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  Pembelajaran seni musik di SMK Texmaco Pemalang botol bekas 

sebagai media dalam pembelajaran musik. Pembelajaran dengan media botol 

bekas ini merupakan satu-satunya pembelajaran di Kabupaten Pemalang. 

Penggunaan media botol mudah didapatkan dan ekonomis. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pembelajarn seni musik melalui media botol 

bekas. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran 

seni musik melalui melalui media botol bekas di SMK Texmaco Pemalang. 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang pembelajaran seni musik 

melalui media botol bekas di SMK Texmaco Pemalang. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Keabsahan data 

diperiksa dengan teknik pemeriksaan, keabsahan data yang dimulai dari 

triangulasi, kecukupan referensial dan uraian rinci. 

  Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran seni 

musik melalui media botol bekas di Smk Texmaco Pemalang. Dalam komponen 

pembelajaran musik tiup botol terdapat guru, siswa, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, alat yang digunakan dalam 

pembelajaran maupun sumber belajar sedangkan point pelaksanaan 

pembelajaran ekstrakurikuler tersusun dari 3 tahap yaitu perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi maupun remidi. Dalam proses 

pembelajran guru dibantu dengan media laptop dan sound, laptop digunakan 

untuk mengiringi musik tiup botol dengan menggunakan program Guitar Pro, 

dan Sound adalah untuk pengeras suara agar siswa terdengar dengan jelas. 

Materi yang diberikan saat ini adalah lagu yang berjudul “Sue Ora Jamu” Lagu 

Sue Ora Jamu adalah lagu yang sangat sederhana untuk pembelajaran materi 

dasar menggunakan media botol bekas. Sebelum memasuki materi yang telah 

ditentukan, kegiatan pembelajaran dimulai dengan pemanasan pernafasan 

terlebih dahulu yang berfungsi agar siswa tidak pusing saat pembelajaran tiup 

botol selesai. Untuk mempermudah proses pembelajaran, dalam penyampaian 

materi guru menggunakan beberapa metode yaitu, metode ceramah, metode 

tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode latihan. Keuntungan dari 

penggunaan metode-metode tersebut yaitu anak menjadi lebih cepat dalam 

menerima dan memahami materi yang disampaikan guru. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas saran yang dapat 

penulis berikan guna meningkatkan pembelajaran seni musik melalui media 

botol bekas di SMK Texmaco Pemalag Sebaiknya botol yang sudah diisi air atau 

distem disimpan saja agar proses pembelajaran lebih efektif.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Belajar adalah suatu proses yang komplek yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkunganya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan 

saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku pada tingkat pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikapnya. (Arsyad, 1996).   

 Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah adalah melakukan proses belajar 

mengajar. Secara garis besar, ada dua komponen yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar, yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal terdapat 

dalam diri siswa seperti minat, motivasi serta kemampuan. Sedangkan faktor 

eksternal adalah yang mempengaruhi siswa dalam belajar, seperti lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

 Pendidikan kesenian yang membutuhkan kedua komponen tersebut untuk 

dapat membangun, merangsang dan mengembangkan sensitivits, antuanisme, 

minat dan kreativitas siswa. Pada dasarnya pendidikan kesenian bertujuan 

agar siswa memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

kesenian, ketrampilan dalam mengapresiasikan seni serta mampu 

mengembangkan kesenian, memiliki sifat positif dalam menghargai karya 

seni dan berperan aktif dalam membina serta mengembangkan usaha-usaha 
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kesenian baik untuk sendiri maupun lingkunganya, seperti di ungkapkan oleh 

Dieter Mack (2001:151) 

 Bangsa yang unggul dan kreatif adalah bangsa yang mampu bersaing 

dan mampu mengantisipasi segala macam perubahan dan persaingan yang 

ada (Sumaryanto, 2010:4). Sebagai negara berkembang Indonesia sangat 

membutuhkan tenaga-tenaga kreatif yang mampu memberi sumbangan 

bermakna kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta 

kesejahteraan bangsa pada umumnya. Pada saat ini banyak orang berlomba-

lomba untuk menjadi lebih pintar dan berguna untuk orang-orang di 

sekitarnya dengan cara mengengejar pendidikan yang tinggi seperti 

melanjutkan di perguruan tinggi. Akan tetapi, pendidikan yang tinggi saja 

tidak akan cukup tanpa adanya kreativitas. Melihat biaya untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu mahal, tidak sedikit pula orang 

yang berpendidikan rendah. Dengan pendidikan yang rendah ini tidaklah 

menjadi masalah dan kendala dalam kehidupan jika di iringi dengan 

kreativitas.  

 Di SMK TEXMACO Pemalang, pelajaran seni musik yang submateri dari 

mata pelajaran seni budaya menggunakan botol bekas sebagai media dalam 

pembelajaran musik. Botol diisi air sedemikian rupa kemudian ditiup 

sehingga menimbulkan nada. Ketinggian air dalam botol disesuaikan agar 

menimbulkan nada do-re-mi-fa-sol-la-si-do, makin sedikit air didalam botol 

makin rendah nada yang dihasilkan begitu juga sebaliknya semakin tinggi air 
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didalam botol semakin tinggi nadanya. Untuk pengiring musik tiup botol 

yaitu dengan menggunakan media laptop dengan program Gitar Pro. 

  Penggunaan botol sebagai media pembelajaran musik di sekolah khususnya 

di daerah Pemalang hanya terdapat di SMK TEXMACO. Inilah yang 

membuat perbedaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain karena 

memanfaatkan barang bekas berupa botol dapat dijadikan media 

pembelajaran musik sekaligus membuktikan bahwa untuk pembelajaran 

musik tidak harus menggunakan alat musik pada umumnya tetapi juga bisa 

menggunakan barang bekas seperti botol sehingga ada keunikan tersendiri. 

  Berbagai prestasi yang pernah diraih SMK TEXMACO khususnya yang 

berhubungan musik antara lain: juara 2 Honda Festival, tampil corps 

Drumband Hari jadi 17 Agustus acara besar Nasional di kabupaten 

Pemalang.  Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul: “Pembelajaran Seni Musik 

Melalui Media Botol Bekas di SMK Texmaco Pemalang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pembelajaran seni musik melalui media botol bekas di 

Smk Texmaco Pemalang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembelajaran seni 

musik melalui melalui media botol bekas di Smk Texmaco Pemalang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan masalah yang diutarakan hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

1.4.1.1  Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan Sendratasik (seni 

musik) untuk lebih mengenal dan mengembangkan kesenian tradisional terutama 

musik botol bekas. 

1.4.1.2  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

1.4.1.3  Memberikan informasi tertulis bagi masyarakat umum, khususnya 

generasi muda sebagai pewaris serta penerus kebudayaan bangsa sehingga dapat 

lebih mengenal dan mampu mengembangkan kesenian musik botol. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1   Guru 

 Untuk mengembangkan media dan metode guru dalam pembelajaran seni 

musik. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan Guru sebagai cara untuk 

mengembangkan pembelajaran seni musik. 

1.4.2.2   Siswa 

 Bagi murid  salah satu manfaat penelitian ini agar mendapat pembelajaran 

musik dengan media botol yang efektif sehingga dapat merangsang 

kreativitas siswa secara maksimal. 
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1.4.2.3  SMK TEXMACO Pemalang 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan 

demi pelaksanaan tindakan pembelajaran seni musik pada waktu berikutnya. 

Selain itu penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat meningkatkan sarana 

prasarana penunjang kegiatan pembelajaran seni musik. 

1.4.2.4  Jurusan pendidikan seni musik UNNES 

 Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar bacaan dan 

referensi di Universitas Negeri Semarang, khususnya Jurusan Pendidikan 

Seni Drama Tari dan Musik (PSDTM) Program Studi Pendidikan Seni 

Musik. Di samping itu juga diharapkan dapat menambah kasanah 

pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca tentang pembelajaran seni musik 

dengan menggunakan media botol bekas. 

1.4.2.5  Peneliti 

 Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan 

pembelajaran seni musik pada pembelajaran musik melalui media botol 

tingkat sekolah menengah kejurusan. 

 1.5  SISTEMATIKA SKRIPSI 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan isi 

skripsi ini, penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian diantaranya adalah 

sebagai berikut : 
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1.5.1 Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan,sari, pernyataan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar 

lampiran, daftar foto,daftar gambar, daftar tabel. 

1.5.2 Bagian isi terbagi atas lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengertian pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran, elmen-elmen pembelajaran, media pembelajaran, pembelajaran 

seni musik dengan benda-benda bekas. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, Pembelajaran seni 

musik dengan menggunaka botol bekas di SMK TEXMACO Pemalang. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan 

saran. Bagian akhir skripsi yang berisi daftar pustaka dan lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembelajaran 

 Pembelajaran diidentikan dengan kata “mengajar” yang berasal dari kata dasar 

“ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya orang tersebut 

tahu dan ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi 

“pembelajaran”, yang berarti proses dan perbuatan. Beberapa pendapat tentang 

pembelajaran antara lain:  

 Hamalik (1994 : 57) pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Hanzah (2007 : 54) 

pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara peserta belajar 

dengan pengajar atau instruktur dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

diarahkan untuk memperdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai 

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

berpusat pada suatu peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, 

(3) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan, 

nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman 

belajar yang beragam. 
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Dari beberapa teori tentang pengertian pembelajaran, penulis 

menyimpulkan bahwasanya pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara 

guru dan siswa, dimana dalam proses interaksi tersebut menghasilkan perubahan 

baik tingkah laku, sikap maupun tindakan, dalam proses pemerolehan ilmu 

pengetahuan, pembentukan sikap dalam suatu lingkungan belajar. 

2.2 Elmen-Elmen Pembelajaran 

 Dalam pembelajaran terdapat unsur-unsur pembelajaran yang sangat 

mempengaruhi dalam proses pembelajaran, unsur-unsur tersebut adalah:  

2.2.1 Unsur Guru 

 Guru sebgai figur pendidik yang bertugas membimbing dan menguraikan 

cara belajar siswa agat dapat mencapai hasil belajar yang optoimal. Peranan 

guru sangat bergantung pada pengusaan materi, metode mengajar dan 

pendekatan mengajar yang digunakan.  

 Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

disengaja, tujuan ini harus searah dengan tujuan siswa. Tujuan belajar siswa 

adalah pengembangan optimal yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotor. Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah agar siswa 

mencatat perkembangan optimal dalam kegiatan aspek tersebut (tim MKDK 

IKIP Semarang, 1996: 12). 

2.2.2 Unsur Siswa 

  Unsur siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah bakat, 

minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Hal tersebut menunjukan 
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bahwa siswa merupakan masukan mentah atau input dan hasil yang dicapai 

atau output. 

2.2.3 Materi 

 Kemampuan siswa menguasai materi tertentu berhubungan dengan jumlah 

waktu yang dipersyaratkan dalam arti, jika siswa diberi waktu dengan tingkat 

kesulitan materi pembelajaran yang dipelajari dan berpartisipasi didalam 

kegiatan yang direncanakan untuk mempelajari materi tersebut, maka siswa 

akan mempelajari materi pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat yang 

diinginkan (tim MKDK IKIP Semarang, 1996: 12). 

2.2.4 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan, maka dalam setiap kegiatan apapun tujuan tidak bisa diabaikan. Dalam 

perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan 

kepada anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya baik di sekolah maupun di luar 

sekolah (Djamarah 2002: 49). 

2.2.5 Metode 

Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan, atau suatu 

kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, terarah dan terkonteks, 

yang relevan dengan maksud dan tujuan (Rakim-ypk 2008: 2). Metode adalah 

proses prinsip-prinsip dan prosedur yang dipakai dalam mendekati persoalan-

persoalan dan usaha-usaha untuk mencari jawaban (Sumaryanto 2007: 9). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu kerangkan kerja berupa 

proses, prinsip-prinsip dan prosedur untuk melakukan tindakan, atau suatu 

kerangkan berfikir menyusun gagasan yang beraturan, terarah dan terkonteks, 

yang relevan dengan maksud dan tujuan untuk mencari jawaban. 

Dari uraian mengenai metode dan pembelajaran maka metode pembelajaran 

adalah suatu kerangka kerja berupa proses, prinsip-prinsip dan prosedur untuk 

melakukan tindakan, atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan yang 

beraturan, terarah dan terkonteks, yang releval dengan maksud dan tujuan untuk 

mencari jawaban dalam hal pembelajaran. 

Ada beberapa macam metode yang sering dipergunakan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar antara lain : 

2.2.5.1 Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa-siswa 

dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan atau pertanyaan 

yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Dalam metode 

diskusi guru berperan sebagai fasilitator maupun pemecah masalah dalam suatu 

objek materi yang dibahas atau dipelajari dalam proses pembelajaran. 

2.2.5.2 Metode Demonstrasi 

Metode Demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

mempertunjukkan kepada siswa akan suatu proses, situasi, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan, yang sering disertai 

dengan penjelasan lisan. Dalam metode demonstrasi, guru berperan aktif dalam 

penyampaian materi pada proses belajar mengajar. 
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2.2.5.3  Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah suatu metode yang diterapkan oleh guru 

dalam pembelajaran dengan memberikan suatu informasi maupun tanggapan dari 

informasi yang disampaikan oleh pendidik dalam kelangsungan proses 

pembelajaran di kelas. Metode tanya jawab mengutamakan interaksi antara 

pnedidik dan peserta didik dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar. 

2.2.5.4 Metode Latihan Drill (Drill Methode) 

Metode latihan (drill methode) merupakan suatu metode dalam 

pembelajaran dengan cara melatih kemampuan siswa dengan cara berlatih secara 

terus menerus untuk menanamkan kepada siswa mengenai kebiasaan-kebiasaan 

tertentu, agar materi yang dipelajari cepat diserap dan diterapkan oleh peserta 

didik dalam kelangsungan proses kegiatan pembelajaran. 

2.2.5.5 Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang dapat dikatakan metode tradisional, 

karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah 

ialah metode pendukung, serta merupakan suatu metode yang diterapkan oleh 

guru sebagai acuan yang diberikan dalam penyampaian materi pembelajaran. 

 

2.3.6  Alat/ Sarana Prasarana 

Alat merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran, memiliki fungsi sebagai perlengkapan yang dapat 

mempermudah usaha mencapai tujuan. Alat dibagi menjadi dua macam yaitu, alat 

dan alat bantu pengajaran. Alat adalah berupa suruhan, perintah, larangan, 
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ganjaran, hukuman, dan sebagainya. Alat bantu pelajaran berupa alat yang 

memerlukan perangkat keras seperti papan tulis, kapur, globe, diagram, video 

slide, dan lain-lain. 

