dan Retnoningsih (2009: 636) mendeskripsikan 

warna sebagai corak, dan Suharso dan Retnoningsih (2009: 331) juga 

mendeskripsikan nada adalah bunyi yang tentu tinggi rendahnya dalam lagu, 

musik, dan sebagainya. Dengan demikian warna nada adalah corak dari bunyi 

dalam lagu secara teratur. 

2.4 Musik 

Miller (2001: 26) mengartikan musik adalah suatu seni yang berada waktu 

dengan mediumnya adalah bunyi yang sebenarnya (ragawi), yang tidak menetap 

melainkan bergerak di dalam suatu rentangan waktu. Suharso dan Retnoningsih 

(2009: 330) mengartikan musik sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara 

dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi 

(suara) yang mempunyai kesatuan dan berkesinambungan dengan nada atau suara 

yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan 

keharmonisan. 

Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk 

bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau 

keselarasan yang indah (Sunarko, 1985:5). Musik juga suatu hasil karya seni 
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bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, 

bentuk struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan (Jamalus, 1988:1). 

Jamalus dalam (Thariqasia, 2008: 25-26) mengelompokkan unsur-unsur 

musik sebagai berikut : (1) Unsur-unsur pokok yaitu harmoni, irama, melodi dan 

struktur lagu. (2) Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamika, warna nada. 

Didalam bagian sebelumnya sudah dijelaskan definisi, sampai dengan bagian-

bagian unsur-unsur ekspresi musik, yaitu tempo, dinamika, dan warna nada. 

Unsur-unsur pokok yang terdapat dalam musik: 

2.4.1 Harmoni 

Jamalus (1988: 30) mengartikan harmoni adalah bunyi gabungan dua nada 

atau lebih, yang berbeda tingginya dan kita dengar serentak. Kata harmoni dapat 

diartiakan sebagai suatu keselarasan atau keindahan yang terdengar serasi dan 

menarik. Pembuatan harmoni dalam musik berarti suatu usaha untuk 

menghasilkan atau menambah keindahan suatu melodi (Setyobudi, 2007: 95). 

Miller (2001: 40) mendefinisikan harmoni adalah elemen musikal yang 

didasarkan atas penggabungan secara simultan dari nada-nada. Setyobudi (2000: 

130) mengutarakan harmoni adalah kesesuaian dan keselarasan bunyi dari tiap-

tiap instrumen sebagai bentuk yang utuh, enak didengar, dan membentuk 

komposisi musik. 

2.4.2 Irama 

Irama adalah rangkaian gerak yang terdapat dalam musik dan tari (Joseph, 

2004: 52). Susilowati (2010: 5) mengatakan bahwa irama adalah rangkaian gerak 
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yang menjadi dasar musik dan tari. Irama dalam musik menurut Hendra (2008: 

27) adalah gerak musik yang berjalan secara teratur yang menyebabkan lagu enak 

didengar dan dirasakan. Irama ialah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur 

dasar dalam musik dan tari. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok bunyi 

dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya, 

membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa dalam ayunan birama (Jamalus, 

1988: 7-8). 

2.4.3 Melodi 

Melodi adalah suatu rangkaian nada-nada yang terkait biasanya bervariasi 

dalam tinggi-rendah dan panjang-pendeknya nada-nada (Miller, 2001:33). Joseph 

(2004: 57) mengartikan melodi sebagai susunan atau rangkaian nada yang 

terdengar berturutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan. Melodi 

ialah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang terdengar 

berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan ( jamalus, 1988: 16). 

Secara singkat melodi adalah lagu pokok dalam musik. 

2.4.4 Bentuk Lagu/Struktur Lagu 

 Jamalus (1988: 35) mengutarakan bahwa bentuk lagu atau struktur lagu 

adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu, 

sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna. Kedua unsur tersebut baik 

unsur-unsur pokok maupun unsur-unsur ekspresi merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Karena kedua unsur tersebut saling terkait satu sama lain. 

2.4.5 Nada 
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 Nada ialah bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi yang bergetar 

dengan kecepatan getar yang teratur. Kecepatan getar ini disebut dengan 

frekuensi. 

2.4.6 Bunyi  

Bunyi adalah peristiwa getaran. Getaran bunyi dapat cepat dan dapat pula 

lambat. Jika suatu sumber bunyi bergetar dengan cepat maka bunyi yang 

dihasilkannya tinggi, sedangkan jika suatu sumber bunyi bergetar dengan lambat, 

maka bunyi yang kedengaran rendah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam 

suatu penelitian, karena metode penelitian akan menentukan nilai dan keakuratan 

hasil penelitian serta dalam memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Metode 

penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji 

suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu metode 

penelitian yang digunakan harus tepat. 

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan 

memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2005: 31). Penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana 

ekspresi musikal dalam pembelajaran vokal di Purwacaraka Musik Studio 

(PCMS).  

Metode penelitian kualitatif termasuk ke dalam metode penelitian 

fenomenologis dan mengacu pada filsafat post positivisme, yang memandang 

realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh 

makna dan hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal). Oleh karena itu, 

penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena yang ada pada 

suatu subyek penelitian secara mendalam (Moleong, 2005: 14). Lebih lanjut 

dijelaskan oleh (Sugiyono 2010: 8) bahwa untuk memahami interaksi sosial yang 
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kompleks hanya dapat diurai apabila peneliti melakukan penelitian dengan metode 

kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam, observasi, serta 

dokumentasi. 

3.2 Lokasi dan sasaran penelitian 

Lokasi dan sasaran penelitian akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Purwacaraka Musik Studio, yang terletak 

di Ruko Plaza Setiabudi  Blok A-5.  Pemilihan lokasi penelitian ini dilatar 

belakangi hal-hal sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran ekspresi musikal 

khususnya pembelajaran vokal. 

2. Tersedianya sarana pendukung yang tersedia di Purwacaraka Musik 

Studio, yaitu perlengkapan alat-alat musik dan prasarana mengajar yang 

lengkap. 

a. Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah siswa di Purwacaraka Musik Studio. 

3.3 Tekhnik Pengumpulan Data 

Agar diperoleh data dan keterangan yang akurat, relevan, reliabel, maka 

harus digunakan suatu teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan:  

a. Teknik  Observasi 

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 
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dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan 

dan perasaan (Patilima, 2011: 63). Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses 

yang komplek, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Teknik 

observasi dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanakan proses pembelajaran 

ekspresi musikal dalam pembelajaran vokal di Purwacaraka Musik Studio. 

Metode observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat 

dilakukan melalui indera pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan 

pengecap (Arikunto, 1998: 146). 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan 

untuk menyebut jenis observasi,yaitu : 

1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak 

menggunakan instrumen pengamatan. 

2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan 

pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi langsung. Jadi peneliti 

akan terjun langsung ke lapangan dan akan mengamati sendiri bagaimana 

pelaksanaan pembelajarannya. 

b. Teknik wawancara 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperooleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan oleh peneliti 
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untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel 

latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu 

(Arikunto, 2006: 155). 

