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SARI

Saputro, Setyo Kurniawan, 2013. Peningkatan kompetensi Bermain Gitar
dengan Media Gambar pada Siswa Kelas VII-A SMP N 2 Banjarharjo Kabupaten
Brebes Tahun Ajaran 2011/2012. Pembimbing I Drs. Eko Raharjo, M.Hum. dan
Pembimbing II Drs. Suharto, S.Pd.
Proses pendidikan dilakukan dengan 2 cara; pendidikan formal dan non
formal (Sumarno,1997:208). Metode Pembelajaran Seni musik di SMP N 2
Banjarharjo menggunakan media gambar.Permasalahan penelitian ini adalah; (1)
bagaimana pembelajaran dengan media gambar dapat meningkatkan kemampuan
bermain gitar (2) apakah dengan media gambar dapat meningkatkan aktivitas
siswa (3) hambatan apa yang mempengaruhi proses pembelajaran gitar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan jenis
spiral kemmis dan Taggart dengan langkah (a) perijinan (b) observasi dan
wawancara (c) identifikasi masalah (d) merumuskan metode (e) menyusun
rencana penelitian (f) menyusun teknik pemantauan. Subjek penelitian adalah
SMP N 2 Banjarharjo. Variable penelitian terdiri: (1) input (2) proses (3) output.
Teknik pengumpulan data melalui (1) observasi (2) dokumentasi hasil belajar (3)
angket tentang hambatan dalam pembelajaran gitar. Teknis analisis data, data
yang diperoleh diolah dengan (1) pengecekan kelengkapan data (2) pentabulasian
data (3) analisis data.
Kesimpulannya adalah dalam pembelajaran gitar dari kondisi awal
pembelajaran pada siklus I sebagai berikut: (1) 40% siswa dengan nilai sangat
baik (2) 30% baik (3) 20% sedang (4) 10% kurang. Pada siklus II sebagai berikut:
(1) 40% sangat baik (2) 50% baik (3) 5% sedang (40) 5% kurang. Hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran gitar dengan media gambar dapat
meningkatkan kemampuan bermain gitar siswa SMP N 2 Banjarharjo sebesar
75%, perhatian dan efektifitas siswa meningkat 75%, hambatannya adalah
kurangnya alat musik gitar disekolah.
Saran peneliti adalah : (1) diharapkan agar guru seni musik SMP N 2
Banjarharjo berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mensosialisasikan
penggunaan media gambar kepada guru lain (2) guru dapat memilih metode yang
tepat (3) sekolah hendaknya mengupayakan sarana alat musik gitar yang
memadai.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara
makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Manusia diberi akal pikiran untuk
melakukan suatu tindakan, selain itu manusia juga memiliki cipta, rasa, karsa,
dan karya. Melalui kesenian manusia dapat mengekspresikan rasa serta ide yang
terlintas di pikirannya.
Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan SDM, sebab
pendidikan merupakan suatu wahana untuk membebaskan manusia dari
keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.
Sejak lahir manusia telah mendapatkan pendidikan yang dimulai dari
pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan ini sering disebut pendidikan
informal yang merupakan dasar bagi pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan di
lingkungan sekolah (formal) dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau non
formal.
Sekolah menengah pertama merupakan salah satu tempat menuntut ilmu.
Kurikulum

pendidikan dasar memuat program

kurikuler dan kegiatan

ekstrakurikuler digunakan sebagai rancangan dan pengaturan mengenai isi dan
bahasa pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan belajar
mengajar di SMP. Salah satu isi program kurikuler pendidikan SMP pada jenjang

1

2

kelas VII, VIII, dan IX adalah mata pelajaran seni budaya yang terdiri atas seni
rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater.
Fungsi mata pelajaran seni budaya adalah untuk mengembangkan sikap,
kemampuan kreativitas, kepekaan cita rasa, dan musikalitas. KTSP (Kurikulum
Tingkat

Satuan

Pendidikan)

tahun

2006,

sekolah

diperbolehkan

menyelenggarakan pelajaran seni budaya yang ada (seni musik dan seni rupa)
sesuai

dengan

guru

yang

tersedia.

Sekolah

diberi

kebebasan

dalam

mengembangkan materi pembelajaran. Siswa diberi kebebasan memilih seni yang
sesuai dengan minatnya. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pelajaran
seni budaya menurut standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus
diketahui anak. Secara garis besar pelajaran seni budaya dalam KTSP mencakup
dua aspek yaitu apresiasi dan kreasi. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan.
Tujuan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan
pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, standar
proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan,
pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan Standar
Nasional Pendidikan yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan
kurikulum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003)
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional

3

Pendidikan mengamanatkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh Satuan Pendidikan. Satuan
Pendidikan mengacu pada Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL),
dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP [Badan Standar Nasional
Pendidikan] (Tim Kurikulum Depdiknas, 2001:1).
Pelajaran Seni Budaya di Sekolah Menengah Pertama terdiri atas Seni
Rupa, Seni Musik, Seni Tari, dan Seni Teater. Seni Budaya dalam struktur dan
muatan KTSP termasuk kelompok mata pelajaran Estetika. Kelompok mata
pelajaran Estetika bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan
mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.
Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni
mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga
mampu

menikmati

dan

mensyukuri

hidup,

maupun

dalam

kehidupan

kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
Tujuan mata pelajaran Seni Budaya adalah mengembangkan apresiasi seni, daya
kreasi, dan kecintaan pada seni budaya nasional.
Pembelajaran seni musik bertitik tolok pada bunyi atau suara yang di
dalamnya terkandung unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik adalah melodi,
harmoni, irama, bentuk, dan ekspresi. Unsur-unsur tersebut merupakan sasaran
pokok yang dicapai dalam pelajaran.
Seni Musik adalah penanaman rasa musikalitas, mengembangkan sikap
dan kemampuan berkreasi, menghargai seni, dan meningkatkan kreativitas. Materi
yang diajarkan dalam pembelajaran seni musik berbentuk teori dan praktik.
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Seorang guru dituntut mampu menguasai materi yang diajarkan, menggunakan
metode yang tepat, mampu mengelola kelas, menggunakan media atau alat peraga
sesuai dengan materi, mampu menggunakan waktu yang tersedia dengan baik.
Selain guru, beberapa komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pembelajaran seni musik adalah (1) komponen siswa meliputi: minat, bakat,
intelegensi, motivasi, sikap, perasaan, keadaan psikis dan fisik, (2) penggunaan
kurikulum, (3) media atau alat peraga yang sesuai, (4) sarana dan prasarana.
Seni Musik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu
bagian dari mata pelajaran Seni Budaya. Salah satu pokok bahasan yang ada
dalam mata pelajaran seni musik adalah bermain gitar. Pembelajaran bermain
gitar yang direncanakan dengan baik oleh guru, akan berlangsung secara efektif
dan optimal. Fasilitas yang diberikan guru terhadap siswa dengan cara
memberikan perhatian, menggunakan metode pembelajaran yang efektif akan
mempermudah siswa dalam menerima dan memahami materi pelajaran.
Materi bermain gitar adalah salah satu materi praktik di Sekolah
Menengah Pertama (SMP), namun pada pelaksanaannya tidak semua guru
memberikan materi bermain gitar dengan metode praktik. Akan tetapi, guru hanya
memberikan teori pada pembelajaran materi ini. Hal ini membuat sebagian anak
menganggap materi tersebut membosankan dan akhirnya akan menganggap
materi bermain gitar sebagai materi yang sulit terutama bagi siswa perempuan.
Pembelajaran seni musik terutama materi bermain gitar di SMP Negeri 2
Banjarharjo belum terlaksana dengan baik di sekolah. Kelemahannya terletak
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pada cara guru mengajar. Umumnya kurang dalam variasi, kurang merangsang,
dan kurang pula dalam pelaksanaan praktik.
Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di SMP N 2 Banjarharjo
Kabupaten Brebes, khususnya kelas VIII-A masih menggunakan pendekatan
pembelajaran klasikal yaitu guru memberikan teori dan murid mencatat.
Pembelajaran dengan metode ini menyebabkan kurang mendapat perhatian dari
siswa dan cenderung membosankan, sehingga pembelajaran kurang bermakna dan
kurang berhasil dengan baik. Di sini, walaupun sudah menggunakan sistem
KTSP, tapi penerapannya belum 100%. Guru masih menuntun proses pemahaman
siswa terhadap materi yang disampaikan. Di samping itu, bahan pembelajaran
yang dikembangkan lebih banyak bersifat teoretis sehingga siswa kurang dapat
mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat
siswa.
Disadari sepenuhnya bahwa pembelajaran Seni Musik di SMP N 2
Banjarharjo khususnya aspek bermain gitar masih jauh dari harapan. Kenyataan
menunjukkan bahwa dalam pembelajaran seni musik, masih ada kelas yang masih
pasif dibandingkan kelas yang lain dengan pembelajaran yang sama, sehingga
rerata hasil belajar yang dicapai di kelas ini sangat rendah dibandingkan kelas
lain. Hal ini tentu saja menjadi kendala yang serius, mengingat semua peserta
didik harus mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang sama.
Penggunaan media gambar diambil peneliti untuk mengoptimalkan
kemampuan siswa dalam bermain gitar. Menurut Sudjana dan Rivai (2002:196)
dengan menggunakan benda-benda nyata atau makhluk hidup (real life material)
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dalam pengajaran sering kali paling baik, dalam menampilkan benda-benda nyata
tentang ukuran, suara, gerak-gerik, permukaan, bobot badan, bau serta
manfaatnya. Manfaat benda-benda nyata sebagai media pembelajaran yaitu: (1)
para siswa akan lebih banyak belajar; dan (2) siswa akan lebih terkesan dalam
pembelajaran. Penggunaan media gambar dalam penelitian ini diharapkan
menjadi alternatif dalam pembelajaran bermain gitar.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut.
1.

Bagaimana peningkatan kompetensi bermain gitar siswa kelas VIII-A
SMP N 2 Banjarharjo Kabupaten Brebes setelah diterapkan
penggunaan media gambar pada pembelajaran bermain gitar?

2.

Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIII-A SMP N 2
Banjarharjo Kabupaten Brebes dalam proses pembelajaran dikelas
setelah diterapkan penggunaan media gambar pada pembelajaran
bermain gitar?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu sebagai berikut.
1.

Mendeskripsi peningkatan kompetensi bermain gitar siswa kelas VIIIA SMP N 2 Banjarharjo Kabupaten Brebes setelah diterapkan
penggunaan media gambar pada pembelajaran bermain gitar.
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2.

Mendeskripsi perubahan perilaku

siswa kelas VIII-A SMP N 2

Banjarharjo Kabupaten Brebes dalam proses pembelajaran dikelas
setelah diterapkan penggunaan media gambar pada pembelajaran
bermain gitar
1.4 Manfaat Penelitian
Peneliti berharap dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh manfaat:
1.
1.1

Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pengembangan

teori pembelajaran, khususnya kompetensi bermain gitar.
1.2
bermain

Menambah khazanah telaah dalam bidang metode pembelajaran
gitar

hingga

dapat

memperbaiki

mutu

pendidikan

dan

mempertinggi interaksi belajar mengajar melalui penggunaan media
gambar.
2.
2.1

Manfaat Praktis
Bagi siswa; (1) untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar

bermain gitar siswa; (2) untuk memudahkan dalam pengembangan
kreativitas bermain gitar; (3) agar mempunyai variasi pengalaman belajar
melalui penggunaan media gambar; (4) untuk meningkatkan kemampuan
intelektual siswa.
2.2

Bagi guru; (1) sebagai upaya memperbaharui cara pembelajaran

bermain gitar; (2) sebagai upaya memotivasi siswa dalam kompetensi
bermain gitar; (3) sebagai upaya meningkatkan kualitas prestasi, khususnya
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pembelajaran seni musik; (4) sebagai upaya membimbing siswa untuk
berpikir sistematis dan logis.
2.3

Bagi

sekolah;

(1)

hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam memperkaya referensi
pembelajaran bermain gitar; (2) sebagai alternatif pembelajaran bermain
gitar; (3) sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk lebih
meningkatkan

dan

melengkapi

sarana

dan

prasarana

penunjang

peningkatan kompetensi bermain gitar siswa.
1.5 Sistematika Skripsi
Skripsi ini terbagi atas beberapa 4 bagian. Yaitu bab I Pendahuluan, bab II
Landasan Teoritis dan Hipotesis Tindakan, bab III Metode Penelitian, bab IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan bab V Penutup.
Bab I adalah Pendahuluan, terdiri atas; (1) Latar Belakang Masalah (2)
Rumusan Masalah (3) Tujuan Penelitian (4) Manfaat Penelitian (5) Sistematika
Skripsi.
Bab II adalah Landasan Teoritis dan Hipotesis Tindakan, terdiri atas; (1)
Bermain Gitar (2) Media pembelajaran (3) Kompetensi dan Konsep (4) Kerangka
Berfikir (5) Hipotesis Tindakan (6) Penelitian yang Relevan (7) Profil SMP N 2
Banjarharjo.
Bab III adalah Metode Penelitian, terdiri atas; (1) Subjek Penelitian (2)
Variabel Penelitian (3) Desain penelitian (4) Instrumen Penelitian (5) Teknik
Pengambilan Data(6) Teknik Analisis Data.
Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang Hasil
Penelitian dan penjelasannya.
Bab V adalah Penutup yang terditi atas Simpulan dan Saran.