2.3.7 Media 

Media adalah  perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Pengertian ini yang dimaksud dengan pengirim pesan dalam proses 

pembelajaran adalah guru. Sebagai pembawa pesan, media dalam hal ini tidak 

hanya dapat digunakan oleh guru akan tetapi lebih penting lagi dapat 

dipergunakan siswa, sebagai orang yang menerima pesan. Sedangkan sarana dan 

prasarana adalah alat penunjang yang digunakan dalam proses belajar dan 

mengajar, seperti buku pelajaran, alat perakit, ruang belajar, labotarium, dan 

perpustakaan. 

2.3.8 Evaluasi 

Evaluasi berasal dari kata evaluation  yang berati suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai sesuatu, apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau 

tidak. Menurut istilah evaluasi berarti kegiatan yang terencana untuk mengetahui 

keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan (Hidayat 2006: 2). 

Evaluasi adalah suatu proses menjelaskan, memperoleh dan menyediakan data 

yang berguna untuk menilai alternative keputusan. Baik pengukuran maupun 

penilaian sangat esenial bagi pengambilan keputusan pendidik (BistokSirait 2008: 

1). Evalusai merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses 

pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan 
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terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut memperngaruhi 

kehidupan peserta didik (Sylvie 2007: 2). 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan 

pengumpulan kenyatan yang terencana secara sistematis untuk mengetahui 

keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. 

Berdasar pada pengertian-pengertian evaluasi tersebut maka evaluasi 

pembelajaran adalah kegiatan pengumpulan kenyataan yang terencana mengenai 

proses pembelajaran secara sistematis untuk mengetahui keadaan suatu objek 

dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur 

tertentu guna memperoleh simpulan pembelajaran. 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar mengajar 

telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (TIM MKDK IKIP Semarang 1996: 

63). Dalam kontek belajar istilah evaluasi menunjukan suatu kegiatan untuk 

menentukan nilai pencapaian hasil belajar dengan mengetahui hasil pencapaian 

hasil belajar siswa. 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Di dalam usaha untuk mencapai suatu keberhasilan tertentu terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi baik itu yang bersifat pendukung maupun 

yang bersifat penghambat. Demikian pula dalam proses pembelajaran. Adapun 

faktor tersebut baik dari dalam maupun dari luar. Menurut Sukardi (dalam 
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Marwadi 2003 : 46 ) faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran 

dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:  

2.3.1 Faktor Endogen 

Faktor Endogen adalah faktor yang menghambat datang dari diri sendiri. 

Hal ini bersifat: 

2.3.1.1 Biologis 

Merupakan faktor yang secara langsung dengan diri sendiri atau dengan 

siswa siswi yang berkaitan. 

2.3.1.2  Kesehatan 

Keadaan fisik yang lemah dan seringnya siswa menderita penyakit 

merupakan faktor penghambat dalam pembelajaran seni musik yaitu 

pembelajaran dengan media botol bekas. 

2.3.1.3 Psikologis 

Adalah faktor penghambat belajar yang berhubungan dengan minat dan 

perhatian siswa. 

2.3.1.4 Minat  

Jika seseorang tidak berminat terhadap sesuatu yang dipelajari maka akan 

mengalami penghambatan dalam menguasainya, seseorang akan merasa sulit 

untuk meraih prestasi yang memuaskan. 

2.3.1.5 Perhatian  

Apabila seseorang tidak terpusat atau tidak ada perhatian terhadap materi 

yang diberikan, maka seseorang tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar, 
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baik itu dalam menerima atau dalam memproduksi materi-materi yang telah 

disampaikan.  

2.3.2 Faktor Eksogen 

Faktor eksogen adalah faktor yang menghambat dari lingkunan atau luar 

diri sendiri. 

2.3.2.1 Keadaan Keluarga 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam itu mau tidak mau 

turut menentukan bagaimana dan sampai dimana belajar dialami dan yang dicapai 

oleh anak-anak. Termasuk dalam keluarga ini ada tidaknya atau tersedia tidaknya 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar turut memegang peranan penting 

pula. 

2.3.2.2 Guru dan Cara Mengajar 

Sikap dan kepribadian Guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki 

Guru turut menentukan bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai anak. 

2.3.2.3 Alat-alat Pelajaran 

Sekolah yang cukup memilki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan 

untuk belajar ditambah dengan cara mengajar Guru yang baik, serta kecakapan 

Guru dalam menggunakan alat-alat itu, akan mempermudah dan mempercepat 

belajar anak-anak. 

2.3.2.4 Motivasi Sosial 

Motivasi sosial dapat pula timbul pada anak-anak dari orang lain 

disekitarnya, seperti tetangga, sanak saudara, dan dari teman-teman sepermainan 
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sekolahnya. Pada umumnya motivasi semacam ini diterima anak tidak dengan 

sengaja dan mungkin pula tidak dengan sadar. 

 

2.3.2.5 Lingkungan dan Kesempatan 

Banyak anak-anak yang tidak dapat belajar dengan hasil baik dan tidak 

dapat mempertinggi belajaranya, akibat tidak adanya kesempatan yang 

disebabkan oleh sibuknya pekerjaan setiap hari, pengaruh lingkungan yang 

negative serta faktor-faktor yang terjadi diluar kemampuanya. Faktor lingkungan 

dan kesempatan ini lebih-lebih lagi berlaku bagi cara belajar pada orang-orang 

dewasa. 

2.4 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasan Latin Medius yang secar harafiah berarti 

tengah, perantara, atau pengatar. Namun pengertian dalam proses pembelajaran 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Andreas 2009: 1). Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran 

(Azhie 2007: 1). Banyak pakar tentang media pembelajaran yang meberikan 

batasan tentang pengertian media. Media adalah segala bentuk yang dipergunakan 

untuk proses penyaluran informasi (Kusuma 2007: 1). 

Dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 
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menyusun kembali informasi visual atau verbal serta merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam 

proses pembelajaran 

Manfaat media dalam proses pembelajaran menurut Sadiman (dalam Joko 

Prasetyo 2008: 15) adalah sebagai berikut: (1) memperjelas penyajian pesan 

dalam bentuk kata tertulis, gambar bahkan lisan, (2) mengatasi keterbatasan 

ruang, (3) menimbulkan kegairahan belajar siswa, meningkatakn interaksi lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, (4) memberikan 

perangsang pengalaman dan persepsi yang sama antara guru dengan siswa yang 

memiliki latar belakang dan lingkungan yang berbeda. 

2.4.1 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

  Banyak sekali jenis media yang sudah dikenal dan digunakan dalam 

penyampaian informasi dan pesan-pesan pembelajaran. Setiap jenis atau bagian 

dapat dikelompokan sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat media tersebut. 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang baku dalam mengelompokan media. 

Jadi banyak tenaga ahli yang mengelompokan atau membuat klasifikasi media 

akan tergantung dari mana sudut mereka memandang dan menilai media tersebut. 

Penggolongan media yang lain, jika dilihat dari berbagai sudut pandang adalah 

sebagai berikut: 

2.4.1.1  Dilihat  dari jenisnya media dapat digolongkan menjadi media Audio, 

media Visual, dan media Audio Visual. 
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2.4.1.2  Dilihat dari daya liputan media dapat digolongkan menjadi media dengan 

daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput yang terbatas dengan 

ruang dan tempat dan media pengajaran individual. 

2.4.1.3  Dilihat dari bahan pembuatanya media dapat digolongkan menjadi media 

sederhana ( murah dan mudah memperolehnya ) dan media komplit. 

2.4.1.4 Dilihat dari bentuknya media dapat digolongkan menjadi  media grafis ( 

dua dimensi ), media tiga dimensi, dan media elektronik. 

2.4.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar dan 

pembelajaran adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri keberadaanya. 

Karena memang Gurulah yang menghendaki untuk memudahan tugasnya dalam 

menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya. Guru 

sadar bahwa tanpa bantuan media,terutama materi pembelajaran yang rumit dan 

komplek, materi pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi tentu 

sukar dipahami oleh siswa, apa lagi siswa yang kurang menyukai pembelajaran 

yang disampaikan. Secara umum manfaat media pembelajaran menurut   Harjanto 

(1997 : 245 ) adalah sebagai berikut: 

2.4.2.1  Memperjelas  penyajian pesan agar tidak terlalu verbelitas ( tahu kata- 

katanya tetapi tidak tahu maksudnya)  

2.4.2.2  Mengatasi  keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra.  

2.4.2.3  Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi 

dapat diatasi sikap pasif siswa. 

2.4.2.4  Dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. 
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2.4.2.5  Prinsip-prinsip Memilih Media Pembelajaran 

Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing maka dari 

itulah guru diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau 

tujuan pembelajaran. Dengan harapan bahwa penggunaan media akan 

mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. 

2.4.3  Media 3 Dimensi 

Media 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang 

penyajianya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud 

benda asli baik mati maupun hidup dan dapat pula sebagai wujud tiruan yang 

mewakili aslinya. Benda asli yang difungsikan sebagai media pembelajaran dapat 

dibawa langsung ke kelas, atau siswa langsung diarahkan ke dunia sesungguhnya 

di mana benda asli itu berada. Apa bila benda aslinya sulit dibawa ke kelas atau 

kelas tidak mungkin dihadapan langsung ke tempat dimana benda itu berada, 

maka dapat pula benda tiruanya berfungsi  sebagai media pembelajaran yang 

efektif. 

Media 3 dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah adalah tergolong 

sederhana dalam penggunaanya dan pemanfaatanya, karena tanpa harus 

memerlukan keahlian yang khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, bahanya 

mudah diperoleh dilingkungan sekitar Moedjiono (1992) mengatakan bahwa 

media tiga dimensi memiliki kelebihan-kelebihan: memberikan pengalaman 

secara langsung, penyajian secara kongkrit dan menghindari verbalisme, dapat 

menunjukan secara objek yang utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat 

memperlihatkan struktur secara jelas, dapat menunjukan alur suatu proses secara 
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jelas. Sedangkan kelemahan-kelemahannya adalah: tidak bisa menjangkau 

sasaran dengan jumlah yang besar, penyimpananya memerlukan ruang yang besar 

dan perawatan yang rumit. 

2.4.3.1  Belajar Benda Sebenarnya Melalui Widya Wisata 

Widya wisata adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan 

ke suatu tempat diluar kelas sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan 

akademis dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan belajar melalui widya 

wisata ialah memperoleh pengalaman langsung sehingga proses belajar menjadi 

lebih bermakna, membangkitkan siswa untuk menyelidiki, melatih seni hidup 

bersama dan tanggung jawab bersama, menciptakan kepribadian yang komplit 

bagi guru dan siswa, mengintegrasikan pengajaran dikelas dengan kehidupan 

dunia nyata. Sedangkan kelemahan-kelemahanya adalah sulit dalam pengaturan 

waktu, memerlukan tanggung jawab dan biaya yang ekstra, obyek wisata yang 

jarang memberikan peluang yang tepat dengan tujuan belajar. 

2.4.3.2  Belajar Benda Sebenarnya melalui Speciment 

Istilah benda sebenarnya digolongkan atas dua, yaitu: obyek dan benda 

contoh (specimen). Obyek adalah semua benda yang masih dalam keadaan asli 

dan alami. Sedangkan specimen adalah benda-benda asli atau sebagian dari benda 

asli yang digunakan sebagai contoh. Namun ada juga benda asli tidak alami atau 

benda asli buatan, yaitu jenis benda asli yang dimodifikasi bentuknya oleh 

manusia. Contoh-contoh specimen benda-benda yang masih hidup adalah: 

akuarium, kebun binatang, dan kebun percobaan. Contoh-contoh specimen benda-
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benda tak hidup adalah: berbagai benda yang berasal dari btuan dan mineral. 

Sekarang belajar melalui benda sebenarnya jarang dilakukan. Ada beberapa 

alasan orang tidak mempelajari benda sebenarnya yaitu benda sudah tidak ada 

lagi, kalaupun ada sulit untuk dijangkau, terlalu besar atau terlalu kecil, sangat 

berbahaya untuk dipelajari langsung, tidak boleh dilihat atau terlalu lambat 

gerakanya. 

2.4.3.3 Belajar Melalui Media Tiruan 

Belajar tiruan sering disebut model. Belajar melalui model dilakukan untuk 

pokok bahasan tertentu yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui pengalaman 

langsung atau memlalui benda sebenarnya. Ada beberapa tujuan belajar dengan 

menggunakan model, yaitu: mengatasi kesulitan yang muncul ketika mempelajari 

obyek yang terlalu besar, untuk mempelajari obyek yang telah menyejarah di 

masa lampau, untuk mempelajari obyek-obyek yang tak terjangkau secara fisik, 

untuk mempelajari obyek yang mudak dijangkau tetapi tidak memberikan 

keterangan yang memadai (misalnya mata manusia, telinga manusia), untuk 

mempelajari konstruksi-konstruksi yang abstrak, untuk memperliatkan proses dari 

obyek yang luas (misalnya proses peredaran planit-planit). Keuntungan-

keuntungan menggunakan model adalah: belajar dapat difokuskan pada bagian 

yang penting-penting saja, dapat mempertunjukkan struktur dalam suatu obyek, 

siswa memperoleh pengalaman yang konkrit. Ditinjau dari cara membuat, bentuk 

dan tujuan penggunaan model dapat dibedakan atas: model perbandingan 

(misalnya globe), model yang disederhanakan, model irisan, model susunan, 

model terbuka,  model utuh, boneka, dan topeng. 
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2.5  Pembelajaran Seni Musik dengan Benda-Benda Bekas 

Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas atau bisa disebut juga 

pembelajaran diperlukan suatu bentuk atau model guna untuk mendapatkan cara 

yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa dalam 

kondisi waktu yang terbatas dengan hasil yang maksimal. 

Menurut Darsono (2000: 24) pengertian pembelajaran adalah bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku 

maka pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 

Aktivitas belajar mengajar merupakan kegiatan bertujuan, yang tertata 

secara sistematis. Hal ini dapat ditunjukan oleh pengajar dalam mengolah 

kelasnya saat pembelajaran berlagsung seperti menyiapkan perangkat mengajar, 

membuat strategi dalam proses belajar dengan menggunakan metode yang tepat 

sesuai dengan pokok bahasan, dan dapat melaksanakan evaluasi secara benar 

guna sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran kegiatan-kegiatan tersebut 

telah disusun dan direncanakan secara urut dan sistematis dalam rangka untuk 

mencapi  tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

Untuk menciptakan kondisi yang demikian, dalam pembelajaran seni musik 

di sekolah dapat disusun melalui langkah-langkah seperti penggunaan metode 

pengajaran yang tepet, penggunaan alat pembelajaran yang memadai serta 

melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran. 