Menurut (Anggoro, 2009: 5.17-5.18) ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam membuat pedoman wawancara adalah sebagai berikut : (1) 

Pedoman wawancara yang dikembangkan harus dapat mengumpulkan data yang 

sesuai dengan tujuan khusuus studi. (2) Pedoman terdiri dari serangkaian 

pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara, termasuk didalamnya 

petunjuk kepada pewawancara apa yang harus dikatakan pada saat awal dan pada 

saat akhir suatu wawancara. (3) Rumusan pertanyaan bisa berbeda namun tetap 

mempunyai pengertian yang sama. (4) Urutan dan susunan pertanyaan dapat 

dikontrol oleh pewawancara. (5) Pedoman sebaiknya membutuhkan seminimum 

mungkin tulisan dari pewawancara.   

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada siswa-siswi 

Purwacaraka Musik Studio. Teknik wawancara ini dilakukan untuk dapat 

mengangkat data-data tentang bagaimana ekspresi musikal siswa dalam 

pembelajaran vokal di Purwacaraka Musik Studio. Wawancara dilakukan kepada 

kepala pimpinan Purwacaraka Musik Studio, Guru pengajar vokal serta siswa-

siswi di Purwacaraka Musik Studio. 

c. Studi Dokumen 

Sugiyono dalam (Rahayuningtyas, 2007: 35) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlaku, yang dapat berupa bentuk tulisan, gambar, atau 
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karya-karya monumental dari seseorang. Guba dan Lincolin dalam (Moleong, 

2005: 216-217) mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. 

Dalam teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh berupa foto-foto kegiatan 

pembelajara vokal di Purwacaraka Musik, sarana prasarana berupa bentuk fisik 

lokasi penelitian, instrumen, perangkat pembelajaran dan keterangan lain yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), 

dan confirmability (objektivitas). Penelitian ini menggunakan kriterium keabsahan 

data derajat kepercayaan (kredibilitas). Kriterium ini berfungsi melaksanakan 

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai, 

serta mampu menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti (Moleong, 

2005: 324). 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan memperpanjang waktu yang digunakan untuk 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, serta triangulasi. 

Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu (Moleong, 2004: 330). Sedangkan triangulasi yang dipakai untuk 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi keabsahan data. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis studi kasus, yaitu: “analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang 

diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis” (Azwar, 2004: 126).  

Menurut Moleong (2007:247)  teknik analisis data merupakan proses 

analisis yang dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis didalam lapanga, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar-gambar dan foto-foto. Data yang telah 

diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan mengklasifikasikan data, 

mendeskripsikan dan menginterprestasikan data menurut isinya, selanjutnya 

analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu usaha untuk 

menggambarkan hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Menurut Milles Huberman (1999: 20) tahap analisi data adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengumpulan data  

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara lapangan. 

2) Reduksi data 

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasikan data-data yang direduksi. Memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti 

untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. 

3) Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan inforamasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanaya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4) Pengambilan simpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan diambil apabila telah melalui proses observasi, 

wawancara, dokumentasi, maka baru dapat dilakukan penarikan kesimpulan, 

yaitu mempersingkat data dengan cara mengambil inti pokok dari penelitian 

data. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir, yaitu dengan 

memahami dilapangan, setelah direduksi dan dideskripsikan dalam bentuk 

sajian data. Selanjutnya baru dapat menarik kesimpulan akhir yang 

sistematis. (Sutopo: 94). 

Model Interaktif (Patilima, 2011 :102). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Lokasi

Purwacaraka Musik Studio (PCMS) Semarang cabang setiabudi terletak di 

Ruko Plaza Setiabudi Blok A5 Jalan Setiabudi No.119 Semarang. Lokasi PCMS 

Setiabudi (ruko plaza setiabudi) terletak sangat strategis, yaitu di ruas jalan utama 

Setiabudi Semarang. 

Undip. Berbatasan dengan Laundry Tuxedo sebelah kiri, dan bank BRI sebelah 

kanan. Lokasi yang sangat strategis ini akan menunjang bagi orang tua murid 

calon peserta didik, serta semua pihak yang ingin menget

Setiabudi berada. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis dan Lokasi 

Purwacaraka Musik Studio (PCMS) Semarang cabang setiabudi terletak di 

Ruko Plaza Setiabudi Blok A5 Jalan Setiabudi No.119 Semarang. Lokasi PCMS 

Setiabudi (ruko plaza setiabudi) terletak sangat strategis, yaitu di ruas jalan utama 

Setiabudi Semarang. Lokasi ini terletak ± 200m ke selatan dari patung kuda 

Berbatasan dengan Laundry Tuxedo sebelah kiri, dan bank BRI sebelah 

kanan. Lokasi yang sangat strategis ini akan menunjang bagi orang tua murid 

calon peserta didik, serta semua pihak yang ingin mengetahui letak dimana PCMS 

(Foto 1, gambar tampilan depan PCMS) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

 

 

Purwacaraka Musik Studio (PCMS) Semarang cabang setiabudi terletak di 

Ruko Plaza Setiabudi Blok A5 Jalan Setiabudi No.119 Semarang. Lokasi PCMS 

Setiabudi (ruko plaza setiabudi) terletak sangat strategis, yaitu di ruas jalan utama 

ini terletak ± 200m ke selatan dari patung kuda 

Berbatasan dengan Laundry Tuxedo sebelah kiri, dan bank BRI sebelah 

kanan. Lokasi yang sangat strategis ini akan menunjang bagi orang tua murid 

ahui letak dimana PCMS 

 
 



 

 

Pada tahun 1988 di Indonesia baru sedikit lembaga yang berdiri dalam 

bidang musik school, padahal masyarakat Indonesia banyak yang berminat untu

mengembangkan kreativitas anak

musik dan berani tampil diatas panggung. Dengan kondisi seperti itu, maka Bpk 

Purwatjaraka bertekad mendirikan yayasan musik 

Purwacaraka Musik Studio (PCMS), u

mau mengembangkan kemampuan bermusik agar lebih kreatif dan berani karena 

pada dasarnya PCMS memiliki tujuan visi dan misi yaitu untuk 

menumbuhkembangkan anak

melatih mental peserta didik agar berani berkekspresi di depan orang dan juga di 

panggung. 

 

Pada tahun 1988 di Indonesia baru sedikit lembaga yang berdiri dalam 

, padahal masyarakat Indonesia banyak yang berminat untu

mengembangkan kreativitas anak-anaknya agar lebih berkreasi dalam bidang 

musik dan berani tampil diatas panggung. Dengan kondisi seperti itu, maka Bpk 

Purwatjaraka bertekad mendirikan yayasan musik school yang dinamakan 

Purwacaraka Musik Studio (PCMS), untuk dapat menampung peserta didik yang 

mau mengembangkan kemampuan bermusik agar lebih kreatif dan berani karena 

pada dasarnya PCMS memiliki tujuan visi dan misi yaitu untuk 

menumbuhkembangkan anak-anak yang mau berkreasi dalam bermusik dan juga  

mental peserta didik agar berani berkekspresi di depan orang dan juga di 

(Foto 2, gambarl lobi depan PCMS lantai 1

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 
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Pada tahun 1988 di Indonesia baru sedikit lembaga yang berdiri dalam 

, padahal masyarakat Indonesia banyak yang berminat untuk 

anaknya agar lebih berkreasi dalam bidang 

musik dan berani tampil diatas panggung. Dengan kondisi seperti itu, maka Bpk 

yang dinamakan 

ntuk dapat menampung peserta didik yang 

mau mengembangkan kemampuan bermusik agar lebih kreatif dan berani karena 

pada dasarnya PCMS memiliki tujuan visi dan misi yaitu untuk 

anak yang mau berkreasi dalam bermusik dan juga  

mental peserta didik agar berani berkekspresi di depan orang dan juga di 

 

lantai 1) 
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Purwacaraka Musik Studio berdiri tanggal 1 Oktober 1988 di Bandung, 

sedangkan di cabang semarang yaitu tanggal 11 Juni 2006 yang didirikan oleh 

Bapak Purwatjaraka. PCMS merupakan salah satu lembaga musik yang ada di 

kota Semarang, dengan visi dan misi untuk menumbuhkembangkan anak-anak 

yang mau berkreasi dalam bermusik dan juga  melatih mental peserta didik agar 

berani berkekspresi di depan orang dan juga di panggung.di PCMS membuka 

berbagai cabang kursus musik diantaranya (vocal, piano, gitar, drum, dan biola) 

sehingga siswa dapat memilih sendiri sesuai dengan keinginan atau bakat mereka. 