BAB II
LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN

2.1 Bermain Gitar
2.1.1 Gitar
Menurut Derry (2008:1) Gitar adalah alat musik petik berdawai senar.
Gitar dapat menghasilkan melodi dan akor dalam jumlah dan variasi yang lebih
banyak dibandingkan dengan alat musik lain. Gitar disebut alat musik melodi
karena gitar dapat menghasilkan bunyi nada do, re, mi, fa, sol, la dan si. Gitar
disebut juga alat musik harmoni karena gitar dapat menghasilkan akor. Akor ialah
gabungan yang terdiri dari tiga nada atau lebih yang dibunyikan terdengar
harmonis.
Gitar dibedakan menjadi dua jenis yaitu gitar elektrik dan akustik. Gitar
elektrik adalah suara yang dihasilkan berasal dari getaran senar atau dawai
kemudian ditangkap oleh sebuah alat yang disebut pick up, yaitu sebuah alat
elektromagnet yang digunakan untuk mengubah energi fisik menjadi energi listrik
yang dihasilkan oleh senar gitar yang bergetar menjadi gelombang (energi) listrik,
kemudian digandakan oleh amplifier sebelum ke speaker dan ditransformasikan
kedalam bentuk gelombang suara
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2.1.2

Bagian-bagian Gitar
Gitar memiliki beberapa bagian yaitu sebagai berikut.
1.

Head (kepala)

2.

Nut (penumpu dawai)

3.

Tuning pegs (kunci penala)

4.

Neck (leher)

5.

Frets (ruas)

6.

Fingerboard (bidang tekan jari)

7.

Heel

8.

Body (badan)

9.

Soundboard ( papan suara)

10.

Soundhole (lubang suara)

11.

Bridge(jembatan)

Gambar 1
Bagian-bagian Gitar (sumber: http://google.com/gitarakustik)
Dari bagian-bagian gitar tersebut bagian terpenting gitar diantaranya head
atau kepala, fingerboard atau papan jari, dan body atau badan.
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2.1.3

Bermain Gitar
Untuk memainkan gitar tidak dituntut harus dengan gaya tertentu.

Semuanya terserah pada kemauan gitaris sendiri, bisa dengan posisi duduk atau
posisi berdiri. Yang terpenting dalam memainkan gitar adalah keharmonisan
dalam penggunaan jari tangan kanan dan jari tangan kiri. Jari tangan kanan
biasanya digunakan untuk memetik senar dan jari tangan kiri digunakan untuk
memijit atau menekan senar pada papan jari (finger-board).
Sikap dalam bermain gitar ada berdiri dan duduk. Untuk sikap bermain
gitar dalam belajar paling baik adalah dengan sikap duduk klasik. Petunjuk sikap
duduk dalam belajar bermain gitar adalah sebagai berikut. (Tim Abdi Guru:107)
1.

Letakan kaki kiri pada sebuah alas penyangga yang biasa disebut

foot stool, alat ini harus diarahkan betul-betul ke muka.
2.

Ketakan

gitar

pada

pangkal

kaki

kiri

tersebut

dengan

memperhatikan bahwa kedudukan gitar harus miring kurang lebih 30
derajat dari garis horizontal. Papan muka gitar menghadap lurus ke muka.
3.

Bagian dada dari tubuh kita haruslah bersentuhan dengan gitar

dengan tanpa menekan gitar tersebut. Untuk menghindarkan tegangan otot
yang tidak perlu.
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Gambar 2
Posisi Duduk (sumber: kesenian untuk smp kelas viii. Erlangga)
Selain posisi duduk, hal yang perlu diperhatikan dalam bermain adalah
posisi tangan kanan dan kiri. Menurut Tim Abdi Guru petunjuk posisi tangan
kanan dalam bermain gitar adalah;
1.

Luruskan seluruh jari dengan telapak tangan menghadap lantai dan

perhatikan jaraknya terhadap papan muka gitar, 10 cm.
2.

Lemaskan seluruh jari tersebut ke bawah dan arah jari melengkung.

3.

Dengan posisi diatas tadi, maka putarlah seluruh jari tersebut

sehingga menghadap papan muka dan menyentuh dawai.

Gambar 3
Posisi tangan kanan (sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
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4. Letakan posisi tangan dilihat bawah dan samping. Perhatikan jarak
pergelangan tangan dengan papan muka gitar.

Gambar 4
Jarak pergelangan tangan dengan papan muka gitar
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
Sedangkan gambar posisi tangan kiri dalam bermain gitar adalah sebagai
berikut;

Gambar 5
Posisi Tangan Kiri
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
Tim Abdi guru djuga menjelaskan bahwa alam bermain gitar ada variasi
Cara atau teknik nya sebagai berikut;
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a.

Apoyando (rest stroke)
Teknik memetik dawai dengan arah lurus sehingga menyentuh
dawai berikutnya. Ingat bahwa gerakan jari harus dimulai dari pangkal
ruasnya dan gerakan jari itu sendiri seolah-olah memukul dawai tersebut.
Hal ini perlu untuk menghasilkan suara yang mempunyai volume penuh.
Untuk sementara ini perlu ditekankan bahwa teknik apoyando ini
diperlukan untuk membunyikan nada-nada tunggal seperti tangga nada
(scale), bagian melodi, dan nada-nada yang memerlukan tekanan (aksen).
Dalam melatih beberapa latihan dibawah ini, perlu diingat bahwa jari-jari I
dan m digerakan secara bergantian dan usahakan tidak mengangkat jari
yang sudah memetik sebelum jari berikutnya bergerak dan menyentuh
dawai.

Gambar 6
Teknik Apoyando
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
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b.

Al Aire/Tirando (free stroke)
Teknik memetik dawai dengan arah yang melengkung sehingga
tidak menyentuh dawai berikutnya. Al Aire ini mempunyai dasar gerakan
yang sama dengan apoyando yang digunakan untuk membunyikan akor
arpeggio (broken chords).

Gambar 7
Al Aire/Tirando
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
2.1.4

Kode Jari Tangan
Menurut Tim Abdi Guru kode jari-jari tangan kanan untuk memetik senar

gitar ditunjukan dengan huruf yaitu: j (jempol), u (jari unjuk), t (jari tengah), m
(jari manis). Sedangkan untuk jari-jari tangan kiri yang dipakai untuk memencet
senar gitar ditunjukan dengan angka kecuali jempol yaitu 0 (tanpa pencet/senar
bebas), 1 (jari unjuk), 2 (jari tengah), 3 (jari manis), 4 (kelingking).

16

Gambar 8
Tanda-tanda Jari
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
Gitar mempunyai sebuah papan pencet yang terbagi atas 19 buah petak
yang masing masing dibatasi oleh lidi logam. Deretan petak diberi kode dengan
angka romawi yang dimulai dengan angka 0.
2.1.5

Akor
Akor adalah paduan beberapa nada apabila dimainkan bersamaan akan

terdengar harmonis. Dalam penyajiannya, akor dapat dimainkan secara bersama
(serentak) ataupun bergantian (arpegio). Paduan nada biasanya sebagai penyerta
melodi. Keterpaduan nada-nada dalam akor terlihat pada aransemen lagu dengan
banyak alat musik dan aransemen lagu untuk paduan suara. Nada-nada yang
berasal dari instrument musik atau berbagai jenis suara yang dibunyikan bersamasama akan membentuk suatu akor. (pusat perbukuan kemendiknas).
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Sedangkan Derry (2008:17) akor adalah beberapa nada yang dibunyikan
secara bersamaan yang berfungsi sebagai ritem atau pengiring lagu nada-nada
akor berasal dari tangga nada diatonis dengan jarak sebagai berikut.
a. Tangga Nada Diatonis Mayor
Re
Mi
Fa
Sol
1

1

1

b. Tangga Nada Diatonis Minor
Re
Mi
Fa
Sol

La

1

1

½

½

1

1

La

1

½

1

Si

Do
½

Si

Do
1

Sedangkan Pembentukan trinada pada tangga nada mayor adalah sebagai
berikut.

Gambar 9
Not Balok Pembentukan Trinada
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
2.1.5.1 Nama Akor Beserta Tingkatannya
Akor terdiri atas tingkatan-tingkatan. Tingkatan akor adalah sebagai
berikut.
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Tabel 1
Nama Akor beserta Tingkatannya
Tingkat Akor
I
II
III
IV
V
VI
VII

Nama
Tonika
Supertonika
Median
Subdominan
Dominan
Subdominan
Leading not

Paduan Suara
C-E-G
D-F-A
E-G-B
F-A-C
G-B-D
A-C-E
B-D-F

Keterangan
C mayor
d minor
e minor
F mayor
G mayor
A minor
B dimished

2.1.5.2 Simbol Akor
Simbol akor diperlukan dalam pembuatan aransemen musik atau lagu.
Dalam penulisannya, akor ditulis diatas melodi lagu. Dalam ilmu harmoni, simbol
akor dibedakan menjadi tiga macam, yaitu simbol angka, huruf dan gambar.
1) Simbol Angka
Simbol angka yang digunakan untuk menuliskan simbol akor adalah
jenis angka Romawi I sampai dengan VII. Akor dengan angka romawi
dibedakan menjadi dua, yaitu (a) akor mayor ditulis dengan angka
romawi besar (I, II, III, IV, V, Vi, VII) (b) akor minor ditulis dengan
angka romawi kecil (I, ii, iii, iv, v, vi, vii).
2) Simbol Huruf
Simbol huruf dibedakan menjadi dua macam (a) akor mayor ditulis
menggunakan huruf besar; (b) akor minor ditulis menggunakan huruf
kecil.
Tabel 2
Rangkaian Akor
Nada Dasar
C
D

dm
em

E
Fis

Rangkaian Akor
F
G7
G
Am

am
bm

Bes
C
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Es
F
G
A
Bes

fm
gm
am
bm
cm

G
A
B
Cis
D

As
Bes
C
D
Es

Bes m
Cm
Dm
Em
Fm

cm
dm
em
fis m
gm

Des
Es
F
G
As

3) Simbol Gambar
Simbol gambar ditulis menggunakan dua macam bentuk, yaitu bentuk
gambar dalam notasi balok dan bentuk gambar posisi jari pada
instrument harmonis.
2.1.5.3 Akor Balikan (inversi)
Permainan akor dalam mengiringi lagu tidak selalu dimainkan secara
bersama. Kadang akor tersebut dimainkan secara arpegio (berurutan). Permainan
arpegio sering dijumpai pada permainan alat musik gitar, harpa, piano dan siter.
Dalam penyajiannya, akor tidak selalu dari dasar. Akan tetapi, dapat dimulai dari
ters atau kwint. Berikut ini beberapa akor dasar dan kebalikannya.
Tabel 3
Akor Dasar dan Kebalikannya
Posisi Akor
Balikan I
Balikan II
Simbol Akor
Paduan Nada
I
C-E-G
E-G-C
G-C-E
II
D-F-A
F-A-D
A-D-F
III
E-G-B
G-B-E
B-E-G
IV
F-A-C
A-C-F
C-F-A
V
G-B-D
B-D-G
D-G-B
VI
A-C-E
C-E-A
E-A-C
VII
B-D-F
D-F-B
F-B-D
Didalam bentuk permainan musik, posisi jari pada alat musik harmonis
tidak selalu terikat pada bentuk akor,seperti teori, tepapi boleh dibalik dengan
memudahkan posisi jari berpindah dari akor yang satu ke akor yang lain tanpa
harus menggeser ketiga jari tersebut.
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2.1.5.4 Cara membaca akor

Gambar 10
Cara Membaca Akor
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)

2.1.5.5 Akor Dasar
a.

Akor Mayor (Major Chord)
Akor mayor adalah beberapa nada diatonis mayor yang dibunyikan secara
bersamaan. Nada-nada yang diambil dalam akor mayor adalah nada Do,
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Mi, Sol dari tangga nada diatonis mayor. Dari pengambilan nada-nada
tersebut kita dapat membuat akor mayor sendiri.

Gambar 11
Akor Mayor
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)

b.

Akor minor (Minor Chord)
Akor minor adalah beberapa nada diatonis minor yang dibunyikan secara
bersamaan. Nada yang diambil dalam akor minor adalah nada Do, Mi(b),
Sol yang berasal dari tangga nada diatonis minor. Mada Mi(b) adalah nada
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Mi yang nadanya diturunkan setengah (mol/b). dari pengambilan nada
tersebut kita dapat membuat akor minor sendiri.

Gambar 11
Akor Minor
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
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2.1.5.6 Variasi akor
a. Akor gantung mayor

Gambar 12
Akor Gantung Mayor
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
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b. Akor gantung minor

Gambar 13
Akor Gantung Minor
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
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c. Dominant Seventh Chord(…7)

Gambar 14
Dominant Seventh Chord(…7)
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)

26

d. Major Seventh Chord (M7)

Gambar 15
Major Seventh Chord (M7)
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)
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e. Minor Seventh Chord (m7)

Gambar 16
Minor Seventh Chord (m7)
(sumber: Derry. kiat termudah belajar bermain gitar)

28

Dalam pembelajaran gitar untuk mengiringi lagu yang sederhana dengan
menggunakan akor pokok yaitu akor I, IV, dan V dengan lagu yang berbirama 2/4
misalnya lagu pada hari minggu. Pada birama 2/4 setiap satu birama terdapat dua
ketuk, pada ketukan pertama beraksenatau bertekanan dan pada ketukan kedua
tidak bertekanan. Nada yang bertekanan atau beraksen bila dimainkan dengan
gitar adalah suara bas dengan petik sandar atau dengan teknik apoyando,
sedangkan nada yang tidak bertekanan dengan teknik jreng dengan teknik hindar
atau dengan teknik tirando, sehingga bila dimainkan dengan gitar akan terdengar
pola suara dung jreng, dung jreng dan seterusnya. Sengaja dalam pembelajaran
gitar pada siswa SMP N 2 Banjarharjo untuk dapat membangkitkan semangat dan
motifasi siswa diterapkan pada lagu – lagu sederhana, dengan lagu yang
berbirama 2/4 dan 3/4 , untuk selanjutnya siswa dapat mengembangkan sendiri
dengan musik atau lagu yang sesuai perkembangan dan keinginan.
2.2 Media Pembelajaran
2.2.1

Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti

’tengah’, ’perantara’ atau ’pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah
perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach
&Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah
manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa
mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus,
pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat
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grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun
kembali informasi visual dan verbal.
Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur
pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002: 137). Sedangkan
pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk
hidup belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 17). Jadi, media
pembelajaran adalah media yang digunakan pada proses pembelajaran sebagai
penyalur pesan antara guru dan siswa agar tujuan pengajaran tercapai. Media
pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Penggunaan media
mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu media juga
harus merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan
rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan siswa dalam
memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong siswa untuk melakukan
praktik-praktik dengan benar.
2.2.2

Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran
Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah

memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran
akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara khusus ada beberapa manfaat media
yang lebih rinci. Kemp dan Dayton (dalam Depdiknas, 2003) mengidentifikasikan
beberapa manfaat media dalam pembelajaran yaitu:
1.

Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan.

2.

Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik.

3.

Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.

4.

Efisiensi dalam waktu dan tenaga.
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5.

Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

6.

Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja
dan kapan saja.

7.

Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan
proses belajar.

8.

Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif

Fungsi media pembelajaran antara lain:
1.

Menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar.

2.

Melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar
mengajar.

3.

Mendorong motivasi belajar.

4.

Menambah variasi dalam penyajian materi.

5.

Menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan.

6.

Memungkinkan siswa memilih kegiatan belajar sesuai dengan
kemampuan, bakat dan minatnya.

7.

Mudah dicerna dan tahan lama dalam menyerap pesan-pesan
(informasinya sangat membekas dan tidak mudah lupa) (Rohani,
1997: 9).

2.2.3

Ciri-Ciri Media Pembelajaran
Gerlach & Ely (1971:241) mengemukakan tiga ciri media yang merupakan

petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh
media yang mungkin guru tidak mampu (atau kurang efisien) melakukannya.
1. Ciri Fiksatif (Fixative Property)
Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan,
melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan ciri
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fiksatif, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang
terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu.
2. Ciri Manipulatif (Manipulative Property)
Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media
memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari
dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan
teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Suatu kejadian dapat
dipercepat dan dapat juga diperlambat pada saat menayangkan kembali
hasil suatu rekaman video.
3. Ciri Distributif (Distributive Property)
Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian
ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut
disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang
relatif sama mengenai kejadian itu.
2.2.4

Klasifikasi dan Karakteristik Media Pembelajaran
Klasifikasi Menurut Gerlach dibagi menjadi 5 (lima) kategori umum

menurut sifat benda, yaitu:
1.

Benda-benda asli dan manusia

2.

gambar-gambar dan gambar yang disorotkan

3.

Benda-benda yang didengar

4.

Benda-benda cetakan

5.

Benda-benda yang dipamerkan (Rohani:1997)

Menurut Arsyad (2002:3) media dalam proses belajar mengajar cenderung
diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap,
memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Peranan media

32

sangat penting dalam pembelajaran karena dengan media pembelajaran akan lebih
menyenangkan. Ada bermacam-macam jenis media yang dapat digunakan.
Begitu pula dalam pembelajaran bermain gitar. Akan tetapi, belum tentu
suatu media cocok digunakan dalam materi tertentu. Oleh karena itu, dalam
pembelajaran gitar, peneliti menggunakan media gambar sebagai pendukung
metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain
gitar. Gambar adalah media yang sering dipergunakan dimana-mana. Gambar
juga merupakan salah satu jenis bahasa yang memungkinkan terjadinya
komunikasi dan bahasa yang diekspresikan melalui tanda atau symbol. Gambar
merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dimana-mana.
Rohani (1997:76) menjelaskan bahwa gambar dapat membantu guru
dalam mencapai tujuan instuksional, karena gambar termasuk media yang mudah
dan murah serta besar artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran. Karena
gambar, pengalaman dan pengertian peserta didik jadi lebih luas, lebih jelas dan
tidak mudah dilupakan, serta lebih konkret dalam ingatan dan asosiasi peserta
didik.
Gambar sangat penting digunakan dalam usaha memperjelas pengertian
pada siswa. Sehingga dengan menggunakan gambar peserta didik dapat lebih
memperhatikan terhadap benda-benda/hal-hal yang belum pernah dilihatnya yang
berkaitan dengan pembelajaran.
Sejalan dengan pendapat Pribadi dan Dewi, Sudjana dan Rifai (2007:7071) menjelaskan bahwa gambar fotografi secara luas dapat diperoleh dari berbagai

33

sumber misalnya dari surat kabar, majalah, brosur, dan buku-buku. Gambar
fotografi termasuk kepada gambar tetap yang terdiri dari dua kelompok, yaitu
pertama flat opaque picture/ gambar daftar tidak tembus pandang. Kedua adalah
transparent picture/gambar tembus pandang.
Gambar dapat digunakan untuk tujuan pengajaran individual, kelompok
kecil, dan untuk kelompok besar. Media gambar membantu guru dalam mencapai
tujuan instruksional karena gambar termasuk media yang mudah dan murah, serta
besar artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran. Pengalaman dan pengertian
siswa menjadi lebih luas, lebih jelas, tidak mudah dilupakan, dan Lebih konkret
dalam ingatan dan asosiasi siswa.
Pada dasarnya media gambar adalah tiruan kehidupan, gambar ada
berbagai macam yang berisi pemandangan, keadaan seseorang, dan keadaan suatu
tempat ataupun objek tertentu. Semua hal tersebut tetap memperlihatkan suasana
atau sesuatu tertentu. Media gambar dalam proses instruksional, yaitu untuk
penyampaian dan penjelasan mengenai informasi, pesan, ide, atau sebagainya
tanpa banyak menggunakan bahasa-bahasa verbal, tetapi lebih memberi kesan
Dalam penelitian ini, peneliti memilih media gambar yang difokuskan lagi
berupa gambar situasi, yaitu sebuah gambar dimana menggambarkan posisi atau
suasana orang yang sedang memainkan alat musik berupa gitar yang benar
sebagai metode pembelajaran yang digunakan oleh peneliti. Gambar membantu
siswa dalam meniru atau mempraktikan cara memainkan alat musik secara benar
sehingga mempermudah siswa dalam mendalami materi bermain gitar.
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2.3 Kompetensi dan Konsep
Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan nilai
dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dalam hal
ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang
dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat
melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan,
sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat
melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.
Dalam

kurikulum

kompetensi

sebagai

tujuan

pembelajaran

itu

dideskripsikan secara eksplisit, sehingga dijadikan standart dalam pencapaian
tujuan kurikulum. Baik guru maupun siswa perlu memahami kompetensi yang
harus dicapai dalam proses pembelajaran. Pemahaman ini diperlukan dalam
merencanakan strategi dan indicator keberhasilan.
Ada beberapa aspek didalam kompetensi sebagai tujuan, antara lain:
1.

Pengetahuan yaitu kemampuan dalam bidang kognitif

2.

Pemahaman yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap
individu

3.

Kemahiran

4.

Nilai yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik
tentang tugas yang dibebankan kepadanya

5.

Sikap yaitu pandangan individu terhadap sesuatu

6.

Minat yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu
perbuatan
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Sesuai aspek diatas maka tampak bahwa kompetensi sebagai tujuan dalam
kurikulum yang bersifat kompleks artinya kurikulum berdasarkan kompetensi
bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman kecakapan, nilai,
sikap dan minat siswa agar mereka dapat melakukan sesuatu dalam bentuk
kemahiran disertai tanggung jawab. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai
dalam kompetensi ini bukanlah hanya sekedar pemahaman akan materi pelajaran,
akan tetapi bagaimana pemahaman dan penguasaan materi itu dapat
mempengaruhi cara bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

2.4 Kerangka Berfikir

GURU
SEBAGAI
FASILITATOR

PEMBELAJARAN
MENGGUNAKAN VARIASI
MEDIA GAMBAR

MENYENANGKAN,
SISWA LEBIH
TERTARIK, ANTUSIAS
DI KELAS

HASIL LEBIH
MAKSIMAL

Bagan 1
kerangka berfikir

PEMBELAJARAN
KONVENSIONAL
ATAU CERAMAH

MEMBOSANKAN,
HASIL KURANG
MAKSIMAL

36

2.5 Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
media gambar dapat meningkatkan kompetensi bermain gitar siswa dan dapat
mengubah perilaku siswa kearah positif.
2.6 Penelitian yang Relevan
Penelitian tanpa meninjau terlebih dahulu pada penelitian sebelumnya,
sangatlah jarang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada
penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.
Peninjauan pada penelitian lain sangat penting dilakukan, sebab untuk mengetahui
relevansi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan datang.
Upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bermain gitar masih
menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini
merupakan penelitian lanjutan demi melengkapi penelitian sebelumnya.
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara
lain Fetiningrum (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan
Kemampuan Mengungkapkan Kembali Isi Cerita Melalui Media Panggung
Boneka pada Siswa Kelas B Taman Kanak-kanak Kemala Bhayangkari 22
Kabupaten Batang, menyatakan bahwa media panggung boneka dapat
meningkatkan kompetensi mengungkapkan kembali cerita pada siswa kelas B TK
Kemla Bhayangkari 22 Kabupaten Batang. Hal ini dapat dilihat dari perolehan
rata-rata nilai pada siklus I yang mengalami peningkatan pada siklus II. Adanya
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perubahan perilaku siswa pada siklus I dan siklus II yang bersifat positif. Siswa
sudah tidak merasa takut ataupun malu lagi untuk bercerita di depan kelas.
Pemahaman siswa terhadap isi cerita menjadi lebih baik karena mereka dapat
melihat secara langsung objek yang dijadikan tokoh dalam cerita sehingga ketika
diminta untuk mengungkapkan kembali isi cerita, siswa tidak terlalu kesulitan.
Seluruh siswa menyukai media panggung boneka yang digunakan sebagai media
dalam kegiatan belajar mereka.
Penelitian yang dilakukan Fetiningrum (2005) berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan peneliti. Hubungan tersebut tercermin dari adanya
kesamaan media yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan media objek
langsung, namun terdapat perbedaan media yang digunakan. Ia menggunakan
media panggung boneka untuk meningkatkan kompetensi berbicara, sementara
peneliti menggunakan beberapa media yaitu media gitar, media gambar, media
power point, dan media LCD untuk meningkatkan kemampuan bermain gitar.
Penelitian mengenai penggunaan media juga dilakukan oleh Rahayu
(2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kompetensi Menulis
Petunjuk Melalui the Real Things Media dengan Pendekatan PAKEM pada Siswa
Kelas VIII-E SMPN 1 Kersana Kabupaten Brebes tahun Ajaran 2006/2007,
menyimpulkan bahwa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi
menulis petunjuk dengan menggunakan the real things media. Skor rata-rata kelas
pada siklus I sebesar 68,99. Pada siklus II meningkat sebesar 10,20% menjadi
79,19. Peningkatan kompetensi menulis petunjuk dengan menggunakan the real
things media ini diikuti pula dengan perubahan perilaku siswa dari perilaku
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negatif berubah menjadi perilaku positif.
Hubungan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dengan penelitian yang
dilakukan peneliti adalah adanya kesamaan penggunaan media dalam penelitian
ini. Tapi media yang digunakan berbeda. Rahayu menggunakan media bendabenda nyata (the real things media), sementara peneliti menggunakan media gitar,
media gambar, media power point, dan media LCD untuk meningkatkan
kemampuan bermain gitar.
Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat ditarik simpulan bahwa
penggunaan media gambar dalam materi pembelajaran bermain gitar, mempunyai
kedudukan sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Penelitian tindakan kelas ini memfokuskan pada kompetensi bermain gitar
siswa kelas VIII-A dengan menggunakan media gambar.
2.7 Profil SMP Negeri 2 Banjarharjo
1. Nama Sekolah
Alamat Jalan/Kec./Kab

: SMP Negeri 2 Banjarharjo
: Pramuka No. 2 kec. Banjarharjo kab.
Brebes

No Telp.

: (0283) 889479

2. Nama Yayasan (bagi swasta) : Alamat Yayasan & No. Tlp : 3. Nama Kepala Sekolah
Nip

: Muslimah, S.Pd.M.Pd.
: 19540201 198011 2 003
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4. Kategori Sekolah

: Reguler

5. Tahun Didirikan/Th Beroprasi: 1964 / 1979
6. Kepemilikan Tanah

: Milik Pemerintah

a. Luas tanah/status

: 5080 m² / hak milik

b. Luas Bangunan

: 1934 m²

7. No Rekening Sekolah (Rutin): 11260384 atas nama SMP Negeri 2
Banjarharjo Bank BPD Jateng Cabang/Unit Ketanggungan.
VISI
Unggul dalam mutu, Mulia dalam prilaku.
MISI
Meningkatkan kualitas dan intensitas belajar mengajar untuk mencapai
hasil yang optimal.
Membangun siswa menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab,
bisa menghargai dirinya sendiri.
Mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, sehingga menjadi suatu
keahlian yang dapat di andalkan.
Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya bangsa.
Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk berprestasi di bidang
olah raga.
Membangun kesadaran para siswa untuk bisa menghormati, menghargai
dan menolongsesamanya, baik di lingkungan sekolah maupun dalam
lingkungan masyarakat.
Meningkatkan dan mencapai target sekolah tipe A.
Menciptakan para lulusan yang bermutu, berbudi luhur danberakhlak
mulia sehingga menjadi teladan masyarakat.
Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan indah.
PRESTASI
Lomba siswa teladan tahun 2010 peringkat 2 putra
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Lomba siswa teladan tahun 2011 peringkat 4 putri
Juara 3 LT III tk kab. Brebes tahun 2003 ( pramuka )
Juara 1 tenis meja putri pada POPDA tk Kab. Brebes th. 2010

Tabel 4
Data siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir
Jml
Tahun

Pendafta

Pelajar

r (calon

an

siswa
baru)

2007/2
008
2008/2
009
2010/2
011
2011/2
012

Kelas I

Jml.
Siswa

Kelas II

Jml.
Romb
el

Jml.
Siswa

Jml.
Romb
el

Kelas III

Jml.

Jml.