Pembelajaran adalah perpaduan aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. 

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat belajar 
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mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa belajar 

mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar 

mengajar karena pembelajaran pada hakekatnya adalah aktivitas belajar antara 

guru dan siswa (Utuh 1987: 9). 

Ada tiga komponen dalam pembelajaran seni musik,yakni: (1) metode 

pengajaran; (2) alat pembantu atau sarana; (3) penilaian atau evaluasi. 

Metode merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pembelajaran, karena metode diartikan sebagai strategi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Hasibun (1998 : 3)mengartikan metode 

adalah perangkat dan cara dalam pelaksanaan suatu strategi belajar mengajar. 

Dengan demikian efektif tidaknya penggunaan metode dalam pengajaran oleh 

guru akan berpengaruh terhadap tujuan yang diharapkan.  

Selain menggunakan botol, barang bekas yang biasa dimanfaatkan sebagai 

media dalam bermusik seperti ember cat, panci, tong, gayung, dan tempat 

sampah. Biasanya sekelompok anak muda kreatif yang menggabungkan alat-alat 

bekas tersebut menjadi sajian musik yang menarik untuk didengarkan. Seperti 

contoh di Semarang ditemukan sekelompok pemuda yang menanamkan diri 

sebagai Cooperland(Community Of Percussion Land) sekelompok ini 

memanfaatkan alat-alat bekas seadanya seperti: ember cat, panic bekas, dan botol 

bekas. 

2.5.1  Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hal pokok dari wujud penerapan 

proses, metode, teknik, serta komponen-komponen pembelajaran. Pelaksanaan 
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pembelajaran yang baik, tergantung bagaimana kondisi kelas yang diciptakan 

oleh pendidik dan peserta didik. Disamping itu agar pembelajaran berjalanan 

dengan baik perlu adanya tahap-tahap yang harus dirancang oleh pendidik, 

supaya kegiatan belajar berjalan dengan baik. 

 Tahap-tahap dalam pembelajaran tersebut diantaranya adalah: 

2.5.1.1  Perencanaan 

Perencanaan merupakan konsep awal yang harus benar-benar 

dipersiapkan secara matang, agar nantinya peserta didik benar-benar mampu 

sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran. Tahap perencanaan 

berupa kegiatan untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh 

peneliti untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi. Rencana kegiatan yang 

akan dilakukan adalah; (1) menyusun rencana pengajaran, rencana tersebut 

merupakan program kerja guru dalam melaksanakan pembelajaran guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (2) menyiapkan serta memberikan materi 

yang akan diujikan ke siswa; (3) membuat lembar pengamatan aktivitas belajar, 

catatan harian, lembar wawancara, dan dokumentasi foto yang digunakan pada 

proses pembelajaran; (4) menyiapkan perangkat tes yang berupa kisi-kisi soal dan 

pedoman penskoran; dan (5) melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran 

tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

2.5.1.2  Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan tindakan sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Tindakan yang akan dilakukan adalah mengamati proses 

dalam suatu pembelajaran ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Dalam 
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pelaksanaan pembelajaran terdiri dari beberapa aspek yakni waktu pembelajaran, 

tempat pembelajaran, dan tahap persiapan. Waktu pembelajaran berisi tentang hari 

dan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Tempat pembelajaran berisi 

mengenai tempat atau area diadakannya proses pembelajaran. Tahap persiapan 

yakni merupakan tahap yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. 

2.5.1.3 Evaluasi  

Evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan 

suatu informmasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam peengambilan 

keputusan. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang 

pembelajaran yang bertujuan untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar 

untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, 

serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu obyek atau keadaan untuk 

mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

Sesuai pendapat Groundlon dan Lin (1990) mengatakan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian 

tujuan pembelajaran.  

Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan evaluasi dilakukan 

melalui kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan proses pemberian skor atau 
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angka terhadap keadaan (gejala) berdasarkan aturan tertentu. Dengan demikian 

terdapat kaitan erat antara pengukuran dan evaluasi kegiatan belajar. 

2.5.1.4  Remidi (tidak lanjut) 

Di dalam proses layanan bimbingan belajar, setelah guru menemukan 

siswa yang mengalami kesulitan belajar maupun sekelompok siswa yang 

mengalaminya, langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut. Tindak lajut 

(remidi) dilaksanakan sebgai tahap perbaikan nilai bagi siswa yang belum tuntas 

dalam standar nilai yang telah ditetapkan. 

Dilihat dari arti asal kata, remedial berarti mengobati atau menyembuhkan 

atau membuat menjadi lebih baik. Sehingga pengajaran remedial merupakan 

suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, 

pengajaran yang membuat agar hasil yang dicapai lebih baik dari pengajaran yang 

diberikan sebelumnya. Secara garis besarnya pengajaran ini merupakan 

pengajaran mengulang dari pengajaran yang telah diberikan sebelumnya terutama 

terhadap materi yang dianggap belum dikuasai oleh siswa. Sebab hasil yang telah 

dicapai belum memuaskan. Yang dapat diperbaiki adalah semua bidang studi 

yang dianggap kurang baik hasilnya. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengajaran remidi tidak berbeda dengan 

tujuan instruksional umum. Tetapi karena sasarannya adalah siswa yang 

mempunyai kesulitan, maka diharapkan melalui proses penyembuhan, perbaikan 

maupun pelajaran tambahan, tujuannya yaitu : 

2.5.1.4.1 Memahami akan kekurangan dirinya, kelemahannya maupun 

kesulitannya dan bersedia untuk menerima “uluran” pelajaran remidi dari 



27 

 

 

 

guru. Kegagalan pengajaran remidi bilamana siswa merasa bahwa dirinya 

merasa malu untuk menghadapi kenyataan tersebut. 

2.5.1.4.2  Mempunyai sikap terbuka untuk dapat merubah dirinya dalam belajar, 

bersikap dalam menekuni pelajaran tersebut. Hal ini perlu untuk prestasi 

yang lebih baik. 

2.5.1.4.3  Para siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar yang sesuai dengan 

yang diperlukan. Misalnya buku teks tambahan. Alat belajar dan 

sebagainya. 

2.5.1.4.4  Siswa dapat mengatasi hambatan belajar yang dialaminya, sesuai dengan 

latar belakang kesulitan belajar yang dihadapi. Sebab setiap siswa 

mempunyai sebab-sebab kesulitan yang berbeda. 

2.5.1.4.5  Sesudah terbiasa mengatasi kesulitan, akan menimbulkan sikap baru 

dalam belajar yang dianggap ada pengaruhnya terhadap prestasi, 

misalnya sekarang membiasakan diri belajar pada waktu dini hari, 

dimana sebelumnya tidak  pernah dilakukan. 

2.5.1.4.6  Dengan adanya perubahan sikap dan prestasinya maka siswa dengan 

mudah dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diterimanya.  

2.5.1.4.7  Sesudah tercapai hasil yang lebih baik, akan menimbulkan kepuasan diri 

sehingga dapat mempertebal harga diri dan menambahkan motivasi baru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif ini, Moleong (2006 : 6 ) mengatakan 

bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memeahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan 

cara deskriptif  dalam bentuk kata-kata dan bahan, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah. 

Penelitian ini mengkaji tentang pembelajaran seni musik melalui media 

botol bekas di SMK TEXMACO Pemalang. Untuk mengkajinya dipilih 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini mempunyai arti bahwa 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menggambarkan atau menguraikan hal – hal yang berhubungan dengan suatu 

keadaan atau status fenomena (Rahman, 1993: 108). 

Penelitian ini dimaksud untuk penerapan pembelajaran seni musik melalui 

media botol bekas di SMK TEXMACO Pemalang. Bagi peneliti kegiatan ini 

dirasakan penting khususnya untuk pembelajaran di bidang musik.  
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam hal ini 

objek penelitiannya adalah pembelajaran seni musik melalui media botol bekas 

di SMK TEXMACO Pemalang. Sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada 

mutu dan kedalaman uraian, yakni pembahasan tentang ”Pembelajaran seni 

Musik Melalui Media Botol Bekas di Smk Texmaco Pemalang”. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pembelajaran seni musik melalui media botol 

bekas di SMK TEXMACO Pemalang, sedangkan yang melakukan pengamatan 

kelas adalah peneliti. Obyek yang akan diteliti adalah siswa kelas X satu SMK 

TEXMACO Pemalang. 

3.3  Lokasi Dan Sasaran Penelitian 

Lokasi Penelitian ini mengambil lokasi di SMK TEXMACO Pemalang, 

jalan Pemuda No. 36 A Pemalang Telp (0284) 323070 kode pos 52313,  lokasi 

SMK TEXMACO sangat strategis berada di kota dan terletak di jalan utama. 

3.4 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah siswa Smk Texmaco Pemalang. Sesuai dengan 

permasalahan penelitian yang telah diungkapkan di atas, yaitu pembelajaran seni 

musik melalui media botol bekas di SMK TEXMACO Pemalang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data terdapat beberapa beberapa teknik yaitu; 

3.5.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan untuk memperoleh    

informasi mengenai pembelajaran seni musik melalui media botol bekas di SMK 
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TEXMACO Pemalang, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistemik terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian 

(Sutrisno, 1980 : 136). Observasi adalah kegiatan (Sumaryanto, 2001 : 17), 

pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan pengamatan 

secara cermat dilapangan terhadap objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor 

melalui cara berperan serta dan tidak berperan serta. Pengamatan menurut 

Moleong (Sumaryanto, 2001 : 17), dapat pula dibagi ke dalam pengamatan 

terbuka diketahui oleh subjek dengan sukarela memberikan kesempatan pada 

pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa 

ada orang lain yang sedang mengamati mereka, sebaliknya pada pengamatan 

tertutup adalah pengamat beroperasi tanpa diketahui oleh para subjeknya. 

Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek 

maupun obyek penelitian memperoleh data proses KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) tentang pembelajaran seni musik melalui media botol bekas di SMK 

TEXMACO Pemalang. Jadi dengan metode observasi peneliti akan memperoleh 

hasil secara langsung yang berupa fakta sesuai kenyataan sesuai konsep penelitian 

yang telah disusun. 

3.5.2 Teknik  Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 

180). Menurut Moleong (1990 : 135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara menurut Gaba 

dan Lincoln (2000:137-139) meliputi : a) wawancara oleh tim panel, b) 

wawancara tertutup dan wawancara terbuka, c) wawancara riwayat secara lisan, 

dan wawancara terstruktur dan tak terstruktur. 

Sebelum diadakan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan 

beberapa pertanyaan-pertanyaan agar pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Metode wawancara digunakan karena jika hanya 

melalui observasi saja, dirasa belum memadai untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan sehingga perlu adanya teknik lain untuk melengkapi. Melalui 

wawancara akan diperoleh data yang lebih spesifik dan akurat atau khusus sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada (a) Kepala 

Sekolah, yaitu untuk memperoleh data-data dari sekolah Smk Texmaco 

Pemalang, dan menanggapi tentang pembelajaran seni musik melalui media botol 

bekas. (b) Guru Mata Pelajaran Seni Budaya, yaitu untuk mengetahui tentang 

bagaimanakah kegiatan belajar mengajar tentang pembelajaran seni musik 

melalui media botol bekas.(c) Siswa siswi SMK TEXMACO Pemalang, yaitu 

untuk memperoleh sejauh mana siswa mempelajari pembelajaran seni musik 

melalui media botol bekas. 

3.5.3 Teknik Dokumentasi/ studi dokumen 

Teknik dokumenter adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 
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dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian (Margono, 2005: 181).  

Data yang dicari berupa profil atau sejarah SMK TEXMACO Pemalang, 

dan arsip-arsip seperti  data siswa, Guru, RPP, Silabus. Dokumen-dokumen 

berupa gambar yaitu kegiatan KBM berlangsung, piagam yang diperoleh siswa 

maupun sekolah, dan data-data yang diperlukan dari internet, buku dan hasil 

diskusi yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mengetahui tentang 

pembelajaran siswa di SMK TEXMACO. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi 

data yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Kemudian 

hasil dokumentasi ini disusun sedemikian rupa menjadi data sekunder yang 

digunakan untuk melengkapi data primer hasil wawancara dan pengamatan. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2002: 173) mengemukakan 4 kriteria 

keabsahan data kualitatif yaitu (1) derajat kepercayaan (reability), (2) keteralihan 

(transferability), (3) kebergantungan (dependability) dan (4) kepastian 

(konfirmability). 

Ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat digunakan 

peneliti untuk memastikan deraajat kepercayaan dari data kualitatif antara lain: 
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3.6.1 Perpanjangan keikutsertaan 

Dalam teknik ini, peneliti dituntut senantiasa terlibat dalam penelitian dan 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan memerlukan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

3.6.2 Triangulasi 

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data itu (Moleong 2002: 178). 

3.6.3 Uraian Rinci 

Teknik ini adalah teknik melaporkan dan menguraikan hasil penelitian 

dengan teliti dan cermat secara khusus, sehingga penemuan yang diperoleh dapat 

dipahami oleh pembaca. 

Dari data yang diperoleh melalui teknik-teknik pengumpulan data, 

selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengecek dari data yang diperoleh dengan menanyakan kembali hasil data kepada  

sumber informasi yang lain. Apabila hasil data yang telah terkumpul sesuai/sama 

dengan hasil dari sumber informasi yang lain, maka data tersebut dianggap absah. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Langkah analisis data dilakukan dengan sistematis dari proses 

pengumpulan data sampai akhir penelitian dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 
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foto dan sebagainya (Moleong 2001 : 190).Merujuk penjelasan Miles dan 

Huberman (terjemahan Rohidi, 1992 : 95-96), kaitannya dengan proses analisis 

dan penafsiran data perlu diuraikan langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 

3.7.1 Reduksi 

Reduksi merupakan proses seleksi, pemilihan, pada penyederhanaan dan   

pengabstrakan (data-data kasar) yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

3.7.2   Sajian Data 

Tahap ini berisi kumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan 

kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Analisis 

yang sahih hanya dapat diperoleh melalui penyajian data yang baik. Semua data 

yang diperoleh, oleh peneliti diolah dengan menggunakan kata-kata yang mudah 

dipahami dan jelas. 

3.7.3 Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

 Langkah ini dilakukan setelah data yang diperoleh peneliti melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut direduksi 

dan diklarifikasi serta diinterpretasikan secara sistematis. 

 

 

                    

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Analisis Data Kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam 

Sumaryanto.