Sistem yang digunakan adalah privat, dimana siswa dalam melakukan 

pembelajaran akan masuk satu per satu yang langsung berhadapan dengan guru 

pengajarnya, PCMS menggunakan sistem privat karena dinilai sangat maksimal 

dalam pembelajaranya sehingga guru dapat mengetahui langsung perkembangan 

siswa tersebut. Sama seperti halnya di sekolah-sekolah formal di PCMS juga 

setiap tahun ada ujian kenaikan great/tingkatan, dalam ujian tersebut yang 

menguji langsung dari pusat yaitu Bapak Purwacaraka. Setelah mengikuti ujian, 

para peserta didik yang mengikutinya akan mendapatkan sertifikat dari lembaga 

musik Purwacaraka. 

4.1.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana tentu sangat berperan dalam kelancaran proses belajar 

mengajar. Seperti halnya sekolah PCMS juga memiliki sarana dan prasarana 

Secara rinci mengenai prasarana gedung sekolah yang dimiliki PCMS dapat 

dilihat pada tabel. 
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Tabel 1. Prasarana Gedung Sekolah PCMS 

 

No 

 

Jenis Ruang 

Lantai 

 

Jumlah 

 

Ukuran 

Kondisi 

1 2 3 B 

C

B KB TB 

1 Ruang Vokal - 3 - 3 3 x 2 V    

2 Ruang Piano - 2 1 3 3 x 2 V    

3 Ruang Keyboard - - 2 2 3 x 2 V    

4 Ruang Gitar Electrik - - 1 1 3 x 2 V    

5 Ruang Gitar Classic - - 2 2 3 x 2 V    

6 Ruang Gitar Bass - - 1 1 3 x 2 V    

7 Ruang Drum - 2 1 3 3 x 2 V    

8 Ruang Biola - - 1 1 3 x 2 V    

9 

Ruang Head 

Manager 1 - - 1 3 x 2 V    

10 Loby 1 - - 1 4 x 4 V    

11 Kamar Mandi 1 1 - 2 2 x 2 V    

12 Tempat Sholat - - 1 1 2 x 2 V    

(Sumber : Lidya Manager PCMS Thn 2013) 

Setiap ruangan memiliki fasilitas masing-masing yaitu ruang vocal (dalam 

ruangan terdapat keyboard untuk mengiringi murid, sound system, white board, 

mic, dvd player, kursi, kaca untuk pembelajaran artikulasi vocal), ruang piano (di 

dalamnya terdapat 1 buah piano, white board, metronome, kursi), ruang keyboard 

(di dalamnya terdapat 1 buah keyboard, white board, kursi), ruang gitar elektrik 

(di dalamnya terdapat 2 buah gitar elektrik, ampli gitar 2 buah, metronome, kursi, 

stan part, white board, dvd player), ruang gitar classic (2 buah gitar classic, kursi, 

white board), ruang gitar bass (di dalamnya terdapat 1 buah bass elektrik, ampli 

bass 1 buah, metronome, kursi, stan part, white board, dvd player), ruang drum 



 

 

(terdapat 1 buah set drum lengkap, stan part, dvd player, white board, kursi), 

ruang biola (kursi, metronome, 

 mandi, dan tempat sholat.

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu ruang vokal di lantai 1, ruangan memiliki fasilitas masing

yaitu ruang vocal (dalam ruangan terdapat keyboard untuk mengiringi murid, 

sound system, white board, mic, dvd player, kursi, kaca untuk pembelajaran 

artikulasi vocal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(terdapat 1 buah set drum lengkap, stan part, dvd player, white board, kursi), 

ruang biola (kursi, metronome, white board), ruang head manager, loby, kama

mandi, dan tempat sholat. 

(Foto 3, Ruang piano lantai 2) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

 

Salah satu ruang vokal di lantai 1, ruangan memiliki fasilitas masing

(dalam ruangan terdapat keyboard untuk mengiringi murid, 

sound system, white board, mic, dvd player, kursi, kaca untuk pembelajaran 

(Foto 4, Ruang drum lantai 2) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

44 

(terdapat 1 buah set drum lengkap, stan part, dvd player, white board, kursi), 

white board), ruang head manager, loby, kamar 

Salah satu ruang vokal di lantai 1, ruangan memiliki fasilitas masing-masing 

(dalam ruangan terdapat keyboard untuk mengiringi murid, 

sound system, white board, mic, dvd player, kursi, kaca untuk pembelajaran 



 

 

Salah satu ruang drum di 

buah set drum lengkap, stan part, dvd player, white board, kursi).

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu ruang piano di PCMS lantai 2, ruang piano ini memiliki (di 

dalamnya terdapat 1 buah piano, white board, metronome, kursi).

 

 

 

 

 

 

Salah satu ruang drum di lantai 2, ruang drum ini memiliki (terdapat 1 

buah set drum lengkap, stan part, dvd player, white board, kursi). 

(Foto 5, ruang piano lantai 2) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

Salah satu ruang piano di PCMS lantai 2, ruang piano ini memiliki (di 

amnya terdapat 1 buah piano, white board, metronome, kursi). 

(Foto 6, ruang gitar lantai 3) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 
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lantai 2, ruang drum ini memiliki (terdapat 1 

 

Salah satu ruang piano di PCMS lantai 2, ruang piano ini memiliki (di 

 



 

 

Salah satu ruang gitar classic di PCMS. ruang gitar 

buah gitar classic, kursi, white board).

Salah satu ruang biola di PCMS, ruang biola ini memilik (kursi, metronome, 

white board).  

 

 

 

 

Salah satu ruang gitar classic di PCMS. ruang gitar classic

, kursi, white board). 

(Foto 7, ruang biola lantai 3) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

 

Salah satu ruang biola di PCMS, ruang biola ini memilik (kursi, metronome, 

(Foto 8, ruang gitar lantai 3) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 
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classic ini memiliki (2 

 

Salah satu ruang biola di PCMS, ruang biola ini memilik (kursi, metronome, 



 

 

Salah satu ruang gitar electrik di PCMS, ruang gitar elektrik ini memiliki (di 

dalamnya terdapat 2 buah gitar elektrik, ampli gitar 2 buah, metronome, kursi, 

stan part, white board, dvd player). 