Siswa

Rombel

Jumlah (Kls
I+II+III)

Siswa

Rom
bel

378

275

6

243

6

218

6

736

353

299

7

274

7

243

6

816

387

305

8

294

7

270

7

869

22

348

326

8

322

8

288

7

936

23
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Tabel 5
Data Ruang Kelas
Jumlah ruang kelas asli (d)
Ukuran

Ukuran

Ukuran

Jumlah

7x9
m2

> 63 m2

< 63 m2

(d)

(b)

(c)

=
(a+b+c)

1

-

23

(a)
R.Kls

22

Jumlah ruang
lainnya yang
digunakan
untuk r. kelas

Jumlah
ruang yang
digunakan u.
R. kelas

(e)

(f) = (d+e)

23

Tabel 6
Data Ruang Lainnya
Jenis ruangan

Jumlah
(buah)

1.Perpustakaan

1

Ukuran(m)

7x9

Jenis

Jumlah

Ukuran

ruangan

(buah)

(m)

1

7x9

1

3x4

1

7 x 11

4.Lab.
Bahasa

2.Lab. IPA

1

9 x 11

5. Asrama
Guru

3.Keterampilan

-

-

6. Lab Kom

Tabel 7
Data Guru
Jumlah Guru / Staf

Bagi SMP Negeri

Bagi SMP Swasta

Keterangan

22

-

-

Guru Honor Sekolah

-

-

-

Guru Honor Sekolah

18

-

-

Staf Tata Usaha

15

-

-

Guru Tetap (PNS )
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Nama–nama guru SMP N 2 Banjarharjo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Drs. Martono
Muslimah, S.Pd. M.Pd.
Bambang Ribowo, S.Pd.
Juanda, S.Pd.
Siswaningrum, M.Pd.
Olifah
Sri Budi, S.Pd.
Regiyanta, S.Pd.
Rukiyem, S.Pd.
Yanti, S.Pd.
Enung Rochaetin, S.Pd.
Kusnadi, S.Pd.
Dra. Yunianti Munigar
Trisno, S.Pd.
Basuki Suprobo, S.Pd.
Wasilah, S.Pd.
Rahayu Martaningsih, S.Pd.
Neneng Sulastri, S.Pd.
Abi Imam Tohidi, S.Pd.I
Ari Trisnanto, S.Pd.
Ali Said Alwasi, S.Pd.
Warsono
Wurti, S.Pd.
Mulyono
Rokhidah, S.Ag.
Sri Herowati, S.Pd.
A. Fauzan, S.Pd.
Ani yunani, S.Pd.
Kuswiasih, S.Pd.
Siti Nurlaela, S.Sos.I
Widio Tanoko, A.Md.
Deni Kurnia R., S.Pd.
Herlina, S.Pd.
Mita Atminingsih, S.Pd.
Nurul Fauzi, S.Pd.I
Amay Lesmana, S.Pd.
Susi Megawati
Gigih Anggriawan, S.Pd.
Kardono, S.Pd.
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Profil Guru Seni Musik SMP N 2 Banjarharjo
Nama

: Mita Atminingsih, S.Pd.

TTL

: Purwodadi, 24 Maret 1985

NIP

:-

Jurusan

: Sendratasik

Prodi

: Pendidikan Seni Tari UNNES

Th.Lulus

: 2007

TMT

: Juni 2009

Guru Mapel

: Seni Budaya

Jam Mengajar : 30 jam
E-mail

: mita.atminingsih@facebook.com

Alamat rumah : Kompleks PG (pabrik gula), kec. Kersana kab. Brebes
Daftar nama guru SMP N 2 Banjarharjo;

Foto 1
SMP N 2 Banjarharjo Tampak Depan
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2013)

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini yaitu kompetensi bermain gitar siswa kelas

VIII-A SMP N 2 Banjarharjo Kabupaten Brebes tahun ajaran 2011/2012. Kelas
VIII-A terdiri atas 40 siswa yaitu 20 orang siswa laki-laki dan 20 orang siswa
perempuan.
Peneliti memilih kompetensi bermain gitar siswa kelas VIII-A sebagai
subjek penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa apabila dibandingkan
dengan kelas lain, yaitu kelas VIII-B, C, D, E, F, G, dan kelas VIII-H, kompetensi
bermain gitar tergolong masih rendah. Sebagian besar siswa kelas VIII-A masih
belum mampu bermain gitar dengan baik. Siswa kelas tersebut acuh tak acuh,
suka membuat gaduh, dan tidak berpartisipasi secara aktif saat proses
pembelajaran yang dilakukan.
3.2 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel peningkatan kompetensi
bermain gitar dan variabel media gambar.
3.2.1

Variabel Peningkatan Kemampuan Bermain Gitar
Variabel kemampuan bermain gitar merupakan kompetensi siswa dalam

kompetensi dasar mengaransir secara sederhana lagu etnik nusantara. Hasil yang

44

45

ditargetkan yaitu siswa mampu mengaransir secara sederhana lagu daerah dan
mampu memainkan lagu tradisional tersebut dengan menggunakan alat musik
gitar. Kompetensi siswa dalam bermain gitar akan terlihat dalam aspek-aspek
sebagai berikut, yaitu mengenal bagian-bagian alat musik gitar, memahami nada
dasar gitar, memberikan rangkaian gerak akor yang sesuai dengan lagu daerah,
membuat variasi pola irama/pengiring, membuat variasi nada-nada melodi,
mengaransir secara sederhana lagu daerah, dan memainkan lagu daerah dengan
menggunakan alat musik gitar. Dalam penelitian tindakan kelas ini, siswa
dikatakan berhasil dalam pembelajaran bermain gitar apabila telah mencapai nilai
ketuntasan belajar sebesar 70.
3.2.2

Variabel Penggunaan Media Gambar
Pembelajaran kooperatif dan interaktif yang bertujuan untuk menggali

kreativitas siswa dengan menggunakan berbagai alat bantu dan lingkungan
sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan,
dan cocok bagi siswa. Penggunaan media gambar melalui LCD dengan alat musik
gitar merupakan alternatif pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan
siswa akan mendapat pengetahuan dan pengalaman yang utuh, lengkap, dan
langsung. Siswa dapat memainkan alat musik gitar yang diperolehnya lewat
leraning by doing di kelas, sehingga kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam
bermain gitar dapat diminimalisir.
Penggunaan media gambar melalui LCD dengan alat musik gitar merupakan
media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu
dalam KD mengaransir secara sederhana lagu etnik nusantara. Untuk dapat belajar
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bermain gitar dengan baik, dibutuhkan suatu pembelajaran yang lebih merangsang
siswa, materi lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dipraktikan siswa secara
riil.
3.3 Desain Penelitian
Penelitian terhadap pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan media
gambar melalui LCD dengan alat musik gitar merupakan penelitian tindakan
kelas (PTK). PTK merupakan bentuk penelitian yang dilakukan oleh pelaku
tindakan memperbaiki kondisi pembelajaran. Oleh karena itu, dengan PTK
diharapkan kualitas pembelajarandapat berhasil dengan baik.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan atas empat tahap, yakni tahap
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.

Siklus 1

Perencanaan

Refleksi

Observasi

Perencanaan
ulang

Tindakan

Siklus 2

Bagan 2 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Terdapat dua siklus pada PTK ini. Siklus I dipakai sebagai dasar perbaikan
tindakan pada siklus II. Sedangkan siklus II bertujuan untuk mengetahui
peningkatan hasil yang diperoleh siswa setelah dilakukan perbaikan yang
didasarkan pada refleksi siklus I.
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3.2.1

Proses Pelaksanaan Tindakan Siklus I

3.2.1.1 Perencanaan
Pada tahap perencanaan dilakukan persiapan pembelajaran bermain gitar.
Langkah-lankah

yang dilakukan adalah menyusun

rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pada tahap ini selain
menyusun rencana pembelajaran juga membuat instrument tes dan nontes.
Instrumen tes berupa perangkat tes, yaitu tes uji praktik kerja dan pedoman
penilaian. Instrument nontes berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentsi
foto.
3.2.1.2 Tindakan
Tindakan merupakan pelaksanaan terhadap perencanaan pembelajaran
yang telah dipersiapkan. Dalam tindakan ini, dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut.
a. Kegiatan Pendahuluan
Apresiasi dan motivasi :
Tanya jawab sambil menjelaskan pokok materi yang akan dibahas.
b. Kegiatan Inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
1. memberikan penjelasan tentang pembelajaran bermain gitar dengan
menggunakan media gambar kepada siswa.
2. menjelaskan tentang bagian-bagian gitar
3. menjelaskan tentang sikap bermain gitar
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4. Guru menjelaskan tentang kode jari tangan dan nada-nada dalam gitar
5. Guru memberikan penjelasan tentang akor dan teknik dalam mengiringi
pola lagu yang berbirama 2/4 dan 3/4 dengan menggunakan akor pokok
6. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memainkan lagu
mengikuti instruksi yang terdapat dalam media gambar.
7. Mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada siklus I dalam praktek
bermain gitar dengan lagu-lagu sederhana.
8. Menyanyikan lagu “Suwe Ora Jamu” bersama-sama.
9. Mengaplikasikan unsur-unsur musik ke dalam lagu “Suwe Ora jamu,”
seperti memberikan rangkaian gerak akor yang sesuai, membuat variasi
pola irama/pengiring, dan memainkan variasi nada-nada melodi..
10. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di depan kelas.
 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
1. Berdiskusi kelompok untuk membuat aransir sederhana terhadap
lagu“Suwe Ora Jamu.”
2. memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival,
serta produk yang dihasilkan;
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
1. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
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2. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta
didik melalui berbagai sumber,
3. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan,
4. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
1) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan
menggunakan bahasa yang baku dan benar;
2) membantu menyelesaikan masalah;
3) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil
eksplorasi;
4) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
5) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum
berpartisipasi aktif.
c. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
1.

bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/simpulan

pelajaran;
2.

melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
3.

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
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4.

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran

remidi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas
baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar
peserta didik;
5.

Menanyakan kepada siswa bagaimana tanggapan dan perasaannya

bisa menyusun/ membuat karya aransemen sendiri.
6.

Membuat simpulan hasil lagu yang telah diaransir.

3.2.1.3 Observasi
Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa
selama pembelajaran berlangsung dan respon siswa terhadap pembelajaran yang
ada. Pengamatan dilakukan dengan mengambil data, baik tes maupun nontes.
Data tes dilakukan sebanyak satu kali yaitu pada akhir pembelajaran. Data pretes
diambil dari nilai harian guru mapel seni budaya pada kelas VIII-A. hasil kedua
tes tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pembelajaran serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil pada perbaikan
siklus II.
Sementara itu, data nontes diambil pada saat pembelajaran berlangsung
dan setelah pembelajaran berakhir. Observasi (lembar observasi) dan dokumentasi
(foto) dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung. Pengambilan gambar
(dokumentasi) dilakukan saat awal pembelajaran yaitu guru melakukan stimulusrespon terhadap siswa, saat siswa mengamati gambar, saat siswa mempraktikan
secara langsung bermain gitar, dan saat dilakukan wawancara.
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Jurnal dilakukan setelah pembelajaran selesai dan diisi oleh siswa serta
guru. Wawancara dilakukan pada saat setelah pembelajaran berlangsung dan
setelah diketahui nilai yang diperoleh siswa. Hal ini untuk menentukan siswa yang
akan diwawancarai yaitu siswa yang memperoleh nilai paling tinggi, sedang, dan
rendah.
3.2.1.4 Refleksi
Setelah proses tindakan siklus I berakhir, peneliti melakukan analisis
mengenai hasil tes perbuatan, observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar kompetensi
bermain gitar siswa, bagaimana sikap siswa selama mengikuti pembelajaran, dan
kendala apa saja yang ditemui guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran
tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang meliputi: (1)
pengungkapan sikap siswa dalam KBM, (2) kompetensi bermain gitar siswa pada
siklus I, dan (3) pengungkapan tindakan-tindakan yang telah dilakukan guru
selama mengajar.
Hasil yang diperoleh pada siklus I digunakan sebagai dasar perbaikan pada
siklus II. Hal-hal yang sudah baik dan mendukung pembelajaran bermain gitar
pada siklus I harus dipertahankan dan ditingkatkan pada siklus II. Sementara itu,
kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklusI harus diperbaiki pada siklus II.
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3.2.2

Rencana Proses Pelaksanaan Tindakan Siklus II

3.2.2.1 Perencanaan
Pada tahap perencanaan dalam siklus II ini dilakukan penyusunan
perbaikan dan penyempurnaan rencana pembelajaran. Kekurangan-kekurangan
yang ada pada siklus I diperbaiki pada siklus II. Selain itu, peneliti juga kembali
menyiapkan pedoman penilaian yang berupa tes dan nontes yang sudah
diperbaiki.
3.2.2.2 Tindakan
Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan tindakan siklus I. Guru
menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam bermain gitar.
Guru juga memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa agar pelaksanaan
kegiatan bermain gitar pada siklus II menjadi lebih baik. Adapun langkah-langkah
yang dilakukan dalam siklus II ini adalah sebagai berikut.
a. Kegiatan Pendahuluan
Apresiasi dan motivasi :
Tanya jawab tentang pokok materi yang telah dibahas pada pertemuan
sebelumnya.
b. Kegiatan Inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
1. memberikan penjelasan tentang pembelajaran bermain gitar dengan
menggunakan media gambar kepada siswa.
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2. Guru memberikan penjelasan tentang akor dan teknik dalam mengiringi
pola lagu yang berbirama 2/4 dan 3/4 dengan menggunakan akor pokok
3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memainkan lagu mengikuti
instruksi yang terdapat dalam media gambar.
4. Mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada siklus I dalam praktik bermain
gitar dengan lagu-lagu sederhana.
5. Mengaplikasikan unsur-unsur musik ke dalam lagu “Gundul-gundul
Pacul,” seperti memberikan rangkaian gerak akor yang sesuai, membuat
variasi pola irama/pengiring, dan memainkan variasi nada-nada melodi..
6. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di depan kelas.
 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
1. Berdiskusi kelompok untuk membuat aransir sederhana terhadap
lagu“Gundul-gundul Pacul”.
2. Memfasilitasi peserta didik melakukan unjuk kerja di depan kelas.
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
2. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta
didik melalui berbagai sumber,
3. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan,
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4. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
1. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan
menggunakan bahasa yang baku dan benar;
2. membantu menyelesaikan masalah;
3. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil
eksplorasi;
4. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
5. memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum
berpartisipasi aktif.
c. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
1. bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/simpulan
pelajaran;
2. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi,
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta
didik;
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5. Menanyakan kepada siswa bagaimana tanggapan dan perasaannya bisa
menyusun/ membuat karya aransemen sendiri.
6. Membuat simpulan hasil lagu yang telah diaransir.
3.3.2.3 Observasi
Observasi dilakukan terhadap perubahan hasil belajar, perubahan perilaku,
dan sikap siswa dalam proses belajar mengajar. Pengambilan data dilakukan
dengan tes dan nontes. Tes dilakukan saat pembelajaran bermain gitar
berlangsung. Sementara itu, data nontes dilakukan dengan menggunakan jurnal,
wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi foto.
Pengamatan atau observasi dilakukan saat pembelajaran bermain gitar
berlangsung. Peneliti dibantu oleh seorang rekan unti tingkah laku siswa selama
pembelajaran berlangsung. Catatan harian yang berupa jurnal diberikan kepada
siswa dan mengisi jurnal setelah pembelajaran bermain gitar berakhir. Sementara
itu, peneliti juga mengisi jurnal guru yang telah disediakan.
Observasi dan dokumentasi dilaksanakan pada saat pembelajaran
berlangsung.