Pengumpulan data 

 

Reduksi data 

 

Penyajian data 

Menarik kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian Pembelajaran Seni Musik Melalui Media Botol 

Bekas di SMK Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang, akan menguraikan 

situasi dan kondisi SMK Texmaco, sejarah singkat SMK Texmaco, visi dan misi 

SMK Texmaco, profil sekolah SMK Texmaco, tenaga pengajar, karyawan dan 

siswa, dan sarana prasarana di SMK Texmaco. 

 Dalam mengungkap latar belakang berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan 

Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang tidak mungkin tanpa membuka arsip-

arsip lama yang berhubungan dengan riwayat atau sejarah kepemilikan area 

sekolah yang memiliki letak geografis, serta merupakan akses utama dari kota 

tersebut. 

4.1.1 Sejarah singkat dan berdirinya SMK Texmaco Pemalang 

SMK Texmaco Pemalang berdiri pada tahun 1997 berdasarkan surat 

persetujuan Pendidikan/Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor 0952/I03/1997 

tanggal 4 juni 1997 oleh kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Gedung sekolah dibangun diatas tanah seluas 

7.360 m2 dengan sertifikat hak milik No. 3915 atas nama M.Sinivasan Presiden 

Direktur Texmaco Group. 
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SMK Texmaco Pemalang mulai beroperasi pada tahun pelajaran 1997/1998 

yang diresmikan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bp. Prof. Dr. Ing. 

Wardiman Djojonegoro pada tanggal 31 Agustus 1997. 

 

 

Gambar  4.1. SMK TEXMACO PEMALANG 

(Foto: Teguh Saputro, Desember 2012) 

4.1.2 Letak Geografis SMK Texmco Pemalang 

SMK Texmaco Pemalang salah satu sekolah yang berada di Desa 

Mulyoharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, terletak di jalur utama, 

dan sangat mudah untuk dituju dengan kendaraan umum, yaitu beralamat di Jalan 

Pemuda No. 36 A RT. 01 RW.11  Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang 

Kab/ Kota Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 52313, Telepon (0284) 

323070 – 323071, SMK Texmaco sendiri terletak di dekat pusat kota Pemalang 

yaitu alun-alun Pemalang yang menjadikan akses menuju sekolahan tersebut 

cukup mudah. SMK Texmaco  juga mempunyai program keahlian yaitu:(1) 
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J

a

l

a

n

 

p

e

m

u

d

a 

Teknik pembuatan kain/ Weaving, (2)Teknik Penyempurnaan Tekstil/ Finishing,   

(3)Teknik Produksi Pakaian Jadi/ Garment, (4)Teknik Otomotif Kendaraan 

Ringan/ Otomotif, dan (5) Teknik  Komputer dan jaringan. 

Adapun batas-batas SMK Texmaco Pemalang adalah sebagai berikut: (1) 

sebelah timur berbatasan dengan rumah-rumah warga, (2) sebelah selatan 

berbatasan dengan gedung Golkar Kabupaten Pemalang, (3) sebelah barat 

berbatasan dengan Polantas Kabupaten Pemalang, (4) sebelah utara berbatasan 

dengan SMP 2 Negeri Pemalang. 

Gambar 4.1 Denah Lokasi SMK Texmaco Pemalang 

  JALAN MERBABU 

 

         UTARA 

 

  

 

 

    JALAN DIENG  

 

  

 

 

Sumber data SMK Texmaco Pemalang 

Walaupun SMK Texmaco Pemalang terletak di tepi jalan raya, serta 

lokasinya yang strategis karena berada di deka pusat kota, namun ketenangan 

SMP 2 Pemalang 

Penduduk 

SMK Texmaco 

Pemalang 

Penduduk 

p

e

n

d

u

d

u

k 

Gedung 

GOLKAR 

Lapangan bola ds 

Mulyoharjo, 

kab pemalang 

Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo 

SEMARANG JAKART

A 



38 

 

 

 

belajar mengajar cukup nyaman dengan didukung fasilitas belajar yang memadai, 

sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. 

Tabel 1 Profil Smk Texmaco Pemalang 

NPSN 20324233 

ID UN 1334214 

NSS 344 032 708 008 

Nama SMK SMK exmaco Pemalang 

Status Swasta 

No SK Pendirian 0952/103/1/97 

Tgl SK  04 Juni 1997 

Penandatanganan SK   Menteri Pendidikan 

PBM  Pagi 

Sertifikasi ISO 9001:2000 blm disertifikasi 

blm disertifikasi 

 

 

Telepon 

 Jl. Pemuda No. 36 A RT. 01 RW.11   

Kelurahan  Mulyoharjo, Kecamatan 

Pemalang, Kab/ Kota  

Pemalang,Provinsi JawatengahKode Pos 

52313. 

(0284) 323070 – 323071 

Fax  (0284) 323070 

Website www. Smktexmacopemalang.sch.id 

Email   surat@smktexmaco pemalang.sch.id 

Penyelenggara Sekolah Yayasan Pusat Pengembangan Sains dan 

Teknologi Texmaco 

Status Tanah Milik Pribadi digunakan untuk kegiatan sosial 

Nama Pemilik  M. Sinivasan 

Ijin Prinsip 503 / 873 / Tib, Tanggal 20 Februari 1997 

Ijin Lokasi  460.6 / 04 / 1997, Tanggal 28 Februari 1997 

Ijin Mendirikan Bangunan 503.642/937/PU, Tanggal 23 April 1997 

Luas Bangunan  7.360 m
2
 

Kepala Sekolah  Marzuki, S.T 

 

Sumber SMK Texmaco Pemalang 

(Tabel 4.1 Daftar Profil SMK Texmaco Pemalang) 

 

4.1.3 Visi dan Misi SMK Texmaco 

 4.1.3.1 Visi 

Menjadi SMK Profesional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kompetitif. 

4.1.3.2 Misi 

1)  Menghasilkan SDM yang bertakwa kepada Tuhan yang maha ESA, 
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2) Mewujudkan sikap disiplin dan budi pekerti yang tinggi,  

3)  Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas seiring dengan 

perkembangan IPTEK, 

4) Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah dan Masyarakat. 

4.1.4 Sarana dan prasarana SMK Texmaco Pemalang 

Sarana dan prasarana sekolah penting untuk menunjangproses pembelajaran 

SMK Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang, dimana memiliki ruang kelas 

utuk kegiatan belajar mengajar yang sebagian dilengkapi dengan seperangkat 

computer, dan LCD. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata 

usaha, musholah, UKS, ruang osis, ruang labotarium, ruang perpustakaan, ruang 

penjaga sekolah, kantin, ruang band yang isinya terdapat alat-alat band , 2 buah 

gitar elektrik, 1 bass elektrik, 4 buah sound, 1 keyboard, seperangkat alat 

marching band, dan sebagainya. 

Pada lokasi SMK Texmaco Pemalang kabupaten Pemalang juga terdapat 

hostpot area sehingga memungkinkan siswa dapat memperoleh informasi lewat 

internet. Dengan adanya hostpot area, diharapkan siswa untuk lebih termotivasi 

dan tekun dalam pencarian segala komponen atau materi yang mendukung tujuan 

dari kegiatan belajar mengajar.  

Selain memiliki prasarana, SMK Texmaco Pemalang juga memiliki sarana 

untuk kegiatan pembelajaran yaitu meja, kursi, papan tulis, penghapus, spidol, 

papan absen, buku pelajaran, alat peraga pendidikan peralatan ekstrakulikuler 

seperti bola volley, bola basket, alat musik seperangkat alat band, seperangkat 
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alat marching band dan serta perlengkapan untuk bengkel otomotif dan 

perlengkapan kegiatan pramuka. 

Berikut adalah data ruang di SMK Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang: 

Tabel 2 

Jenis Sarana dan Prasarana SMK Texmaco Pemalang 

 

Jenis  

Jumlah 

keberadaan 
Lua

s 

M
2
 

    Fungsi 

 

Ada  

Tidak 

ada 

 

 

Ada  

Tidak 

ad

a 

1 Ruang Kepala sekolah 1 √  54 √  

2 Ruang Guru 1 √  63 √  

3 Ruang Tata Usaha 1 √  36 √  

4 Ruang Tamu 1 √   √  

5 Ruang perpustakaan  1 √  46 √  

6 Ruang OSIS 1 √  15 √  

7 Ruang Labotarium 8 √  144 √  

8 Ruang penjaga 

sekolah 

2 √  36 √  

9 Kantin  2 √  8 √  

10 Halaman sekolah  √  1,00

0 

√  

11 Ruang band 1 √  9 √  

 

Sumber data SMK Texmaco Pemalang 2012 

( Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana ) 

 

4.1.5 Kondisi Siswa SMK Texmaco Pemalang 

Pada awal tahun 2011/2012, siswa – siswi SMK Texmaco Pemalang 

berjumlah 961 siswa. Dilihat dari berbagai kejuruan yaitu Teknik Mekanik 

Otomotif 1, Teknik Mekanik Otomotif 2, Teknologi Pembuatan Kain, Teknik 

Penyempurnaan Tekstil, Teknik Produksi Pakaian Jadi 1, Teknik Produksi 

Pakaian Jadi 2, Teknik Komputer dan Jaringan 1, Teknik Komputer dan Jaringan 

2. dari kelas X, XI, dan kelas XII yaitu, dari kelas X kejuruan Teknik Otomotif 
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siswa siswi berjumlah 359 siswa, kelas XI berjumlah 304 siswa, kelas XII 

berjumlah 298 siswa. 

Tabel 3 

Rekapitulasi Jumlah Siswa SMK Texmaco Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012 

 

PROGRAM  KEAHLIAN 

JUMLAH 

SISWA 

KELAS X 

JUMLAH 

SISW

A 

KELA

S XI 

JUMLAH 

SISWA 

KELAS 

XII 

JUMLAH 
TOT

A

L 

L P 

JM

L

  
L P 

JM

L

  
L P 

JM

L

  
L P 

 TKNK MEKANIK OTMTIF 1  45 0 45 44 0 44 43 0 43 132 0 132 

 TKNK MEKANIK OTMTIF 2  44 0 44 42 0 42 40 0 40 126 0 126 

 TEKNOLOGI PEM KAIN  42 1 43 35 5 40 39 3 42 116 9 125 

 TEKNIK PENYEM TEKSTIL  42 4 46 40 0 40 38 0 38 120 4 124 

 TKNK PRO PAKAIAN JADI 1  0 44 45 0 47 47 0 46 46 0 137 138 

 TKNK PRO PAKAIAN JADI 2  0 42 43 0 44 44 0 44 44 0 130 131 

 TEKNIK KOMP  JRNGN 1  22 25 47 18 29 47 29 16 45 69 70 139 

 TEKNIK KOMP  JRNGN 2  20 26 46 0 0 0 0 0 0 20 26 46 

JUMLAH 215 142 359 
17

9 
12

5 
304 

18

9 
10

9 
298 583 376 961 

 

Sumber Data SMK Texmaco Pemalang 2012 

( Tabel 4.3 Jumlah Siswa SMK Texmaco Pemalang Pada Tahun 2011/2012 ) 

4.1.6 Tenaga Pengajar 

Guru di SMK Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang  pada tahun ajaran 

2011/ 2012, SMK Texmaco Pemalang memiliki seorang kepala sekolah, 41 

pengajar tetap, 8 pegawai Tata Usaha, 2 Pegawai Perpustakaan, 2 Pegawai 

Labotarium, 3 Pegawai Teknik Kejuruan, 4 Penjaga Sekolah, Tenaga Pengajar 
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SMK Texmaco Pemalang berpendidikan, sarjana (S-1), Magister (S-2), baik Pns 

maupun non PNS. Guru SMK Texmaco mempunyai latar belakang pendidikan 

lulus akademik atau perguruan tinggi sehingga guru berupaya memberikan yang 

terbaik demi mutu dan kualitas SMK Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang.  

Peran guru dalam proses pembelajaran diantaranya sebagai pendidik contoh 

atau teladan bagi siswa, pengajar, administrator. Guru harus mempunyai 

kompetensi-kompetensi tertentu dalam dunia pendidikan. Selain itu dalam 

mengajar hendaknya guru memiliki metode-metode tertentu karena sangat penting 

bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang dipimpin guru adalah 

kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Tujuan ini searah dengan 

tujuan siswa. Tujuan belajar siswa adalah pengembangan optimal, meliputi aspek 

kognitif, efektif dan psikomotor. Sementara itu peran dari tenaga kependidikan 

juga penting untuk terselenggaranya pendidikan di sebuah sekolah. Jadi kedua 

komponen tersebut sangat penting keberdaanya di sebuah sekolah. 

Berikut ini adalah tabel ketersediaan Tenaga Pendidik dan ketersediaan 

tenaga kependidikan. 
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Tabel 4 

Tenaga Kependidik SMK Texmaco Pemalang 2012 

 

No  

Tenaga 

Kependidi

kan 

Tota

l

 

P

e

g

a

w

a

i 

Status Kepegawaian Pendidikan Usia 

Jen

i

s

 

K

e

l

a

m

i

n
  

Kebutuh

an 

Peg

aw

ai 

PNS 

NON 

PN

S  
S

L

T

A

  

D

i

p

  

S

1

/

D

4

  

<

3

5

  

3

5

-

5

0

  

>

5

1

  

L

  
P

  

Id

e

a

l 

+/- 

PT  

P

T

T

  

P

T
  

PT

T
  

1.  
Kepala tata 

usaha  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

 

1

     

2  
Tenaga teknis 

keuangan  
2  

  
2  

 
1  1  

  
2  

 

1

  

1

    

3  

Tenaga 

perpustaka

an  

2  
  

1  
   

1  
 

1  
 

1

  

1

    

4  
Tenaga 

laboratoriu

m  

1  
   

1  1  
  

1  
  

1
     

5  

Tenaga teknis 

praktek 

kejuruan  
3  

   
3  3  

  
2  

  

2

  

1

    

6.  
Pesuruh/ 

Penjaga 

sekolah  

4  
  

3  1  4  
  

3  
 

1  
4

     

7.  