Selain ruang-ruang kelas yang telah disedi

pendukung lainya juga disediakan seperti ruang sholat, kamar mandi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto 9, ruang gitar lantai 3) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

 

Salah satu ruang gitar electrik di PCMS, ruang gitar elektrik ini memiliki (di 

dalamnya terdapat 2 buah gitar elektrik, ampli gitar 2 buah, metronome, kursi, 

stan part, white board, dvd player).  

ruang kelas yang telah disediakan PCMS, beberapa ruang 

pendukung lainya juga disediakan seperti ruang sholat, kamar mandi.

(Foto 12, musola lantai 3) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 
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Salah satu ruang gitar electrik di PCMS, ruang gitar elektrik ini memiliki (di 

dalamnya terdapat 2 buah gitar elektrik, ampli gitar 2 buah, metronome, kursi, 

akan PCMS, beberapa ruang 

pendukung lainya juga disediakan seperti ruang sholat, kamar mandi. 
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Pelaksanaan pembelajaran dalam satu bulan setiap murid mendapat 4 kali 

pertemuan, satu minggu sekali dan waktunya 30 menit setiap pembelajaran, 

khusus untuk drum mendapat tambahan waktu sampai dengan 45 menit. Jadwal 

dibuka setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu, dari pukul 09.30 sampai 

dengan 20.00. Penggunaan sarana ini yaitu sesuai jadwal murid melakukan 

kegiatan belajar, untuk murid vocal dengan menggunakan iringan manual dari 

keyboard, dan juga dengan iringan instrument dari dvd player, untuk murid drum 

tentunya langsung praktek menggunakan drum, begitu juga dengan alat musik 

yang lain. 

4.1.3 Siswa-siswi di PCMS 

Jumlah seluruh siswa-siswi yang mengikuti kursus musik di sekolah 

Purwacaraka Musik Studio (PCMS) cukup banyak yaitu 80 siswa-siswi (dengan 

kisaran umur 4thn sampai dengan tidak terbats) yaitu, 33 orang perempuan dan 47 

orang laki-laki, berikut klasifikasi klas yang diikuti siswa-siswi PCMS. 

                              Tabel 2. Jumlah Siswa-siswi PCMS 

No Klas Kursus 

Jenis Kelamin 

Jumlah P L 

1. Vokal  8 7 15 

2. Piano  7 3 10 

3. Keyboard 5 5 10 

4. Gitar electrik - 9 9 

5. Gitar classic - 8 8 

6. Gitar bass - 5 5 

7. Drum 3 7 10 

8. Biola 10 3 13 

                   Sumber : (Sumber : Lidya Manager PCMS Thn 2013) 
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Dalam pelaksanaan pembelajaranya setiap siswa satu bulan mendapat 4 

kali pertemuan, satu minggu sekali, dan waktunya 30 menit, khusus untuk klas 

drum mendapat tambahan waktu sampai dengan 45 menit. Kegiatan pembelajaran 

musik sesuai dengan bidangnya masing-masing yang di bimbing oleh mentor atau 

guru yang handal dibidang tersebut. Selain itu siswa juga harus menaati peraturan 

tentang jadwal yang harus diikuti, dan materi-materi yang diberikan oleh 

pengajar. 

Daftar anak yang mengikuti kelas vokal ada 15 siswa dan peniliti 

mengambil sample 10 siswa, berikut daftar nama siswayang mengikuti kelas 

vokal:  

1. Rani, 21 tahun 

2. Yudis, 23 tahun 

3. Bagus, 21 tahun 

4. Wanda, 20 tahun 

5. Daniel, 22 tahun 

6. I’in, 22 tahun 

7. Kiki, 24 tahun 

8. Eno, 25 tahun 

9. Anisa, 23 tahun 

10. Fetro, 25 tahun 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari siswa-siswi PCMS mereka 

merasa cocok memilih mengikuti kursus musik di sekolah PCMS karena selain 

materi yang diberikan sesuai dengan kurikulum, metode yang diberikan oleh 



50 

 

 

 

pengajar juga sangat menarik sehingga mereka sangat antusias dalam setiap 

pertemuan proses pembelajaran. Di samping itu siswa-siswi juga menggunakan 

PCMS untuk mengembangkan hobi mereka dengan giat belajar agar ilmu yang 

mereka dapatkan semakin bertambah. Siswa-siswi PCMS menilai bahwa cara 

guru dalam memberikan pembelajaran dinilai sangat profesional. Guru dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan karena adanya sence of humor dalam 

diri pendidik. Pendidik bersedia memberikan penjelasan kepada peserta agar 

setiap materi dapat dipahami dengan baik. 

Kesabaran guru yang ditunjukkan ketika memberikan pembelajaran 

dapat menjadikan setiap siswa-siswi mampu memahami materi yang diberikan. 

Berbagai kesulitan dalam memahami materi pembelajaran seringkali dialami oleh 

siswa-siswi, namun berkat kesabaran yang dimiliki guru maka sesulit apapun 

materi yang diberikan dapat dipahami sedikit demi sedikit.  

Media pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran adalah dengan menggunakan alat musik,  papan tulis, partitur, lagu-

lagu dan modul materi pembelajaran, untuk dapat mengekspresikan diri lebih 

dalam PCMS menyediakan cermin disetiap ruangan sehingga siswa-siswi dapat 

melihat ekspresi yang muncul saat mereka menyanyikan lagu atau memainkan 

alat musik. Diakhir pembelajaran guru memberikan  evaluasi, ini bertujuan untuk 

mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya serta perkembangan yang 

telah dicapai selama menjalani pembelajaran. 
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4.1.4 Tenaga Pengajar di PCMS 

Perkembangan Purwacaraka Musik Studio tidak lepas dari peran 

pendidik atau guru yang memiliki dedikasi tinggi untuk memberikan materi-

materi yang berkualitas. Tenaga pengajar yang ada di Purwacaraka Musik Studio 

berjumlah 12 orang yang masing-masing handal dan tidak diragukan lagi 

bakatnya di bidang masing-masing musik. Pembelajaran yang dilaksanakan di 

Purwacaraka Musik Studio diberikan melalui metode ceramah, demonstrasi dan 

latihan. Langkah pembelajaran selalu diawali dengan pemanasan sesuai dengan 

masing-masing kelas yang dipilihnya. 

Pembelajaran di Purwacaraka Musik Studio menggunakan berbagai 

sumber materi yang sesuai dengan kurikulum yang ada, diantaranya berasal dari 

buku dan lagu-lagu, untuk vokal ditambah dengan koreografer dan ekspresi. 

