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SARI 

 

 

Agus Trisnoto. 2013. Pembelajaran Instrumen keyboard pada Anak Penyandang 

Tuna Daksa di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Skripsi 

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

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Totok 

Sumaryanto F, M.Pd, dan Pembimbing II Drs. Wagiman Joseph, M.Pd. 

 

YPAC Semarang merupakan lembaga pendidikan formal bagi anak 

penyandang cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Dalam proses 

pembelajarannya anak diberikan materi membaca, menulis, dan berhitung. Selain 

itu anak juga diberikan pelajaran seni musik sebagai penunjang pelajaran yang 

lain salah satunya pembelajaran keyboard pada anak tuna daksa. Meskipun 

mereka mempunyai keterbatasan fisik tetapi mereka mampu untuk bermain 

keyboard seperti pada anak normal lainnya. Permasalahan yang dikaji yaitu 

bagaimana proses pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran instrumen keyboard di YPAC Semarang. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses pembelajaran 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran instrumen keyboard pada 

siswa penyandang tuna daksa di YPAC Semarang. Manfaat dari penelitian ini 

yaitu dapat meningkatkan keterampilan bermain keyboard pada siswa tuna daksa, 

dapat menambah wawasan bagi guru dan peneliti dalam pembelajaran instrumen 

keyboard pada anak tuna daksa. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

menguraikan mengenai pembelajaran instrumen keyboard pada anak tuna daksa 

dan faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen, sedangkan pemeriksaan 

keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan menggunakan 

kriteria derajat kepercayaan (credibilty). Analisis data yang meliputi tiga tahap 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu proses pembelajaran tidak terlepas 

dari sarana prasarana, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. 

Sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran instrumen keyboard di 

YPAC Semarang berupa keyboard. Materi yang diberikan adalah lagu berjudul 

“Ayah”. Setelah proses pembelajaran guru melakukan evaluasi, evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan siswa dalam penguasaan 

materi, baik memainkan alat dengan satu jari, penguasaan kord dan keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu faktor pendukung yang meliputi 

faktor internal dan eksternal dan faktor penghambat yang meliputi siswa dan guru 

juga berpengaruh dalam tercapainya tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah kepada 

YPAC Semarang pembelajaran keyboard seharusnya diampu oleh guru yang 

sesuai dengan bidangnya, bagi guru pembelajaran keyboard agar semakin kreatif, 

dan bagi Universitas Negeri Semarang agar menerjunkan mahasiswa PPL di 

YPAC Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi 

musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-

unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu, dan ekspresi 

sebagai satu kesatuan. Lagu atau komposisi musik itu merupakan hasil karya seni 

yang dapat diperdengarkan dengan menggunakan suara (nyanyian) atau dengan 

alat-alat musik (Jamalus 1988: 1).  

Perkembangan alat musik di dunia sudah semakin pesat dengan berbagai 

jenis dan bentuknya. Pengetahuan mengenai alat-alat musik di dunia dengan 

pengaruhnya satu sama lain disebut organologi atau secara singkat organologi 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alat-alat musik (Wagiman 2007: 66). 

Klasifikasi alat musik dibagi menjadi lima golongan yaitu idiophone, 

membranophone, aerophone, chordophone, dan electrophone. Klasifikasi alat 

musik tersebut berdasarkan pada bahan yang menyebabkan suara atau sumber 

bunyinya. 

Dari sekian banyak jenis alat musik yang ada dewasa ini, keyboard 

termasuk salah satu alat musik yang digemari khalayak. Alat musik ini termasuk 

jenis alat musik electrophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari 

daya listrik. Pembelajaran keyboard diajarkan di sekolah-sekolah guna 

pengenalan melodi, akor, dan lagu. 
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Menurut Jamalus (1988: 2) pemahaman unsur-unsur musik akan diperoleh 

melalui pengajaran yang dinamakan teori musik dasar. Pengajaran  teori musik 

dasar ini dapat memberikan pemahaman yang bermakna bagi seseorang jika ia 

telah mengalami serta menghayati fungsi unsur-unsur musik itu dalam lagu yang 

dipelajarinya. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, unsur-unsur musik itu 

haruslah diberikan melalui pengalaman bermusik, yaitu penghayatan suatu lagu 

melalui kegiatan mendengarkan, bernyanyi, bermain musik, bergerak mengikuti 

musik, serta membaca musik, sehingga siswa mendapat gambaran menyeluruh 

tentang ungkapan lagu tersebut. 

Pendidikan pada hakikatnya diperoleh individu dari sejak kecil ketika 

berada di dalam kandungan seorang ibu sampai akhir hayat. Pendidikan di 

Indonesia digolongkan menjadi tiga macam yaitu pendidikan formal, pendidikan 

informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan  formal  adalah pendidikan yang 

mempunyai bentuk atau organisasi tertentu melalui kegiatan sekolah berjenjang 

dan berkesinambungan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa 

pendidikan formal merupakan suatu pendidikan yang dilaksanakan secara teratur, 

sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam kurun waktu tertentu yang berlangsung 

mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Pendidikan 

informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di rumah dalam lingkungan 

keluarga. Pendidikan berlangsung tanpa organisasi, tanpa suatu program yang 

harus diselesaikan, tanpa evaluasi yang formal. Pendidikan non formal meliputi 

berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi agar generasi 

yang tidak sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan mengikuti 
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pendidikan di sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan keterampilan dasar 

yang mereka perlukan sebagai warga masyarakat yang produktif. Pendidikan non 

formal menumbuhkan dan membina kemampuan, kecakapan kerja yang swadaya 

dan produktif  mengusahakan perubahan ke arah dinamis, rasional, dan 

demonstrasi sesuai dengan kepribadian bangsanya (Tim Pengembangan MKDK 

1999: 7). 

Pendidikan formal diberikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan TK. Setelah itu anak masuk  SD, menuju ke SMP, yang kemudian 

SMA, sampai akhirnya ke perguruan tinggi. Anak-anak yang sudah beranjak 

dewasa akan lebih bisa mengenal jati diri yang semakin lama mengemban amanat, 

tanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan sampai di perguruan t inggi. 

Geniofam (2010: 48) selama ini pendidikan untuk anak berkebutuhan 

khusus disediakan dalam 3 macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa 

(SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB adalah 

sekolah untuk anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental sehingga 

menemui hambatan dalam kehidupan akademik maupun sosial. SDLB adalah 

layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.  Pendidikan terpadu adalah 

model pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang 

diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal dalam satuan pendidikan 

yang bersangkutan di sekolah regular (SD, SMP, SMA, dan SMK). 

 Sebagai contoh YPAC Semarang yang merupakan lembaga pendidikan 

formal bagi anak-anak penyandang cacat baik secara fisik ataupun mental, yang 

sudah berdiri sejak tahun 1954. YPAC Semarang diperuntukkan bagi anak 
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penyandang cacat golongan C dan D. Golongan C merupakan anak yang 

mempunyai keterbatasan secara mental, sedangkan golongan D merupakan anak 

yang mempunyai keterbatasan pada anggota tubuhnya dengan sebutan tuna daksa. 

Di sini anak-anak yang mempunyai keterbatasan menuntut ilmu. Mereka 

memperoleh pendidikan dan keterampilan supaya mereka juga mempunyai 

wawasan seperti anak pada umumnya.  

Siswa tuna daksa di YPAC Semarang dibekali keterampilan bermain alat 

musik salah satunya adalah alat musik keyboard. Pada dasarnya pembelajaran 

instrumen keyboard yang diberikan bagi anak normal cenderung lebih mudah, 

karena anak yang normal mampu menerima materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru lebih cepat. Berbeda dengan anak tuna daksa D1 yang 

mempunyai kekurangan baik secara fisik maupun mental. Namun diharapkan 

siswa bisa bermain keyboard walaupun nantinya kualitas yang dihasilkan tidak 

sama dengan siswa normal, paling tidak keterampilannya bisa dijadikan sebagai 

sarana hiburan  dan menambah ketrampilan bagi siswa tersebut. Selain itu dengan 

melalui pembelajaran instrumen keyboard siswa tuna daksa mampu 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana cara 

seorang guru memberikan materi pembelajaran instrumen keyboard yang 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menambah keterampilan 

bermain keyboard pada siswa tuna daksa di YPAC Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dari penelitian pembelajaran instrumen keyboard pada siswa tuna 

daksa di YPAC semarang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah proses pembelajaran instrumen keyboard pada siswa 

penyandang tuna daksa di YPAC Semarang ? 

1.2.2 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembelajaran instrumen 

keyboard pada siswa penyandang tuna daksa di YPAC Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pembelajaran instrumen keyboard pada siswa 

penyandang tuna daksa di YPAC Semarang adalah: 

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan pembelajaran instrumen keyboard pada 

siswa penyandang tuna daksa di YPAC Semarang. 

1.3.2 Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran instrumen keyboard pada siswa penyandang tuna daksa di 

YPAC Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian pembelajaran instrumen keyboard pada siswa 

penyandang tuna daksa di YPAC semarang ini terdapat dua manfaat, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian terkait tentang 

pembelajaran instrumen keyboard pada siswa penyandang tuna daksa di YPAC 

Semarang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini mempunyai tiga manfaat praktis yaitu: (1) bagi siswa, (2) bagi 

guru, dan (3) bagi peneliti. 

1.4.2.1 Bagi Siswa  

Manfaat penelitian bagi siswa adalah memudahkan dalam memahami materi 

yang disampaikan dan meningkatkan ketrampilan siswa tuna daksa dalam belajar 

bermain keyboard melalui pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

1.4.2.2  Bagi Guru 

Manfaat penelitian bagi guru adalah guru mudah dalam menerapkan materi 

pada siswa melalui pembelajaran keyboard, sehingga siswa dapat menerima 

materi tersebut dengan mudah dan meningkatkan ketrampilannya dalam belajar 

bermain keyboard pada anak penyandang tuna daksa. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan baru 

tentang pembelajaran keyboard pada anak tuna daksa. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta  

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut: 
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Bab I   Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II  Landasan Teori 

Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi telaah pustaka yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 

pembelajaran, musik, instrumen keyboard, tuna daksa, dan kerangka konsep. 

Bab III  Metode Penelitian 

Pada bab ini terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan prosedur 

penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian 

Pada bab ini memuat data-data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian 

dan dibahas secara deskriptif kualitatif yagn terdiri atas: gambaran umum lokasi 

penelitian, pembelajaran instrumen keyboard, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran instrumen keyboard.  

Bab V.  Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi uraian tentang: (1) pembelajaran,  (2) musik, (3) instrumen 

keyboard (4) tuna daksa, dan (6) kerangka konsep. 

2.1 Pembelajaran 

Teori-teori yang akan dijelaskan dalam sub bab pembelajaran meliputi: (1) 

pengertian pembelajaran, (2) pengertian belajar dan mengajar, (3) metode 

pembelajaran, (4) komponen pembelajaran, (5) tujuan pembelajaran, dan (6) ciri-

ciri pembelajaran. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa yang melakuan proses belajar 

yang didalamnya terdapat kegiatan operasi formal, prediksi, eksperimentasi, dan 

eksplanasi serta membelajarkan siswa dalam belajar  bagaimana belajar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (Dimyati dan 

Mudjiono 2006: 38) 

Menurut Hamalik (2008: 56) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

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

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Sistem 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara membaca buku, belajar di kelas 

atau di sekolah, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai 

komponen yang saling berkaitan untuk membelajarkan peserta didik. 
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Pembelajaran menurut Dageng dalam Uno (2006: 2) adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa, dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran 

terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan 

metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. 

Pembelajaran adalah merupakan proses reformasi menuju transformasi menuju 

aktualisasi diri sebagai human being yaitu manusia yang beremosi, berpikir, 

belajar, berkeinginan dan lain sebagainya (Sumaryanto 2010: 6). 

 

2.1.2 Pengertian Belajar dan Mengajar 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks yang melibatkan ranah-

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang melibatkan secara orang perorang 

sebagai suatu kesatuan organisme sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap (Dimyati dan Mudjiono 2006: 18). 

Behaviorisme adalah aliran psikologi yang percaya bahwa manusia terutama 

belajar karena pengaruh lingkungan. Belajar menurut teori behaviorisme yag agak 

radikal adalah perubahan prilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon 

yang bersifat mekanisme. Oleh karena itu lingkungan yang sistematis, teratur dan 

terencana dapat memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga manusia 

bereaksi terhadap stimulus tersebut dan memberikan respon yang sesuai 

(Semiawan 2008: 3). Belajar menurut aliran Piaget adalah adaptasi yang holistik 

dan bermakna yang datang dari dalam diri seseorang terhadap situasi baru, 

sehingga mengalami perubahan yang relative permanen (Semiawan 2008: 11). 
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Semiawan (2008: 2) menyatakan bahwa: dalam upaya manusia belajar, 

belahan otak kanan berfungsi menangkap keseluruhan yang bermakna, kreatif dan 

imajinatif, sedangkan belahan otak kiri berfungsi untuk mengamati hal-hal yang 

logis, linier, dan teratur. Kedua belahan otak itu dalam pembelajaran sebaiknya 

berfungsi dalam keseimbangan. Jadi, konsep belajar mengandung implikasi 

memfungsikan aspek nalar, logis maupun kreatif.  

Mengajar berarti menyampaikan atau menularkan pengetahuan dan 

pandangan. Dalam hal ini baik murid maupun pengajar harus mengerti bahan 

yang akan dibicarakan. Dengan kata lain dalam kegiatan mengajar itu harus 

terjadi suatu proses, yaitu proses belajar (Rooijakkers 1991: 1). 

 

2.1.3 Metode Pembelajaran 

Moeslichatoen (2004: 7) menyatakan bahwa metode merupakan bagian dari 

strategi kegiatan. Metode dipilih berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih 

dan ditetapkan. Metode merupakan cara, yang dalam bekerjanya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Menurut Jamalus (1981: 31-37) metode pengajaran yang umum dipakai 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga kita memilih metode penyajian 

yang tepat, digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu terdiri atas: (1) 

metode ceramah, (2) metode tanya jawab, (3) metode domonstrasi, (4) metode 

latihan, (5) metode bermain peranan, dan (6) metode eksperimen.  
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2.1.3.1 Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan pemberian keterangan secara lisan oleh seorang 

guru pada siswa. Dalam metode ceramah ini biasanya murid mendengar secara 

pasif dan guru menerangkan pelajaran sebagian besar melalui bahasa lisan. 

2.1.3.2 Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab yaitu penyampaian pelajaran dengan jalan guru 

mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. Hampir sama dengan metode 

ceramah, karena alatnya adalah bahasa lisan. Bedanya dengan metode ceramah 

ialah siswa ikut berfikir dalam usaha  menyerap ilmu yang disampaikan. 

2.1.3.3 Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan guru dalam 

menyampaikan suatu materi pada siswa melalui contoh praktek. Dalam metode 

demonstrasi, konsep tidak diterangkan dengan kata-kata saja, melainkan 

diperlihatkan dengan contoh dalam perbuatan yang dapat dilihat atau didengar 

murid dengan jelas. 