Tenaga 

administra

si 
lainnya  

6  
  

5  1  2  3  1  3  2  1  
3

  

3

    

 
TOTAL  19  

  

1

2

  

6  

1

1

  

5  2  9  6  2  

1

3

  

6

    

 

Data Sumber SMK Texmaco Pemalang 2012 

( Tabel 4.4 Tenaga Kependidik ) 
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Keterangan: 

PT   : Pegawai Tetap 

PTT : Pegawai Tidak Tetap 

L  : Laki-laki 

P  :Perempuan 

 

 

Tabel 5 

Tenaga Pendidik SMK Texmaco Pemalang 

 
 

 

 

No 

 

 

 

Nama M.P 

 

T

o

t

a

l

 

G

u

r

u 

Status 

Pegawai 
pendidikan 

Lul

u

s 

Ser

t

i

f

i

k

a

s

i 

Pro

f

e

s

i 

Usia 

Jen

i

s

 

K

e

l

a

m

i

n 

Kebutuhan 

Guru 

PN

S 

Non 

PNS 

 

D

i

p 

 

S1/

D

4 

 

 

S

2 

<35 35- 

5

1 

>51  

 

L 

 

 

P 

 

 

Ide

a

l 

 

 

+/- 

G

T 

G

T

T 

G

T 

G

T

T 

1 Normatif                 

 Pend 
Agam

a 

2    2  2   3   1 1 2  

 B.indo 2    2  2   2    2 2  

 Pend Kwn 
& 

sejara

h 

2    2  2   2    2 2  

 Pend 

jasma

ni & 
Olah 

Raga 

2  1  1  2   1 1  2  2  

 Seni 

Buday

a 

1    1  1      1  1  

 BP/BK 1  1    1      1  1  

 Muatan 

Lokal 

3  1  2 1 2       3 3  

2 Adaptif                 

 Mtk 4    4  4   4   1 3 4  

 B. Inggris 4    4  4   4   1 3 4  

 KKPI 1    1  1   1   1  1  

 IPA 1    1  1   1   1  1  

 IPS 1    1  1   1   1  1  

 Kewirausah

aan 

2  2    2    2    2  

 Fisika 2   1 1  2   1   1 1 1 - 
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 Kimia 3    3  3   2 1  3 3   

3 Produktif                 

 1.Tek 

Meka
nik 

Otomt

f 

4   2 2 1 3   3 1  4  4  

 2.Tek Kom 

&jrng

n 

2   1 1  2   2   2  2  

 3.Teknologi 

pemb 

kain 

2  1 1   2   2   2  2  

 4. teknologi 
penye

m 

tekstil 

2   2  1 1    1 1 2  2  

 5.Teknologi 

Produ

k 
Pkaia

n 

tekstil 

3    3  3   3    3 3  

 TOTAL 4

1 

 4 7 3

0 

3 38   32 7 2 2

2 

1

9 

41  

Data Sumber SMK Texmaco Pemalang 2012 

( Tabel 4.5 Tenaga Pendidik ) 

 

Keterangan 

 

GT  : Guru Tetap 

GTT : Guru Tidak Tetap 

L  : Laki-laki 

P  : Perempuan  
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4.1.7  Struktur Organisasi SMK Texmaco Pemalang 

Berikut ini bagan struktur Organisasi SMK Texmaco Pemalang Kabupaten 

Pemalang dilengkapi dengan keterangan-keteranganya. 

Keterangan Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Kebumen 

A : Komite Sekolah 

B : Kepala sekolah 

C : Quality Management Representative ( QMR ) 

D : PJP   

E : Bendahara  

F : Kepala Tata Usaha 

f1 : Staff TU bagian Kepegawaian 

f2: Staff TU bagian Keuangan 

f3 : Staff TU bagian Inventaris 

f4 : Staff TU bagian Persuratan 

f5 : Staff TU bagian Pengetikan / Database 

f6 : Staff TU bagian Kesiswaan 

f7 : Staff TU bagian Perpustakaan 

f8 : Staff TU bagian Laboran 

f9 : Staff TU bagian Teknisi Komp/ SIM 

f10 : Staff TU bagian Urusan Rumah Tangga 

G : Tenaga Layanan Khusus 

H : Wakasek urusan Kurikulum 

h1 : Bidang Kurikulum 

h2 : Bidang PBM 

h3 : Bidang Evaluasi 

I : Wakasek urusan Kesiswaan 

i1 : Bidang PPDB dan Beasiswa 

i2 : Bidang BK 

i3 : Bidang Ekstrakurikuler  

i4 : Bidang Keorganisasian  

J : Wakasek Urusan Sarana dan Prasarana 

 j1 : Bidang Pengadaan Inventaris dan Pemeliharaan 

j2 : Bidang Perpustakaan 

j3 : PJ Perpustakaan 

j4 : PJ Laboratorium Biologi 

j5 : PJ Laboratorium Fisika 

j6 : PJ Laboratorium Kimia 

j7 : PJ Laboratorium Komputer 

j8 : PJ Laboratorium Bahasa 

j9 : PJ Laboratorium Seni 

j:10: PJ Bengkel Otomotif 



47 

 

 

 

j:11:PJ Labotarium Tenun 

j:12:PJ Labotarium Penyempurnaan Tekstil 

j:13:PJ Labotarium Garmer 

j:14:PJ Aula 

j:15:PJ UKS 

j:16:PJ Peralatan Band 

j:17:PJ Peralatan Marching bang 

K : Wakasek Urusan Humas 

 k1 : Bidang SDM 

k2 : Bidang Kemitraan 

k3 :  Bidang Lingkungan Hidup 

L : Wali Kelas/ Guru 

 

4.1.8 Kegiatan Rutin 

SMK Texmaco Pemalang memberlakukan kegiatan rutin setiap harinya 

bagi semua siswa-siswi SMK Texmaco Pemalang. Kegiatan rutin tersebut 

meliputi semua siwa-siswi SMK Texmaco Pemalang harus hadir di sekolah 

sebelum pukul 07.00 WIB, setiap hari senin, selasa, rabu, siswa-siswi diwajibkan 

memakai seragam OSIS yaitu putih biru, sedangkan kamis jum’at siswa siswi 

SMK Texmaco memakai sragam identitas yaitu sragam yang berwarna biru muda 

seperti pegawai tekstil, dan hari sabtu memakai sragam pramuka. Setiap hari 

senin dan hari besar nasional, diadakan upacara bendera yang wajib diikuti oleh 

seluruh warga sekolah SMK Texmaco Pemalang. Proses kegiatan belajar 

mengajar pada hari senin sampai dengan kamis dilaksanakan pada pukul 07.00 

WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, sedangkan hari jumat dilaksanakan pada 
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pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dengan waktu pelajaran 

selama 45 menit. 

Kegiatan mata pelajaran di SMK Texmaco meliputi tiga yaitu mata 

pelajaran yang adaptif, normatif dan produktif. Mata pelajaran normatif meliputi 

7 mata pelajaran yaitu pendidikan agama islam, Bahasa Indonesia, Pendidikan 

Kewarga Negaraan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Seni dan Budaya, Bp/Bk, 

Muatan Lokal, dan yang Adaptif meliputi 8 mata pelajaran yaitu Matematika, 

Bahasa Inggris, KKPI, IPA, IPS, Kewirausahaan, Fisika, dan Kimia. Mata 

pelajaran yang Produktif meliputi 5 mata pelajaran yaitu Teknik Mekanik 

Otomotif, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Pembuatan Kain, Teknologi 

Penyempurnaan Tekstil, Teknologi Produksi Pakaian Jadi. 

Selain kegiatan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler juga 

diselenggarakan di SMK Texmaco Pemalang. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

meliputi kegiatan Basket, Volly, Karate, Taek wondo, Seni Tari, Marching Band, 

Lks Bahasa Inggris, Lks Bahasa Indonesia, Lks Matematika, Lks Otomotif, 

Kedisiplinan, Pramauka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Palang Merah 

Remaja (PMI), Karya Ilmiah, Modeling, English Clube, Otomotif. Khusus 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib diikuti kelas X, sedangkan kegiatan 

ekstrskurikuler lainya tidak wajib untuk diikuti. 

4.1.9 Media dan Alat Peraga Pendidikan 

SMK Texmaco Pemalang hampir semua Mata Pelajaran memiliki alat 

peraga dan media peraga dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh yaitu 

mata pelajaran Matematika yaitu penggaris,jangka, dan busur drajad dalam 
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ukuran besar. Pelajaran IPA, baik fisika, kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, pelajaran komputer juga mempunyai labotarium. 

Mata Pelajaran Seni Musik juga mempunyai alat peraga yaitu berupa 

seprangkat alat band, gitar, dan botol bekas dalam pembelajaran seni musik. 

Otomotif juga mempunyai bengkel sendiri untuk kegiatan praktek, teknik 

pembuatan kain juga memiliki labotarium khusus untuk praktek siswa siswi SMK 

Texmaco Pemalang, Teknologi Penyempurnaan Kain juga memiliki labotarium 

untuk kegiatan praktek. Dan untuk mata Pelajaran Pendidikan jasmani 

danOlahraga juga memiliki bola volley, bola basket,dan matras untuk kegiatan 

siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. 

4.1.10  Sejarah Musik Tiup Botol 

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari seni atau kesenian, 

salah satunya yaitu seni musik. Di tengah-tengah era globalisasi dengan teknologi 

dan informatika yang berkembang pesat, perkembangan musik pun semakin 

meningkat dengan munculnya musik-musik baru dengan berbagai genre. Hal ini 

menyebabkan dengan munculnya musik-musik tradisional seperti rebana, 

angklung, calung, gamelan, dan lain-lain berkurang peminatnya terutama generasi 

muda zaman sekarang. 

Pada tahun 2010 atas ide Bapak Van Alfian Nugroho S.Pd maka di SMK 

Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang berdirilah pembelajaran musik Daerah 

dan diaplikasikan dengan menggunakan media botol bekas. Ide tersebut berawal 

dari eksperiment seorang guru untuk berinovatif memberi pembelajaran yang 

berbeda dengan sekolah-sekolahan lain yang ada di Pemalang Kabupaten 
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Pemalang, dengan cara botol diisi air sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

nada-nada yang harmonis untuk dibunyikan, dan pembelajaran tersebut 

diberinama musik tiup botol. (hasil wawancara Desember 2012). 

Pembelajaran musik tiup botol berjalan atas bimbingan langsung dari Bapak 

Van Alfian Nugroho. Latihan rutin diadakan setiap satu minggu sekali biasanya 

latihan rutin diadakan pada hari Selasa setelah pulang sekolah. Seiring 

berjalannya waktu musik tiup botol semakin terkenal, baik di lingkungan sekolah 

SMK Texmaco Pemalang sendiri ataupun di luar sekolah. Hal itu tidak semata-

mata didapatkan secara instan tetapi karena ketekunan dan kegigihan semua siswa 

dan Pembina guru seni budaya (seni musik) tersebut yang terus berlatih dan 

meningkatkan kemampuan. Sampai saat ini minat serta atusias siswa SMK 

Texmaco Pemalang terhadap pembelajaran musik tiup botol cukup tinggi, 

biasanya anggota musik tiup botol menyertakan 3 kelas sekaligus untuk 

pembelajaran musik tiup botol sehingga semakin banyaknya siswa yang ikut 

semakin keras nada atau semakin harmonis nada yang dibunyikan. 

4.2 Pembelajaran Seni Musik Melalui Media Botol Bekas di SMK Texmaco 

Pemalang 

Dalam pelaksanaan pembelajaran musik melalui media botol bekas di SMK 

Texmaco pemalang berikut ini akan diuraikan tentang: (1) Elmen-elmen 

pembelajaran musik melalui media botol bekas; (2) tahapan pembelajaran musik 

melalui media botol bekas; dan (3) faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran musik melalui media botol bekas. 
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4.2.1 Elmen-elmen Pembelajaran Seni Musik Melalui Media Botol Bekas di 

SMK Texmaco Pemalang 

Dalam pembelajaran seni musik dengan menggunakan media botol bekas di 

SMK Texmaco terdapat elmen-elmen pembelajaran yaitu; 

4.2.1.1 Guru Seni Budaya (Seni Musik) di SMK Texmaco Pemalang 

Kabupaten Pemalang 

Guru sebagai figur pendidik yang bertugas membimbing dan mengarahkan 

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

sangat bergantung pada tingkat penguasaan materi, metode mengajar dan 

pendekatan mengajar yang digunakan. Pembelajaran yang dipimpin guru adalah 

kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, tujuan ini searah dengan 

tujuan siswa. Tujuan belajar siswa adalah pengembangan optimal, meliputi aspek 

kognitif, efektif, dan psikomotor.  

Kegiatan Pembelajaran dengan Menggunakan Media Tiup Botol diampuh 

oleh guru seni musik yaitu Bapak Van Afian Nugroho S.Pd. beliau adalah guru 

yang selalu mendampingi siswanya pada saat latihan. Beliau sangat sabar dan 

bertanggung jawab dalam proses pembelajaran di SMK Texmaco Pemalang 

Kabupaten Pemalang.  Pria ini yang akrab dipanggil Pak fian ini lahir di 

Pemalang 20 Februari 1985, beliau adalah lulusan dari Pendidikan Seni Musik 

Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dalam pendidikan menempuh S1 beliau 

mengambil sepesialis gesek yaitu biola, dan tidak hanya biola saja yang bisa 

dimainkannya, beliau mempunyai bakat dibidang musik dan mampu memainkan 

alat musik seperti keyboard, dan gitar. 
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Bapak Van Afian Nugroho sendiri mulai bertugas di SMK Texmaco 

Pemalang pada awal tahun 2010, sampai tahun 2013 ini pembelajaran musik 

melalui media botol bekas sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahunan. 

4.2.1.2 Siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan Satu yang Mengikuti 

Pembelajaran Musik Tiup Botol di SMK Texmaco Pemalang 

Kabupaten Pemalang 

Unsur siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah bakat, 

minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa merupakan masukan mentah atau input dan hasil yang dicapai atau output. 

Begitu juga pada kegiatan pembelajaran musik tiup botol di SMK Texmaco 

Pemalang Kabupaten Pemalang, input utama keberhasilan belajar adalah siswa, 

serta ditambah kemampuan mengajar seorang guru yang berpendidikan dan 

berpengalaman. 

Dalam pembelajaran musik tiup botol karakter Siswa SMK Texmaco 

Pemalang khususnya kelas X teknik komputer dan jaringan satu sebagian besar  

sangat antusias untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalam 

pembelajaran seni musik, yaitu dengan mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media botol bekas di sekolah. Kelas X Teknik Komputer dan 

Jaringan satu berjumlah 49 siswa dan terdapat macam-macam karakteristik siswa 

selain siswa sangat antusisas dalam pembelajaran musik botol ada juga karakter 

siswa yang bermain sendiri tetapi hal ini bisa diatasi oleh pak Fian dengan tertib. 

Selain itu, dalam pembelajaran dibutuhkan kerjasama antara siswa dan guru 

pengajar agar dalam proses pembelajaran terdapat suatu keadaan yang harmonis 
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di dalam kelas dan mendorong siswa untuk memperhatikan materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Hal tersebut sangat pokok tentunya disertai perhatian dan 

motivasi yang diberikan kepada guru pengajar kepada siswa yang nantinya akan 

mewujudkan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang diharapkan. 