Karena keterbatasan waktu yang hanya 30 menit setiap minggunya maka setiap 

siswa-siswi PCMS diwajibkan untuk memahami materi yang telah diberikan oleh 

guru dengan baik dan benar agar nantinya setelah mereka lulus ujian dapat 

membawakan lagu atau menyanyi sesuai dengan teknik yang telah diberikan oleh 

guru. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Foto 13, Gambar 

Daftar nama pengajar yang ada di Purwacaraka Musik Studio sebagai 

berikut:  

No.  Nama  

1 Indra  

2 Wisma miyati

3 Natanael 

4 Ari 

5 Dedi 

6 Agung 

7 Ega 

8 Ike 

9 Dela 

10 Hafit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto 13, Gambar beberapa tenaga pengajar PCMS)

 Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

 

Daftar nama pengajar yang ada di Purwacaraka Musik Studio sebagai 

Umur  Keahlian  

26 Gitar bass 

Wisma miyati 26 Vokal 

30 Drum 

45 Drum 

30 Gitar classic

30 Gitar classic

24 Gitar electric

26 Vokal 

30 Vokal 

25 Vokal 
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tenaga pengajar PCMS) 

Daftar nama pengajar yang ada di Purwacaraka Musik Studio sebagai 

Gitar classic 

Gitar classic 

Gitar electric 
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11 Dana 35 Keyboard 

12 Indira 28 Keyboard 

13 Desi 32 Keyboard 

14 Natalia 23 Piano classic 

15 Dian 30 Piano pop 

16 Marsela 28 Piano pop 

17 Dimas 29 Biola 

Jadwal pembelajaran yang dilaksanakan di Purwacaraka Musik Studio 

adalah sesuai kesepakatan antara siswa dan guru yaitu setiap siswa satu bulan 

mendapat 4 kali pertemuan, satu minggu sekali, dan waktunya 30 menit, khusus 

untuk kelas drum mendapat tambahan waktu sampai dengan 45 menit. Penentuan 

jadwal pembelajaran menjadi salah satu fasilitas yang ada di Purwacaraka Musik 

Studio yaitu diberikan bebas sesuai dengan keinginan siswa-siswi, tentunya 

melalui kesepakatan antara siswa dan pengajar. 

4.2 Pembelajaran 

4.2.1 Proses Pembelajaran Vokal di PCMS 

Vokal adalah salah satu kelas musik yang paling banyak diminati oleh siswa-

siswi, di setiap tahun peminat kelas vokal selalu menjadi peringkat pertama 

peserta yang paling banyak diantara kelas-kelas musik lainnya. Pembelajaran 

vokal di sekolah Purwacaraka Musik Studio ini diikuti oleh 15 siswa diantaranya 

yaitu 8 (delapan) siswa perempuan dan 7 (tujuh) siswa laki-laki serta dibimbing 

oleh 1 (satu) guru vokal. 



 

 

Perkembangan PCMS tidak lepas dari 

dedikasi tinggi untuk memajukan PCMS. Pembelajaran yang dilaksanakan di 

PCMS diberikan melalui metode ceramah, demonstrasi dan latihan. Langkah 

pembelajaran dimulai dari pernafasan dan dilanjutkan olah vokal. Proses 

pembelajaran di PCMS adalah berusaha mendidik para peserta untuk memahami 

sehingga dapat menjadi pemain atau penyanyi yang profesional. 

Sebagai pendidik tantangan yang berat yaitu bagaimana memberi materi 

agar siswa tidak cepat merasa bosan. Pendidik selain mengguna

ceramah, demonstrasi dan latihan PCMS juga menggunakan media pembelajaran 

berupa tulisan-tulisan di papan tulis, kertas dan modul materi pembelajaran atau 

menggunakan dvd player dan diiringi menggunakan alat musik keyboard. Namun 

demikian ada satu hal yang merupakan keistimewaaan dari proses pembelajaran di 

PCMS, yaitu peran pendidik dalam memberikan materi pembelajaran. Pendidik 

berusaha untuk dekat dengan setiap siswa serta memiliki kemampuan dalam 

 

(Foto 14, ruang piano lantai 2) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

Perkembangan PCMS tidak lepas dari peran pendidik yang memiliki 

dedikasi tinggi untuk memajukan PCMS. Pembelajaran yang dilaksanakan di 

PCMS diberikan melalui metode ceramah, demonstrasi dan latihan. Langkah 

pembelajaran dimulai dari pernafasan dan dilanjutkan olah vokal. Proses 

n di PCMS adalah berusaha mendidik para peserta untuk memahami 

sehingga dapat menjadi pemain atau penyanyi yang profesional.  

Sebagai pendidik tantangan yang berat yaitu bagaimana memberi materi 

agar siswa tidak cepat merasa bosan. Pendidik selain mengguna

ceramah, demonstrasi dan latihan PCMS juga menggunakan media pembelajaran 

tulisan di papan tulis, kertas dan modul materi pembelajaran atau 

menggunakan dvd player dan diiringi menggunakan alat musik keyboard. Namun 

tu hal yang merupakan keistimewaaan dari proses pembelajaran di 

PCMS, yaitu peran pendidik dalam memberikan materi pembelajaran. Pendidik 

berusaha untuk dekat dengan setiap siswa serta memiliki kemampuan dalam 
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peran pendidik yang memiliki 

dedikasi tinggi untuk memajukan PCMS. Pembelajaran yang dilaksanakan di 

PCMS diberikan melalui metode ceramah, demonstrasi dan latihan. Langkah 

pembelajaran dimulai dari pernafasan dan dilanjutkan olah vokal. Proses 

n di PCMS adalah berusaha mendidik para peserta untuk memahami 

Sebagai pendidik tantangan yang berat yaitu bagaimana memberi materi 

agar siswa tidak cepat merasa bosan. Pendidik selain menggunakan metode 

ceramah, demonstrasi dan latihan PCMS juga menggunakan media pembelajaran 

tulisan di papan tulis, kertas dan modul materi pembelajaran atau 

menggunakan dvd player dan diiringi menggunakan alat musik keyboard. Namun 

tu hal yang merupakan keistimewaaan dari proses pembelajaran di 

PCMS, yaitu peran pendidik dalam memberikan materi pembelajaran. Pendidik 

berusaha untuk dekat dengan setiap siswa serta memiliki kemampuan dalam 
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menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemampuan pendidik tersebut 

menjadikan suasana tegang menjadi santai sehingga siswa dengan mudah 

memahami setiap materi pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan pendidik 

terbukti berhasil, dimana para siswa berhasil memainkan alat musik atau 

menyanyikan lagu dengan baik dan benar. Kesabaran pendidik yang ditunjukkan 

ketika memberikan pembelajaran dapat menjadikan setiap siswa mampu 

memahami materi yang diberikan sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. 

4.2.2 Tahap Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran vokal di PCMS yaitu, sebelum proses pembelajaran 

dimulai pendidik  mempersiapkan sumber belajar seperti buku – buku lagu, papan 

tulis, dan alat musikpun sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian murid 

berlatih pernafasan dan solmisasi secara acak. 

4.2.3 Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Setelah murid melakukan latihan pernafasan, kemudian murid diajarkan 

untuk bisa mengucapkan artikulasi dengan benar (A – I – U – E – O) mulut harus 

sesuai dengan huruf yang dibacanya, setelah itu diajarkan vocalizing dengan 

menggunakan (sol mi sa si) (do re mi fa sol la si do) sesuai urutan atau secara 

acak, setelah itu murid diberikan lagu yang sesuai dengan tingkatannya (great) 

nya, pada saat itu pula murid juga diajarkan cara mengungkapkan ekspresi dalam 

lagu tersebut. 