Pengambilan

gambar

(dokumentasi)

dilakukan

saat

awal

pembelajaran berlangsung yaitu ketika guru melakukan stimulus-respon terhadap
siswa, saat siswa mengamati gambar, saat siswa melakukan interaksi dengan gitar,
saat siswa melakukan aktivitas mempraktikan secara langsung bermain gitar, dan
saat dilakukan wawancara.
Jurnal dilaksanakan setelah pembelajaran selesai dan diisi oleh siswa serta
guru. Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung dan setelah
diketahui nilai yang diperoleh siswa. Hal ini dilakukan untuk menentukan siswa
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yang akan diwawancarai yaitu siswa yang memperoleh nilai paling tinggi, sedang,
dan rendah.
3.3.2.4 Refleksi
Akhir tindakan siklus II ini dilakukan analisis hasil tes perbuatan, jurnal,
wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi berupa foto. Hasil analisis
tersebut digunakan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dijumpai guru
pada siklus II, bagaimana perubahan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran
dan seberapa besar peningkatan kompetensi bermain gitar siswa.
Berdasarkan hasil analisis tersebut dilakukan refleksi yang meliputi: (1)
perubahan sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran kompetensi bermain gitar
dengan menggunakan media gambar; (2) peningkatan kompetensi bermain gitar
siswa setelah mengikuti pembelajaran; dan (3) tindakan-tindakan yang telah
dilakukan guru selama mengajar.
Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus II ini seharusnya
diperbaiki pada siklus berikutnya, namun mengingat keterbatasan waktu,
perbaikan-perbaikan kekurangan pada siklus ini terpaksa dilakukan di luar
penelitian ini. Kelebihan yang diperoleh dapat dikembangkan lagi pada kegiatan
pembelajaran sejenis dalam kegiatan belajar-mengajar berikutnya.
3.4

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu

instrumen tes dan instrumen nontes.
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3.4.1

Tes
Bentuk instrumen tes yaitu tes bermain gitar. Kriteria penilaian bermain

gitar meliputi: (1) kekompakan kelompok; (2) kreativitas; (3) harmonisasi; (4)
ketepatan irama; (5) aransemen lagu.
Tabel 8
Rambu-rambu Penilaian Bermain Gitar
Aspek Penilaian

No

Skor Maksimal

1.

Kekompakan kelompok

20

2.

Kreativitas

20

3.

Harmonisasi

20

4.

Ketepatan irama

20

5.

Aransemen lagu

20
Jumlah

100

Pada tabel berikut dapat dilihat aspek, skor, kategori, dan kriteria penilaian.

No

Aspek

1.

Kekompakan

Tabel 9
Kriteria Penilaian Bermain Gitar
Skor
Kategori
20

Sangat Baik

kelompok

Permainan

Kriteria
gitar

yang

ditampilkan sangat kompak.
15

Baik

Permainan

gitar

yang

ditampilkan sudah kompak.
10

Cukup

Permainan

gitar

yang

ditampilkan kurang kompak.
5

Kurang

Permainan

gitar

ditampilkan tidak kompak.

yang
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2.

Kreativitas

20

Sangat Baik

Permainan

gitar

yang

ditampilkan sangat kreatif.
15

Baik

Permainan

gitar

yang

ditampilkan sudah kreatif.
10

Cukup

Permainan

gitar

yang

ditampilkan kurang kreatif.
5

Kurang

Permainan

gitar

yang

ditampilkan tidak kreatif.
3.

Harmonisasi

20

Sangat Baik

Permainan

gitar

yang

ditampilkan sangat harmonis.
15

Baik

Permainan

gitar

yang

ditampilkan sudah harmonis.
10

Cukup

Permainan

gitar

yang

ditampilkan kurang harmonis.
5

Kurang

Permainan

gitar

yang

ditampilkan tidak harmonis.
4.

Ketepatan

20

Sangat Baik

irama

Irama yang dimainkan sangat
tepat.

15

Baik

Irama yang dimainkan sudah
tepat.

10

Cukup

Irama yang dimainkan kurang
tepat.

5

Kurang

Irama yang dimainkan tidak
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tepat.
5.

Aransemen

20

Sangat Baik

Aransemen lagu sangat baik.

lagu

15

Baik

10

Cukup

Aransemen lagu cukup baik.

5

Kurang

Aransemen lagu kurang baik.

Aransemen lagu baik.

Untuk mengetahui kompetensi bermain gitar siswa pada tiap-tiap aspek
termasuk dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang, dapat diketahui
melalui tabel di bawah ini.

No

Tabel 10
Penilaian Tiap Aspek Kompetensi Bermain Gitar
Kategori
Rentang Skor
Skor Maksimal 20

1.

Sangat Baik

15,01-20,00

2.

Baik

10,01-15,00

3.

Cukup

5,01-10,00

4.

Kurang

0,00-5,00

Dari pedoman di atas, peneliti dapat mengetahui kemampuan bermain
gitar siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
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Tabel 11
Penilaian Kompetensi Bermain Gitar
Kategori
Rentang Skor

No.
1.

Sangat Baik

85,00-100,00

2.

Baik

70,00-84,99

3.

Cukup

55,00-69,99

4.

Kurang

0-54,99

3.4.2

Nontes
Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal,

wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi berupa foto.
3.4.2.1 Pedoman Observasi
Hal yang diamati dalam observasi ini keaktifan siswa dalam pembelajaran,
keberanian siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, keaktifan
siswa dalam membuat konsep aransemen lagu daerah, keseriusan siswa ketika
mengamati media, antusias siswa dalam berinteraksi dengan media, keefektifan
siswa dalam mempraktikan bermain gitar, dan keseriusan siswa dalam
mengerjakan tugas.
3.4.2.2 Jurnal
Jurnal yang ada berupa jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa berisi
perasaan siswa dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dan jurnal
guru berisi informasi naratif yang mengungkap tentang kesiapan siswa terhadap
pembelajaran bermain gitar.
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3.4.2.3 Pedoman Wawancara
Dalam pedoman wawancara ini, hal-hal yang ditanyakan berupa:
pandangan siswa tentang pembelajaran bermain gitar dan pengalaman siswa
mengenai pembelajaran bermain gitar.
3.4.2.4 Dokumentasi (Foto)
Hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut: (1) saat awal
pembelajaran yaitu guru melakukan stimulus-respon terhadap siswa; (2) ketika
siswa mengamati gambar; dan (3) saat siswa mempraktikan secara langsung
bermain gitar, (4 ) dan saat dilakukan wawancara.
3.5 Teknik Pengambilan Data
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan data, yaitu teknik tes
dan nontes.
3.5.1

Teknik Tes
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes yang

dilakukan sebanyak dua kali. Tes pertama berupa tes awal dilaksanakan setelah
pembelajaran pada siklus I. Tes diberikan setelah siswa diberi materi bermain
gitar dan memainkan gitar dengan teknik-teknik dasar. Tes ini dijadikan sebagai
tolok ukur peningkatan keberhasilan siswa dalam bermain gitar setelah dilakukan
pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Tes bermain gitar ini berupa
tes uji petik kerja lagu-lagu tradisional. Dan tes kedua dilaksanakan setelah
pembelajaran pada siklus II.
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3.5.2

Teknik Nontes
Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal,

wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi berupa foto. Teknik nontes
dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung.
3.5.2.1 Pedoman Observasi
Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang
digunakan untuk mengetahui sikap dan perilaku siswa terhadap
pembelajaran bermain gitar. Dalam melakukan observasi, peneliti dibantu
oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Hal ini disebabkan guru
tersebut lebih memahami karakter siswa.
3.5.2.2 Jurnal
Jurnal ditulis siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung.
Selama pembelajaran, siswa diberitahu terlebih dahulu bahwa pada akhir
pembelajaran siswa akan diminta untuk membuat jurnal kegiatan selama
mengikuti pembelajaran. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang
ada dalam jurnal siswa yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru.
Sementara itu, guru juga mengisi jurnal guru yang sudah dipersiapkan
terlebih dahulu.
3.5.2.3 Wawancara
Wawancara dilaksanakan terhadap siswa yang mendapat nilai tinggi,
sedang, dan rendah. Wawancara ini dilaksanakan untuk mengetahui respon
siswa terhadap pembelajaran dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang
dialami siswa ketika pembelajaran berlangsung. Dalam wawancara
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menggunakan teknik bebas,

yaitu pertanyaan telah dipersiapkan

pewawancara dan responden bebas menjawab tanpa terikat. Kegiatan
wawancara ini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Wawancara dilakukan
setelah diketahui

hasil

yang diperoleh siswa setelah

dilakukan

pembelajaran bermain gitar. Wawancara dilakukan dengan menggunakan
alat perekam. Wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus I dan
siklus II. Untuk masing-masing siklus, siswa yang diwawancarai sejumlah
6 siswa, dengan perincian sebagai berikut: 2 siswa yang memiliki nilai
terbaik, 2 siswa yang memiliki nilai sedang, dan 2 siswa yang memiliki
nilai paling rendah.
Selain itu, wawancara dapat dilaksanakan di dalam kelas selama
pembelajaran berlangsung secara otodidak dengan melihat situasi dan
kondisi siswa. Wawancara dapat berupa pertanyaan ringan yang ditujukan
kepada siswa yang bersikap aneh di kelas seperti mengantuk, diam, malas,
dan kurang bersemangat. Respondennya pun bisa siapa saja.
3.5.2.4 Dokumentasi
Pengambilan data yang berupa foto dilakukan pada saat pembelajaran
berlangsung dan ketika melakukan wawancara. Dalam melakukan
pengambilan gambar, peneliti dibantu oleh satu orang rekan untuk
memotret. Pengambilan gambar pada masing-masing siklus tetap mengacu
pada lima kegiatan sebagai berikut: (1) saat awal pembelajaran yaitu guru
melakukan stimulus-respon terhadap siswa, (2) ketika siswa mengamati
gambar, (3) ketika siswa melakukan interaksi dengan gitar, (4) saat siswa
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melakukan aktivitas mempraktikan secara langsung bermain gitar, dan (5)
saat dilakukan wawancara.
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.
3.6.1

Teknik Kuantitatif
Teknik kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang dilakukan sebanyak dua

kali, yaitu pada akhir siklus I dan akhir siklus II. Adapun langkah perhitungannya
adalah dengan menghitung skor yang diperoleh siswa, menghitung skor komulatif
dari seluruh aspek, menghitung skor rata-rata, menghitung nilai, menghitung nilai
rata-rata, dan menghitung persentase dengan rumus sebagai berikut.

SP

Keterangan:
SP : Skor Persentase
SK : Skor Komulatif
R: Jumlah Responden
Hasil penghitungan siswa dari masing-masing tes ini kemudian
dibandingkan, yaitu antara siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan
gambaran mengenai persentase peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti
pembelajaran bermain gitar menggunakan media gambar.
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3.6.2

Tes Kualitatif
Teknik kualitatif ini dari data nontes, yaitu jurnal, wawancara, pedoman

observasi, dan dokumentasi yang berupa foto.
Pedoman observasi dianalisis dengan cara mendeskripsikan hasil
pengamatan

dan

uraian

dari

catatan

harian

kegitan

siswa

kemudian

dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang
digunakan untuk memilih siswa yang mengalami kesulitan dalam bermain gitar
untuk dijadikan responden dalam wawancara.
Data wawancara berfungsi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa
sehingga dengan melakukan pendekatan melalui wawancara, siswa akan lebih
berani mengungkapkan permasalahannya megenai kompetensi bermain gitar.
Dengan cara seperti itu, guru akan lebih mengetahui kesulitan siswa sehingga
dapat mencari jalan terbaik untuk mengatasinya dalam upaya meningkatkan
kompetensi bermain gitar.
Sementara itu, data yang berupa foto digunakan sebagai bukti otentik
proses pembelajaran dan ketika siswa sedang diwawancara. Data ini dapat
memberikan gambaran yang jelas akan penerapan pembelajaran bermain gitar
dengan media gambar.
Menurut Noeng Muhadjir (1996:29) Pada penelitian kualitatif umumnya
lebih melihat proses dari pada produk dari objek penelitiannya, sedangkan yang
kuantitatif lebih melihat pada produknya

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Pada bab ini disajikan hasil penelitian siklus I dan siklus II yang berupa
hasil tes dan nontes. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes bermain gitar
dengan menggunakan media gambar.Hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal,
wawancara, dan dokumentasi.
Sebelum masuk ke siklus terlebih dahulu peneliti mencari referensi nilai
pra siklus berupa nilai kompetensi bermain gitar siswa sebelum diterapkannya
penggunaan media gambar yang diambil oleh guru Seni Budaya kelas VIII-A
SMP N 1 Banjarharjo sebagai bahan pembanding kompetensi siswa dalam
bermain gitar.
4.1.1

Hasil Penelitian Tes Siklus I
Penelitian siklus I dilaksanakan satu kali pertemuan yaitu pada tanggal 1

Maret 2012.Hasil penelitian pada siklus I meliputi hasil tes dan nontes.Siklus I
merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian kompetensi bermain gitar
dengan menggunakan media gambar.
Berdasarkan hasil penilaian bermain gitar yang telah dilakukan, diketahui
bahwa nilai rata-rata secara klasikal sebesar 68,00 termasuk dalam kategori cukup
baik. Nilai tertinggi yang berhasil dicapai siswa pada siklus I sebesar 85.Nilai
tersebut berhasil dicapai oleh satu siswa.Nilai terendah diperoleh siswa sebesar
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50.Hanya dua siswa yang memperoleh nilai tersebut. Siswa sebagian besar sudah
mencapai nilai antara 70,00-84,99.
Hasil penilaian bermain gitar pada siklus I secara lebih lengkap dapat
dilihat pada tabel 5 berikut ini.
Tabel 12
Hasil Tes Kompetensi Bermain Gitar Siklus I
No

Kategori

Rentang Nilai

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata
Skor

1.