2.1.3.4  Metode Latihan 

Metode latihan merupakan metode yang digunakan oleh guru untuk 

menanamkan materi pelajaran atau lagu yang diberikan pada siswa. Metode ini 

dipakai untuk menanamkan suatu ketrampilan tertentu terhadap siswa dengan 

melakukannya secara berulang-ulang sampai siswa itu mampu melakukannya 

secara otomatis. 
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2.1.3.5 Metode Bermain Peranan 

Metode bermain peranan merupakan salah satu bentuk pembelajaran, 

dimana peserta didik ikut terlibat aktif memainkan peran-peran tertentu Metode 

ini banyak diterapkan dalam pelajaran bahasa, maksudnya supaya siswa berani 

bercakap cakap serta sopan. Jadi teks percakapan tidak diperseiapkan dan tidak 

dihafal lebih  dahulu seperti main sandiwara. 

2.1.3.6 Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran dimana siswa 

mengadakan suatu percobaan sehingga mendapatkan kesimpulan. metode ini 

disebut juga metode percobaan, maksudnya siswa sendiri mengadakan percobaan 

kemudian mendapat suatu kesimpulan, pengetahuan, atau cara memecahkan 

persoalan setelah melakukan eksperimen itu. 

 

2.1.4 Komponen Pembelajaran 

Ada beberapa komponen yang berpengaruh dalam pencapaian hasil 

pembelajaran, komponen tersebut terdiri dari: (1) kurikulum, (2) tujuan, (3) siswa, 

(4) guru, (5) sarana prasarana, (6) metode, dan (7) evaluasi. 

2.1.4.1 Kurikulum 

Kurikulum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan belajar, yang 

diberikan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Wiliam B. 

Ragan dalam Soetopo (1988: 56-57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang 

ada dalam buku teks, dalam mata pelajaran atau dalam rencana guru, kurikulum 

meliputi lebih dari pada isi bahan pelajaran, hubungan kemanusiaan dengan kelas, 
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metode mengajar, prosedur penilaian, yang kesemuanya itu tercantum dalam 

kurikulum.  

2.1.4.2 Tujuan 

Tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran apa 

yang diharapkan. Tujuan ini bisa sangat umum, sangat khusus atau di mana saja 

dalam kontinu khusus (Uno 2006: 19). 

Menurut Dick dan Carey dalam Latuheru (1988: 30) untuk menentukan 

tujuan pembelajaran, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) apakah 

ada/tersedia orang yang cocok/layak untuk menyelesaikan pekerjaan itu?  

(2) apakah ada/tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu? (3) 

apakah ada tujuan yang boleh diharapkan dari mereka yang mengerjakan 

pengembangan pembelajaran itu? (4) dan yang paling penting, apakah 

pengembangan pembelajaran dapat memecahkan masalah yang mengarah pada 

kebutuhan pembelajaran tersebut? 

Selain itu terdapat pula kriteria untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran 

yang baik, yaitu: (1) isi harus jelas; mengandung pernyataan umum yang dicapai 

oleh anak didik, (2) di dalamnya harus dijelaskan tentang apa yang akan dicapai 

oleh anak didik, (3) tujuan itu harus berhubungan atau ada kaitannya dengan 

masalah yang diidentifikasi, dan (4) harus ada penegasan bahwa tujuan hanya 

dapat dicapai melalui proses pembelajaran, daripada sesuatu yang lain. 

Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai oleh anak didik 

setelah mereka mengikuti suatu kegiatan pembelajaran (Latuheru 1988: 29). 

Untuk merumuskan tujuan pembelajaran harus mengambil suatu rumusan tujuan 
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dan menentukan tingkah laku siswa yang spesifik yang mengacu ke tujuan 

tersebut. Tingkah laku yang spesifik harus dapat diamati oleh guru yang 

ditunjukkan oleh siswa. Untuk mengoperasionalisasikan tujuan suatu tingkah laku 

harus didefinisikan di mana guru dapat mengamati dan menentukan kemajuan 

siswa sehubungan dengan tujuan tersebut (Hamalik 2008: 76-77). 

2.1.4.3 Siswa 

Kata siswa berati pelajar pada akademi (Poerwadarminta 1984: 955). Murid 

sebagai pelajar merupakan subyek yang terlibat dalam proses belajar, karena 

setiap individu memiliki keunikan sehingga dalam proses belajarnya pun terdapat 

keunikan pula. Ada murid yang cepat dalam belajar, ada yang lambat, ada yang 

kreatif. Kegiatan belajar di sekolah mempunyai tujuan untuk membantu 

memperoleh perubahan tingkah laku bagi setiap murid dalam rangka mencapai 

tingkat perkembangan optimal (Natawidjaja 1984: 17). 

2.1.4.4 Guru 

Kata guru berarti orang yang kerjanya mengajar (Poerwadarminta 1984: 

335). Di dalam dunia modern dikatakan bahwa guru akan senantiasa berhubungan 

dengan pengalaman belajar anak agar ia dapat berkembang dan kelak dapat hidup 

dalam masyarakat. Di pihak lain guru perlu selalu mempertimbangkan bahwa 

seorang anak adalah makhluk yang berpikir, berperasaan dan berbuat. Anak yang 

dihadapinya adalah pula anak yang mempunyai perbedaan satu dengan lainnya, 

yang dalam hal ini dikenal dengan perbedaan individu (Natawidjaja 1984: 7). 

Tugas seorang guru dalam proses belajar-mengajar, yaitu untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai 
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tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang 

terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. Secara lebih 

terperinci tugas guru berpusat pada (a) mendidik anak dengan titik berat 

memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, (b) memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman 

belajar yang memadai, dan (c) membantu perkembangan aspek-aspek pribadi 

seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri (Natawidjaja 1984: 26). 

2.1.4.5 Sarana Prasarana 

Sarana prasarana adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses 

belajar mengajar. Sarana prasarana juga menunjang keberhasilan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

2.1.4.6 Media 

Mayke (dalam Sudono 2000: 1) menyatakan bahwa bermain dengan media 

permainan yang dipersiapkanpun menjadi penting seperti yang juga ditekankan 

oleh Mayke (1995) dalam bukunya Bermain dan Permainan. Dalam buku tersebut, 

Mayke menyatakan bahwa belajar dengan bermain memberi kesempatan kepada 

anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, 

mempraktekkan, dan mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian 

yang tidak terhitung banyaknya. Di sinilah proses pembelajaran terjadi. Mereka 

mengambil keputusan, memilih, menentukan, mencipta, memasang, membongkar, 

mengembalikan, mencoba, mengeluarkan pendapat, dan memecahkan masalah, 

mengerjakan secara tuntas, bekerja sama dengan teman, dan mengalami berbagai 

macam perasaan. 
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Sumber belajar adalah bahan termasuk juga alat permainan untuk 

memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru 

antara lain buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, nara sumber, benda atau 

hasil-hasil budaya (Sodono 2000: 7) 

2.1.4.7 Metode 

Metode merupakan bagian dari setrategi kegiatan. Metode dipilih 

berdasarkan setrategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditetapkan. Metode 

merupakan cara, yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

kegiatan (Moeslichatoen 2004: 7). 

Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis 

yaitu: (a) strategi pengorganisasian (organizational strategy), (b) strategi 

penyampaian (delivery strategy), (c) strategi pengelolaan (management stratgy) 

(Uno 2006: 17). 

(a) Strategi pengorganisasian (organizational strategy) 

Organizational strategy adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang 

studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. “Mengorganisasi” mengacu pada 

suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan 

lainnya yang setingkat dengan itu. 

(b) Strategi penyampaian (delivery strategy) 

Delivery strategy adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada 

siswa dan/atau untuk menerima serta merespons masukan yang berasal dari siswa. 

Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. 

(c) Strategi pengelolaan (management strategy) 
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Management strategy adalah metode untuk menata interaksi antara si belajar 

dan variabel metode pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan 

penyampaian isi pembelajaran. 

Wagiman (2004: 61) menyatakan bahwa belajar musik dapat dilakukan 

dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang paling alamiah adalah melalui 

eksplorasi bunyi, yang hanya dapat dilakukan dengan tepat bila orang memahami 

elemen-elemen atau unsur musik. 

2.1.4.8 Evaluasi 

Ralp Tyler dalam Arikunto (2009: 3) menyatakan bahwa: evaluasi 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan bagaimna tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, 

bagaimana yang belum dan apa sebabnya. 

Edwind Wandt dan Gerald W. Brown dalam Sudijono (1995: 1) menyatakan 

bahwa: Evaluation rever to the act or prosess to determining the value of 

something. Menurut devinisi ini, maka istilah evaluasi itu menunjuk kepada atau 

mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai 

dari sesuatu. 

Apabila devinisi evaluasi yang dikemukakan oleh Edwind Wandt dan 

Gerald W. Brown itu untuk menberikan definisi tentang evaluasi pendidikan, 

maka evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai siatu tindakan atau 

kegiatan (yang dilaksanakan dengan maksud untuk) atau suatu proses (yang 

berlangsung dalam rangka) menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia 

pendidikan (yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan, atau yang terjadi di 
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lapangan pendidikan); atau singkatnya evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau 

proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-

hasilnya. 

Selain itu untuk meningkatkan hasil dalam pelaksanaan pembelajaran perlu 

adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan remidi. 

(1) Perencanaan 

Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan dan menghubungkan 

pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datan dengan 

tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan 

yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan 

digunakan dalam penyelesaian (Cunningham dalam Uno 2006: 1). 

Perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) 

dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan, 

penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber (Uno 2006: 1). 

Istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan 

(desain) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam 

belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber 

belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang 

dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan (Uno 2006: 2). 

(2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan suatu jam pelajaran sangat tergantung pada persiapan yang 

dilakukan sebelumnya. Dalam tahap persiapan pengajar akan mencatat secara 

tersusun dari bagian-bagian apa saja pelajaran yang akan ia sampaikan, dan 
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pengajar sudah barang tentu akan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan 

persiapan. Ini berarti bahwa pengajar dituntut untuk memberi bentuk pada apa 

yang telah direncanakan.selama mengajar hendaknya pengajar memikirkan 

bagaimana pelajaran yang ia berikan itu harus disusun, sehingga murid dapat 

mengerti apa yang diterangkan (Rooijakkers 1991: 8).  

(3) Evaluasi 

Purwanto (1985: 3) menyatakan bahwa: evaluasi pendidikan ialah 

penaksiran/penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan murid-murid ke arah 

tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Di 

dalam batasan tersebut tersirat bahwa tujuan evaluasi pendidikan ialah untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat 

kemampuan dan keberhasilan murid-murid dalam pencapaaian tujuan-tujuan 

kurikulum. Pada taraf ini murid dipaksa berpikir sendiri secara kreatif untuk 

mencari pemecahan suatu masalah. Hal terpenting dalam tahap ini adalah 

timbulnya pengetahuan baru (Rooijakkers 1991: 115). 

(4) Remidial 

Dilihat dari arti katanya, remidial berarti bersifat menyembuhkan atau 

membetulkan, atau membuat menjadi baik. Dengan demikian pengajaran remidial 

adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, 

atau pengajaran yang membuat menjadi baik (Natawidjaja 1984: 5). 

Secara umum tujuan pengajaran remidial tidaklah berbeda dengan tujuan 

pengajaran peda umumnya yaitu agar setiap siswa dapat mencapai prestasi belajar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Natawidjaja 1984: 5). 
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2.1.5 Ciri-ciri Pembelajaran 

Menurut Hamalik (2008: 66) Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam 

sistem pembelajaran  yaitu: (1) rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan 

prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana 

khusus, (2) kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan, tiap unsur bersifat esensial 

dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem pembelajaran, dan  

(3) tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.  

Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia 

dan sistem yang alami (natural). Sistem yang dibuat oleh manusia seperti: sistem 

transportasi, sistem komunikasi, sistem pemerintahan, semuanya memiliki tujuan. 

Sistem alami (natural) seperti: sistem ekologi, sistem kehidupan hewan, memiliki 

unsur-unsur yang saling ketergantungan satu sama lain, disusun sesuai dengan 

rencana tertentu, tetapi tidak mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem menuntut 

proses merancang sistem. Tujuan utama sistem pembelajaran agar siswa belajar. 

Tugas seorang perancang sistem ialah mengorganisasi tenaga, material, dan 

prosedur agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Dengan prosedur mendesain 

sistem pembelajaran si perancang membuat rancangan untuk memberikan 

kemudahan dalam upaya mencapai tujuan sistem pembelajaran tersebut (Hamalik 

2008: 66).  

2.2 Musik 

Susilo (2007: 1) menyatakan musik merupakan bagian dari seni budaya 

yang tak pernah dilewatkan begitu saja oleh setiap orang semasa hidupnya. Setiap 
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orang sudah tentu pernah menyanyi atau bermain musik. Setiap orang mempunyai 

perasaan musik tersendiri yang berbeda-beda. Perasaan musik seseorang sangat 

tergantung dari kebiasaan yang dialaminya. Kemahiran/kecakapan seseorang 

dalam bermain musik sangat tergantung dari adanya bakat dan kebiasaan. 

Jamalus (1988: 1) mendiskripsikan musik sebagai suatu hasil karya seni 

bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan 

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

bentuk, struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Lebih pantas 

dikatakannya musik mengandung unsur melodi, irama, dan harmoni dengan unsur 

pendukung berupa bentuk, gagasan dan warna bunyi yang dipadukan dengan 

unsr-unsur lain seperti bahasa, gerak dan warna. 

Menurut Jamalus (1988: 7) pada dasarnya unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: (a) Unsur-unsur pokok musik yang meliputi 

irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan (b) Unsur-unsur ekspresi 

yang meliputi tempo, dinamik dan warna nada. 

Unsur-unsur musik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Penjelasan unsur-unsur musik tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.2.1 Irama  

Pengertian irama adalah rangkaian gerak yang terdapat dalam musik dan 

tari. Dalam musik irama adalah unsur pokok musik yang terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan panjang pendek yang berbeda lama 

waktunya. Secara singkat irama adalah pola panjang pendek bunyi dalam lagu. 
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Istilah asing untuk irama adalah rhythm, yang dterjemaahkan ritme atau ritmis 

(Wagiman 2005: 52).  

 

2.2.2 Melodi  

Melodi adalah suatu rangkaian nada-nada yang terkait biasanya bervariasi 

dalam tinggi rendah dan panjang pendeknya nada. Perlu ditambahkan bahwa 

seperti kata-kata dalam sebuah kalimat, nada-nada dari sebuah melodi membentuk 

suatu ide musikal yang lengkap (Miller 2001: 34). Sedangkan menurut Jamalus 

(1988: 16) melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan teratur) yang 

terdengar berurutan  serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. 

 

2.2.3 Harmoni  

Harmoni adalah elemen musikal yang didasarkan atas penggabungan secara 

simultan dari nada-nada. Jika melodi adalah sebuah konsep horizontal, maka 

harmoni adalah konsep vertikal (Miller 2001: 41). Menurut Jamalus (1988: 35) 

harmoni adalah keselarasan bunyi yang berupa gabungan dua nada atau lebih yang 

berbeda tinggi rendahnya.  

 

2.2.4 Struktur/Bentuk Musik 

Struktur atau bentuk musik adalah  susunan serta hubungan antara unsur-

unsur musik dalam suatu musik atau lagu, sehingga menghasilkan yang bermakna. 