Materi yang disampaikan dalam pembelajaran vokal di PCMS yaitu berupa 

materi yang sudah ada dikurikulum dan juga pengembangan serta teknik-teknik 

olah vokal yang baik, sedangkan untuk materi praktek yaitu pembawaan lagu, 
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ekspresi, artikulasi yang benar dan performance dilakukan oleh siswa-siswa 

tersebut. Dalam pembelajaran vokal ini juga pengajar menggunakan teknik 

performance yang dilakukan oleh pengajar, teknik ini dinilai sangat baik untuk 

pembelajaran vokal siswa di PCMS karena siswa dapat melihat langsung 

bagaimana membawakan lagu secara benar sehingga pesan dari lagu tersebut 

dapat sampai dengan baik oleh penonton atau yang mendengarkan, selain itu juga 

siswa dapat melihat bagaimana mengucapkan huruf-huruf atau artikulasi secara 

benar, siswa pun dapat melihat langsung bagaimana pembawaan lagu dan ekspresi 

yang ditimbulkan ketika pengajar sedang menyanyikan sebuah lagu. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran vokal ini adalah ceramah, 

praktek dan pendekatan individual, karena dengan adanya pendekatan individual, 

pengajar lebih bisa mengetahui kondisi mental dan juga pribadi anak, agar pada 

saat pembelajaran, siswa dapat diarahkan sebagaimana mestinya, dan juga siswa 

dapat dengan mudah memahami materi-materi yang diberikan oleh pengajar. 

Dalam proses pembelajaran vokal ini menggunakan alat musik keyboard 

untuk mengiringi pada saat latihan vocalizing dan mengiringi lagu, tetapi untuk 

mengiringi lagu pengajar juga menggunakan dvd player. Agar siswa dapat 

mengetahui pengucapan artikulasi dengan benar, siswa melakukan artikulasi di 

depan kaca yang telah disediakan oleh PCMS. Begitu juga dengan praktek untuk 

berekspresi pada saat membawakan lagu, siswa juga harus menghadap ke kaca. 
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4.2.4  Teknik Pembelajaran Vokal Siswa-siswi Purwacaraka Musik Studio 

4.2.4.1 Artikulasi 

Dalam pembelajaran vokal di PCMS artikulasi yaitu pelafalan atau 

pengucapan kata dalam suatu lagu itu sangat penting. Seorang penyanyi yang baik 

harus mampu menyanyikan atau mengartikulasikan kata dalam lagu dengan jelas, 

nyaring dan merdu. Hal ini dimaksudkan agar pesan atau makna dari kata-kata 

yang dinyanyikan dapat diterima pendengar dengan jelas untuk mendapatkan 

kemampuan artikulasi yang baik dapat dicapai yaitu dengan cara berlatih secara 

intensif. Latihan artikulasi dapat dimulai dengan berlatih  mengucapkan huruf-

huruf vokal (a , i, u, e dan o) dengan jelas. Beberapa teknik yang perlu 

diperhatikan untuk memiliki  artikulasi yang baik  pada saat menyanyi (olah vokal 

) adalah sebagai berikut : 

- Mulut dibuka lebar kira-kira selebar 3 jari secara vertikal.  

- Rahang diturunkan serendah mungkin ketika membuka mulut. 

- Gigi tertutup setengah bagian oleh bibir atas. 

- Bibir bawah menekan gigi seri bawah. 

- Aliran udara di arahkan kelangit-langit  yang ada didalam rongga 

mulut. 

- Lidah tidak terlalu ditarik kebelakang  untuk menghindari suara  

- Kerongkongan, bibir tidak terlalu melebar kesamping. 

 

 



 

 

 

(Foto 14, 

(Foto 15, 

 

 

 

(Foto 14, Rani, 21 tahun belajar vokal “O”) 

Sumber Foto : Nia, 2 Juni 2013 

 

(Foto 15, Bagus, 21 tahun belajar vokal “O”) 

Sumber Foto, Nia, 2 Juni 2013 
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Pelafalan atau artikulasi sangat dipengaruhi oleh keadaan lidah, bibir, 

gigi, rongga hidung dan langit-langit  yang terdapat di dalam rongga mulut. 

Demikian juga dengan suara yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh paru-paru, 

sekat rongga badan, batang tenggorokan, rongga mulut, rongga hidung dan pita 

suara. Apabila alat-alat suara tersebut keberadaannya dalam kondisi yang baik, 

maka suara yang dihasilkan pada saat kita menyanyi akan terdengar merdu, indah 

dan jelas. Selanjutnya, kita akan mencoba memilah-milah teknik pengucapan 

huruf hidup dan huruf mati. Saat mengucapkan huruf hidup a, i, u, e, o, posisi atau 

bentuk bibir relatif membundar diikuti oleh positioning lidah agak ke belakang 

dan agak menurun. Bedanya, saat mengucapkan huruf U, kedua bibir dalam posisi 

bibir bawah dan rahang ke atas, sedang O, lebih ke bawah dan pada saat 

mengucapkan huruf A, bibir bawah dan rahang lebih ke bawah lagi, bahkan kedua 

bibir lebih melebar. ketika mengucapkan huruf vokal i, e, e′, posisi atau bentuk 

bibir relatif akan merata dengan kedua ujung bibir ke samping dan lidah lebih ke 

depan. Bedanya, saat mengucapkan i, lidah lebih ke atas, e (elang)  lidah dan 

rahang lebih ke bawah, dan e′ (enggan) lebih ke bawah lagi. Untuk memahami 

pengucapan huruf mati saat menyanyikan lagu berbahasa indonesia agar terkesan 

wajar, termasuk tidak ke barat-baratan, dianjurkan menggunakan huruf mati yang 

memiliki efek suara berdesis dan yang tidak berdesis. Huruf mati atau huruf 

konsonan yang berdampak efek suara berdesis, c, f, h, j, k, kh, s, sy, dan z. Huruf 

mati atau huruf konsonan yang tidak berdampak efek suara berdesis, b, d, g, m, n, 

r, ny, ng, l, p, t, k, dan v. 
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4.2.4.2 Pembawaan Lagu 

Dalam kegiatan pembelajaran olah vokal di PCMS guru mengajarkan 

bagaimana menciptakan suatu pembawaan lagu yang baik, karena pada dasarnya 

lagu merupakan gambaran dari penciptanya. Syair dalam lagu merupakan 

ungkapan atau ekspresi kesedihan, kegembiraan, kegundahan dan ketakjuban hati 

penciptanya. Oleh karena itu, bila kita perhatikan syair lagu umumnya 

menceritakan tentang sesuatu kepada pendengarnya, maka dari itu sebelum siswa 

menyanyikan sebuah lagu diharapakan siswa sudah mengerti apa isi atau pesan 

dari lagu tersebut sehingga ketika siswa sedang memnyanyikan lagu itu 

pembawaan lagu akan muncul dengan sendirinya. Agar kita dapat memenuhi apa 

yang diharapkan oleh pencipta lagu pada saat dinyanyikan, maka dibutuhkan 

pengolahan suara secara benar dengan memperhatikan hal sebagai berikut :  

Bentuk mulut wajar saja jangan dibuat-buat dan bukalah mulut selebar tiga 

jari tangan secara vertikal dengan menarik rahang bawah kearah bawah. Bibir 

dimajukan kedepan menyerupai corong (menyerupai corong pengeras suara). 