Sangat Baik

85,00-100,00

1

85,00

2,50%

2.

Baik

70,00-84,99

24

1760,00

60,00%

3.

Cukup

55,00-69,99

13

775,00

32,50%

4.

Kurang

0-54,99

2

100,00

5,00%

40

2720,00

100%

X=2720,00
40
= 68,00
(Kategori
Cukup)

Jumlah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa bobot nilai tes kompetensi
siswa dalam bermain gitar pada siklus I scara klasikal mencapai 2720,00 dengan
nilai rata-rata 68,00 termasuk dalam kategori cukup. Diantara 40 siswa, terdapat
satu siswa atau 2,50% yang berhasil memperoleh nilai dengan kategori sangat
baik dengan rentang nilai 85,00-100,00. Frekuensi terbanyak yaitu 24 siswa atau
60,00% memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 70,00-84,99.
Kemudian 13 siswa atau 32,50% memperoleh nilai cukup baik dengan rentang
nilai 55,00-69,99. Sisanya, 2 siswa atau 5,00% memperoleh nilai dalam kategori
kurang baik dengan rentang nilai 0-54,99.
Siswa yang meperoleh nilai tinggi disebabkan permainan gitar siswa
tersebut sudah memenuhi syarat bermain gitar yang baik.Pelaksanaan bermain
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gitar sudah kompak, kreatif, harmonis sehingga irama lagu pas, dan aransemen
lagunya pun sudah bagus.
Siswa yang memperoleh nilai rendah penyebab utamanya yaitu siswa
kurang konsentrasi saat pembelajaran berlangsung.Oleh karena itu, hasil
pelaksanaan bermain gitarnya pun masih tidak terlihat kompak karena tidak
semua siswa dapat memainkan gitar dengan harmonis dan irama yang tepat.Jadi
siswa yang mendapat nilai rendah dikarenakan pada dasarnya mereka tidak dapat
memainkan gitar dan kurang serius mengikuti pembelajaran bermain gitar.
4.1.1.1 Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Kekompakan Kelompok
Aspek satu berupa kekompakan kelompok. Nilai rata-rata siswa sebesar
15,50. Nilai tertinggi berhasil dicapai oleh 11 siswa sebesar 20.Nilai terendah
pada aspek ini dicapai oleh 8 siswa sebesar 10.Secara rinci hasil yang diperoleh
siswa pada aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Tabel 13
Hasil Bermain Gitar Aspek Kekompakan Kelompok
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

12

240,00

30,00%

2.

Baik

15

20

300,00

50,00%

3.

Cukup

10

8

80,00

20,00%

4.

Kurang

5

-

-

-

40

620,00

100%

X=620,00
40
= 15,50
(Kategori Baik)

Jumlah

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi bermain gitar
pada aspek kekompakkan kelompok untuk kategori sangat baik sebanyak 12 siswa
atau 30,00%. Untuk kategori baik sebanyak 20 siswa atau 50,00%. Kategori
cukup dicapai oleh 8 siswa atau 20,00%. Kategori kurang tidak dicapai oleh
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seorang pun. Jadi, rata-rata skor klasikal pada aspek kekompakan kelompok
sebesar 15,50. Siswa cukup kompak dalam memainkan gitar dan menyanyikan
lagu daerah yang ditugaskan oleh guru.
4.1.1.2 Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Kreativitas
Penilaian aspek kreativitas difokuskan pada kekreativan siswa dalam
memainkan gitar dan memadupadankannya dengan lagu daerah yang dinyanyikan
secara koor.Hasil penilaian untuk aspek kretivitas dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 14
Hasil Bermain Gitar Aspek Kreativitas
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

1

20,00

2,50%

2.

Baik

15

37

555,00

92,50%

3.

Cukup

10

2

20,00

5%

4.

Kurang

5

-

-

-

40

595,00

100%

X = 595,00
40
= 14,88
(Kategori Cukup)

Jumlah

Simpulan yang diperoleh berdasarkan data tersebut adalah skor rata-rata
untuk kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek kreativitas
bermain gitar sebesar 14,88. Dari skor tersebut dapat diketahui bahwa secara
klasikal siswa sudah cukup kreatif dalam bermain gitar.
Pada aspek kreativitas siswa, nilai rata-rata siswa sudah cukup baik karena
sudah menguasai teknik bermain gitar dengan cukup baik, meskipun siswa belajar
gitar secara otodidak dan teknik bermain serta memegang gitar belum benar.Siswa
yang memperoleh nilai tinggi disebabkan kelompok siswa tersebut sudah dapat
memainkan gitar dan menyanyikan lagu daerah dengan diiringi gitar dengan
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baik.Siswa yang memperoleh nilai rendah disebabkan kelompok siswa tersebut
kurang kreatif dalam mempraktikan bermain gitar.
4.1.1.3 Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Harmonisasi
Penilaian aspek harmonisasi dalam bermain gitar mengandung maksud
bahwa petikan gitar dengan nada yang dihasilkan sinergis.Hasil penilaian bermain
gitar dari aspek harmonisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 15
Hasil Bermain Gitar Aspek Harmonisasi
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

-

-

-

2.

Baik

15

4

60,00

10,00%

3.

Cukup

10

36

360,00

90,00%

4.

Kurang

5

-

-

-

40

420,00

100%

X = 420,00
40
= 10,50
(Kategori Cukup)

Jumlah

Berdasarkan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata
kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek harmonisasi sebesar
10,50.Dari data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum sudah cukup baik
dalam mengharmonisasikan nada gitar dalam mengiringi lagu daerah.
Siswa memperoleh nilai rata-rata disebabkan oleh kompetensi siswa dalam
bermain gitar sudah sukup harmonis meskipun masih ada nada-nada yang meleset
dan kurang harmonis.
4.1.1.4 Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Ketepatan Irama
Penilaian penggunaan pada aspek ketepatan irama pada kompetensi
bermain gitar difokuskan pada ketepatan kunci-kunci gitar dan not yang
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digunakan pada saat mengiringi koor lagu daerah.Hasil tes bermain gitar ditinjau
dari aspek ketepatan irama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 16
Hasil Bermain Gitar Aspek Ketepatan Irama
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

1

20,00

2,50%

2.

Baik

15

28

420,00

70,00%

40

3.

Cukup

10

11

110,00

27,50%

= 13,75

4.

Kurang

5

0

0

0%

40

550,00

100%

Jumlah

X = 550,00

(Kategori Cukup)

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek ketepatan irama ratarata mencapai 13,75. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa siswa sudah
cukup baik dalam menggunakan kunci gitar dan not baloknya.
4.1.1.5 Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Aransemen Lagu
Penilaian terhadap aspek aransemen lagu difokuskan pada bagaimana
siswa mengaransir lagu daerah agar lebih enak dimainkan dan dinyanyikan.
Variasi nada yang berbeda dengan not aslinya akan memberikan pengaruh dalam
penilaian ini. Hasil penilaian aspek aransemen lagu dapat dilihat pada tabel di
bawah ini

72

Tabel 17
Hasil Bermain Gitar Aspek Aransemen Lagu
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

1

20,00

2,50%

2.

Baik

15

25

375,00

62,50%

40

3.

Cukup

10

14

140,00

35,00%

= 13,38

4.

Kurang

5

-

-

-

40

535,00

100%

Jumlah

X = 535,00

(Kategori Cukup)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara klasikal ratarata kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek aransemen lagu
sebesar 13,38. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa secara umum
aransemen lagu yang dibuat siswa sudah cukup.
Siswa memperoleh nilai rata-rata karena aransemen yang mereka buat
sudah cukup baik.Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan bentuk
aransemen mereka sudah baik serta penciptaan nada dan birama mereka sudah
tepat.Siswa yang memperoleh nilai rendah disebabkan aransemen mereka belum
baik.
4.1.2

Hasil Penelitian Nontes Siklus I
Hasil penelitian nontes pada siklus I ini didapatkan dari hasil observasi,

jurnal, wawancara, dan dokumentasi (foto).Hasil selengkapnya pada uraian
berikut.
4.1.2.1 Hasil Observasi
Siswa yang cukup aktif selama proses pembelajaran sebesar 40,48%.
Sedang Dari observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran bermain gitar
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berlangsung dengan media gambar, dapat diketahui bahwa siswa yang aktif
selama proses pembelajaran bermain siswa yang kurang aktif selama proses
pembelajaran bermain gitar berlangsung sebesar 19,04%.
Siswa yang berani bertanya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan guru sebesar 4,76%. Sedangkan 45,24% siswa cukup berani dalam
bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Mereka kadang
bertanya dan juga kadang menjawab pertanyaan dari guru.50% siswa masih
kurang berani untuk bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
guru.
Siswa yang aktif membuat konsep aransemen musik lagu daerah sebesar
52,38%. Sedangkan 47,62% siswa termasuk delam kategori cukup aktif. Siswa
yang serius ketika mengamati media pembelajaran sebesar 57,14%. 30,95% siswa
termasuk cukup serius dalam mengamati media. 11,91% siswa kurang serius
dalam mengamati media pembelajaran.
Pada umumnya siswa sudah terlihat antusias terhadap media-media yang
dihadirkan ke dalam kelas. Siswa yang sangat antusias dalam berinteraksi dengan
media sebesar 9,52%. 69,05% siswa merasa antusias. Siswa yang cukup antusias
sebanyak 21,43%.
Dalam kegiatan mempraktikan bermain gitarlagu daerah dapat diketahui
bahwa siswa yang sangat aktif dalam mempraktikan bermain gitar sebesar 7,14%.
Sebagian besar siswa sudah aktif dalam mempraktikan bermain gitar yaitu sebesar
69,05% sisanya sebanyak 21,43% siswa tampak cukup aktif dalam kegiatn
mempraktikan gitar.
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Dalam mengerjakan tugas kelompok menyanyikan lagu daerah dengan
diiringi gitar, dapat diketahui bahwa terdapat 66,67% siswa yang memberikan
tanggapan baik terhadap tugas yang diberikan guru. Keseriusan ini tampak dari
masing-masing siswa yang terlihat sibuk sendiri dengan tugas-tugas mereka.
19,05% siswa tampak cukup serius dalam mengerjakan tugas. Sebanyak 14,28%
siswa kurang serius dalam mengerjakan tugas. Mereka mengerjakan tugas setelah
mendapat teguran dari guru.Pada siklus I ini, siswa masih banyak yang kurang
mampu mengerjakan tugas kelompok dalam waktu yang telah ditentukan.
4.1.2.2

Hasil Jurnal

1) Hasil Jurnal Siswa
Pada dasarnya siswa menyuakai pembelajaran bermain gitar yang
dilakukan peneliti. Sebanyak 32 siswa atau 76,19% merasa senang ketika
pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan media gambar.
Hampir seluruh siswa merasa terbantu dengan dihadirkannya gambar gitar
dan bagian-bagian gitar di LCD sebagai media pembelajaran bermain gitar, yaitu
sebanyak 38 siswa atau 90,48%. Mereka merasa terbantu dan dimudahkan dalam
mengenal dasar bermain gitar maupun praktik bermain gitar karena dapat
mempraktikan terlebih dahulu sambil melihat gambar.Jadi siswa dapat
menemukan sendiri kesalahannya dalam bermain gitar.
2) Hasil Jurnal Guru
Berdasarkan pengamatan dan yang dirasakan peneliti pada saat
pembelajaran berlangsung, dapat dijelaskan bahwa peneliti merasa kurang puas
terhadap proses pembelajaran karena masih ada beberapa siswa yang belum
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berkonsentrasi sepenuhnya dalam mengikuti pembelajaran bermain gitar dengan
media gambar.
Siswa terlihat kurang siap dalam mengikuti proses pembelajaran bermain
gitar dan masih banyak siswa yang pasif. Meskipun demikian, respon siswa
terhadap pembelajaran bermain gitar sangatlah positif karena mempelajari hal
baru dengan menggunakan media pembelajaran
4.1.2.3 Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap keenam siswa
dapat diketahui bahwa 5 dari 6 siswa merasa senang dengan pembelajaran seni
musik.Mereka mengaku senang dengan model pembelajaran bermain gitar yang
diajarkan peneliti.Terlebih lagi dengan dihadirkannya alat musik dan media
gambar ke dalam kelas.
Pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan media gambar telah
membantu dan memudahkan siswa dalam bermain gitar.Dengan konsep dasar
“belajar sambil bermain”, siswa tampak lebih aktif dan kreatif dalam model
pembelajaran yang dilakukan peneliti.Siswa merasa mempelajari gitar merupakan
hal yang menyenangkan karena siswa dibebaskan untuk bertindak dan berkreasi
demi perbaikan dan kemajuan pekerjaannya.Lagu daerah yang dipraktikan
terlebih dahulu dianggap akan mengefektifkan waktu karena siswa tidak dibiarkan
untuk mendadak mencari sendiri kunci gitar dan nada yang pas untuk lagu daerah
yang akan dimainkan. Maka dari itu, dari serangkaian kegiatan-kegiatan
pembelajaran bermain gitar yang dilakukan peneliti dimasukkan dalam kategori
pembelajaran aktif kreatif efektif menyenangkan.
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4.1.2.4 Hasil Dokumentasi (Foto)
Pada siklus I ini, dokumentasi foto yang diambil difokuskan pada kegiatan
selama pembelajaran dan ketika pembelajaran telah selesai, yaitu kegiatan pada
awal pembelajaran ketika guru melakukan stimulus-respon terhadap siswa, saat
siswa mengamati gambar, saat siswa melakukan interaksi dengan gitar, saat siswa
melakukan aktivitas mempraktikan secara langsung bermain gitar, dan saat
dilakukan wawancara.