Siswa anggota Pembelajaran Musik Tiup Botol pada umumnya memiliki 

kemampuan bermusik yang cukup baik karena sebelum menjadi anggota mereka 

sudah mempunyai bekal melalui teori yang diberikan oleh guru seni musik untuk 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media botol bekas. Untuk 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media tiup botol Pak Van Afian 

Nugroho tidak memberi batasan siswa untuk mengikuti, karena semakin banyak 

yang memainkan musik tiup botol suara nada yang dihasilkan akan semakin 

harmonis. Biasanya Bapak Van Afian Nugroho S.Pd membagi anggota kelompok 

menjadi 8 sesui tangga nada yang ada, berdasarkan katagori kelas yaitu kelompok 

Kelas X (sepuluh) teknik komputer dan jaringan satu objek pembelajaran musik 

tiup botol. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media botol bekas sendiri 

mempunyai beberapa manfaat bagi siswa, tidak hanya menambah pengetahuan 

bermusik akan tetapi juga mendapatkan manfaat lain. Manfaat yang diperoleh 

siswa diantaranya adalah pengalaman berorganisasi dan mengetahui bahwa untuk 

membuat suatu alat musik bisa dengan menggunakan barang bekas dan tidak 

seperti alat musik pada umumnya dan menambah kekreativitasan siswa SMK 

Texmaco Pemalang dalam pembelajaran musik tiup botol melalui media barang 

bekas. Berikut  adalah nama siswa kelas X satu tahun pelajaran 2012/2013 
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Tabel 6 Daftar Nama Siswa Kelas X Teknik Komputer dan Jaringan 

 

NO

. 
Daftar Nama Siswa Kelas X Teknik Komputer dan Jaringan Satu 

1 
ADI PRASETYO 

2 
AGUNG NUR FALAH 

3 
AGUS PRAMONO PUTRO 

4 
AHMAD RIDWAN FAIZAL 

5 
ALDI DWI HANDOKO 

6 
ALFIAH KUJAH ROZAQ 

7 
ANDRI YUMANDA SAPUTRA 

8 
ANIDA RO’YAL AENI 

9 
ARUM MUTIARI MUSTOFIFI 

10 
BETA SETIA 

11 
DANIAL AHMAD ZAKARIA 

12 
DEDE ARISANDI 

13 
DEDE SUNARYA 

14 
DEVIA KAERUN NISA 

15 
GILANG LESTIANTO 

16 
HAQI AMIN FAIZAL 

17 
HARUNI ALFA FALRIZY 

18 
IFKI LUTFIANA RIZKI 

19 
IKA WIJAYANI 

20 
IKHSAN MUTAMAR 

21 ISTIANAH  TU’AINIAH 

22 KHUZNUL ANISAH 

23 LAILATUL FARIKAH 

24 M. FAIZ ZUHAN MAKHRUS 
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25 MALIK MAHMUD 

26 MAYA HANUNITA SARI 

27 MESSY HINDAYANTI 

28 MOH. IRFAN 

29 MUHAMAD HILAL IFANDI 

30 MUHAMAD MUHTAR NASIR 

  31 MUHAMAD ASA SYAHRUL IKHSANI 

  32 MUZYINUL FAKHRI 

33 NUR HALIMAH 

34 PERDANA ARIF MINDI 

 35 PUTRI MEGA PRATIWI 

36 RIZAL PRAYOGA 

37 SAEPULOH 

 

 

38 

 

 

SENDY YOGA YANTO 

39 SITI SOLEKHA 

40 SOBRUN JAMIL 

41 TAUFAN AKMAL ABADI 

42 TRI WIDININGSIH 

43 USWANTUN KHASANAH 

44 WAFA ARSYI FAKHRIN NAJI  

45 WILLIS SURYO PRAYOGA 

46 WINGGI MEI ANGGA DEWI 

47 WIZELA UKI BRILLIANI 

48 YENI HARTANTI 

49 YUNUS YAHYAH ALIFUDIN 

 

Data Sumber SMK Texmaco Pemalang 2012 

( Tabel 4.6 Daftar Nama Siswa Kelas X Teknik Komputer dan Jaringan 

4.2.1.3 Materi Pembelajaran dengan Menggunakan Media Botol Bekas 

Kemampuan siswa menguasai materi tertentu berhubungan jumlah waktu 

yang di persyaratkan dalam arti, jika siswa yang diberi waktu dengan tingkat 

kesulitan materi pembelajaran yang dipelajari dan berpartisipasi didalam kegiatan 

yang direncanakan untuk mempelajari materi tersebut dan materi ajar yang 

diberikan oleh guru sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau 
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silabus yaitu, (1) Memainkan dan mengaransir lagu tradisional dengan media 

botol bekas; (2) Sejarah dan perkembangan musik tradisional, Latar belakang 

musik tradisional, fungsi musik tradisional, karya-karya musik tradisional, 

contoh; musik tradisional jawa tengah, (3) Musik daerah setempat, seperti; Alat 

musik berdasarkan sumber bunyinya, jenis-jenis musik tradisional setempat, 

unsur atau elemen musik tradisional setempat, (4) Tanggapan terhadap musik 

tradisional, seperti; keunikan atau karakteristik karya musik tradisional, (5) 

Teknik-teknik mengaransir atau merancang karya nusik tradisional. 

Materi yang diberikan oleh Bapak Van Alfian Nugroho S.Pd dalam proses 

pembelajaran Seni Musik Melalui Media Botol Bekas cukup banyak dan 

berfariasi diantaranya teknik mengenai mengatur pernafasan, dan teknik meniup 

botol. Berikut akan dijabarkan mengenai materi pembelajaran seni musik dengan 

menggunakan media botol bekas. 

4.2.1.3.1 Teknik pernafasan 

Dalam hal ini pak Fian selaku pengajar dan pembimbing musik tiup botol 

memberikan latihan atau pemanasan sebelum melakukan pembelajaran tiup botol, 

menurut beliau tujuannya adalah agar siswa yang mengikuti pembelajaran seni 

musik dengan menggunakan media botol bekas dapat meniup dengan baik dan 

benar, dan agar tidak pusing setelah melakukan pembelajaran musik tiup botol, 

hal itu sangat penting untuk performa siswa pembelajaran dalam meniup botol. 

4.2.1.3.2 Teknik Meniup 

Pada pembelajaran teknik meniup Pak Fian menjelaskan kepada muridnya 

karena hal ini menyangkut dengan pernafasan, sebelum meniup botol siswa 
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dituntut untuk pernafasan yaitu mengambil udara dari hidung sedalam-dalamnya 

dan dikeluarkan melalui mulut, selama berulang-ulang. setelah melakukan 

pernafasan Pak Fian mencontohkan ke muridnya untuk  melakukan teknik 

meniup dengan benar yaitu dengan bibir di tempelkan ke lubang botol dengan 

posisi botol berdiri dan mulailah meniup. 

Contoh meniup botol versi scale 1: 

                1   2   3   4   5   6   7   i        i   7   6   5   4   3   2   1      

Secara umum sebelum melaksanakan kegiatan pembelajarn musik tiup 

botol guru menyiapkan materi pembelajaran yang akan dipelajari bersama dalam 

pembelajaran musik tiup botol. Namun dalam kesempatan untuk materi lagu, 

bapak Fian Alfian selaku guru seni budaya di SMK Texmaco Pemalang biasanya 

mengambil materi lagu-lagu daerah seperti Sue ora jamu, gambang suling, 

gundul-gundul pacul dan lain-lain. Materi untuk pembelajaran musik botol berupa 

lagu- lagu daerah, lagu nusantara,ataupun lagu pop. 

Materi yang disampaikan oleh Guru kali ini merupakan sebuah lagu yang 

berjudul “Sue Ora Jamu”. Lagu Sue Ora Jamu adalah lagu yang sangat sederhana 

untuk pembelajaran materi dasar menggunakan media botol bekas. Berikut ini 

merupakan contoh lagu Sue Ora Jamu dalam notasi balok dan notasi angka. 
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Foto 4.6. Materi Lagu Musik Tiup Botol 

(Foto Teguh Saputro Desember 2012) 

 

4.2.1.4 Tujuan Pembelajaran dengan Menggunakan Media Botol Bekas di 

SMK Texmaco Pemalang Kabupaten Pemalang 

Kegiatan belajar dalam kelas (intrakurikuler maupun Ekstrakurikuler ) 

sebagian besar didasarkan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran adalah langkah pertama yang harus ditetapkan dalam proses 

pembelajaran. Tujuan pokok dari pembelajaran adalah membantu siswa 

memperoleh pengalaman, baik dalam tingkah laku maupun pengetahuan, 
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Dalam setiap pembelajaran pasti mempunyai tujuan pembelajaran, begitu 

juga dengan Pembelajaran musik tiup botol. Tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan media botol bekas diantaranya: (1) siswa dapat mengembangkan 

gagasan kreatif lagu tradisional setempat; (2) siswa dapat memahami berbagai 

teknik, media dan materi lagu tradisional setempat. 

4.2.1.5 Metode Pembelajaran Seni Musik Melalui Media Botol Bekas 

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang cukup penting 

dalam sebuah komponen pembelajaran, karena dalam pembelajaran metode akan 

mempengaruhi pencapaian tujuan. Metode pembelajaran memegang peranan 

sangat penting dalam penyusunan strategi dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Metode dapat diartikan cara yang berkaitan dengan 

pengorganisasian kegiatan belajar bagi siswa seperti kegiatan individual, kegiatan 

belajar kelompok, atau kegiatan belajar masal. Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

selain kriteria tujuan, diperlukan kriteria lain yaitu: peserta didik, situasi, 

kemampuan guru, dan sebagainya. Dalam Pembelajaran Musik Botol ,metode 

pembelajaran yang sering dipakai adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, dan latihan (drill). 

Pada saat penelitian yang dilaksanakan peneliti di SMK Texmaco Pemalang 

ada beberapa metode yang digunakan Guru dalam pembelajaran musik tiup botol 

yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, 

dan metode latihan. Kelimat metode tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai 

berikut: 
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4.2.1.5.1   Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah mmetode yang digunakan pengajar dalam 

menyampaikan suatu materi kepada siswa secara lisan. Dalam metode ini Guru 

menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan pembelajaran musik tiup 

botol dari setiap kelompok, bagaimana tanda posisi siap sebelum meniup, dan 

dimanakah harus meniup, sedngkan siswa bersifat pasif  hanya sebagai 

pendengar. 

Metode ceramah juga diterapkan oleh guru pengajar dalam pembelajaran 

musik botol di SMK Texmaco Pemalang. Tujuan dari metode ceramah adalah 

berkomunikasi dengan siswa agar siswa mendapat suatu informasi tentang suatu 

pokok materi pembelajaran. 

Secara umum metode ini dapat digunakan oleh guru pengajar dalam 

pembelajaran musik tiup botol di SMK Texmaco Pemalang pada saat membuka 

atau menutup pembeljaran. Biasanya bapak Van Afian Nugroho menggunakan 

metode ini untuk memberikan informasi tentang materi pembelajaran, member 

refrensi baru, dan memberikan motivasi kepada seluruh siswa. 
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Foto 4.7 Guru Menjelaskan Posisi siap 

(Foto: Teguh Saputro, desember 2012) 

4.2.1.5.2   Metode Tanya Jawab dan diskusi 

Metode tanya jawab digunakan seorang Guru untuk memperjelas materi-

materi yang belum dipahami oleh siswa selama pembelajaran. Metode tanya 

jawab hampir sama dengan metode ceramah, karena penyampaian menggunakan 

lisan, hanya saja pada metode ini siswa juga ikut serta berfikir agar penjelasan 

dari Guru dapat diterima. Namun pada pembelajaran musik tiup botol dalam 

tanya jawab tidak jarang seorang Guru juga mencontohkan dengan gerakan. 

Guru memberi keleluasaan kepada siswa mengenai pendapat yang 

diutarakan dan disimpulkan bersama. Dalam hal ini siswa dapat mnanyakan 

beberapa hal dalam materi yang belum begitu dipahami. 
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Dalam proses Pembelajaran Musik Botol di SMK Texmaco Pemalang 

Kabupaten Pemalang, Bapak Van Afian Nugroho juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melakukan didkusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini 

biasanya mereka mendiskusikan materi yang diberikan oleh pengajar, misalnya 

saat mengenai lagu yang akan mereka mainkan agar lebih kompak dalam meniup 

botol dengan nada secara bersamaan dan terdengar harmonis. Secara umum setiap 

siswa memiliki  musikalitas yang berbeda-beda, maka untuk menyatukan ide 

dalam suau kelompok dilakukan diskusi. 

 
 

Foto 4.8 Guru Menjelaskan Posisi Meniup Botol 

(Foto: Teguh Saputro, Desember 2012) 

 

 

4.2.1.5.3  Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan Guru dalam 

menyampaikan suatu materi menggunakan contoh praktek tidak diterangkan 

dengan kata-kata. Pada pembelajaran musik tiup botol terkadang Guru juga 
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mendemonstrasikan cara meniup yang benar sehingga bisa menghasilkan bunyi 

yang maksimal, akan tetapi tidak selalu memberikan demonstrasi untuk meniup 

botol karena kemampuan bermusik sudah cukup bagus untuk meniup instrument 

musik botol. 

 
 

Foto4.9 Guru Mendemonstrasikan Cara Meniup 

(Foto: Teguh Saputro, Desember 2012) 

 

4.2.1.5.4  Metode Latihan (drill) 

Metode latihan adalah metode yang digunakan Guru untuk menanamkan 

materi pelajaran atau lagu yang diberikan kepada siswa. Pada suatu pembelajaran 

musik tiup botol atau pembelajaran yang berhubungan dengan praktek lainya, 

metode latihan umumnya dilakukan secara berulang-ulang sampai siswa dapat 

melakukan dengan sendirinya. Seperti halnya yang ada pada pembelajaran musik 

tiup botol di Smk Texmaco, agar materi yang diberikan dapat dengan cepat hafal 
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siswa, penggunaan metode latihan ini dalam satu kali latihan bisa mencapai 

beberapa kali putaran. Metode latihan ini digunakan untuk memperoleh suatu 

ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang telah dipelajari. 

Dalam pembelajaran Musik Botol metode drill digunakan oleh guru supaya 

siswa mampu menguasai materi yang disampaikan, metode drill berfungsi 

sebagai metode terapan, setelah siswa memperoleh suatu materi siswa dapat 

mengoprasikan maupun mempraktekan dari tujuan pembelajaran. 