Sebuah lagu dapat terdiri dari satu atau lebih kalimat lagu yang terdiri dari kalimat 
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tanya dan kalimat jawaban (Jamalus 1988: 35). Struktur lagu musik ada 3 macam: 

(a) bentuk lagu 1 bagian, (b) bentuk lagu 2 bagian, dan (3) bentuk lagu 4 bagian. 

 

2.2.5 Tempo 

Tempo adalah suatu istilah dari italia yang secara harfiah yang berarti 

waktu, dan didalam musik menunjukkan pada kecepatan musik. Tempo adalah 

kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-perubahan dalam kecepatan 

lagu tersebut. Tanda tempo secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu cepat, 

sedang, dan lambat  (Miller 2001: 26). 

 

2.2.6 Dinamik 

Dinamik adalah kuat atau lemahnya nada dalam suatu bentuk komposisi 

musik yang terdiri dari forte (keras), piano (lembut), fortissimo (sangat keras), 

pianissimo (sangat lembut), mezzo forte (agak keras), mezzo piano (agak lembut) 

(Miller 2001: 58). 

 

2.2.7 Warna Nada 

Menurut Jamalus (1988: 40) warna nada adalah ciri khas bunyi yang 

terdengar bermacam-macam dan dihasilkan oleh bahan sumber atau bunyi yang 

berbeda-beda.  Warna nada juga mempengaruhi ekspresi yang menurut Jamalus 

(1988: 38) diungkapkan sebagai ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

tempo, dinamik, dan warna nada itu sendiri dari unsur-unsur pokok musik yang 
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diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi yang disampaikan kepada 

pendengarnya. 

 

2.3 Instrumen Keyboard 

Dalam instrumen keyboard akan dibahas tentang: pengertian alat musik 

keyboard dan jenis alat musik keyboard. 

2.3.1 Pengertian Alat Musik Keyboard 

Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk 

tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi 

suara dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi dapat disebut sebagai alat 

musik (wikipedia.org/wiki/alat_musik). Walaupun demikian, istilah ini umumnya 

diperuntukkan bagi alat yang khusus ditujukan untuk musik dan dipelajari dalam 

organologi, yaitu ilmu yang mempelajari alat musik. 

 Keyboard termasuk jenis alat musik electrophone, yaitu alat musik yang 

sumber bunyinya berasal dari daya listrik.  Menurut Soewito (1992: 9) keyboard 

adalah jenis alat musik melodi yang dapat juga digunakan sebagai alat musik 

rytme. Letak susunan nadanya permanen yang ditandai dengan tuts-tuts warna 

putih dan hitam. 

Keyboard adalah jenis alat musik yang terus dikembangkan secara modern 

dan banyak pula penggemarnya. Cara memainkannyapun lebih mudah bila 

dibandingkan dengan alat musik melodi lainnya seperti alat musik pukul, tiup, 

petik dan gesek. 
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Cara memainkan keyboard merupakan perpaduan antara bas, akor, dan 

melodi. Perpaduan antara bass dan akor akan lebih menyemarakkan suatu melodi 

dalam memainkan suatu komposisi musik. Dalam memainkan bass, akor, dan 

melodi diperlukan kemahiran yang terlatih, konsentrasi dan kepekaan karena 

harus memainkan jari-jari tangan kanan, tangan kiri, serta membaca notasi. 

 

2.3.2 Jenis Alat Musik Keyboard 

Ahira (2012: 9) berpendapat dari fungsi dan kemampuannya, keyboard 

terdiri dari 3 jenis: (a) digital Keyboard, (b) workstation keyboard, dan (c) 

accompaniment keyboard. 

(a) Digital Keyboard 

Ciri khas dari keyboard ini memiliki panjang 88 keys dengan berat tuts yang 

dirancang semirip mungkin dengan tuts piano yang sebenarnya, yang disebut 

dengan full weighted hammer. Ada juga keyboard jenis ini yang berat tutsnya 

hampir menyamai tuts piano, dikenal dengan nama semi weighted hammer. 

(b) Workstation Keyboard 

Keyboard jenis ini dapat digunakan untuk melakukan editing sound, 

combining sound, dan creating sound. Keyboard ini menggunakan komputer 

dalam proses pengerjaannya dan menghasilkan data digital. 

Selain itu keyboard ini bisa melakukan sequencer atau perekam multitrack 

berkapasitas besar, arpeggio (permainan nada dalam akord secara bergantian), 

looping (pengulangan iringan musik), tracking vocal (merekam suara manusia), 

merekam alat musik, dan sampling (mengambil rekaman suara dari dalam atau 

http://www.anneahira/
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luar keyboard). Keyboard jenis ini banyak dipakai oleh para keyboardist 

profesional.  

(c) Accompaniment Keyboard 

Keyboard ini dikenal dengan istilah keyboard tunggal. Banyak dipakai di 

acara-acara hiburan rakyat atau acara pernikahan. Tutsnya sebanyak 61 keys atau 

5 oktaf. Pada accompaniment keyboard mempunyai fasilitas „style‟ yang terletak 

di kiri keyboard dan „voice‟ di sebelah kanan. Macam-macam style yaitu pop & 

rock, ballad, dance, swing & jazz, country, Latin, dan ballroom. Macam-macam 

voice yaitu piano, E piano, strings, guitar, saxophone, woodwind, organ, trumpet, 

brass, accordion, choir, synth, dan perkusi. Fasilitas lainya seperti: transpose, 

metronome, tempo, pitch bend, touch, dan sustain. Keyboard ini cocok bagi para 

pemula.  

 

2.4 Tuna Daksa 

Mengenai teori tuna daksa akan dibahas tentang: pengertian tuna daksa, 

pengelompokan tuna daksa dan penyebab tuna daksa. 

2.4.1 Pengertian Tuna Daksa 

Geniofam (2010: 21) tuna daksa adalah penderita kelainan fisik, khususnya 

anggota badan, seperti tangan, kaki, atau bentuk tubuh. Penyimpangan 

perkembangan terjadi pada ukuran, bentuk, atau kondisi lainnya. Sebenarnya, 

secara umum mereka memiliki peluang yang sama untuk melakukan aktualisasi 

diri. Namun, karena lingkungan kurang mempercayai kemampuannya, terlalu 

menaruh rasa iba, maka anak-anak tuna daksa sedikit memiliki hambatan 
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psikologis, seperti tidak percaya diri dan tertanggung pada orang lain. Akibatnya, 

penampilan dan keberadaan mereka dikehidupan umum kurang diperhitungkan. 

Oleh karena itu, perlakuan yang selama ini menganggap penderita tuna daksa 

adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk hidup perlu ditinjau 

lagi.   

Berikut identifikasi anak yang mengalami kelainan anggota tubuh/gerak 

tubuh: (1) anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh, (2) kesulitan dalam gerakan 

(tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali), (3) terdapat bagian anggota gerak 

yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa, (4) terdapat cacat pada 

alat gerak, (5) jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, (6) kesulitan pada 

saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal, dan (7) 

hiperaktif/tidak dapat tenang Geniofam (2010: 22).  

Somantri (1996: 103) berpendapat secara umum perkembangan manusia 

dapat dibedakan dalam aspek psikologik dan fisik. Aspek fisik merupakan potensi 

yang berkembang dan harus dikembangkan oleh individu. Pada anak-anak tuna 

daksa potensi tersebut tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. 

Dalam usahanya untuk mengaktualisasikan dirinya secara utuh maka ketidak 

sempurnaan yang dialami anak tuna daksa biasanya dikompensasikan oleh bagian 

tubuh yang lain. Misalnya bila ada kerusakan pada tangan kanan, maka tangan 

kanan akan lebih berkembang untuk mengkompensasikan kekurangan yang 

dialami tangan kanan. Namun di samping itu kerusakan pada salah satu bagian 

tubuh tidak jarang juga menimbulkan kerusakan bagian tubuh lainnya. Misalnya 

kerusakan pada salah satu sendi paha akan menyebabkan kerusakan pada tulang 
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pinggul yaitu tulang pinggul menjadi miring dan retak. Secara umum 

perkembangan fisik anak tuna daksa dapat dikatakan hampir sama dengan anak 

normal kecuali bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau bagian tubuh 

lain yang terpengaruh oleh kerusakan tersebut. 

 

2.4.2 Pengelompokan Kelainan Tuna Daksa 

Kelainan anak tuna daksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar 

yaitu: 

2.4.2.1 Kelainan pada Sistem Serebral (Cerebral System) 

Penggolongan anak tuna daksa kedalam kelainan sistem serebral (Cerebral 

System) di dasarkan pada letak penyebab kelahiran yang terletak didalam sistem 

syaraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Kerusakan pada sistem syaraf 

pusat mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial, karena otak dan sumsum 

tulang belakang. Sumsum merupakan pusat komputer dari aktivitas hidup 

manusia. Di dalamnya terdapat pusat kesadaran, pusat ide, pusat kerusakan bagian 

otak ini disebut cerebral palsy (CP) (Didikz888 2012: 20).  

2.4.2.2 Kelainan pada Sistem Otot dan Rangka (Musculus Skeletal System) 

Penggolongan anak tuna daksa kedalam kelompok sistem otot dan rangka 

didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan 

yaitu: kaki, tangan dan sendi, dan tulang belakang. Jenis-jenis kelainan sistem 

otak dan rangka antara lain meliputi: poliomyelitis dan muscle dystropy 

(Didikz888 2012: 20). 
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2.4.2.2.1 Poliomylitis  

Penderita polio adalah mengalami kelumpuhan otot sehingga otot akan 

mengecil dan tenaganya melemah, peradangan akibat virus polio yang menyerang 

sumsum tulang belakang pada usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun 

(Didikz888 2012: 20). 

2.4.2.2.2 Muscle Dystropy 

Anak mengalami kelumpuhan pada fungsi otot. Kelumpuhan pada penderita 

muscle dystrophy sifatnya progresif, semakin hari semakin parah. Kondisi 

kelumpuhan bersifat simetris yaitu pada kedua tangan dan kedua kakinya. 

Penyebab terjadinya muscle dystropy belum diketahui secara pasti. Tanda-tanda 

anak menderita muscle dystropy baru kelihatan setelah anak berusia 3 (tiga) tahun 

melalui gejala yang tampak yaitu gerakan-gerakan anak lambat, semakin hari 

keadaannya semakin mundur jika berjalan sering terjatuh tanpa sebab terantuk 

benda, akhirnya anak tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya dan harus duduk 

di atas kursi roda (Didikz888 2012: 20).  

2.4.3 Penyebab Tuna Daksa   

Penyebab tuna daksa ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan 

kerusakan pada anak hingga menjadi tuna daksa. Adanya keragaman jenis tuna 

daksa dan masing-masing kerusakan timbulnya berbeda-beda dapat terjadi pada 

masa sebelum lahir, saat lahir dan sesudah lahir. 

2.4.3.1 Sebab-sebab Sebelum Lahir  

Kerusakan terjadi pada saat bayi masih didalam kandungan, kerusakan 

disebabkan oleh: (a) infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu 
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mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya, misalnya 

infeksi, sypilis, rubela dan typhus abdominolis, (b) kelainan kandungan yang 

menyebabkan peredaran terganggu, tali pusat tertekan, sehingga merusak 

pembentukan syaraf-syaraf didalam otak, (c) bayi didalam kandungan terkena 

radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur 

maupun fungsinya terganggu, dan (d) ibu yang mengandung mengalami trauma 

(kecelakaan) yang dapat mengakibatkan terganggunnya pembentukan sistem 

syaraf pusat. Misalnya ibunya jatuh dan perutnya membentur cukup keras secara 

kebetulan menggangu kepala bayi maka dapat merusak sistem syaraf pusat 

(Didikz888 2012: 20). 

2.4.3.2 Sebab-sebab pada Saat Kelahiran  

 Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi 

dilahirkan antara lain: (a) proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang 

pinggang ibu kecil sehingga bayi mengaalami kekuragan oksigen, kekurangan 

oksigen menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam otak bayi, 

akibatnya jaringan syaraf pusat mengalami kerusakan, (b) pemakaian alat bantu 

berupa tang ketika proses kelahiran mengalami kesulitan sehingga dapat merusak 

jaringan syaraf otak pada bayi, dan (c) pemakaian anestesi yang melebihi 

ketentuan. Ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang 

melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi, sehingga otak 

mengalami kelainan struktur maupun fungsinya (Didikz888 2012: 20). 
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2.4.3.3 Sebab-sebab Setelah Proses Kelahiran  

Fase setelah kelahiran adalah masa di mana bayi mulai dilahirkan sampai 

masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Hal-hal yang 

dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir yaitu: (a) kejang (termasuk 

kejang demam) yang berlangsung sering dan cukup lama kejangnya, (b) infeksi 

susunan syaraf otak, (c) trauma pada kepala. Misalnya jatuh dari tempat tidur dan 

benturan-benturan lain yang mengenai kepala, (d) tumor otak, dan (e) diare 

semasa bayi sampai kekurangan cairan. Karakteristik Anak Tuna Daksa, 

mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan, kecenderungan 

untuk bersifat pasif. Demikianlah pada halnya dengan tingkah laku anak tuna 

daksa sangat dipengaruhi oleh jenis dan derajat keturunannya (Didikz888 2012: 

20).  

2.5 Kerangka Konsep 
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Pada penelitian ini yang menjadi pusat dari kerangka berfikir atau konsep 

adalalah pembelajaran keyboard. Pembelajaran keyboard merupakan salah satu 

pelajaran seni musik yang diajarkan pada anak penyandang tuna daksa di YPAC 

Semarang. Dalam proses pembelajaran keyboard diperlukan adanya tujuan 

pembelajaran sebagai upaya tercapainya suatu pembelajaran. Dengan adanya 

pembelajaran siswa tuna daksa mampu memahami dan mudah menerima materi 

yang disampaikan oleh guru yaitu tentang pembelajaran keyboard. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran yaitu: (1) guru, (2) 

lingkungan, dan (3) siswa. 

2.5.1 Guru  

Guru disini sebagai fasilitas dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya itu, 

peranan guru juga untuk mendorong, membimbing, dan memberikan motivasi 

pada siswa agar tetap semangat dalam belajar. 

  

2.5.2 Lingkungan 

Dalam proses pembelajaran faktor lingkungan sekolah juga sangat 

berpengaruh. Sekolah memberikan fasilitas yaitu guru sebagai tenaga pengajar, 

kemudian ruang kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 

2.5.3 Siswa 

Siswa sebagai pelajar yang merupakan subjek yang terlibat dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa siswa proses belajar mengajar tidak akan berlangsung 
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dan pembelajaran juga tidak akan berjalan. Maka dari itu siswa sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran.  

Dari ketiga faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran keyboard. Untuk mencapai tujuan pembelajaran harus 

diterapkannya suatu strategi pembelajaran supaya guru mudah dalam 

menyampaikan materi begitu juga bagi siswa tuna daksa pun mampu  memahami 

materi yang disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dan siswa 

tuna daksa mampunyai ketrampilan dalam bermusik khususnya pada instrumen 

keyboard. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu 

masalah (Margono 2003: 18). Tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban 

terhadap persoalan yang signifikan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. 