Foto 2
Kegiatan awal pembelajaran Awal Siklus I
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan awal pembelajaran dalam siklus I.
Kali pertama guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa mengenal lebih
dekat data pribadi peneliti agar menimbulkan suasana lebih akrab dan
dekat.Kemudian guru bertanya jawab dengan siswa mengenai hobi dan grup band
favorit mereka serta alasan mereka mengenai hobi dan grup band favorit mereka.

77

Tujuan diadakan tanya jawab untuk menstimulus siswa terhadap materi yang akan
dipelajari yaitu bermain gitar.

Foto 3
Siswa mengamati Gambar Siklus I
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Pada Foto tersebut tampak siswa serius mengamati media gambar gitar
yang ditampilkan lewat LCD.Dari hasil pengamatan tersebut, diharapkan mampu
merangsang siswa untuk bereksplorasi dengan gitar.Jadi ketika peneliti
menjelaskan materi, siswa sambil mempraktikan agar pembelajaran lebih efektif.
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Foto 4
Siswa Melakukan interaksi dengan gitar Siklus I
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Foto 3 tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan
media pemebelajaran.Siswa tampak mengamati dan mengeksplorasi media,
selanjutnya siswa melakukan interaksi dengan media secara berkelompok dan
bergantian.

Foto 5
Siswa melakukan aktivitas bermain gitar Siklus I
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
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Foto 4 di atas diambil pada saat pemebelajaran berlangsung yaitu ketika
siswa sedang melakukan aktivitas menyanyikan lagu daerah dengan diiringi
gitar.Situasi kelas pada gambar tersebut memperlihatkan keseriusan siswa dalam
uji petik kerja.Namun masih ada beberapa siswa yang canggung, takut, dan malumalu dalam uji petik kerja tersebut, padahal peneliti sedang mengadakan
penilaian.

Foto 6
Kegiatan wawancara
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)

Foto 5 tersebut merupakan aktivitas siswa ketika diwawancara. Ada 6
siswa yang diwawancara, yaitu 2 siswa mendapat nilai tinggi, 2 siswa yang
mendapat nilai sedang, dan 2 siswa mendapat nilai rendah. Kegiatan wawancara
tidak dilakukan per individu dikarenakan efektivitas waktu.
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4.1.3

Refleksi Hasil Penelitian Siklus I
Pada siklus I pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan media

gambar, peneliti menerapkan metode learning by doing, maksudnya siswa
diperkenankan untuk mengalami sendiri pembelajaran bermain gitar yaitu dengan
cara sambil mempraktikan langsung akord dan kunci gitar yang akan mereka
praktikan.
Peneliti masih melihat ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran
siklus I. Rata-rata nilai secara klasikal pada siklus I belum mencapai batas
ketuntasan belajar yaitu 70. Masih banyak siswa yang memperoleh nilai akhir di
bawah 70. Kekuranganlain adalah ketidaksesuaian alokasi waktu yang telah
ditentukan dalam RPP dengan pengelolaan waktu saat proses pembelajaran yang
terjadi pada siklus I.
Karena proses pembelajaran pada siklus I ini masih kurang optimal, maka
diperlukan adanya tindakan siklus II.
4.1.4

Hasil Penelitian Siklus II
Penelitian siklus II dilaksanakan satu kali pertemuan yaitu tanggal 8 Maret

2012.Dengan adanya perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran, maka hasil
penelitian yang berupa tes kemampuan bermain gitar mengalami peningkatan dari
kategori cukup ke kategori baik.Meningkatnya nilai tes ini diikuti pula dengan
adanya perubahan perilaku siswa.Siswa menjadi lebih aktif serta lebih antusias
dalam mengikuti pembelajaran dengan pola pembelajaran yang peneliti terapkan.
Berdasarkan hasil penilaian bermain gitar yang telah dilakukan, diketahui
bahwa nilai rata-rata secara klasikal sebesar 76,50 termasuk dalam kategori baik.
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Nilai tertinggi yang berhasil dicapai siswa pada siklus II sebesar 95,00. Nilai
tersebut hanya berhasil dicapai satu siswa. Nilai terendah diperoleh sebesar 70,00
diperoleh empat belas siswa. Siswa sebagian besar sudah mecapai antara 70,0084,99.
Hasil penilaian bermain gitar siklus II secara lebih lengkap dapat dilihat
pada tabel 11 berikut ini.
Tabel 18
Hasil Tes Kompetensi Bermain Gitar Siklus II
No

Kategori

Rentang Nilai

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata
Skor

1.

Sangat Baik

85,00-100,00

9

785,00

22,50%

2.

Baik

70,00-84,99

31

2.275,00

77,50%

3.

Cukup

55,00-69,99

0

0

0%

= 76,50

4.

Kurang

0-54,99

0

0

0%

(Kategori

40

3.060,00

100%

Baik)

Jumlah

X = 3.060,00
40

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa bobot nilai tes kompetensi
siswa dalam bermian gitar pada siklus II secara klasikal mencapai 3.060,00
dengan nilai rata-rata 76,50 termasuk dalam kategori baik. Diantara 40 siswa,
terdapat 9 siswa atau 22,50% yang berhasil memperoleh nilai dengan kategori
sangat baik dengan rentang nilai 85,00-100,00. Frekuensi terbanyak yaitu 31siswa
atau 77,50% memperoleh nilai dalam kategori baik dengan rentang nilai 70,0084,99. Tidak ada seorang pun siswa yang memeroleh nilai cukup maupun kurang.
Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan penilaian bermain
gitarnya sudah sangat baik, kelompoknya sudah kompak, sangat kreatif, player
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yang digunakan sudah harmonis, iramanya tepat, dan aransemen lagu sudah
bagus.
Siswa yang memperoleh nilai cukup penyebab utamanya yaitu siswa
masih kurang kompak dalam timnya, aransemen lagunya masih kurang sesuai
dengan lagu daerah yang dibawakan.
4.1.4.1

Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Kekompakan Kelompok
Aspek I pada siklus II ini berupa kekompakan kelompok. Nilai rata-rata

siswa sebesar 17,25. Nilai tertinggi berhasil dicapai oleh 18 siswa sebesar 20.Nilai
terendah pada aspek ini dicapai oleh 22 siswa sebesar 15.Secara rinci hasil yang
diperoleh siswa pada aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini.
Tabel 19
Hasil Bermain Gitar Aspek Kekompakan Kelompok
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Nilai

Rata-rata
Skor

1.

Sangat Baik

20

18

360,00

45,00%

2.

Baik

15

22

330,00

55,00%

3.

Cukup

10

0

0

0%

4.

Kurang

5

0

0

0%

(Kategori

40

690,00

100%

Baik)

Jumlah

X = 690,00
40
= 17,25

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi bermain gitar
pada aspek kekompakkan kelompok untuk kategori sangat baik sebanyak 18 siswa
atau 45,00%. Untuk kategori baik sebanyak 22 siswa atau 55,00%. Tidak ada
seorang siswa pun yang memperoleh kategori cukup dan kurang.Jadi, rata-rata
skor klasikal pada aspek kekompakan kelompok sebesar 17,25. Siswa kompak
dalam memainkan gitar dan menyanyikan lagu daerah yang ditugaskan oleh guru.
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4.1.4.2

Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Kreativitas

Penilaian aspek kreativitas difokuskan pada kekreativan siswa dalam
memainkan gitar dan memadupadankannya dengan lagu daerah yang dinyanyikan
secara koor.Hasil penilaian untuk aspek kretivitas dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 20
Hasil Bermain Gitar Aspek Kreativitas
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

3

60,00

7,50%

2.

Baik

15

37

555,00

92,50%

3.

Cukup

10

0

0

0%

= 15,38

4.

Kurang

5

0

0

0%

(Kategori Baik)

40

615,00

100%

Jumlah

X = 615,00
40

Simpulan yang diperoleh berdasarkan data tersebut adalah skor rata-rata
untuk kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek kreativitas
bermain gitar sebesar 15,38. Dari skor tersebut dapat diketahui bahwa secara
klasikal siswa sudah kreatif dalam bermain gitar.
Pada aspek kreativitas siswa, nilai rata-rata siswa sudah cukup baik karena
sudah menguasai teknik bermain gitar dengan cukup baik, meskipun siswa belajar
gitar secara otodidak dan teknik bermain serta memegang gitar belum benar.Siswa
yang memperoleh nilai tinggi disebabkan kelompok siswa tersebut sudah dapat
memainkan gitar dan menyanyikan lagu daerah dengan diiringi gitar dengan
baik.Siswa yang memperoleh nilai rendah disebabkan kelompok siswa tersebut
kurang kreatif dalam mempraktikan bermain gitar.
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4.1.4.3

Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Harmonisasi
Penilaian aspek harmonisasi dalam bermain gitar mengandung maksud

bahwa petikan gitar dengan nada yang dihasilkan sinergis.Hasil penilaian bermain
gitar dari aspek harmonisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 21
Hasil Bermain Gitar Aspek Harmonisasi
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

0

0

0%

2.

Baik

15

23

345,00

37,50%

40

3.

Cukup

10

17

170,00

42,50%

= 12,88

4.

Kurang

5

0

0

0%

40

515,00

100%

Jumlah

X = 420,00

(Kategori Baik)

Berdasarkan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata
kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek harmonisasi sebesar
12,88. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum sudah cukup baik
dalam mengharmonisasikan nada gitar dalam mengiringi lagu daerah.
Siswa memperoleh nilai rata-rata disebabkan oleh kompetensi siswa dalam
bermain gitar sudah sukup harmonis meskipun masih ada nada-nada yang meleset
dan kurang harmonis.
4.1.4.4

Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Ketepatan Irama
Penilaian penggunaan pada aspek ketepatan irama pada kompetensi

bermain gitar difokuskan pada ketepatan kunci-kunci gitar dan not yang
digunakan pada saat mengiringi koor lagu daerah.Hasil tes bermain gitar ditinjau
dari aspek ketepatan irama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 22
Hasil Bermain Gitar Aspek Ketepatan Irama
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

4

80,00

10,00%

2.

Baik

15

36

540,00

90,00%

3.

Cukup

0

0

0

0%

4.

Kurang

5

-

-

-

40

620,00

100%

Jumlah

X = 620,00
40
= 15,50
(Kategori Cukup)

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek ketepatan irama ratarata mencapai 15,50. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa siswa sudah
cukup baik dalam menggunakan kunci gitar dan not baloknya.
4.1.4.5

Hasil Tes Bermain Gitar Aspek Aransemen Lagu
Penilaian terhadap aspek aransemen lagu difokuskan pada bagaimana

siswa mengaransir lagu daerah agar lebih enak dimainkan dan dinyanyikan.
Variasi nada yang berbeda dengan not aslinya akan memberikan pengaruh dalam
penilaian ini. Hasil penilaian aspek aransemen lagu dapat dilihat pada table.
Tabel 23
Hasil Bermain Gitar Aspek Aransemen Lagu
No

Kategori

Rentang

Frekuensi

Bobot Skor

Persentase (%)

Rata-rata Skor

Nilai
1.

Sangat Baik

20

6

120,00

15,00%

2.

Baik

15

33

495,00

82,50%

40

3.

Cukup

10

1

10,00

2,50%

= 15,63

4.