Posisi lidah lemas pada letaknya, tidak melengkung dan jangan menjulur 

melampaui gigi. Seorang penyanyi yang baik harus mampu menampilkan luapan 

perasaan pencipta lagu yang sedang dinyanyikannya. Misalnya, apakah lagu 

tersebut harus dinyanyikan dengan lembut, sedih, penuh rasa cinta, atau dengan 

girang, berapi-api, penuh semangat. Seorang penyanyi harus bisa meleburkan 

perasaannya ke dalam lagu yang dibawakannya. Dengan demikian, akan dapat 

merasakan luapan perasaan pencipta lagu tersebut dan dapat mengungkapkan apa 

yang diinginkannya. Kemampuan seorang penyanyi dalam mengungkapkan suatu 



 

 

lagu juga akan dapat  menghantarkan pendengarnya untuk merasakan luapan 

perasaan dan keindahan dari lagu yang dinyanyikannya. Bila semua itu bisa 

dilakukan, misi seorang penyanyi untuk menghibur dan sekaligu

pesan pencipta lagu dapat dikatakan sudah tercapai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto 16, 

 

 

 

 

lagu juga akan dapat  menghantarkan pendengarnya untuk merasakan luapan 

perasaan dan keindahan dari lagu yang dinyanyikannya. Bila semua itu bisa 

dilakukan, misi seorang penyanyi untuk menghibur dan sekaligus menyampaikan 

pesan pencipta lagu dapat dikatakan sudah tercapai. 

 

(Foto 16, Daniel 22 tahun sedang latihan bernyanyi

Sumber Foto, Nia, 2 Juni 201 
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lagu juga akan dapat  menghantarkan pendengarnya untuk merasakan luapan 

perasaan dan keindahan dari lagu yang dinyanyikannya. Bila semua itu bisa 

s menyampaikan 

Daniel 22 tahun sedang latihan bernyanyi) 
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4.2.4.3 Penjiwaan Lagu 

Dalam pembelajaran vokal di PCMS selain pembawaan lagu penjiwaan lagu 

juga sangat penting dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, seorang penyanyi 

harus dapat membawakan lagu dengan baik dari suatu ciptaan sesuai dengan jiwa 

lagu tersebut. Misalnya : sedih, gembira, kehalusan perasaan, semangat dan lain 

lain Oleh karena itu, sebelum membawakan lagu, pelajarilah lagu tersebut dengan 

baik dan teliti seperti syair, dinamik, melodi, tempo dan nada dasarnya. Sebuah 

lagu yang gembira harus pula disertai dengan raut muka atau gerakan yang 

gembira pula. Demikian pula sebuah lagu yang sedih usahakanlah suasana 

menjadi sedih dengan raut muka atau gerakan yang memilukan pula sehingga 

pendengarpun larut dalam kesedihan. Suatu hal yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan penjiwaan atau ekspresi dari suatu lagu yang dinyanyikan adalah : 

- Berusaha mengerti maksud atau isi syair lagu yang akan dinyanyikan.  

- Berusaha mengetahui latar belakang penciptaan lagu tersebut, misalnya 

suasana sedih, gembira, senang, hiburan, perjuangan, dan lain lain. 

- Memahami tanda tanda dinamik, tempo, dan tanda lain yang tertulis dalam 

lagu tersebut. 

- Menguasai tehnik pengucapan kata atau artikulasi dengan benar. 

- Memahami tehnik pemenggalan kalimat musik secara tepat. 

- Menghafalkan lagu dengan sempurna. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pemebelajaran vokal di PCMS dibagi menjadi 

dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi 

sebelum proses pembelajaran dimulai pendidik  mempersiapkan sumber belajar 

seperti partitur vokal, fisik murid dan tempat belajar pun sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu. Kemudian murid berlatih pernafasan dan solmisasi secara acak. 

Tahap pelaksanaan yaitu setelah murid melakukan latihan pernafasan, kemudian 

murid diajarkan pemanasan vokal agar bisa mengucapkan artikulasi dengan benar 

(A – I – U – E – O) mulut harus sesuai dengan huruf yang dibacanya, setelah itu 

diajarkan vocalizing dengan menggunakan (sol mi sa si) (do re mi fa sol la si do) 

sesuai urutan atau secara acak. Setelah itu murid diberikan materi latihan vokal 

sesuai dengan tingkatannya (great) nya, pada saat itu pula murid juga diajarkan 

cara mengungkapkan teknik-teknik vokal dalam lagu tersebut. Kemudian tahap 

akhir yaitu evaluasi dari materi yang telah diajarkan para murid di tes satu per satu 

dalam vokalnya menggunakan materi yang diajarkan seperti : phrasering, vibrato 

dan penjiwaan lagu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas saran-saran peneliti sebagai berikut : 

Dalam membawakan lagu hendaknya siswa-siswi mengikuti teknik-teknik 

yang telah di ajarkan oleh guru atau pengajar, meliputi ekspresi musikal yaitu 

teknik artikulasi, pembawaan lagu dan penjiwaan lagu sehingga siswa dapat 
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menyanyikan lagu sesuai dengan teknik yang benar dan pesan dari lagu tersebut 

dapat tersampaikan sesuai dengan isi atau makna dari lagu tersebut. 
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LAMPIRAN 1 

Instrumen Penelitian 

A. Pedoman Wawancara 

1. Pendiri tempat kursus sekolah Purwacaraka Musik Studio 

Nama : Lidya Surjanto 

Umur : 55 tahun 

(Manajer Purwacaraka Musik Studio Semarang) 

a). Bagaimanakah sejarah berdirinya sekolah Purwacaraka Musik Studio? 

Jawab : menurut  Lidya (manager purwacaraka cabang semarang) berkata bahwa 

Bapak Purwatjacara mengatakan : pada tahun 1988 di Indonesia baru sedikit 

lembaga yang berdiri dalam bidang musik school, padahal masyarakat Indonesia 

banyak yang berminat untuk mengembangkan kreativitas anak-anaknya agar lebih 

berkreasi dalam bidang musik dan berani tampil diatas panggung. Dengan kondisi 

itu, maka Bapak Purwatjaraka bertekad mendirikan yayasan musik school yang 

dinamakan Purwacaraka Musik Studio (PCMS), untuk dapat menampung peserta 

didik yang mau mengembangkan kemampuan bermusik agar lebih kreatif dan 

berani. 

b). Apa sajakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah Purwacaraka Musik 

Studio ? 

Jawab : ruang vokal (dalam ruangan terdapat keyboard untuk mengiringi murid, 

sound system, white board, mic, dvd player, kursi, kaca untuk pembelajaran 

artikulasi vocal), ruang piano (di dalamnya terdapat 1 buah baby piano, white 

board, metronome, kursi), ruang keyboard (di dalamnya terdapat 1 buah 
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keyboard, white board, kursi), ruang gitar elektrik (di dalamnya terdapat 2 buah 

gitar elektrik, ampli gitar 2 buah, metronome, kursi, stan part, white board, dvd 

player), ruang gitar classic (2 buah gitar classic, kursi, white board), ruang gitar 

bass (di dalamnya terdapat 1 buah bass elektrik, ampli bass 1 buah, metronome, 

kursi, stan part, white board, dvd player), ruang drum (terdapat 1 buah set drum 

lengkap, stan part, dvd player, white board, kursi), ruang biola (kursi, metronome, 

white board), ruang head manager, lobby, kamar mandi, mushola. 

c). Apa tujuan/ visi dan misi didirikannya sekolah Purwacaraka Musik Studio? 

Jawab : untuk menumbuhkembangkan anak-anak yang mau berkreasi dalam 

bermusik dan juga  melatih mental peserta didik agar berani berkekspresi di depan 

orang dan juga di panggung. 

2. Guru/ Staf Pengajar di sekolah Purwacaraka Musik Studio Ibu Wisma 

Nama : Wisma 

Umur : 26 tahun 

(Pengajar Vokal Musik Studio Semarang) 

a).  Bagaimana proses pembelajaran vokal di sekolah Purwacaraka Musik Studio? 