Menurut Travers (dalam Margono 2003: 18), penelitian pendidikan 

merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan 

ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Tujuannya 

ialah menemukan prinsip-prinsip umum, yaitu penafsiran tingkah laku yang dapat 

dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian 

dalam lingkungan pendidikan. 

Jenis pendekatan dalam topik penelitian pembelajaran instrumen keyboard 

pada siswa penyandang tuna daksa ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, 

yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristiwanya (Moleong dalam Margono 2003: 36). 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

berarti interprestasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik/menyeluruh 

dan sistematis. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak 

dituangkan dalam bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk 
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kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekadar angka atau frekuensi 

(Margono 2003: 39) 

 

3.2 Lokasi, Sasaran, dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di YPAC  Semarang yang beralamat di jalan K.H. 

A Dahlan no 4 Semarang. 

 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

diungkapkan, yaitu pembelajaran instrumen keyboard pada siswa penyandang 

tuna daksa di YPAC Semarang. 

 

3.2.3 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 September 2012 hingga memperoleh 

data-data yang lengkap untuk menyusun skripsi. Penelitian berakhir pada tanggal 

30  September 2012. Jadi penelitian dilakukan kurang lebih 4 minggu atau 1 

bulan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2010: 62) 

 

3.3.1 Teknik Observasi 

Sayodih (2005: 220) observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut berkenaan dengan proses 

pembelajaran meliputi kegiatan guru mengajar, siswa belajar, metode yang 

digunakan, media yang digunakan, hasil yang dicapai siswa dan kondisi fisik 

sekolah. Observasi dilakukan dengan melakukan kegiatan berbagai hal dan faktor 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Munurut Guba dan lincold (dalam 

Moleong 2002: 125), ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif 

pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya: (1) teknik pengamatan ini didasarkan 

pada pengamatan secara langsung, (2) teknik pengamatan juga memungkinkan 

melihat dan mengamati sediri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada kejadian yang sebenarnya, (3) pengamatan 

memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan proporsional mauun pengetahuan yang diperoleh langsung dari data, 

(4) untuk mengecek tingkat kepercayaan data, (5) teknik pengamatan 

memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan (6) 

dalam kasus tertentu dimana teknik lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan 

dapat menjadi alat yang serba guna. 
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Menurut Margono (2003: 158), observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung.  

Faisal (dalam Sugiyono, 2010: 64) mengklasifikasikan observasi menjadi 

observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-

terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation ), dan observasi 

yang tak berstruktur (unstruktured observation). 

(1) Observasi partisipasif. 

Dalam observasi ini, peneliti perlu terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebgai sumber data penelitian. 

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak. 

(2) Observasi terus terang atau tersamar. 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi 

mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas 

peneliti. 

(3) Observasi tak berstruktur. 

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan denga tidak berstruktur, 

karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama 
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kegiatan observasi langsung.observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. 

Penelitian ini menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar, yaitu 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti 

mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. sehingga peneliti 

berada bersama objek yang ditelitii. Jadi peneliti terjun langsung ke lapangan dan 

mengamati sendiri bagaimana pelaksanaan pembelajarannya dengan 

menggunakan pedoman observasi. Teknik observasi tersebut dilaksanakan untuk 

mengetahui keadaan lingkungan sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran 

keyboard pada anak penyandang tuna daksa, serta kendala guru selama proses 

pembelajaran (Faisal dalam Sugiyono 2010: 66). 

 

3.3.2 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksut tertentu. Percakapan itu 

dilakukan antara dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2002: 

135). Teknik komunikasi adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Margono 2003: 

165). Teknik wawancara atau interview merupakan alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula (Margono 2003: 165). 
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Esterberg (dalam Sugiyono 2010: 73) mengemukakan beberapa macam 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. 

3.3.2.1   Wawancara Terstruktur ( Stuctured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data,bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentng informasi apa 

yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul 

data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara, 

selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka 

pengumpul data juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, 

brosur, dan material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara 

menjadi lancar. 

3.3.2.2   Wawancara Semi Terstruktur (Semi structured interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-detn interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara tersruktur. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, ide-idenya. 

3.3.2.3   Wawancara  Tak Terstruktur (Unstructured interview) 

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpula datanya. Wawancara tidak terstruktur atau 

terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk 

penelitian yang lebih mendalam tentng aspek yang diteliti. Untuk mendapatkan 
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gambaran masalah yang lebih lengkap, maka peneiti perlu melakukan wawancara 

pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek. 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, karena di dalam 

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Selain itu dalam melakukan 

wawancara peneliti menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, 

dan material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi 

lancar (Esterberg dalam Sugiyono 2010: 73). 

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada kepala sekolah , guru 

musik, dan siswa. Teknik wawancara ini dilakukan untuk dapat mengangkat data-

data tentang pembelajaran instrumen keyboard pada siswa penyandang tuna daksa 

di YPAC Semarang beserta kendala guru selama proses pembelajaran. 

 

3.3.3 Teknik Studi Dokumen 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian (Margono 2003: 181). Data dokumentasi yang akan dicari pada 

penelitian ini berupa foto bangunan tempat belajar mengajar di YPAC semarang, 

daftar siswa yang mengikuti pembelajaran keyboard, serta foto-foto yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran keyboard pada anak tuna 

daksa di YPAC semarang. 
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Studi dokumen pada penelitian kualitatif merupakan alat pengumpul data 

yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan 

rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima, baik 

mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut (Margono 2003: 181). 

 

3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Data atau dokumen yang diperoleh dalam penelitian kualitatif perlu 

diperiksa keabsahannya (trustworthiness). William (dalam Sumaryanto 2010: 

112), menyarankan empat macam standar atau kriteria keabsahan data kualitatif, 

yaitu: (1) derajat kepercayaan (credibility), (2) keteralihan (transferability), (3) 

kebergantungan (dependability), dan (4) kepastian (confirmability).  

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini memakai kriterium derajat 

kepercayaan (kredibility), yaitu pelaksanaan inkuiri dengan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti sehingga tingkat kepercayaan 

penemuan dalam kriterium ini dapat dipakai. Kriteria derajat kepercayaan 

menuntut suatu penelitian kualitatif agar dipercaya oleh pembaca yang kritis dan 

dapat dibuktikan oleh orang-orang yang menyediakan informasi yang 

dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Triangulasi dapat dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data 

(Sumaryanto 2010: 113). 

Menurut Patton (dalam Moleong, 1989: 195) triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal 
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itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil observasi dengan 

data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatannya 

sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan (5) 

membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Dari kelima triangulasi sering digunakan pengujian melalui sumber lainnya. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber penulis 

melakukan perbandingan dan pengecekan baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Tujuannya adalah 

untuk memverifikasikan atau mengkonfirmasikan. Artinya, mengecek kebenaran 

data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain 

pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu berlainan dan dengan 

menggunakan metode yang berlainan. Teknik triangulasi yang digunakan adalah 

dengan menggunakan sumber data informasi dari kepala sekolah, guru, siswa 

yang mengikuti pembelajaran keyboard tentang pembelajaran keyboard pada 

siswa penyandang tuna daksa di YPAC Semarang. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 
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dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong dalam 

Sumaryanto 2010: 103). 

Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data-data yang 

terkumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan yang 

dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini untuk diklarifikasikan dan 

dianalisis berdasarkan kepentingan penelitian. Hasil analisis data tersebut 

selanjutnya disusun dalam bentuk laporan dengan teknik deskriptif analisis yaitu 

dengan cara mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data yang telah 

terkumpul dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sumaryanto 2010: 104), analisis data 

terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

 

3.5.1   Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif yang 

merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam 

kesatuan bentuk yang disederhanakan. 

 

3.5.3   Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan ini sangat penting, sebab dari permulaan 

pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat serta preposisi. Berikut adalah skema analisis data 

kualitatif: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles & Huberman dalam Sumaryanto 2010: 

106).
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Perkembangan dan Berdirinya YPAC Semarang 

 

Foto 4. 1 Gedung Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 

Berdasarkan file yang peneliti dapatkan di Tata Usaha YPAC Semarang, 

atas prakarsa dr. Soeharso bahwa untuk membantu serta membina kesejahteraan 

anak dengan kecacatan, maka perlu didirikan Jajasan Pemeliharaan Anak Tjatjat 

(JPAT). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Ny. Goesti Padmonagoro, Ny. 

Djohan Soeharso, Ny. Sempoe Soendaroe dan dr. Soeharso di hadapan notaris 
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Goesti Djohan, mendirikan JPAT yang berkedudukan di kota Surakarta pada 

tanggal 5 Februari 1953. Kemudian didirikan perwakilan-perwakilan JPAT di 

beberapa daerah. 

Berdasarkan musyawarah tahun 1977 di Semarang, nama perwakilan 

JPAT dirubah menjadi cabang dengan pusat ditetapkan berkedudukan di 

Surakarta. Akte pendirian JPAT telah diadakan beberapa kali perubahan antara 

lain akte nomor 69 tanggal 18 Nopember 1983 yang menyatakan yayasan ini yang 

semula bernama JPAT dengan pusatnya berkedudukan di Surakarta, dirubah 

bernama Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) yang pusatnya berkedudukan 

di ibukota negara Republik Indonesia dengan mempunyai 16 cabang. Cabang-

cabang tersebut berada di kota Aceh, Bali, Bandung, Jakarta, Jember, Malang, 

Medan, Menado, Palembang, Pangkal Pinang, Padang, Semarang, Surabaya, 

Surakarta, Ternate, dan Ujung Pandang. 

Dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia (UURI) nomor 16 

tahun 2001 tentang yayasan, maka akte pendirian YPAC diadakan perubahan lagi, 

untuk disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang baru. Terakhir anggaran 

dasar YPAC telah disesuaikan sebagaimana diputuskan dalam Musyawarah 

Nasional Luar Biasa (MNLB) tanggal 29 Juni 2002. Pernyataan keputusannya 

dimuat dalam akte nomor 8 tanggal 16 Agustus 2002 yang menyatakan 

dibentuknya YPAC di daerah-daerah, sehingga YPAC di daerah-daerah tidak lagi 

sebagai cabang tetapi menjadi yayasan tersendiri. 

YPAC di Semarang berdiri tanggal 19 April 1954 atas prakarsa lbu 

Milono, istri residen pada waktu itu. Dengan adanya Undang-undang Republik 
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Indonesia (UURI) nomor 16 tahun 2001 dan berdasarkan akte nomor 8 tanggal 16 

Agustus 2002, maka YPAC yang berkedudukan di ibukota negara Republik 

Indonesia bersama Ny. Hediyati Soerarjo dan Ny. Kantiningsih Hariyono, SE, 

yang selanjutnya disebut sebagai pendiri, mendirikan YAYASAN PEMBINAAN 

ANAK CACAT SEMARANG disingkat YPAC Semarang. 

Berdirinya YPAC Semarang dikuasakan kepada Ny. Bray Siti Handayu 

Pranowo, yang pada saat itu menjabat ketua YPAC cabang Semarang dihadapan 

notaris Milly Karmila Sareal, SH di Jakarta dengan akte nomor 18 tanggal 30 

April 2003. Pada awal berdirinya, YPAC menempati sebagian dari ruang anak-

anak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Kariadi dengan memberikan 

pelayanan fisioterapi, khusus kepada anak-anak cacat polio. Pada waktu ruang 

anak-anak RSUP dibongkar, maka mulai 1 Januari 1955 yayasan menempati 

garasi pinjaman dari Palang Merah Indonesia (PMI) di Bulu. Mengingat semakin 

banyaknya anak cacat polio yang datang untuk dirawat, maka sangat diperlukan 

tempat yang lebih luas, sehingga pada bulan november 1955 yayasan pindah dari 

PMI ke gedung di jalan dr. Cipto 310 Semarang. 

Setelah berulang kali pengurus yayasan menghadap bapak Soeroso, menteri 

sosial pada saat itu, akhirnya YPAC di Semarang pada tanggal 8 September 1962 

mendapat bantuan gedung dari Yayasan Dana Bantuan Jakarta (YDBJ) . Lokasi 

gedung berada di jalan Seroja 4 (sekarang bernama jalan KH. A. Dahlan), yang 

didirikan diatas tanah seluas 5668 m
2
. 

Selanjutnya pelayanan terhadap anak polio ditingkatkan, selain fisioterapi 

juga membuka asrama, Taman Kanak-kanak (TK) luar biasa dan sekolah luar 
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biasa. Peralatan fisioterapi mendapat bantuan dari UNICEF, sedangkan tempat 

tidur sebanyak 20 buah mendapat bantuan dari OPS Kretek Semarang. 

Atas anjuran Prof. Dr. Soeharso, maka mulai tanggal 1 Mei 1969 YPAC di 

Semarang, selain menangani anak cacat polio juga menangani anak  cerebral 

palsy (CP), baik fisioterapinya maupun pendidikannya. Akibat banyaknya 

bangunan baru disekitar YPAC, maka setiap kali turun hujan, gedung selalu 

dilanda banjir. Setiap tahun genangan air hujan semakin tinggi, bahkan pada tahun 

1971 tinggi air di dalam gedung mencapai 75 cm. Untuk menjaga kesehatan anak-

anak, maka mereka diungsikan ke RS. dr. Kariadi atau ke RS Tentara dan yang 

terakhir ke gedung olah raga. 

Berdasarkan musyawarah  maka pengurus membuat sepakat bahwa usaha 

yang paling mendesak ialah mencari dana untuk meninggikan gedung. Pada tahun 

1971 pengurus mulai berusaha mencari dana dengan jalan mengadakan 

pendekatan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jateng, Pemerintah Daerah 

Tingkat II Semarang, perusahaan, dan sebagainya. 

Tahun 1974 walikota madya Semarang bapak Hadiyanto menyarankan agar 

lokasi YPAC dipindahkan ke Sampangan, untuk menghindari banjir. Pengurus 

keberatan apabila lokasi gedung yayasan dipindah dari jalan KH. A. Dahlan 4, 

meskipun bapak walikota berjanji akan membuatkan gedung baru di Sampangan, 

mengingat: (1) tempatnya strategis, mudah dijangkau dengan kendaraan umum  

dan (2) nilai historis yang tidak boleh diabaikan. 

Alasan tersebut dapat dimengerti dan diterima oleh Bapak Walikota. 

Akhirnya YPAC diperkenankan masih tetap berlokasi di jalan KH. A. Dahlan 4,  
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dengan syarat: (1) pengurus harus secepatnya membangun bagian depan gedung 

YPAC yang disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya (paling lama 2 tahun) dan 

(2) gedung bagian depan harus bertingkat. 

Syarat tersebut dapat diterima dan disanggupi oleh pengurus, maka pada 

tahun 1975 Ketua YPAC cabang Semarang pada waktu itu Ny. S. Soebagio 

Hadiwirjatmo berusaha menghadap Direktur Utama P.N. Pertamina bapak Ibnu 

Sutowo di Jakarta untuk mohon bantuan. Usaha tersebut dapat berhasil dengan 

memperoleh bantuan sebesar Rp. 51 juta. 