Kurang

5

0

0

0

40

625,00

100%

Jumlah

X = 625,00

(Kategori Baik)

86

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara klasikal ratarata kompetensi siswa dalam bermain gitar ditinjau dari aspek aransemen lagu
sebesar 15,63. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa secara umum
aransemen lagu yang dibuat siswa sudah cukup.
Siswa memperoleh nilai rata-rata karena aransemen yang mereka buat
sudah cukup baik.Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan bentuk
aransemen mereka sudah baik serta penciptaan nada dan birama mereka sudah
tepat.Siswa yang memperoleh nilai rendah disebabkan aransemen mereka belum
baik..
4.1.5

Hasil Penelitian Nontes Siklus II
Hasil penelitian nontes pada siklus II ini didapatkan dari hasil observasi,

jurnal, wawancara, dan dokumentasi (foto).Hasil selengkapnya pada uraian
berikut.
4.1.5.1 Hasil Observasi
Pada siklus II ini terdapat perilaku siswa yang terdeskripsi melalui
kegiatan observasi yang dilakukan peneliti, terasa adanya perubahan perilaku
siswa.Siswa yang sebagian besar pada siklus I kurang mengikuti pembelajaran
dengan baik, pada siklus II ini sebagian besar sudah mulai mengikuti dan
menikmati pembelajaran yang diterapkan peneliti.Siswa sudah memberikan
respon yang positif terhadap kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa hampir seluruh siswa
sudah aktif mengikuti kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Secara
lebih rinci dapat dipaparkan bahwa siswa yang sangat aktif dalam mengikuti
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pembelajaran sebanyak 11,09%. Siswa yang aktif sebanyak 73,81%. Sisanya
sebanyak 14,29%siswa cukup aktif mengikuti kegiatan pembelajaran bermain
gitar.
Siswa yang berani bertanya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan guru sebesar 78,57%. Sedangkan 21,43% siswa cukup berani dalam
bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Mereka kadang
bertanya dan juga kadang menjawab pertanyaan dari guru.
Siswa yang aktif mempraktikan bermain gitar sebesar 78,57%. Sedangkan
21,43% siswa termasuk dalam kategori cukup aktif. Siswa yang serius ketika
mengamati media pembelajaran sebesar 80,96%. 19,05% siswa termasuk cukup
serius dalam mengamati media.
Pada umumnya siswa sudah terlihat antusias terhadap media-media yang
dihadirkan ke dalam kelas. Siswa yang sangat antusias dalam berinteraksi dengan
media sebesar 23,81%. 61.09% siswa merasa antusias. Siswa yang cukup antusias
sebanyak 14,29%.
Dalam kegiatan mempraktikan bermain gitar diketahui bahwa siswa yang
sangat aktif dalam mempraktikan bermain gitarsebesar 19,05%. Sebagian besar
siswa sudah aktif dalam mempraktikan bermain gitar yaitu sebesar 69,05%
sisanya sebanyak 11,09% siswa tampak cukup aktif dalam kegiatan mempraktikan
bermain gitar.
Dalam mengerjakan tugas bermain gitar, dapat diketahui bahwa terdapat
80,95% siswa yang memberikan tanggapan baik terhadap tugas yang diberikan
guru. Keseriusan ini tampak dari masing-masing siswa yang terlihat sibuk sendiri
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dengan tugas-tugas mereka. 19,05% siswa tampak cukup serius dalam
mengerjakan tugas. Mereka langsung mengerjakan tugas tanpa harus mendapat
teguran dari guru.Mereka sudah diberikan pengertian tentang pemanfaatan waktu
yang sudah direncanakan.Pada siklus II ini, siswa sudah banyak yang mampu
mengerjakan tugas bermain gitar lagu daerah dalam waktu yang telah ditentukan.
Berdasarkan

hasil

observasi

tersebut,

secara

keseluruhan

dapat

disimpulkan bahwa perilaku negatif siswa sudah banyak mengalami perubahan
menuju pada perilaku positif.Sebagaian besar siswa sudah mampu mengikuti
pembelajaran dengan baik.
4.1.5.2

Hasil Jurnal

1) Hasil Jurnal Siswa
Pada dasarnya hampir siswa menyukai pembelajaran bermain gitar yang
dilakukan peneliti. Sebanyak 38 siswa atau 90,48% merasa senang ketika
pembelajaran bermain gitar dengan media gambar.
Hampir seluruh siswa mengaku merasa terbantu dengan dihadirkannya
media gambar lewat LCD sebagai media pembelajaran bermain gitar, yaitu
sebanyak 40 siswa atau 95,24%. Mereka merasa terbantu dan dimudahkan dalam
mempraktikan bermain gitar karena dapat mempraktikan terlebih dahulu kunci
dan birama yang akan mereka pertunjukkan di depan kelas bersama teman satu
kelompoknya.
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2) Hasil Jurnal Guru
Berdasarkan pengamatan dan yang dirasakan peneliti pada saat
pembelajaran berlangsung, peneliti menilai bahwa siswa lebih siap untuk
menerima pembelajaran kali itu.
Saat pembelajaran bermain gitar berlangsung, siswa menjadi lebih aktif
jika dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus II ini siswa tidak malu lagi untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Situasi kelas sudah kondusif sehingga
proses belajar mengajar berlangsung dengan baik dan siswa merasa lebih
bersemangat. Sementara itu, pengelolaan kelas dan pengelolaan waktu yang
dilakukan guru sudah baik.
4.1.5.3 Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap keenam siswa
dapat diketahui bahwa semua siswa merasa senang dengan pembelajaran seni
musik.Mereka mengaku senang dengan model pembelajaran bermain gitar yang
diajarkan peneliti.Terlebih lagi dengan dihadirkannya media dan alat musik ke
dalam kelas.
Ketika diminta untuk bermain gitar, dari keenam siswa yang diwawancara,
seluruh siswa menyatakan senang dan sudah tidak bingung lagi.Kesan baik
mereka tunjukkan.Mereka sangat senang dengan bentuk pembelajaran yang
diterapkan peneliti. Mereka menjadi mengerti bagaimana carabermain gitar yang
baik dan mereka merasa sangat terbantu serta mengharapkan pembelajaran yang
sama untuk pembelajaran keterampilan yang lain.
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4.1.5.4 Hasil Dokumentasi (Foto)
Pada siklus II ini, dokumentasi foto yang diambil difokuskan pada
kegiatan selama pembelajaran dan ketika pembelajaran telah selesai, yaitu
kegiatan pada awal pembelajaran ketika guru melakukan stimulus-respon terhadap
siswa, saat siswa mengamati gambar, saat siswa melakukan interaksi dengan gitar,
saat siswa melakukan aktivitas mempraktikan secara langsung bermain gitar, dan
saat dilakukan wawancara.

Foto 7
Kegiatan awal pembelajaran Siklus II
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan awal pembelajaran dalam siklus
II.Kali pertama guru membuka pelajaran dengan bertanya jawab dengan siswa
tentang materi pembelajaran bermain gitar pada pertemuan sebelumnya.
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Foto 8
Siswa mengamati gambar Siklus II
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Pada Foto tersebut tampak siswa serius mengamati media gambar gitar
yang ditampilkan lewat LCD.Dari hasil pengamatan tersebut, diharapkan mampu
merangsang siswa untuk bereksplorasi dengan gitar.Jadi ketika peneliti
menjelaskan materi, siswa sambil mempraktikan agar pembelajaran lebih efektif.

Foto 9
Siswa Melakukan interaksi dengan gitar Siklus II
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(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Foto tersebut menunjukkan aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan
media pemebelajaran.Siswa tampak mengamati dan mengeksplorasi media,
selanjutnya siswa melakukan interaksi dengan media secara berkelompok dan
bergantian.

Foto 10
Siswa melakukan aktivitas bermain gitar Siklus II
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Foto 9 di atas diambil pada saat pembelajaran berlangsung yaitu ketika
siswa sedang melakukan aktivitas menyanyikan lagu daerah dengan diiringi
gitar.Situasi kelas pada gambar terebut memperlihatkan keseriusan siswa dalam
uji petik kerja.
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Foto 11
Kegiatan wawancara Siklus II
(Dokumentasi oleh Setyo Kurniawan S. 2012)
Foto 10 tersebut merupakan aktivitas siswa ketika diwawancara. Ada 6
siswa yang diwawancara, yaitu 2 siswa mendapat nilai tinggi, 2 siswa yang
mendapat nilai sedang, dan 2 siswa mendapat nilai rendah. Kegiatan wawancara
tidak dilakukan per individu dikarenakan efektivitas waktu.
4.1.6

Refleksi Hasil Penelitian Siklus II
Pelaksanaan pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan media

gambar pada siklus II secara keseluruhan sudah baik. Pada siklus II ini siswa lebih
memahami materi mengenai bermain gitar, siswa menjadi lebih aktif dan
kreatif.Siswa tidak malu lagi dalam bertanya dan tidak takut lagi menjawab
pertanyaan dari peneliti.Hal ini dikarenakan siswa sudah mengenal pola
pembelajaran yang diterapkan peneliti. Pembelajaran yang menyenangkan dan
bermakna membuat siswa tidak terbebani saat proses pembelajaran berlangsung.
Terlebih lagi guru memberikan reward pada siswa yang memperoleh nilai
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tertinggi, sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran serta bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas bermain gitar
yang ditugaskan guru.
4.2 Peningkatan kemampuan Bermain Gitar Siswa Per Siklus
Tabel 24
Nilai Pra siklus, siklus I dan siklus II
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH

RESPONDEN
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
R-22
R-23
R-24
R-25
R-26
R-27
R-28
R-29
R-30
R-31
R-32
R-33
R-34
R-35
R-36
R-37
R-38
R-39
R-40
2530

PRA SIKLUS
70,00
65,00
50,00
50,00
65,00
70,00
50,00
50,00
55,00
55,00
65,00
65,00
70,00
80,00
75,00
65,00
55,00
65,00
65,00
60,00
70,00
50,00
50,00
70,00
55,00
65,00
60,00
70,00
65,00
65,00
75,00
75,00
70,00
75,00
55,00
65,00
55,00
65,00
70,00
60,00
2720

SIKLUS I
75,00
70,00
55,00
50,00
70,00
75,00
55,00
55,00
60,00
60,00
70,00
70,00
75,00
85,00
80,00
70,00
60,00
70,00
70,00
65,00
75,00
55,00
50,00
75,00
60,00
70,00
65,00
75,00
70,00
70,00
80,00
80,00
75,00
80,00
60,00
70,00
60,00
70,00
75,00
65,00
3060

SIKLUS II
85,00
75,00
70,00
70,00
75,00
80,00
70,00
70,00
70,00
70,00
75,00
75,00
85,00
95,00
90,00
75,00
70,00
75,00
75,00
70,00
80,00
70,00
70,00
85,00
70,00
75,00
70,00
80,00
75,00
75,00
90,00
85,00
80,00
85,00
70,00
75,00
70,00
75,00
85,00
75,00

95

Dari tabel nilai tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata nilai siswa
mengalami peningkatan yakni pada pra silklus rata-rata nilai siswa sebesar 63.25.
Pada siklus I nilai rata-rata siswa meningkat yaitu 68.00. sedangkan pada iklus II
nilai rata-rata siswa sebesar 76.50. Peningkatan nilai rata-rata siswa tersebut
menunjukan bahwa penggunaan media gambar efektif untuk meningkatkan
kompetensi siswa dalam pembelajaran gitar si SMP N 2 Banjarharjo.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam
penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
5.1.1 Kompetensi bermain gitar siswa kelas VIII-A SMP N 2 Banjarharjo setelah
mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media gambar mengalami
peningkatan. Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang
dicapai sebesar 68,00 atau 68,00%. Pada siklus II rata-rata nilai mengalami
peningkatan sebesar 8,50% menjadi 76,50%.
5.1.2 Perilaku siswa kelas VIII-A SMP N 2 Banjarharjo setelah mengikuti
pembelajaran menulis bermain gitar dengan menggunakan media gambar
mengalami perubahan. Perilaku-perilaku siswa ini dapat dibuktikan dengan
data nontes yang meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi
foto yang diambil pada siklus I dan siklus II. Perubahan perilaku siswa dapat
terlihat secara jelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan
data observasi pada siklus I kegiatan pembelajaran siswa terlihat kurang
semangat. Sebagian siswa masih bingung dan belum dapat menyesuaikan
diri dengan model pembelajaran yang diterapkan peneliti yaitu pembelajaran
bermain gitar dengan menggunakan media gambar. Pada siklus II terjadi
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perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Siswa terlihat lebih aktif
dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang diterapkan guru.
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut.
5.2.1 Para guru seni musik sebaiknya menggunakan media gambar pada
pembelajaran bermain gitar karena terbukti dapat mendorong siswa untuk
aktif berpikir dan berusaha untuk mengalami dan menemukan sendiri
pengetahuan yang seharusnya mereka miliki. Pembelajaran tersebut juga
berhasil meningkatkan prestasi siswa dan menciptakan pembelajaran yang
lebih bermakna.
5.2.2 Pembelajaran bermain gitar dengan menggunakan media gambar perlu
adanya

pembenahan

pengklasifikasian

dan

pengembangan

media

pembelajaran yang telah diterapkan peneliti agar lebih mengena bagi siswa.
Oleh karena itu, para peneliti dalam bidang pendidikan dan seni musik
dapat melakukan penelitian serupa dengan memadukan atau mengganti
pendekatan pembelajaran aktif lainnya, sehingga didapatkan alternatif lain
untuk pembelajaran bermain gitar yang mampu meningkatkan kompetensi
siswa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA
Asriadi, Derry. 2008. Kiat Termudah Belajar Bermain Gitar. Jakarta. PT Kawan
Pustaka.
Departemen Pendidikan dam Kebudayaan. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.
Djamarah. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Intra Media.
Fetiningrum. 2005. Peningkatan Kemampuan Mengungkapkan Kembali Isi Cerita
Melalui Media Panggung Boneka Pada siswa kelas B Taman KanakKanak Kemala Bhayangkari 22 Kabupaten Batang. Skripsi Pada
Program Sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia UNNES.
Gerlach, Vernon S. dan P. Ely. 1980. Teaching and Media A Systematic
Approach. New Jersey: Prentice Hall.
Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Bayu
Indra Grafika.
Pusat Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional. 2004. Terampil Bermusik.
Jakarta: Yudhistira.
Rahayu, Deni Kurnia. 2007. Peningkatan Kompetensi Menulis Petunjuk Melalui
The real Things Media dengan Pendekatan PAKEM pada Siswa kelas
VIII E SMP N 1 Kersana Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2006/2007.
Skripsi Pada Program Sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa
Indonesia UNNES.
Rohani, Ahmad. 1997. Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Seksi Kurikulum Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar. 2003. Pengelolaan
Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Pendekatan PAKEM, Kontekstual,
dan Kecakapan Hidup. Propinsi Jawa Tengah: Depdikbud.
Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2002. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru
Algensindo.
Tim Abdi Guru. 2007. Kesenian Untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga.
Tim Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Mata Pelajaran Seni
SLTP. Balitbang Pendidikan Nasional.
Sumber: http://google.com/lagudaerah.htm. didownload pada tanggal 26 januari
2012.
Sumber: http://google.com/gitarakustik. didownload pada tanggal 26 januari 2012.

98