Jawab : pertama murid diajarkan untuk bisa mengucapkan artikulasi dengan benar 

( A – I – U – E – O ),setelah itu diajarkan vocalizing (dengan menggunakan sol mi 

sa si), setelah itu murid diberikan lagu yang sesuai dengan tingkatannya (great) 

nya, pada saat itu pula murid juga diajarkan cara mengungkapkan ekspresi dalam 

lagu tersebut. 

b). Metode apakah yang dipakai dalam pembelajaran vokal di sekolah Purwacaraka 

Musik Studio ? 
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      Jawab : metode yang digunakan adalah pendekatan individual, dengan adanya 

pendekatan individual, pengajar lebih bisa mengetahui kondisi mental dan juga 

pribadi anak, agar pada saat pembelajaran, siswa dapat diarahkan sebagaimana 

mestinya, dan juga siswa dapat dengan mudah memahami materi-materi yang 

diberikan oleh pengajar. 

c). Materi apakah yang disampaikan dalam pembelajaran vokal di sekolah 

Purwacaraka Musik Studio ? 

       Jawab : materi yang disampaikan berupa materi yang sudah ada di kurikulum dan 

juga pengembangan untuk materi prakteknya yaitu pembawaan lagu, ekspresi, 

performance dilakukan oleh pengajar. 

d). Media apakah yang digunakan dalam pembelajaran vokal di sekolah Purwacaraka 

Musik Studio ? 

 Jawab : dalam pembelajaran menggunakan keyboard untuk mengiringi pada saat 

vocalizing, pada saat mengiringi lagu menggunakan keyboard atau dvd player, 

untuk artikulasi menggunakan kaca, agar siswa dapat mengetahui pengucapan 

artikulasi dengan benar, begitu juga dengan praktek untuk berekspresi saat 

membawakan lagu, siswa juga harus menghadap ke kaca. 

e). Apa sajakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran vokal di 

sekolah purwa caraka studio musik ?  

Jawab : ruangan yang kedap suara dan juga berAC dengan berbagai kelengkapan 

yaitu keyboard, dvd player, kaca, mic, stan book, kursi, merupakan sarana dan 

prasarana yang sangat bagus untuk menunjang pembelajaran vocal di 

Purwacaraka Studio Musik. 
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f). Apa kesulitan anda saat mengajar vokal ? 

Jawab : kesulitan yang paling menonjol adalah ketika menghadapi murid yang 

mempunyai karakteristik anak autis, karena kebanyakan dari mereka tidak mau 

mempelajari materi-materi yang ada di buku, tetapi hanya sekedar berkeinginan 

untuk menyanyi tanpa teknik yang benar. 

g). Lagu apa saja yang digunakan saat pembelajaran ? 

Jawab :  

lagu anak : balonku, ambilkan bulan, paman datang, twinkle-twinkle, mother how 

are you today, andaikan aku punya sayap. 

lagu remaja : first love, broken fow, terimakasih cinta, karena cinta. 

lagu dewasa : autumn leaves, fly me to the moon, hurt, kaulah segalanya, stand up 

for love. 

3. Siswa yaitu Hafit 

Nama : Hafit 

Umur : 25 tahun 

(Siswa Vokal Musik Studio Semarang) 

a). Apakah alasan anda memilih les musik vokal di sekolah Purwacaraka Musik 

Studio ? 

Jawab : karena gurunya menurut saya mempunyai kemampuan yang bisa 

mendidik siswa agar lebih berkembang dalam berkreasi, bermusik dan bisa 

melatih kemampuan dalam berolah vokal, dan juga melatih siswa agar berani 

tampil di depan umum dengan kemampuan yang sudah dilatih. Alasan yang kedua 

karena tempatnya strategis dan juga nyaman, dan juga administrasinya relatif 
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murah. 

b) Sudah berapa lama anda belajar vokal ? 

Jawab : sembilan bulan. 

c) Apakah anda merasa cocok dengan metode yang diterapkan oleh para pengajar 

? 

Jawab : sangat cocok. 

d) Berapa kali anda berlatih vokal ? 

Jawab : dua kali dalam seminggu. 

B. Study Dokumentasi 

• Gambaran umum 

Jawab : Purwacaraka Musik Studio (PCMS) Semarang cabang Setiabudi terletak 

di Ruko Plaza Setiabudi Blok A5 Jalan Setiabudi No.119 Semarang. Lokasi 

PCMS setiabudi (ruko plaza setiabudi) terletak sangat strategis, yaitu di ruas jalan 

utama Setiabudi Semarang. Lokasi ini terletak ± 200m ke selatan dari patung kuda 

Undip. Berbatasan dengan Laundry Tuxedo sebelah kiri, dan bank BRI sebelah 

kanan. Lokasi yang sangat strategis ini akan menunjang bagi orang tua murid 

calon peserta didik, serta semua pihak yang ingin mengetahui letak dimana PCMS 

setiabudi berada. PCMS merupakan salah satu lembaga musik yang ada dikota 

Semarang sejak tahun 2006. Di PCMS membuka berbagai cabang kursus musik 

diantaranya (vocal,piano,gitar,drum,biola). Sistem yang digunakan adalah privat, 

dimana siswa dalam melakukan pembelajaran akan masuk satu per satu yang 

langsung berhadapan dengan guru pengajarnya. Di PCMS sendiri, setiap tahun 

ada ujian kenaikan great/tingkatan, dalam ujian tersebut yang menguji langsung 
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dari pusat yaitu Bapak Purwatjacaraka. Setelah mengikuti ujian, para peserta didik 

yang mengikutinya akan mendapatkan sertifikat dari lembaga musik Purwacaraka, 

dan beruntungnya sertifikat itu bisa untuk menambah poin pada saat pendaftaran 

sekolah untuk SD dan SMP. 

• Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran 

Jawab : ruang vocal (dalam ruangan terdapat keyboard untuk mengiringi murid, 

sound system, white board, mic, dvd player, kursi, kaca untuk pembelajaran 

artikulasi vocal), ruang piano (di dalamnya terdapat 1 buah baby piano, white 

board, metronome, kursi),  ruang keyboard (di dalamnya terdapat 1 buah 

keyboard, white board, kursi), ruang gitar elektrik (di dalamnya terdapat 2 buah 

gitar elektrik, ampli gitar 2 buah, metronome, kursi, stan part, white board, dvd 

player), ruang gitar classic (2 buah gitar classic, kursi, white board), ruang gitar 

bass (di dalamnya terdapat 1 buah bass elektrik, ampli bass 1 buah, metronome, 

kursi, stan part, white board, dvd player), ruang drum (terdapat 1 buah set drum 

lengkap, stan part, dvd player, white board, kursi), ruang biola (kursi, metronome, 

white board), ruang head manager, lobby, kamar mandi, mushola. 

• Lagu-lagu yang digunakan 

Jawab : 

lagu anak : balonku, ambilkan bulan, paman datang, twinkle-twinkle, mother how 

are you today, andaikan aku punya sayap. 

lagu remaja : first love, broken fow, terimakasih cinta, karena cinta. 

lagu dewasa : autumn leaves, fly me to the moon, hurt, kaulah segalanya, stand up 

for love. 
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• Gambar dokumentasi yang diambil saat penelitian. 

• Dokumentasi kegiatan yang sudah ada. 

• Dokumentasi/ video yang diambil saat penelitian. 

 