Dengan modal bantuan dari P.N. Pertamina, maka tahun 1976 dimulai 

pembangunan gedung YPAC cabang Semarang tahap pertama, dengan gambar 

gedung dibuat dan disumbang oleh Ir. Poei Lok Wan alumni UNDIP. Akhirnya 

pembangunan seluruh gedung YPAC cabang Semarang dapat diselesaikan dalam 

5 tahap mulai tahun 1976 sampai dengan tahun 1981 yang dananya selain dari 

P.N. Pertamina juga diperoleh dari Pemerintah Daerah I dan II, perusahaan, 

perkumpulan, dan para dermawan. 

YPAC Semarang sampai saat ini masih berlokasi di jalan. KH. A. Dahlan 4 

Semarang, letaknya sangat strategis, karena berada di pusat kota Semarang dan 

dapat diakses dengan mudah. Letak YPAC berada di dekat jalan utama yaitu 

sekitar kawasan simpang lima tepatnya sebelah timur mall Citraland, sehingga 

transportasi umum cukup mudah ditemukan. 
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4.1.2  Kondisi Fisik 

 YPAC Semarang didirikan di atas tanah seluas 5.668 m
2
dan luas bangunan 

2750 m
2
. Tata letak ruang maupun bangunan tertata rapi dan bersih. YPAC 

Semarang terdiri dari 6 buah gedung pokok yaitu gedung SLB seluas 1030 m
2
, 

gedung pertemuan “Wisma Bhakti” yang sering digunakan untuk kegiatan anak 

seluas1068 m
2
, gedung asrama putra dan putri dengan luas 483 m

2
, gedung 

pendidikan keterampilan 210 m
2
, gedung “Bina Mandiri 130,5 m

2
 dan pos satpam 

seluas 4 m
2
. Selain beberapa gedung, YPAC Semarang juga membangun kolam 

renang terapi dengan dua kamar ganti seluas 40 m
2
 dan taman dengan menara air 

dengan reservoir di samping kolam renang (file YPAC Semarang). 

 

4.1.3 Visi, Misi, Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan file yang peneliti dapatkan  di Tata Usaha YPAC Semarang, 

visi, misi, maksud dan tujuan yayasan sebagai berikut: 

4.1.3.1 Visi  

Visi YPAC Semarang adalah: (1) anak wajib dibina agar menjadi generasi 

penerus berkualitas, (2) setiap manusia mempunyai kedudukan dan harkat yang 

sama serta mempunyai hak untuk mengembangkan pribadinya, (3) setiap manusia 

mempunyai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia 

dan bangsa, dan (4) anak adalah sosok yang rentan terhadap kecacatan, oleh 

karena itu perlu dicegah secara dini dan dibina kesejahteraannya. 
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4.1.3.2  Misi 

Misi YPAC Semarang adalah: (1) mencegah secara dini agar anak tidak 

cacat, (2) anak dengan kecacatan (penyandang cacat/penca) perlu mendapatkan 

pelayanan habilitasi dan atau rehabilitasi yang total (total care) terpadu, oleh tim 

rehabilitasi interdisipliner agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki 

secara berkualitas untuk menuju kemandirian, dan (3) anak dengan kecacatan 

harus mendapatkan equalisasi baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan 

khusus. 

4.1.3.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan yayasan ini ialah dibidang sosial dan kemanusiaan, 

terutama pembinaan dalam upaya ke arah tercapainya kesejahteraan anak dengan 

kecacatan pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

(pencegahan, rehabilitasi, dan equalisasi). 

 

4.1.4 Bidang Pelayanan di YPAC Semarang 

Berdasarkan file yang peneliti dapatkan di Tata Usaha, YPAC Semarang 

sebagai organisasi sosial yang bergerak pada bidang pelayanan rehabilitasi anak 

penyandang cacat mencakup: 

4.1.4.1 Rehabilitasi Medis 

Pelayanan rehabilitasi medis di YPAC Semarang meliputi: (1) poliklinik, 

dibuka setiap hari Selasa dan Jumat; sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh 

dokter dan psikolog dan (2) fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, terapi musik 

dan tari yang pelayanannya dibuka setiap hari Senin sampai Jumat. 
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4.1.4.2 Rehabilitasi Pendidikan  

Pelayanan rehabilitasi pendidikan di YPAC semarang meliputi: (1) SLB 

D/D1 (pagi hari) menangani anak tuna daksa dan cerebral palcy: kelas observasi, 

TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dengan jumlah murid:  63 anak, (2) SLB C/C1 

(sore hari) yang menangani anak tuna grahita SDLB, SMPLB, SMALB dengan 

jumlah murid: 136 anak, dan (3) pendidikan ketrampilan, kegiatan pramuka, dan 

kesenian. 

4.1.4.3 Rehabilitasi Sosial  

Pelayanan rehabilitasi sosial di YPAC Semarang meliputi: (1) asrama dan 

Day Care dengan jumlah anak: 10 di dalam asrama (panti) dan 20 anak non panti, 

dan (2) Bina Mandiri, menangani anak mampu latih dengan jumlah murid: 35 

anak. 

4.1.4.4 Rehabilitasi Prevokasional 

Pelayanan rehabilitasi prevokasional di YPAC Semarang meliputi: (1) unit 

karya, menangani ketrampilan anak yang telah menyelesaikan SMALB. jumlah 

pelayanan: 24 anak, dan (2) ketrampilan prakarya sesuai bakat dan minat anak, 

membuat produk-produk yang bisa dipasarkan. 

 

4.1.5  Sekolah Luar Biasa (SLB) di YPAC Semarang 

Berdasarkan dari hasil observasi dan file yang peneliti dapatkan di Tata 

Usaha, YPAC Semarang merupakan suatu lembaga pembinaan dan pemeliharaan 

bagi mereka yang menyandang anak cacat, baik itu cacat ringan maupun cacat 

berat. Para ahli di berbagai bidang kedokteran yang sekarang ikut berpartisipasi 
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dalam tim medis YPAC Semarang ialah dokter spesialis anak, syaraf, rehabilitasi 

medik, bedah ortopedi, telinga hidung tenggorokan, psikolog dan para petugas 

yang mempunyai keahlian dalam bidang fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, 

ortotik prestetik, terapi musik dan tari, pekerja sosial dan bina mandiri. 

Anak luar biasa pada dasarnya mempunyai kebutuhan yang sama dengan 

anak-anak normal pada umumnya. Maka secara umum pendidikan luar biasa tidak 

berdeda dengan tujuan pada anak-anak yang termasuk normal. Tujuan pendidikan 

luar biasa ialah membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau 

mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai 

pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan. 

YPAC Semarang mendirikan 2 sekolah luar biasa (SLB), yaitu SLB D/D1 

dan SLB C/C1. SLB D adalah sekolah luar biasa yang menangani anak-anak tuna 

daksa/cacat fisik yang memiliki tingkat kecerdasannya rata-rata sama dengan anak 

normal. Sehingga diharapkan setelah lulus dari sekolah dasar dapat melanjutkan 

kesekolah umum. Pada dasarnya anak-anak luar biasa bagian D apabila secara 

psikologis sudah dapat menerima sekitarnya, berintegrasi lebih awal lebih baik 

ditinjau dari psikologi dan sosial anak. SLB D1 adalah sekolah luar biasa yang 

melayani anak-anak tuna daksa yang memiliki tingkat kecerdasannya, rata-rata di 

bawah anak-anak normal, sehingga perlu pelayanan khusus. 

Lain halnya dengan SLB C/C1. Sekolah SLB C/C1 diperuntukkan bagi 

anak tuna grahita atau kelainan mental. SLB C adalah sekolah luar biasa yang  
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melayani anak-anak tuna ghrahita yang memiliki intelegensi 50-70. Anak-anak 

SLB C mempunyai kemampuan setaraf dengan anak normal usia 8-12 tahun. 

Mereka biasanya dapat membaca, menulis, berhitung, sederhana maupun 

melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga disebut anak mampu didik. 

Sedangkan SLB C1 adalah sekolah luar biasa yang melayani anak tuna grahita 

yang memiliki intelegensi 25-49 dan mempunyai kemampuan setaraf dengan anak 

normal usia 3-8 tahun. Anak SLB C1 perlu mendapatkan latihan secara rutin dan 

berkesinambungan, karena sangat terbatas kemampuan intelektualnya. YPAC 

Semarang membuka beberapa terapi untuk membantu menangani anak SLB C1. 

SLB D/D1 di YPAC Semarang berstatus swasta dan termasuk Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Semarang dan berorientasi pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Anak yang sudah lulus dari 

SLTPLB D YPAC dapat melanjutkan ke sekolah SMALB. Karena banyaknya 

anak-anak yang mngalami kelainan (ketunaan) yang berbeda-beda maka menurut 

klasifikasi ketunaannya digolongkan sebagai berikut: (1) SLB bagian A untuk 

penderita tuna netra, (2) SLB bagian B untuk penderita tuna rungu dan wicara, (3) 

SLB bagian C untuk penderita tuna keterbelakangan (tuna grahita), (4) SLB 

bagian D untuk penderita tuna daksa (cacat tubuh), dan (5) SLB bagian E untuk 

penderita tuna sosial (tuna laras). Dengan banyaknya jenis kelainan seperti diatas, 

maka tidak mungkin satu badan sosial dapat menagani secara bersama dalam satu 

sekolahan. 
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Sekolah luar biasa yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus 

bagian D, terdiri dari TK LB D/D1, SD LB D/D1, SLTP LB D/D1, dan SMU LB 

D/D1. Program sekolah tersebut dilaksanakan seperti sekolah-sekolah pada 

umumnya, yaitu setiap hari senin sampai dengan kamis pukul 07.30-12.30 WIB, 

sedangkan pada hari jumat dan sabtu dari pukul 07.30-11.00 WIB. Bidang studi 

untuk kesenian di SLB D/D1 YPAC Semarang dibagi menjadi empat, meliputi: 

(1) seni drama, (2) seni tari, (3), seni music, dan (4) seni lukis. Guru yang 

mengampu tiap-tiap bidang studi juga berbeda dan tentunya diampu oleh guru 

yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Khusus untuk  TK LB D/D1 

dan SD LB D/D1, semua mata pelajaran diajarkan oleh masing-masing guru 

kelas. 

 

4.1.6 Tenaga Pengajar, Karyawan dan Siswa SLB D/D1 di YPAC 

Semarang 

Berdasarkan file yang peneliti dapatkan di Tata Usaha YPAC Semarang, 

keadaan dan jumlah tenaga pengajar, dan karyawan serta siswa dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

4.1.6.1 Tenaga Pengajar dan Karyawan 

Tenaga pengajar dan karyawan yang bekerja di YPAC Semarang 

berjumlah 92 orang, yang akan diuraikan dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. 1 Rincian Tenaga Pengajar dan Karyawan Tahun Pelajaran 2011/2012  

No Jabatan Jumlah karyawan 

1 Tata Usaha 5 orang 

2 Unit Rehabilitasi medik  

 Bagian Fisioterapi 5 orang 

 Bagian Poliklinik 2 orang 

 bagian Terapi Musik 3 orang 

 Bagian Terapi Wicara 3 orang 

 Bagian okupasi 3 orang 

 Bagian Bina Mandiri 1 orang 

3 Unit Rehabilitasi pendidikan  

 Guru SLB D 24 orang 

 Guru SLB C 23 orang 

 Pengasuh SLB 2 2 orang 

 Unit Rehabilitasi Pravokasional 5 orang 

4 Unit Rehabilitasi Sosial  

 Asrama 3 orang 

 Rumah Tangga 6 orang 

5 Unit Usaha  

 Wisma Bakti 4 orang 

 Kafetaria 1 orang 

6 Keamanan 1 orang 

 Jumlah 92 orang 

 

Sumber: Data TU YPAC Semarang, September 2012 
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Sesuai dengan keputusan kepala sekolah SLB D/D1 YPAC Semarang 

nomor: 855/PendSLB/VII/2012 tentang pembagian tugas guru dalam proses 

belajar mengajar atau bimbingan pada semester : I tahun 2012 / 2013 menetapkan 

24 orang sebagai tenaga pengajar SLB D/D1. TK LB D/D1 diampu oleh 2 orang. 

Masing-masing menjabat sebagai guru kelas. Jumlah tenaga pengajar untuk SD 

LB D/D1 sebanyak 11 orang, sedangkan untuk SMP. LB D/D1 berjumlah 7 

orang. Untuk SMU LB D/D1, tenaga pengajar berjumlah 4 orang. Tenaga 

pengajar di SLB D/D1 rata-rata sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, 

sekitar 7 orang yang masih menjadi tenaga honorer.  SLB D/D1 untuk sementara 

belum mempunyai tenaga perpustakaan, tenaga perpustakaan diisi oleh anak-anak 

magang untuk sementara waktu. 

4.1.6.2 Siswa  

Data siswa SLB D/D1 di YPAC Semarang tahun 2011/2012  berjumlah 63 

siswa, dari jumlah tersebut terbagi atas siswa TKLB sejumlah 13 siswa, SDLB D 

sejumlah 5 siswa. SDLB D menangani siswa yang anggota fisiknya terganggu 

tetapi pada otaknya normal. SDLB D1 sejumlah 20 siswa. SDLB D1 menangani 

siswa yang mempunyai kecacatan ganda yaitu pada anggota tubuh dan pada saraf 

otak. SDLB mampu latih sejumlah 9 siswa. SMPLB D1 sejumlah 4 siswa dan 

SMPLB mampu latih sejumlah 6 siswa. SMALB D1 sejumlah 5 siswa dan 

SMALB mampu latih sujumlah 1 siswa. Berikut rincian siswa SLB D/D1 di 

YPAC Semarang:  

 

 



60 
 

 

Tabel 4. 2 Rincian Siswa SLB D/D1 YPAC Semarang Tahun Pelajaran 

2011/2012  

No Tingkatan Jumlah 

1 TKLB 13 

2 SDLB D 5 

3 SDLB D1 20 

4 SDLB Mampu latih 9 

5 SMPLB D1 4 

6 SMPLB Mampu latih 6 

7 SMALB D1 5 

8 SMALB Mampu latih 1 

 Jumlah keseluruhan 63 

 

Sumber: TU SLB D/D1 YPAC Semarang, 2012 

 

4.1.7 Sarana dan Prasarana di YPAC Semarang 

YPAC Semarang memiliki sarana dan prasarana yang menunjang anak 

berkebutuhan khusus D maupun C untuk melakukan rehabilitasi-rehabilitasi dan 

pegawainya untuk bekerja. Sarana prasarana yang dimaksud antara lain: 

4.1.7.1 Ruang Yayasan 

Ruang yayasan/pegawai di YPAC Semarang meliputi: (1) ruang pengurus, 

(2) ruang TU, dan (3) ruang tamu. 
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4.1.7.2  Ruang Terapi  

Ruang terapi di YPAC Semarang terdiri dari ada 4 ruang yaitu: (1) terapi 

musik, (2) terapi wicara, (3) terapi okupasi, dan (4) fisioterapi. Di dalam ruang 

fisioterapi juga dilengkapi 1 ruang psikolog dan 1 ruang poliklinik. 

4.1.7.3  Ruang SLB di YPAC Semarang. 

Ruang sekolah SLB D/D1 YPAC Semarang terdiri dari beberapa ruang 

yaitu: (1) ruang kepala sekolah, (2) ruang guru, (3) ruang tata usaha, (4) ruang 

kelas, (5) perpustakaan, (6) ruang pravokasional, (7) ruang kesenian, (8) bina 

mandiri, (9) lapangan upacara dan olahraga, (10) kolam renang, (11) ruang 

komputer, (12) mushola, (13) taman bermain, (14) kamar mandi guru, (15) kamar 

mandi siswa, (16) cafetaria, dan (17) gudang. 