 
 

Foto 10 Latihan Siswa dengan Lagu 

(Foto: Teguh Saputro, 2012) 

 

Metode yang pembelajaran yang diberikan oleh bapak Van Alfian Nugroho 

di SMK Texmaco Pemalang yaitu dengan menggunakan metode: (1) Metode 

berdiskusi; (2) Metode demonstrasi; dan (3) Memberi kesimpulan. 
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4.2.1.6   Alat yang Digunakan Dalam Pembelajaran 

 

Alat merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran, memiliki fungsi sebagai perlengkapan yang dapat 

mempermudah usaha mencapai tujuan. 

Dalam pembelajaran Musik Botol di SMK Texmaco Pemalang alat yang 

digunakan adalah sebuah botol bekas soda yang bermerek cocacola yang sudah 

dibersihkan. Botol tersebut dimainkan dengan cara diisi air sesuai nada yang 

sudah ditentukan oleh guru. Dan media lain seperti laptop dan sound juga 

memiliki fungsi sebagai perlengkapan yaitu untuk laptop berfungsi sebagai 

pengiring untuk musik botol dengan menggunakan program GuitarPro, dan untuk 

sound berfungsi sebagai pengeras suara agar semua siswa terdengar jelas oleh 

suara lagu iringan dari laptop.  

4.2.1.7 Evaluasi 

Setelah proses praktek pembelajaran selesai, guru melakukan proses 

evaluasi. Pelaksanaan evaluasi biasanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan 

satu pokok bahasan materi. 

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan Guru untuk mengetahui 

sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diberikan. Dalam melakukan 

penilaian Guru tidak menyiapakan lembar khusus untuk penilaian. Guru dapat 

menilai sejauh mana perkembangan siswa dalam memahami menguasai materi 

yang diberikan, dan bagaimana siswa memainkan alat musik tiup botol. Selain itu 

penilaian juga dilakukan dengan cara mengamati keaktifan siswa dalam 
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mengikuti setiap pembelajaran musik tiup botol berlangsung. Jadi Guru tidak 

melakukan evaluasi secara terstuktur tetapi melihat pada hasil akhir. Pada proses 

evaluasi ini siswa siswa hanya akan mengetahui letak melodi lagu sue ora  jamu, 

dan guru akan mengamati, siswalah yang mengisi melodi lagu tersebut dengan 

alat musik tiup botol dan gurupun tidak memimpin berjalanya pembelajaran 

musik botol. Pada proses ini dapat dilihat tingkat kematangan siswa dalam 

mengikuti dan memahami pembelajaran musik botol baik dilihat dari ketepatan 

nadanya maupun ketepatan ritmisnya.  

Evaluasi tersebut diadakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

siswa dalam menerima materi yang telah diberikan. Siswa dinyatakan lulus 

apabila telah berhasil memainkan materi lagu yang diberikan oleh guru dengan 

ketepatan nada dan kelancaran meniup.dari hasil penelitian wawancara dengan 

bapak Van Afian Nugroho S.Pd, proses evaluasi pembelajaran musik tiup botol 

dilakukan persatu bulan, dan materi-materi lagu disesuaikan dengan kemampuan 

siswa. Apa bila siswa belum menguasai maka materi akan diulang kembali. 

4.2.2 Tahapan Pembelajaran Seni Musik Melalui Media Botol Bekas di SMK     

Texmaco Pemalang 

Pelaksanaan pembelajaran musik tiup botol di SMK Texmaco Pemalang 

kabupaten Pemalang tergolong sangat teratur dan sudah terjadwal. Pelaksanaan 

pembelajaran musik tiup botol di SMK Texmaco Pemalang dilakukan pada waktu 

yang sudah ditentukan oleh sekolah, yakni di samakan sama kegiatan 

ekstrakulikuler lain. Jadwal rutin untuk Pembelajaran musik tiup botol adalah hari 

selasa setelah pulang sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran musik tiup botol 
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terbagi menjadai tiga aspek, yakini  perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun 

remidi. 

4.2.2.1 Perencanaan Pembelajaran Musik Tiup Botol 

Perencanaan merupakan konsep awal yang harus benar-benar dipersiapkan 

secara matang, agar nantinya siswa benar-benar mampu sesuai dengan apa yang 

diharapkan dari tujuan pembelajaran. Tahap perencanaan berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang akan dihadapi. Di dalam pembelajaran musik botol 

tahap perencanaan meliputi langkah-lngkah yang akan dilakukan oleh guru dalam 

mempersiapkan kegiatan belajar mengajar, 1) menyusun rencana pengjaran, yaitu 

progam kerja guru dalam pembelajaran; 2) memberikan materi yang diujikan 

kepada siswa. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan sebagai berikut: 

4.2.2.1.1  Persiapan 

Guru seni budaya atau seni musik di SMK Texmaco Pemalang 

menggunakan botol bekas sebagai media pembelajaran seni musik. Botol yang 

digunakan adalah botol yang sama jenisnya seperti botol beling bekas minuman 

besoda bermerek cocacolla. Setiap anak wajib untuk membawa botol bekas  satu 

persatu untuk pembelajaran seni musik dengan menggunakan media botol. 

Pembelajran seni musik dengan menggunakan media botol bekas di SMK 

Texmaco merupakan suatu inovasi baru dalam pembelajaran seni musik atau seni 

budaya dengan memanfaatkan media bekas. Pembelajaran seni musik atau seni 

budaya dengan menggunakan media bekas bertujuan agar siswa lebih kreatif dan 
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trampil untuk memainkan suatu alat musik dengan media bekas. Inilah yang 

membuat perbedaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain karena 

memanfaatkan barang bekas berupa botol dapat dijadikan media pembelajaran 

musik sekaligus membuktikan bahwa untuk pembelajaran musik tidak harus 

menggunakan alat musik pada umumnya tetapi bisa menggunaka barang bekas 

seperti botol sehingga ada keunikan tersendiri. 

Adapun alasan Van Afian Nugroho S.Pd selaku guru seni budaya SMK 

Texmaco Pemalang, menggunakan media botol bekas karena untuk 

menegeksplorasi benda-benda apa sajakah yang bisa digunakan untuk bermain 

musik yang menghsilkan nada yang harmonis. Untuk itulah terinspirasi bermain 

musik menggunakan botol bekas mengingat botol bekas adalah benda yang 

mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. 

4.2.2 1.2  Persiapan Materi 

Secara umum sebelum melakukan kegiatan pembelajaran musik botol guru 

menyiapkan materi pembelajaran yang akan dipelajari bersama dalam 

pembelajaran musik tiup botol. Namun dalam beberapa kesempatan untuk materi 

lagu, bapak Van Afian Nugroho selaku pengajar musik tiup botol sering memberi 

materi dengan menggunakan lagu-lagu daerah dengan tujuan agar semua siswa 

mengetahui lagu-lagu daerah dan daerah asal lagu tersebut. 

Pada tahap perencanaan, peneliti menyimpulkan hubungan antara guru dan 

siswa dapat terpadu baik dalam perencanaan materi yang akan diberikan oleh 

guru, dan sebaliknya siswa mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru 
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sehingga dalam kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa berjalan dengan 

lancar. 

4.2.2.1.3  Mendata Siswa 

Sebelum kegiatan Pembelajaran Musik Botol guru selalu mengabsen atau 

mendata kehadiran siswa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui siswa yang 

aktif dan siswa yang tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran musik 

botol. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran musik botol kehadiran siswa sangat 

penting untuk berjalanya kegiatan pembelajaran musik tiup botol, akan tetapi 

terkadang tidak semua siswa SMK Texmaco dapat hadir di setiap pembelajaran 

musik botol, karena banyaknya kegiatan siswa di luar kegiatan pembelajaran 

musik tiup botol di SMK Texmaco Pemalang. 

4.2.2.1.4  Menyiapkan Alat Musik  

Secara umum setelah mendata siswa, biasanya guru memberikan instruksi 

kepada siswa untuk menyiapkan kelengkapan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran musik tiup botol, yaitu mengisi air dalam botol yang sudah 

ditentukan oleh guru. 

4.2.2.1.5  Mengulangi Materi yang Sudah diajarkan 

Dalam kegiatan pembelajaran musik tiup botol, sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung khususnya dengan materi baru, guru selalu mengulangi 

materi yang diberikan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar siswa mengingat 

kembali materi pembelajaran sebelumya. Ada beberapa lagu yang selalu 

dibawakan oleh musik tiup botol yaitu seperti lagu sue ora jamu. Jadi lagu 
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tersebut menjadi  lagu yang sering diulang disetiap pembelajaran Musik Tiup 

Botol. 

4.2.2.2  Pelaksanaan Pembelajaran   

Tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Tahap pelaksanaan terdiri dari tiga 

komponen yakni waktu, tempat pelaksanaan, dan persiapan sebelum proses 

kegiatan pembelajaran musik tiup botol. Waktu pelaksanaan latihan rutin 

pembelajaran musik tiup botol adalah setiap hari selasa pada pukul 14.00 s/d 

15.30 WIB. Waktu pelaksanaan dilakukan satu minggu sekali pertemuan. 

 Tempat pelaksanaan kegiatan musik botol yaitu di aula SMK Texmaco 

Pemalang. Tahap berikunya yaitu tahap persiapan, persiapan sangat penting bagi 

proses berlangsungnya pembelajaran musik tiup botol. Sebelumya kegiatan 

pembelajaran siswa menyiapkan botol yang di isi air sesuai dengan nadanya yang 

sudah ditentukan oleh guru,dan guru menyiapkan laptop dan sound, laptop 

digunakan untuk menyetem nada yang sesuai dengan munggunakan program 

GuitarPro, dan sound digunakan untuk pengeras suara iringan midi yang 

dihasilkan dari laptop. 

Secara umum dalm proses pembelajaran musik tiup botol guru memberikan 

materi yang akan diajarkan oleh siswa, biasanya guru menuliskan materi lagu di 

papan tulis. Selanjutnya siswa mencoba memainkan lagu tersebut dengan 

menggunakan tempo yang sangat pelan terlebih dahulu agar untuk memudahkan 

siswa dalam pembelajaran musik tiup botol, dan guru hanya memberikan arahan-

arahan untuk siswa yang dianggap belum tepat dalam memainkan instrument 
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musik tiup botol. Secara keseluruhan dalam proses pembelajaran musik tiup botol 

siswa terlihat sangat menikmati pembelajaran yang diberikan oleh bapak Van 

Afian Nugroho. 

4.2.2.2.1  Subyek Belajar 

Pada hasil penelitian ini, yang dijadikan subyek dalam pembelajaran seni 

musik melalui media botol bekas adalah anak-anak siswa kelas X teknik 

informasi dan jaringan satu, dikarenakan siswa kelas X  masih sedikit 

mendapatkan materi-materi pembelajaran untuk praktek yang dibandingakn 

dengan kelas XI, XII. Dalam kegiatan pembelajaran seni musik melalui media 

botol bekas kehadiran siswa merupakan aspek yang sangat penting untuk 

berjalanya kegiatan pembelajaran, akan tetapi terkadang tidak semua siswa dapat 

hadir di setiap pembelajaran musik botol, karena banyak kegiatan siswa di SMK 

Texmaco Pemalang di luar kegiatan ekstrakurikuler. 

4.2.2.2.2 Waktu dan Kegiatan Pembelajaran 

Praktek pembelajaran seni musik melalui media botol bekas di SMK 

Texmaco dilaksanakan setiap hari selasa jam 14.00-15.30 WIB, yang 

dilaksanakan di dalam ruang Aula SMK Texmaco Pemalang. Dalam kegiatan 

praktek dengan menggunakan media botol bekas Guru biasanya menyertakan 3 

kelas, hal ini dimaksudkan karena semakin banyak siswa yang memegang alat 

musik dengan menggunakan botol maka nada yang dihasilkan semakin harmonis, 

dan semakin enak didengarkan. 

Berikut adalah salah satau contoh siswa siswi latihan tiup musik botol di 

SMK Texmaco Pemalang di dalam ruang Aula. 
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Foto 4.2. Latihan di dalam ruang Aula 

(Foto: Teguh Saputro, Desember 2012) 

 

Proses pembelajaran seni musik melalui media botol bekas di SMK 

Texmaco Pemalang oleh pengajar guru seni budaya Van Alfian Nugroho S.Pd 

dibagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan nada do-re-mi-fa-sol-la-si-do, dan 

masing-masing kelompok terdiri dar 5-7 orang dalam satu baris. Hal ini 

ditunjukan untuk mempermudah Guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswa. Dalam proses pembelajaran pak Van Alfian Nugroho S.Pd selaku guru 

seni budaya SMK Texmaco Pemalang selain menggunakan media botol bekas 

yaitu memakai alat bantu laptop dan seperangkat sound untuk mengiringi 

pembelajaran menggunakan media botol bekas. 

Berikut ini adalah foto siswa-siswi yang sedang mengikuti pembelajaran 

seni musik melalui media botol bekas sesuain dengan kelompok masing-masing. 
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Foto 4.3. Siswa siswi memainkan alat musik tiup dengan menggunakan botol 

bekas 

(Foto: Teguh Saputro Desember 2012) 

 

4.2.2.2.3  botol 

Dalam penelitian di SMK Texmaco Pemalang penulis mendapati bahwa 

botol yang digunakan dalam bermain musik menggunakan botol kaca bekas air 

minum soda bermerk cocacola dengan volume 295 ml. Botol tersebut masing-

masing dipersiapkan sendiri oleh siswa yang telah dibersihkan sebelumnya. 

Berikut foto botol yang digunakan sebagai media pembelajaran. 
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Foto 4.4 Botol yang digunakan sebagai media pembelajaran di Smk Texmaco 

Pemalang 

(Foto Teguh Saputro Desember 2012) 

 

4.2.2.2.4  Air 

Air yang digunakan adalah air jernih yang diambil dari kran. Air tersebut 

nantinya berfungsi sebagai pembentuk nada. Caranya air yang dimasukan 

kedalam botol masing-masing berbeda volumenya. Untuk membentuk nada 

rendah, air yang diisikan bervolume 200 ml, dan untuk membuat nada tinggi air 

yang diisikan bervolume 525 ml. 

4.2.2.2.5  Guru 

Guru sebagai pengajar pembelajaran musik menggunakan media botol, dan 

juga sebagai diriggen, jumlah guru seni musik sebanyak 1 orang. Peran guru 

dalam pembelajaran ini sangat penting untuk membimbig murid-muridnya. 
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4.2.2.2.6  Ruangan  

Ruangan adalah sangat penting untuk melakukan pembelajaran seni musik 

melalui media botol bekas karena didalam ruanganlah yang sangat efektif untuk 

menghasilkan suara yang lebih jelas. 