4.1.7.4 Asrama  

SLB di YPAC Semarang mempunyai tempat asrama untuk anak rawat yang 

terdiri dari: (1) asrama putra, (2) asrama putri, (3) kamar sulastri, (4) kamar 

tumantri, (5) kamar sungadi, (6) dapur, dan (7) pantry. 

4.1.7.5 Wisma Bhakti 

Wisma bakti merupakan salah satu gedung sarana dan prasarana di YPAC 

Semarang yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan para siswa, maupun 

guru dan karyawan. Sebagai contoh kegiatannya seperti pentas seni siswa. Selain 

itu tempat ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan, baik pertemuan orang 

tua siswa, pertemuan komite sekolah dan seminar.    
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Foto 4. 2 Gedung Wisma Bakti 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 

 

4.1.7.6 Ruang Kesenian 

Ruang kesenian di YPAC Semarang digunakan untuk para siswa dalam 

menyalurkan bakatnya dibidang kesenian khususnya musik seperti belajar 

bermain keyboard, menyanyi dan sebagainya. Setiap hari Sabtu tempat ini 

biasanya  digunakan bagi para siswa tuna daksa untuk berlatih menyanyi bersama 

sehingga menjadi hiburan bagi siswa tersebut. Tempat ini juga biasanya 

digunakan untuk kegiatan esktra kurikuler yaitu: esktra kurikular band.  Adapun 

fasilitas yang ada di ruang kesenian meliputi: keyboard, drum, kolintang, gitar 

elektrik, guitar jazz bass, sound system, mic, organ, tape recorder, televisi dan 

mixer.  
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Foto 4. 3 Ruang Kesenian 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 

 

4.2 Pembelajaran Instrumen Keyboard  

Pada pembelajaran instrumen keyboard, peneliti menguraikan beberapa hal 

sebagai berikut: (1) gambaran umum pembelajaran keyboard, (2) tujuan 

pembelajaran keyboard, dan (3) pembelajaran keyboard yang meliputi: (a) strategi 

pembelajaran, (b) metode pembelajaran, (c) media pembelajaran, dan (d) sarana 

penunjang   

4.2.1 Gambaran Umum Pembelajaran Instrumen Keyboard  

Berdasarkan hasil observasi/wawancara dengan bapak Wahyudi yang 

peneliti dapatkan di YPAC Semarang, pembelajaran keyboard pada anak 

penyandang cacat ini tidak seperti halnya pembelajaran keyboard pada anak 
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normal lainnya. Dalam pembelajaranpun tidak secara langsung dijelaskan tentang 

teori musik dasar, nada, irama, pola ritme, dinamik tentang cara duduk dan posisi 

jari. Jadi berbeda dengan anak pada umumnya. Untuk pertama proses 

pembelajaran keyboard, anak tidak disuruh untuk duduk dan memainkan 

keyboard melainkan guru terlebih dulu memainkan sebuah lagu dan anak  disuruh 

untuk menyanyi bersama dengan tujuan supaya anak merasa senang dan tertarik 

untuk belajar bermain keyboard. Setelah anak tertarik baru diperkenalkan tentang 

alat musik keyboard tersebut.  

Awal pembelajaran keyboard anak diajarkan tentang cara menghidupkan 

keyboard dengan cara menekan tombol power. Pertama-tama dimulai dengan 

latihan memainkan melodi menggunakan tangan kanan, kemudian latihan 

memainkan akord menggunakan tangan kiri, setelah itu menggabungkan ke dua 

tangan. Untuk proses latihan tangan kanan, tangan kiri, hingga dua tangan sangat 

membutuhkan waktu yang sangat lama. Penjarian juga tidak diharuskan memakai 

sepuluh jari seperti pembelajaran keyboard pada anak normal. Siswa penyandang 

tuna daksa ini belajar bermain keyboard dengan menggunakan satu jari, itu saja 

mereka mengalami kesusahan dikarenakan oleh kondisi fisiknya yaitu bagian 

tubuh dan tangannya yang kaku. 

   

4.2.2 Tujuan Pembelajaran Instrumen Keyboard 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahyudi, kebanyakan anak 

penyandang cacat merasa kepercayaan diri merupakan nilai yang jauh dari 

kepribadian karena mereka mempunyai keterbatasan fisik pada anggota tubuhnya. 
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Mereka mengedepankan perasaan malu, rendah diri, dan pada akhirnya enggan 

berdampingan dengan masyarakat. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, 

mereka harus dibimbing agar bisa duduk berdampingan dengan masyarakat. Maka 

dari itu, tujuan pembelajaran musik khususnya pembelajaran instrumen keyboard  

bagi anak penyandang tuna daksa yaitu untuk menumbuhkembangkan rasa 

percaya diri pada anak. Selain itu pembelajaran keyboard juga bertujuan agar anak  

penyandang cacat mendapatkan bekal ketrampilan dalam bidang musik dan 

sebagai sarana hiburan.  Anak penyandang cacat/tuna daksa bukan berarti tidak 

bisa melakukan apa-apa, meskipun mereka mempunyai kerbatasan fisik dan 

mental tetapi mereka mempunyai hak yang sama di lingkungan masyarakat seperti 

anak normal pada umumnya. 

 

4.2.3 Proses Pembelajaran Instrumen Keyboard 

Dalam proses pembelajaran instrumen keyboard secara berturut-turut akan 

dibahas: (1) strategi pembelajaran, (2) metode pembelajaran, (3) materi 

pembelajaran, (4) media pembelajaran, (5) sarana penunjang pembelajaran, dan 

(6) evaluasi pembelajaran.  

4.2.3.1 Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru 

dalam menyampaikan materi  untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran strategi sangatlah penting agar suasana pembelajaran juga 

menyenangkan. Menurut bapak Wahyudi selaku pengajar ketrampilan keyboard 

di YPAC Semarang, beliau menggunakan strategi dalam pembelajarannya yaitu 
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membuat suasana kelas menjadi menyenangkan yaitu dengan mengajak siswa 

bernyanyi bersama. Strategi tersebut yang digunakan oleh beliau dalam mengajar 

keyboard. Ketika anak sudah merasa senang di harapkan anak menjadi tertarik 

untuk belajar. 

Dalam pembelajaran keyboard pada anak tuna daksa guru menerapkan 

strategi tersebut melalui beberapa tahapan yaitu (1) tahapan persiapan 

pembelajaran, (2) tahapan pelaksanaan pembelajaran, dan (3) tahapan pemberian 

tugas.   

4.2.3.1.1 Tahapan Persiapan Pembelajaran 

Sesuai hasil penelitian, guru menyiapkan keyboard, tape recorder dan kaset 

CD yang berisi lagu-lagu. Kemudian siswa mendengarkan lagu-lagu terlebih 

dahulu melalui tape recorder atau dari keyboard yang dimainkan oleh guru. 

4.2.3.1.2 Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada pembelajaran keyboard, tujuan yang hendak dicapai adalah bisa 

membekali siswa dalam berketerampilan bermain musik khususnya keyboard dan 

menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa tuna daksa. Selain itu diharapkan 

siswa dapat memainkan lagu menggunakan keyboard dengan dua tangan, tangan 

kanan untuk memainkan melodi dan tangan kiri untuk memainkan akord.  

Proses pelaksanaan pada pembelajaran instrumen keyboard, beliau 

mengajak siswa untuk menyanyi terlebih dahulu dan beliau yang memainkan 

keyboard yang bertujuan supaya siswa merasa senang dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. Ketika siswa dilihat sudah merasa senang maka proses 

pembelajaran bisa dimulai. 
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Langkah awal memulai pembelajaran guru tidak memberikan materi 

terlebih dahulu pada siswa melainkan guru menanyakan pada siswa lagu apa yang 

disukai. Setelah siswa memilih lagu kemudian guru baru memberikan materi. 

Dalam pembelajaran guru tidak memberikan materi teori musik karena pemberian 

materi secara teori untuk siswa tuna daksa dirasa sulit dipahami bahkan tidak 

diterima. Di SLB D/D1 YPAC Semarang kondisi siswa tuna daksa saat ini tidak 

hanya bagian dari tubuhnya yang mengalami cacat namun bagian otaknya juga 

ikut terganggu. Jadi pembelajaran keyboard pada siswa tuna daksa dilakukan 

secara praktek langsung memainkan keyboard. 

Pembelajaran pertama siswa diperkenalkan untuk menghidupkan keyboard 

dengan menekan tombol power, selanjutnya siswa dibebaskan untuk  menekan 

tuts pada keyboard agar siswa terbiasa dengan alat musik tersebut. Setelah itu 

secara pelan-pelan guru mengajarkan siswa menekan tuts menggunakan satu jari 

yang pertama yaitu dengan tangan kanan terlebih dahulu yang nantinya berfungsi 

untuk memainkan melodi. Proses latihan dengan satu jari untuk siswa tuna daksa 

dibutuhkan waktu yang lama karena mereka kesulitan menggerakkan tangannya 

dan jari-jarinya pun masih kaku jadi harus berlatih keras dan sabar. Setelah siswa 

terbiasa menekan tuts menggunakan tangan kanan selanjutnya guru mengajarkan 

menekan tuts keyboard menggunakan tangan kiri yang berfungsi untuk 

memainkan akord pada sebuah lagu. 

Siswa berlatih dengan iringan.  Disini siswa dilatih memainkan keyboard 

dengan tangan kiri dan masih menggunakan satu jari. Guru memberikan contoh 

terlebih dahulu memainkan akord dengan satu jari dan siswa diminta untuk 
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memperhatikan. Setelah itu siswa dilatih untuk mempraktekan seperti yang 

dimainkan tadi dengan tempo sangat pelan yaitu tempo 40, jika tempo 40 siswa 

kesulitan maka tempo diturunkan menjadi 30. Proses berlatih menggunakan 

tangan kiripun berlangsung lama. Kemudian penggabungan antara tangan kanan 

dan tangan kiri biasanya anak mengalami kesulitan, disini guru harus mengulang 

dari awal lagi dan siswa berlatih tangan kanan dan kiri secara pelana-pelan.  

Guru melatih penjarian pada siswa. Guru sedikit demi sedikit mengajarkan 

akord menggunakan tiga jari secara bertahap mulai dengan menggunakan satu 

jari, dua jari hingga menggunakan tiga jari. Begitu juga dengan tangan kanan 

semuanya dilatih secara bertahap. Menurut bapak Wahyudi, siswa dapat 

memainkan satu buah lagu bisa membutuhkan waktu selama satu tahun lamanya. 

Proses pembelajaran keyboard di SLB D/D1 YPAC Semarang dilakukan di ruang 

kesenian selama satu jam. Kemudian bapak Wahyudi dibantu oleh ibu Yudiarti 

selaku guru kelas dan didampingi oleh orang tua. Di SLB D/D1 ini hanya ada satu 

siswa yang mengikuti pembelajaran keyboard yaitu siswa SDLB D1 YPAC 

Semarang yang bernama M. Aqri Galur Aji kelas V D1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 4 Proses pembelajaran keyboard pada anak tuna daksa 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 
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4.2.3.1.3 Tahapan Pemberian Tugas 

Tahap pemberian tugas bertujuan untuk lebih memantapkan penguasaan 

siswa terhadap bahan materi yang telah dipelajari. Untuk mencapai hasil yang 

diinginkan membutuhkan kemauan yang kuat untuk berlatih bagi anak tuna daksa 

tersebut. Tahap pemberian tugas juga penting dalam menunjang agar siswa 

mampu memahami materi dari guru. Menurut hasil penelitian pemberian tugas 

dilakukan dengan cara mengulang materi yang sudah pernah diajarkan secara 

berulang-ulang dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

4.2.3.2 Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran keyboard meliputi: (1) metode ceramah, (2) metode 

tanya jawab, (3) metode demonstrasi, dan (4) metode latihan. 

4.2.3.2.1 Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan pemberian keterangan secara lisan oleh seorang 

guru pada siswa. Guru menerangkan materi dan siswa mendengarkan secara teliti 

kemudian lansung dipraktekkan. Dari hasil penelitian metode ceramah ini 

dilakukan tidak hanya dalam penyampaian materi saja tetapi digunakan sebagai 

alat untuk memberikan motivasi pada siswa agar siswa semangat dalam belajar 

dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri. 

4.2.3.2.2 Metode Tanya Jawab  

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 penyampaiannya 

menggunakan lisan, hanya saja pada metode ini siswa juga ikut serta berfikir agar 
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penjelasan dari guru dapat dipahami siswa. Pada pembelajaran keyboard di SLB 

D/D1 YPAC Semarang, metode tanya jawab sering dilakukan  oleh seorang guru 

selain agar siswa tidak mudah lupa dengan materi praktek yang dibelajarkanya. 

Metode tanya jawab juga digunakan sebagai pendekatan antara guru dan siswa 

melalui pembelajaran tersebut. 

4.2.3.2.3 Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan guru dalam 

menyampaikan suatu materi menggunakan contoh praktek tidak diterangkan 

dengan kata-kata. Pada pembelajaran keyboard di SLB D/D1 YPAC Semarang 

guru selalu mendemonstrasikan cara menekan tuts pada keyboard yang benar, 

yang pada awalnya siswa menekan tuts memakai satu jari setelah bisa sedikit 

demi sedikit siswa diajarkan menekan tuts menggunakan sepuluh jari. Selain itu 

guru juga mendemonstrasikan penjarian dengan menggunakan tangan kanan 

terlebih dahulu sebagai pemanasan agar jari tidak kaku. 

4.2.3.2.4 Metode Latihan 

Metode latihan sangat diperlukan dalam pembelajaran musik apalagi 

praktek. Pembelajaran keyboard di YPAC Semarang biasanya dilakukan satu kali 

dalam seminggu. Menurut bapak Wahyudi pembelajaran keyboard dalam sekali 

seminggu dirasa kurang efektiv apalagi daya tangkap siswa tuna daksa untuk 

menerima materi sangat lemah jadi siswapun akan mudah lupa dengan materi 

yang sudah diberikan. Maka dari itu, bapak Wahyudi berinisiatif untuk 

mengadakan latihan setiap hari Kamis dan Sabtu sepulang sekolah dengan tujuan 

agar siswa terbiasa dan melakukannya berulang-ulang secara otomatis akan 
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mempermudah siswa dalam mengingat materi yang diberikan dan mendapatkan 

hasil yang maksimal. Tetapi tidak lupa juga untuk memperhatikan pada kondisi 

siswa jika kondisinya kecapean/lelah maka pembelajaran tidak dilakukan karena 

siswa akan sulit dalam menerima materi. 

4.2.3.3 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan suatu bahan yang digunakan oleh seorang 

guru sebagai bahan ajar untuk diberikan  pada siswanya agar pembelajaran dapat 

tercapai. Sekolah pada umumnya guru memberikan materi terlebih dahulu 

kemudian siswa mengikuti materi. Namun di SLB D/D1 YPAC Semarang proses 

pemberian materi pembelajaran instrumen keyboard pada anak tuna daksa tidak 

diberikan oleh guru terlebih dahulu melainkan guru mengikuti materi apa yang 

diinginkan oleh siswa.  

Sesuai hasil penelitian, ketika memulai pembelajaran guru menanyakan 

pada siswa lagu apa yang disukainya, kemudian guru membuat materi lagu yang 

diingin oleh siswa. Akan tetapi dalam proses pemilihan lagu juga 

dipertimbangkan oleh guru yaitu dengan melihat tingkat kesulitan lagu dan 

menyesuaikan kemampuan siswa tuna daksa. Adapun kriteria pemilihan lagu 

dalam pembelajaran instrumen keyboard pada anak tuna daksa yang meliputi: (1) 

lagu yang disajikan adalah pop dan lagu kenangan, (2) menggunakan pola akord 

yang sederhana (C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, dan  B 

minor, (3) tempo pada lagu dibawah 100, dan (4) menggunakan tangga nada  

natural mayor dan minor. Sehingga anak tuna daksa pada saat belajar memainkan 

lagu yang diinginkan tidak terlalu kesulitan. Dalam pemberian materi guru tidak 
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memberikan teori musik terlebih dahulu karena pemberian teori musik pada siswa 

tuna daksa sulit untuk diterima. Maka dari itu, pemberian materi dilakukan 

langsung pada praktek. Materi lagu pembelajaran keyboard pada anak tuna daksa 

di SLB D/D1 YPAC Semarang yaitu lagu yang berjudul Ayah ciptaan Rinto 

Harahap yang diaransemen ulang oleh bapak Wahyudi secara sederhana dengan 

nada dasar Do= C.  

Menurut bapak Wahyudi lagu Ayah yang dipilih oleh siswa sudah sesuai 

kriteria yang sudah ada yaitu jenis lagu kenangan dengan pola akord yang 

sederhana bertempo 70 serta menggunakan tangga nada natural. Lagu yang dipilih 

berdasarkan kaset CD yang sudah tersedia di ruang kelas. Berikut ini adalah foto 

partitur lagu yang berjudul Ayah ciptaan Rinto Harahap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 5 Partitur Lagu Ayah 

(Foto: Agus Trisnoto, Februari 2013 
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Posisi jari tangan kiri pada akord lagu berjudul Ayah. 

 

 

  

Gambar 4. 1 Akord C Major balikan tiga 

 

 

 

Gambar 4. 2 Akord C7 

 

 

  

Gambar 4. 3 Akord F Major  

 

 

 

Gambar 4. 4 Akord G Major 

 

Gambar 4. 5 Akord A minor  
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Gambar 4. 6 Penjarian pada Tangan Kanan dan Kiri 

4.2.3.4 Media Pembelajaran 

Media merupakan alat yang menjadi peranan penting untuk menunjang 

proses belajar mengajar dan tanpa adanya media proses belajar mengajar tidak 

akan berjalan dengan lancar. Untuk memperlancar kegiatan praktek khususnya 

dalam bidang musik diperlukan adanya: (1) tempat belajar, (2) alat belajar, dan (3) 

waktu. 

4.2.3.4.1 Tempat Belajar 

Kegiatan pembelajaran sangat memerlukan suatu wadah atau tempat belajar. 

Di mana tempat ini yang nantinya dipergunakan untuk menyampaikan materi dan 

sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar. Sesuai hasil penelitian, di 

YPAC Semarang proses pembelajaran keyboard dilakukan di ruang kesenian. 

Selain itu ruangan kesenian ini juga digunakan untuk kegiatan ekstra kurikular 

yaitu ekstra band, kolintang, bernyanyi, dan menari.   
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Foto 4. 6 Ruang Kesenian 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  4. 7 Kondisi Ruang Kesenian 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 

 

Ruang kesenian di YPAC Semarang ini selain digunakan untuk berlatih 

bermain musik juga digunakan untuk latihan menari. Di ruangan ini juga tersedia 

beberapa alat musik seperti keyboard, kolintang, guitar elektric, bass elektric, 

drum, organ, mixer, dan sound system. Kemudian tersedia juga alat praktek untuk 

seni tari seperti tape recorder dan sampur.  
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4.2.3.4.2 Alat Belajar 

Proses kegiatan mengajar, bapak Wahyudi menggunakan alat musik 

keyboard Yamaha PSR S910 dalam prakteknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 8 Keyboard Yamaha PSR S910 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 

 

4.2.3.4.3 Waktu  

Proses pembelajaran instrumen keyboard dilaksanakan pada hari kamis 

pukul 10.00 WIB. Pembelajaran instrumen keyboard hanya berlangsung 1 jam 

pelajaran  agar kondisi dan mental siswa tetap terjaga dan mengalami hambatan 

fisik yang tidak diinginkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan waktu 

pemberian materi dikurangi hal ini dilakukan apabila siswa sudah mulai terlihat 

lelah dan jenuh. Jika siswa terlihat dalam kondisi senang biasanya belajar proses 

belajar mengajar dilakukan selama 1 jam. Hal ini perlu diperhatikan untuk setiap 

guru. memulai pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi fisik siswa 

terlebih dahulu apakah sudah siap menerima untuk menerima materi yang akan 

diajarkan nantinya. Karena jika siswa sakit atau terlihat sedang malas maka 

belajar mengajar maka sudah dipastikan untuk ditunda. Pemberian materi dalam 
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keadaan siswa malas maupun sakit pada anak tuna daksa akan lebih sulit untuk 

menerima materi dan biasanya lebih sensitif dibandingkan dengan anak normal. 

4.2.3.5 Sarana Penunjang Pembelajaran 

Sarana penunjang pembelajaran merupakan alat penunjang yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar seperti: kaset CD, tape recorder, alat praktik, dan 

ruang belajar. Dalam pembelajaran instrumen keyboard di YPAC Semarang 

sarana pembelajaran yang ada sudah cukup memadahi. Sarana penunjang yang 

digunakan saat pembelajaran instrumen keyboard yaitu ruang belajar yang baik. 

Dalam ruang belajar terdapat satu buah keyboard Yamaha PSR S910, seperangkat 

alat band, Kolintang, pianika, organ, sound system, mixer, dan angkung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. 9 Tape Recorder 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012 
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Foto 4. 10 Sound System 

(Foto: Agus Trisnoto, September 2012) 

 

 

 

4.2.3.6 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan penilaian oleh guru untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menguasai materi yang diberikan. Dalam melakukan penilaian guru tidak 

perlu membuat lembar khusus untuk penilaian, tetapi evaluasi dilakukan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat menilai sejauh mana 

perkembangan siswa dalam memahami, menguasai materi yang diberikan, dan 

bagaimana siswa memainkan alat musik keyboard. Selain itu penilaian juga 

dilakukan dengan cara mengamati bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti 

setiap pembelajaran keyboard berlangsung. Tujuan dari evalusi pembelajaran  

keyboard sendiri adalah siswa mampu menumbuhkan rasa percaya diri melalui 

media musik yaitu bermain keyboard.  
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4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Instrumen Keyboard 

4.3.1 Faktor Pendukung Pembelajaran Instrumen Keyboard 

Secara umum faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses 

pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran yang 

menentukan hasil dari sebuah pembelajaran.   

4.3.1.1 Faktor Internal 

Faktor internal di sini diartikan sebagai faktor-faktor yang berasal dari 

lingkup sekolah. Faktor-faktor internal tersendiri akan dibagi menjadi beberapa 

aspek yaitu siswa, guru, dan sarana pendukung yang akan dijelaskan lebih rinci 

sebagai berikut. 

4.3.1.1.1 Siswa 

Berdasarkan observasi di lapangan kondisi siswa tuna daksa di YPAC 

Semarang saat ini mengalami kecacatan ganda yaitu selain cacat fisik (polio) 

mereka mengalami kelainan mental yang disebabkan oleh fungsi otak yang tidak 

sempurna (cerabral palsy). M. Aqri Galur Aji atau yang kerap dipanggil Afif, dia 

merupakan salah satu siswa tuna daksa di YPAC Semarang yang termasuk dalam 

tuna daksa D1 yaitu mempunyai kecacatan ganda baik fisik maupun mental.  

Sejak lahir dia sudah menyandang tuna daksa. Dia lahir pada tanggal 31 

Desember 2000 di Semarang dan sekarang duduk di bangku SDLB D1 kelas V 

D1.  

Motivasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, motivasi sangat diperlukan pula bagi seorang anak terutama 
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motivasi pada anak tuna daksa. Motivasi diberikan kepada siswa sebagai upaya 

untuk mendorong minat siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Motivasi dapat 

diberikan oleh seorang guru, ataupun orang tua dengan memberikan pujian, 

teladan-teladan yang baik, dan lainnya yang bersifat membangun sehingga 

berpengaruh terhadap keinginan siswa dalam belajar. Motivasi yang diberikan 

orang tua dengan cara memberikan fasilitas pada anak berupa alat musik keyboard 

Yamaha PSR S910 di rumahnya. Kemudian orang tua selalu ikut serta dalam 

pembelajaran instrumen keyboard misalnya orang tua ikut menyanyi, bertepuk 

tangan, dan sesekali menari ketika anak sedang bermain keyboard. Selain itu 

bentuk perhatian orang tua pada anak seperti mengantarkan ke sekolah, menemani 

anak dalam proses belajar mengajar sampai selesai sekolah.  

Minat dapat diartikan sebagai keinginan siswa untuk mempelajari sesuatu 

karena tertarik terhadap suatu hal. Minat juga sangat berpengeruh terhadap tingkat 

belajar anak, siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran apabila sebelumnya tidak 

di dasari rasa tertarik atau rasa ingin tahu terlebih dahulu. Dalam proses 

pembelajaran seorang guru perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik 

terhadap pelajaran yang akan diajarkan. Untuk menumbuhkan rasa minat siswa 

banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru, misalnya membuat suasana 

kelas yang menyenangkan yaitu dengan cara guru memainkan sebuah lagu dengan 

menggunakan keyboard dan mengajak siswa untuk menyanyi bersama. Kemudian 

ada kalanya setelah pembelajaran guru memberikan jajan pada siswa dengan 

tujuan siswa agar bersemangat dan senang belajar bermain keyboard, dengan cara 
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tersebut sisw akan tertarik untuk belajar bermain keyboard ketika melihat gurunya 

bisa bernyanyi sambil memainkan keyboard. 

  

4.3.1.1.2 Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, guru merupakan 

salah satu aspek terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Pak Wahyudi, beliau merupakan guru yang mengajarkan 

tentang belajar bermain keyboard di YPAC Semarang. Dengan kesabaran dan 

kegigihannya pak wahyudi mampu memberikan bekal keterampilan bermain 

keyboard pada anak tuna daksa. Diharapkan ketika sudah lulus dari YPAC 

Semarang mereka mempunyai keterampilan dalam bidang musik yaitu bermain 

keyboard meskipun pada saat ini siswa tuna daksa yang bisa bermain keyboard 

dan sudah lulus belum ada yang menjadi seorang player atau pemain band, 

setidaknya keterampilan dalam bermain keyboard bisa dijadikan sebagai sarana 

hiburan.  

Beliau berbekal pengalaman selama 20 tahun mulai tahun 1992. Dengan 

berbekal pengalaman melatih tersebut anak tuna daksa di SLB D/D1 YPAC 

Semarang mampu tampil dalam berbagai kegiatan didalam sekolah maupun luar 

sekolah. Misalnya pada saat ulang tahun YPAC Semarang, pentas seni kemudian 

ada kalanya dari masyarakat biasanya mengadakan suatu acara dan mengundang 

anak-anak untuk mengisi hiburan diacara tersebut. Riwayat pendidikan beliau 

sendiri bukan dari bidang musik melainkan dari bidang Ekonomi akuntansi di 

Universitas Diponegoro (UNDIP). Beliau juga pernah belajar di sekolah musik 
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umum yaitu di Yayasan Musik Indonesia (YMI) selama 7 tahun dengan menekuni 

guitar classic. ilmu keyboard yang didapat oleh pak Wahyudi adalah otodidak. 

 

4.3.1.1.3 Sarana Pendukung 

Sarana pendukung sangat berpengaruh dengan keberhasilan mengajar. 

Adanya sarana berupa alat musik keyboard yang memadai di YPAC Semarang 

sehingga membuat pembelajaran semakin berjalan dengan baik. Seperti halnya 

yang dikatakan guru keterampilan di YPAC Semarang, bahwa peralatan yang ada 

di YPAC Semarang sudah cukup baik seperti ruang belajar, alat musik keyboard, 

sound system untuk menunjang kegiatan belajar. 

 

4.3.1.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal di sini diartikan sebagai faktor-faktor yang bersumber di 

luar lingkup sekolah. Faktor-faktor eksternal sendiri akan dibagi menjadi beberapa 

aspek yaitu YPAC, keluarga, dan masyarakat. Ketiga aspek tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut: 

4.3.1.2.1 YPAC 

YPAC Semarang merupakan suatu tempat belajar bagi anak-anak 

penyandang  cacat. Salah satunya belajar keterampilan yaitu keyboard.  Di YPAC 

Semarang ini sangat mendukung dengan adanya keterampilan khususnya dibidang 

musik. Terbukti dengan adanya ruang kesenian, alat musik seperti guitar, bass, 

drum, kolintang,organ, dan keyboard. Dengan dukungan dari YPAC, maka 

pembelajaran keyboard dapat berjalan dengan baik.  
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4.3.1.2.2 Keluarga 

Keluarga merupakan wadah dimana anak belajar dari orang tua dan 

mendapat dorongan, motivasi.  Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar anak. Pembelajaran dalam bidang musik khusunya alat musik keyboard di 

YPAC Semarang merupakan sebuah kegiatan yang mendapat dukungan dari 

orang tua murid. Dengan hasil belajar anak dalam bidang musik  khususnaya 

keyboard, menjadikan orang tua bangga ketika anak mereka mempunyai 

keterampilan yaitu mampu bermain keyboard meskipun anak mereka mempunyai 

keterbatasan fisiknya. Dukungan diberikan orang tua dalam bentuk seperti 

memberikan ijin kepada anak mereka untuk mengikuti pembelajaran keyboard, 

pengenalan tentang musik, baik itu alat musik, ataupun menyanyi ketika anak 

berada di rumah.  

4.3.1.2.3 Masyarakat  

Salah satu dukungan dari masyarakat sekitar sangat diperlukan sebagai 

upaya keberhasilan dalam belajar keyboard. Berdasarkan wawancara oleh pak 

Wahyudi, tidak jarang di sebuah mall di semarang ketika mengadakan acara 

berupa hiburan biasanya anak tuna daksa dari YPAC dimintai untuk ikut mengisi 

hiburan, salah satunya bermain keyboard dan menyanyi. Hal ini membuktikan 

bahwa masyarakat berperan penting dalam pembelajaran yang ada di YPAC 

Semarang khususnya di bidang bermusik. 
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4.3.2 Faktor-faktor Penghambat Pembelajaran  Instrumen Keyboard 

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh dalam proses pembelajaran 

berupa faktor internal. Faktor-faktor internal dalam proses pembelajaran dapat 

dibagi menjadi beberapa aspek yaitu siswa, dan guru yang akan dijelaskan lebih 

rinci sebagai berikut: 

4.3.2.1 Siswa 

Melihat kondisi siswa yang ada diYPAC Semarang, salah satu faktor 

kendala yang sangat mempengaruhi adalah kondisi fisik siswa itu sendiri. Pada 

awal pembelajaran mereka sulit untuk memainkan alat musik keyboard karena 

tangan  mereka kaku. Pada umunya bermain keyboard menggunakan 10 jari tetapi 

anak tuna daksa ini belajar dengan menggukan satu jari  itupun membutuhkan 

proses yang sangat lama. Kemudian dalam proses pembelajaran akan berlangsung 

jika siswa merasa lelah/merasa malas maka pembelajaran tidak dilaksanakan. 