 Ruangan yang digunakan dalam pembelajaran musik melalui media botol adalah 

ruang aula SMK Texmaco Pemalang yang berukutan  8m x 6m. berikut adalah 

foto ruangan Aula Smk Texmaco Pemalang. 

Berikut adalah ruang aula yang digunakan untuk Pembelajaran musik tiup botol. 

 

Foto 4.5. Ruang Aula Smk Texmaco Pemalang 

(Foto Teguh Saputro Desember 2012) 

4.2.2.2.7 Laptop 

Laptop sebagai media untuk mengiringi dengan menggunakan midi Guitar 

Rro pembelajaran musik botol, dan sebagai alat untuk menyetem tinggi 

rendahnya nada, laptop yang digunakan sebanyak satu. 
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4.2.2.2.8  Sound 

Sound di sini untuk pengeras suara dari musik pengiring yang ada di laptop, 

untuk memperjelas suara yang dihasilkan dari laptop agar semua siswa dapat 

mendengar suara yang dihasilkan dari laptop melalui sound. 

4.2.2.3 Evaluasi dan Remidi Pembelajaran Musik Tiup Botol di SMK 

Texmaco Pemalang 

Evaluasi merupakan proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan 

menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menghimpun informasi yang 

dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian 

belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru.  

Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu obyek atau keadaan untuk 

mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan evaluasi dilakukan 

melalui kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses pemberian 

skor atau angka-angka terhadap suatu keadaan atau gejala berdasarkan aturan-

aturan tertentu. Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara pengukuran 

(measurment) dan evaluasi (evaluation) kegiatan pengukuran merupakan dasar 

dalam kegiatan evaluasi. Dengan kegiatan pembelajaran musik tiup botol di SMK 

Texmaco Pemalang kabupaten Pemalang. guru mengevaluasi masing-masing 

siswa pada akhir jam kegiatan. Setiap siswa dievaluasi guna mengetahui kurang 

optimalnya siswa pada saat penerapan materi yang diberikan oleh guru.  
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Evaluasi dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mengarahkan siswa yang 

masih kurang menguasai materi maupun siswa yang dapat menguasai materi, agar 

lebih termotivasi dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran musik tiup botol merupakan tahap terakhir dalam proses belajar 

mengajar. Hasil evaluasi dapat menunjukan sejauh mana keberhasilan guru dalam 

mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran musik tiup botol di SMK Texmaco 

Pemalang, tahap evaluasi diberikan oleh guru pengajar pada akhir pertemuan. 

Sebab dalam satu pertemuan standar minimal yang harus dicapai ialah menggarap 

satu lagu. Hal tersebut adalah sebagai dasar serta target untuk melatih dan 

mengembangkan bakat sertan kemampuan siswa. 

Sementara itu untuk evaluasi terprogram dilaksanakan pada akhir semester. 

Evaluasi tersebut menggunakan standar kualitatif, dalam hal ini penilaian dari 

skor dirubah dengan standar kualitatif kriteria ketuntasan dengan skor nilai  tinggi 

81 – 100, sedang 65 – 80, rendah 50 – 64. 

Kegiatan remidi serta evaluasi adalah tahap atau kegaitan yang sama dalam 

pembelajaran Musik Botol. Kegiatan remidi dan evaluasi bertujuan agar peserta 

didik mampu untuk berlatih dan belajar dalam menguasai materi yang diberikan 

oleh pendidik. Kegiatan remidi (perbaikan) diberikan oleh guru kepada siswa 

dalam pembelajaran Musik Botol, yakni melalui tindakan pendekatan kepada 

siswa yang dirasa kurang mampu untuk menyerap materi atau bahan ajar yang 

diberikan oleh guru pada saat pembelajaran Ekstrakurikuler  berlangsung. 

Tindakan remidi dilaksanakan secara langsung oleh guru, namun bertitik 

pada suatu pendekatan khusus terhadap siswa. Dalam tindakan pendekatan, guru 
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memberikan solusi atau pemecahan masalah mengenai siswa yang kurang mampu 

untuk menguasai atau menyerap materi yang diajarkan. Dengan adanya 

pendekatan yang diberikan oleh guru, siswa merasa diperhatikan oleh guru 

sehingga siswa tergugah untuk bersemangat untuk menyerap maupun 

mempelajari kembali materi yang belum dikuasai maupun kurang dimengerti oleh 

siswa. Selain mengajarkan materi pembelajaran, guru juga mampu untuk 

memotivasi siswa agar siswa tertarik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan baik. 

Kegiatan remidi atau perbaikan didasarkan pada peran siswa untuk berfikir 

lebih kreatif serta kemampuan guru untuk terus memotivasi siswa agar tertarik 

dan tekun serrta berkonsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Biasanya 

tindakan remidi yang dilakukan melalui penugasan dengan memainkan etude-

etude. Tujuan dari kegiatan remidi atau perbaikan adalah sama halnya dengan 

tujuan dari evaluasi yakni agar siswa mampu untuk menguasai atau 

mengembangkan bakat serta kemampuan dalam bidang kesenian. 

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Musik Botol 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran Musik Botol di SMK Texmaco 

Pemalang Kabupaten Pemalang memiliki faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung proses pembelajaran Musik Tiup Botol di SMK Texmaco 

Pemalang, antara lain: (a) faktor siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar adalah bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar, (b) faktor 

Guru sebagai figure pendidik yang bertugas membimbing dan mengarahkan cara 

belajar siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal, (c) Faktor dari 
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pihak sekolah, yang siap mendukung dan memfasilitasi demi kemajuan Musik 

Tiup Botol. 

Sementara itu faktor penghambat proses pembelajaran Musik Tiup Botol 

antara lain: (a) Banyaknya siswa lain yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada di SMK Texmaco, sehingga latihan rutin tidak dapat berjalan dengan 

baik, (b) Kesulitan guru mengkordinasi siswa sehingga tidak efektif untuk 

melakukan pembelajaran musik tiup botol, (c) Sebaiknya botol yang sudah diisi 

air atau yang sudah  distem disimpan saja agar proses pembelajaran lebih efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembelajaran Seni 

Musik Melalui Media Botol Bekas di Smk Texmaco Pemalang, maka dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran Musik Botol di SMK Texmaco 

Pemalang mempunyai elmen-elmen pembelajaran yang meliputi guru, guru seni 

musi SMK Texmaco lulusan dari pendidikan seni musik dari UNNES. siswa, 

siswa yang mengikuti pembelajaran musik tiup botol adalah kelas X teknik 

komputer dan jaringan satu,  materi pembelajaran, materi pembelajaran musik 

tiup botol yaitu memainkan lagu Sue Ora Jamu dan mengaransir lagu tradisional 

dengan media botol bekas, dan teknik yang diberikan adalah teknik pernafasan 

danteknik meniup, tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mengembangkan 

kreativitas siswa, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, 

metode Tanya jawab dan diskusi, metode demonstrasi, dan metode latihan (drill), 

sarana dan prasarana atau alat yang digunakan dalam pembelajaran adalah botol 

bekas soda, botol tersebut diisi air sesuai dengan nada yang ditentukan oleh guru,  

evaluasi pembelajaran musik tiup botol dilakukan secara kelompok. 

Tahapan dalam pembelajaran seni musik melalui media botol bekas adalah 

disamakan pada jam ekstrakulikuler dan jadwal rutin latihan yaitu hari selasa. 

Perencanaan pembelajaran musi tiup botol adalah menyusun rencana pengajaran, 

yaitu program kerja guru dalam pembelajaran, dan memberikan materi yang 

diujikan  
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siswa.  Proses pelaksanakan pembelajaran musik botol di SMK Texmaco 

Pemalang meliputi beberapa kegiatan yaitu perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan, dan evaluasi maupun remidi (perbaikan). Perencanaan pembelajaran 

Musik Tiup Botol di SMK Texmaco Pemalang diantaranya; persiapan yaitu setiap 

siswa wajib membawa botol bekas yang bermerek cocacolla satu persatu, 

Pelaksanaan yaitu tahapan pelaksanaan terdiri dari komponen yaitu waktu, waktu 

pembelajaran tiup botol setiap hari selasa pukul 14.00-15.30 WIB, tempat 

pelaksanaan, yaitu di Aula SMK Texmaco. 

Evaluasi atau remidi dilakukan setiap akhir pembelajaran dan didasarkan 

pada kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diberikan. Sementara itu 

untuk evaluasi terprogram dilaksanakan pada akhir semester, kegiatan evaluasi 

dan remidi pembelajaran musik dengan menggunakan media botol bekas 

bertujuan agar peserta didik mampu untuk berlatih dan belajar dalam menguasai 

materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran seni musik. 

Proses pembelajaran musik tiup botol dengan menggunakan media botol 

bekas di SMK Texmaco Pemalang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan 

penghambat  dalam proses pembelajaran musik tiup botol, faktor pendukung  

yaitu; (a) siswa, yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, (b) Guru, 

sebagai pendidik yang bertugas membimbing atau mengarahkan cara belajar agar 

siswa dapat mencapai hasil belajar yang opyimal. Sedangkan faktor penghambat  

yaitu; (a) banyaknya kegiatan siswa yang mengikuti kegiatan lain, seperti 

mengikuti ekstrakurikuler. (b) kesulitan guru untuk mengkordinasi siswa, 

sehingga tidak efektif untuk melakukan pembelajaran musik tiup botol, (c) 
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Sebaiknya botol yang sudah diisi air atau yang sudah distem disimpan saja, agar 

pembelajaran musik tiup botol efektif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembelajaran Seni Musik Melalui 

Media Botol Bekas di Smk Texmaco Pemalang, saran yang dapat penulis berikan 

antara lain: 

5.2.1 Bagi Guru  

1. Sebaiknya guru seni musik Smk Texmaco Pemalang menambah media seperti 

gitar untuk pengiring musik botol sehingga dapat meningkatkan minat, 

perhatian dan motivasi siswa untuk materi yang disajikan.  

2. Guru hendaknya dapat memaksimalkan waktu pembelajaran, dengan cara botol 

yang sudah diisi air atau yang sudah distem disimpan saja untuk 

mempersingkat waktu pembelajaran musik tiup botol. 

5.2.2 Bagi Siswa  

1. Siswa hendaknya dapat menyesuaikan waktu belajar dengan baik berdasarkan  

kesepakatan besama. 

2. Siswa hendaknya dapat memaksimalkan jadwal latihan rutin yang telah 

diberikan oleh guru.  
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Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini sasaran wawancara ditunjukan kepada kepala sekolah, 

guru seni budaya, dan siswa. 

a. Kepala Sekolah SMK TEXMACO Pemalang 

1) Tahun berapakah berdirinya SMK TEXMACO Pemalang? 

Jawab:  

2) Bagaimana sejarah berdirinya SMK Texmaco? 

Jawab: 

4) Berapa jumlah guru yang mengajar di SMK TEXMACO Pemalang? 

Jawab:  

5) Berapa jumlah kelas untuk kegiatan belajar? 

Jawab: 

6) Berapakah jumlah siswa Smk Texmaco pemalang tahun ajaran 2011-2012?  

7) Selain ruang kelas, sarana dan prasarana apasajakah yang dimiliki oleh SMK 

TEXMACO Pemalang ? 

    Jawab: 

8) Pada tahun ajaran 2011/2012 berapa jumlah siswa-siswai di SMK TEXMACO 

Pemalang ? 

    Jawab 

9) Kegiatan ekstrakurikuler apa sajakah yang ada di SMK TEXMACO 

Pemalang? 

 Jawab: 
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10) Bagaimana pendapat bapak selaku kepala sekolah dengan adanya permainan 

musik botol yang digunakan dalam mata pelajaran seni musik di SMK 

TEXMAXO Pemalang? 

 Jawab: 

11) Apakah bapak mendukung dengan adanya pembelajaran seni musik di Smk 

Texmaco ini? 

 Jawab :  

12) Sarana dan prasarana apa saja yang ada untuk pembelajaran seni musik? 

 Jawab :  

b. Guru / Pengajar Seni Musik 

1) Sejak kapan anda menjadi guru Seni Budaya di Smk Texmaco Pmalang? 

Jawab: 

2) Apakah latar belakang pendidikan anda adalah seni musik? 

Jawab: 

3) Metode pembelajaran apa yang dilakukan dalam pembelajaran Seni Budaya? 

Jawab:   

4) Dari manakah sejarah musik tiup botol itu? 

Jawab:  

5) Bagaimanakah cara proses sebelum memainkan alat musik tiup botol? 

Jawab:  

6) Dengan cara apakah menata nada alat musik tiup botol? 

Jawab:  

7) Sejak kapan pembelajaran alat musik tiup botol dilakukan? 
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Jawab:  

8) Apakah kendala yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran musik botol? 

Jawab:  

9) Apakah bapak pernah ada kesulitan dalam mempraktekan musik dengan media 

botol bekas?  

Jawab:  

10) Apakah pembelajaran musik botol pernah mengikuti lomba?  

Jawab:  

11) Faktor apa yang menghambat untuk kemajuan seni budaya, khususnya seni 

musik? 

Jawab:  

12) Bagaimana antusias siswa dalam mempraktekan musik botol? 

Jawab:  

13) Lagu-lagu apa saja yang dimainkan dalam permainan musik botol? 

Jawab:  

14) Kesulitan apasajakah yang dialami anak selama pembelajaran musik botol? 

Jawab: 

15) Dimanakah pembelajaran musik botol dilakukan? 

Jawab: 

c. Siswa Smk Texmaco kelas X 

1) Apakah kamu senang dan tertarik terhadap pembelajaran  musik dengan 

menggunakan media botol bekas?  

Jawab:  



89 

 

89 

 

2) Apakah pembelajaran dengan menggunakan media botol bekas mudah di 

pelajri? 

Jawab:  

3) Apakah kamu tertarik dengan pelajaran seni musik? 

Jawab:  

4) Apakah kamu merasa kesulitan dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media botol bekas? 

Jawab:   

5) Bagaimana perasaan anda selama kegiatan pembelajaran musik dengan 

menggunakan media botol bekas? 

Jawab:  

6) Aapakah anda senang bermain musik? 

Jawab:  

7) Apakah kamu cukup paham dengan cara mengaransir dan memainkan musik 

dengan menggunakan media tiup botol?  

Jawab:   

8) Dimanakah kegiatan pembelajaran musik botol dilakukan? 

Jawab:  

9) Musik apa yang anda sukai? 

Jawab:  

10) Apakah anda sebelumnya mengetahui dengan adanya pembelajaran dengan 

menggunakan media botol bekas di SMK Texmaco Pemalang? 

Jawab:  
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