Meskipun dibujuk, dirayu-rayu jika siswa sudah tidak mau belajar maka guru 

menunda proses pembelajaran. selain itu adalah siswa tidak bisa membaca notasi 

musik jadi pembelajarannya langsung pada praktek. 

4.3.2.2 Guru 

Salah satu faktor penghambat bagi guru dalam pembelajaran ialah kondisi 

fisik guru juga sama dengan kondisi siswa yaitu sama-sama termasuk dalam tuna 

daksa. Guru mempunyai cacat pada salah satu bagian tubuhnya yaitu pada kaki 

tetapi untuk bagian tangannya normal seperti guru lainnya. Selain itu waktu 

pembelajaran yang minim yang menjadi faktor penghambat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembelajaran Instrumen Keyboard 

pada Siswa Penyandang Tuna Daksa di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 

Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1)  Pembelajaran instrumen keyboard pada anak tuna daksa tidak seperti halnya 

pembelajaran keyboard pada anak normal lainya. Anak tuna daksa mempunyai 

keterbatasan pada anggota tubuhnya. Dengan kondisi bagian tangannya yang kaku 

untuk memainkan keyboard mereka mengunakan 1 jari terlebih dahulu. Untuk 

memainkan keyboard dengan 10 jari sangatlah susah dan membutuhkan waktu 

yang sangat lama. Dalam pembelajaran instrumen keyboard materi yang diajarkan 

adalah memainkan sebuah lagu yang berjudul Ayah ciptan Rinto Harahab dengan 

menggunakan iringan/style secara sederhana. Materi yang diajarkan sesuai 

keinginan siswa sedangkan guru hanya mengikuti materi dari siswa dan 

membantu mewujudkan dalam bentuk belajar bermain keyboard, meskipun 

mereka mempunyai keterbatasan diharapkan bisa memberikan bekal keterampilan 

bermain keyboard dan menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

keyboard pada anak tuna daksa di YPAC Semarang meliputi: (a) metode ceramah, 

(b) metode tanya jawab, (c) metode demonstrasi, dan (d) metode latihan. Metode-

metode ini digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran pada anak tuna 



86 
 

daksa. Jenis alat musik yang digunakan dalam pembelajaran ialah keyboard 

Yamaha PSR S910 untuk menunjang tercapinya tujuan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran yang di lakukan pada saat pembelajaran instrumen keyboard terbagi 

menjadi beberapa tahapan: (1) tahap persiapan pelaksanaan pembelajaran, (2) 

tahap kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan (3) tahap pemberian tugas. Strategi 

yang digunakan dalam pembelajaran keyboard  pada siswa penyandang tuna 

daksa di YPAC Semarang ialah membuat suasana kelas menyenangkan seperti 

guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama. Dengan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan maka siswa merasa terhibur dan termotivasi agar tertarik 

dalam belajar bermain musik khususnya keyboard.  

(2) Faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran instrumen keyboard meliputi 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terbagi dalam faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mendukung pembelajaran 

instrumen keyboard yang meliputi: (1) siswa, (2) guru, dan (3) sarana prasarana. 

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung meliputi: (1) YPAC Semarang, (2) 

keluarga, dan (3) masyarakat. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi 

dalam proses pembelajaran instrumen keyboard berupa faktor internal yang 

terbagi menjadi dua aspek yaitu siswa dan guru. Berdasarkan hasil penelitian, 

faktor penghambat yang ditemukan dari segi siswa yaitu dengan kondisi fisik 

siswa itu sendiri, selain itu siswa tidak bisa membaca notasi. kemudian dari segi 

guru yaitu minimnya waktu untuk kegiatan pembelajaran keyboard.  
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5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembelajaran keyboard pada anak 

tuna daksa di YPAC Semarang, saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

(1) Bagi YPAC Semarang, sebaiknya mata pelajaran seni musik diampu oleh guru 

yang sesuai bidangnya agar kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran bisa 

lebih baik lagi. (2) Bagi pengajar seni musik di YPAC Semarang diharapkan 

menambahkan unsur ekspresi dalam bermain musik pada siswa penyandang tuna 

daksa. (3) Bagi UNNES, agar menerjunkan mahasiswa PPL di YPAC Semarang  

untuk membantu proses pembelajaran musik. 
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SURAT IJIN PENELITIAN FBS 

 

Lampiran 1 
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SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBIMBING SKRIPSI 

DARI FBS 

 

Lampiran 2 



94 
 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 

PENELITIAN DI YPAC SEMARANG 

 

Lampiran 3 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Observasi penelitian ini dilaksanakan di SLB D/D1 YPAC Semarang. Rencana 

observasi akan dilakukan sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut: 

Observasi I: 

Keadaan SLB D/D1 YPAC Semarang meliputi:  

a. Lokasi YPAC Semarang 

b. Ruang kesenian 

c. Wawancara dengan guru keterampilan 

 

Observasi 2-3 

a. Wawancara dengan kepala sekolah SLB D/D1 YPAC Semarang 

b. Media yang digunakan dalam pembelajaran instrumen keyboard 

 

Observasi 4-5 

1. Kegiatan pembelajaran instrumen Keyboard 

2. Wawancara dengan siswa 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 



96 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Responden : Kepala sekolah SLB D/D1 YPAC Semarang 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi kepala Sekolah di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

2. Berapa jumlah guru yang mengajar di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

3. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

4. Berapa jumlah kelas yang ada di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

5. Berapa jumlah siswa tiap kelas? 

6. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendidikan di YPAC Semarang? 

7. Apakah kondisi lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan 

pembelajaran di YPAC Semarang? Jelaskan! 

8. Apakah YPAC Semarang  terdapat pembagian kelas sesuai prestasi siswa? 

Jika ada, apa tujuan dari pembagian kelas tersebut? 

9. Bagaimana minat siswa dengan kegiatan yang berhubungan dengan musik? 

10. Apakah kondisi lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni musik di YPAC Semarang? 

11. Apakah pembelajaran seni musik di YPAC Semarang sudah berjalan dengan 

baik? Jelaskan! 

12. Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam PBM mata pelajaran seni 

musik di YPAC Semarang? 

13. Kendala apa yang dihadapi selama PBM mata pelajaran seni musik 

berhubungan dengan media pembelajaran di YPAC Semarang? 

Lampiran 5 
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14. Prestasi apa saja yang diperoleh siswa dalam bidang seni musik? 

 

Responden : Guru Keterampilan di YPAC Semarang 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi guru keterampilan di  YPAC Semarang? 

2. Apakah latar belakang pendidikan anda adalah pendidikan Seni Musik? 

3. Barapa jam anda mengajar keyboar dalam seminggu? 

4. Apakah fasilitas sekolah tentang pembelajaran keyboard sudah memadai? 

Berikan bukti konkritnya! 

5. Apakah lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan pembelajaran 

keyboard? 

6. Strategi apa yang anda gunakan agar siswa tertarik dengan pembelajaran 

keyboard? 

7. Bagaimana proses pembelajaran kerboard pada siswa tuna daksa? 

8. Tujuan apa yang hendak dicapai pada pembelajaran keyboard ? 

9. Sebelum siswa diajarkan bermain keyboard di sekolah, adakah di antara 

mereka yang sudah bisa memainkan alat musik tersebut? 

10. Kendala apa yang dihadapi selama PBM mengenai materi pembelajaran 

keyboard? 

11. Bagaimana tindakan anda dalam menghadapi siswa yang belum menguasai 

materi? 

12. Bagaimana cara anda mengevaluasi hasil belajar siswa tentang pembelajaran 

keyboard? 
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13. Apakah ada buku penunjang yang digunakan sebagai media pembelajaran 

keyboard? 

14. Tugas apa yang anda berikan pada siswa berhubungan dengan pembelajaran 

keyboard? 

15. Adakah faktor penghambat pelaksanaan PBM mengenai materi pembelajaran 

keyboard? 

16. Bagaimana suasana kelas saat pembelajaran keyboard berlangsung? 

17. Bagaimana cara memotivasi siswa agar siswa tetap belajar dengan semangat ? 

 

Responden : Siswa Tuna Daksa 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda suka bermain Keyboard ? 

2. Apakah anda bisa memainkan alat musik keyboard? 

3. Lagu apa saja yang sudah bisa anda mainkan? 

4. Lagu apa saja yang anda suka? 

5. Sejak kapan anda belajar keyboard? 
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PEDOMAN STUDI DOKUMEN 

 

1. Proses pembelajaran instrumen keyboard 

2. Strategi dalam pembelajaran Instrumen keyboard 

3. Kegiatan dalam latihan 

4. Data siswa yang mengiuti pembelajaran instrumen keyboard 

5. Data tenaga pengajar dan staf karyawan di SLBD/D1 YPAC Semarang 

6. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelajaran instrumen keyboard 

pada siswa penyandang tuna daksa di YPAC Semarang 
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DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 

 

 

No Nama Lengkap Keterangan 

1 Prayitno, S. Pd Kepala SLB D/D1 YPAC 

2 Wahyudi, SE Guru Keterampilan  

4 M. Aqri Galur Aji Siswa Tuna Daksa 
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

SLBD/D1YPAC SEMARANG 

  

Responden : Kepala Sekolah SLB D/D1 YPAC Semarang 

Nama  : Prayitno. S. Pd 

Hari/tanggal : Kamis,4 September 2012 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah SLB D/D1 YPAC Semarang 

 

Daftar pertanyaan  

1. Sejak kapan Anda menjadi kepala Sekolah di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

Jawaban: 

Ya kalau sejak kapan itu, kan saya sudah dua kali ini. Yang pertama itu sejak 

bulan juli tahun 2005 sampai juli tahun 2009. Kemudian saya mulai jadi 

Kepala Sekolah lagi dari Agustus tahun 2011 sampai sekarang. 

2. Berapa jumlah guru yang mengajar di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

Jawaban:  

Untuk jumlah guru semuanya ada 24. Rinciannya dari 24 itu yang negeri itu 

ada 16 kemudian yang honorer 8. Ee sebentar, 24 itu terdiri dari 23 guru dan 

1 TU. Disini  TU saya suruh untuk mengajar komputer juga jadi saya 

masukkan ketenaga guru. 

3. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

Jawaban:  

Lampiran 8 
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Jumlah karyawan 24 guru ditambah 1 satpam 3, tenaga  kebersihan dan 2 

tenaga pembantu. Tenaga pembantu artinya untuk mengurusi anak saat 

istrahat. 

4. Berapa jumlah kelas yang ada di SLB D/D1 YPAC Semarang? 

Jawaban:  

Jumlah kelas itu untuk TK ada kelas A dan B,  SDLB D1 berat, SDLB D1 

ringan dan SDLB D Umum, SMPLB D Umum dan D1, SMALB D1.  

5. Berapa jumlah siswa tiap kelas? 

Jawaban: 

Untuk jumlah siswa dalam satu kelasnya itu 5 sampai 7 siswa.  

6. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana pendidikan di YPAC Semarang? 

Jawaban: 

Kualitas sarana pendidikan di SLBD YPAC ini sudah baik. Artinya dalam hal 

perlengkapan meja lebih baik. Terus untuk alat peraga ada microscop, 

kemarin yang untuk anak SMA. Kita juga ada alat pengukur yaitu 

termometer, kemudian peta kita sudah menyiapkan. Ya sudah cukup lah. 

7. Apakah kondisi lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan 

pembelajaran di YPAC Semarang? Jelaskan! 

Jawaban:  

Kondisi lingkungan itu kalau saya boleh bilang ya sebernanya sudah cukup 

mendukung artinya lingkungan kita itu  tidak terlalu ramai, bising. Situasi 

kelas juga tenang, anak juga belajar dengan nyaman. Untuk penghijauan kita 
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juga ada taman. Kebersihan juga cukup. Jadi lingkungan sudah mendukung 

iya mendukung. 

8. Apakah YPAC Semarang  terdapat pembagian kelas sesuai prestasi siswa? 

Jika ada, apa tujuan dari pembagian kelas tersebut? 

Jawaban: 

Iya, saya katakan tadi. Inikan sebenenarnya dikelompokan sesuai dengan 

tingkat kemampuan anak sudah sesuai. Ya katakan saja untuk kelas satu. 

Kelas satu ini jumlahnya ada 4 anak, 4 anak ini memang termasuk anak yang 

berat. Kita sudah kita kelompokkan yang berat dan kelompokkan ringan. 

Itukan sudah termasuk bentuk pengelompokan. 

9. Bagaimana minat siswa dengan kegiatan yang berhubungan dengan musik? 

Jawaban: 

Sangat positif. Saya katakan positif karena sebetulnya lahirnya musik terapi 

itu dari musik. Pada awalnya anak-anak yang badannya kaku dilatih untuk 

tepuk tangan, trus memukul dengan stik. Nah disitu akan membantu untuk 

pekembangan anak supaya anak yang tadinya tangannya kaku menjadi lemas. 

Makanya saya bilang musik itu sangat positif.  

10. Apakah kondisi lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan 

pembelajaran seni musik di YPAC Semarang? 

Jawaban: 

Untuk pembelajaran musik sangat mendukung. Dilihat dari peralatannya 

sudah cukup ada keyboard, bermain band, terus anak mau bermain piano. Jadi 
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dari segi perlatannya ada, hanya dari SDMnya memang yang perlu kita 

tingkatkan dan kita kembangkan. 

11. Apakah pembelajaran seni musik di YPAC Semarang sudah berjalan dengan 

baik? Jelaskan! 

Menurut saya pelajaran musik di YPAC itu sudah baik karena dari pihak guru 

itu sendiri sudah membuat program atau jadwal latihan musik. Misalnya saja 

untuk kelas 4 latihan musik tiap jam 3 misalnya. 

12. Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam PBM mata pelajaran seni 

musik di YPAC Semarang? 

Medianya itu ada keyboard. Yang selama ini jalan itu keyboard karena mudah 

untuk anak-anak. Angklung ya juga mudah tapi kurang difungsikan. 

Sebenarnya ya ada angklung, kolintang dan alat band. Dari beberapa alat 

musik, yang sering digunakan ya keyboard tapi bukan berarti yang lain 

disampingkan cuma kalau keyboard lebih praktis untuk anak-anak.  

13. Kendala apa yang dihadapi selama PBM mata pelajaran seni musik 

berhubungan dengan media pembelajaran di YPAC Semarang? 

Jawaban: 

Ya kendalanya dengan kondisi fisik anak tersebut yang menyebabkan anak 

sedikit sulit. Kondisi tangan dan kaki anak kaku itu yang menjadi kendala.  

14. Prestasi apa saja yang diperoleh siswa dalam bidang seni musik? 

Jawaban: 

Kalau musik itu kita belum pernah juara satu tapi harapan satu kita pernah 

juara 3 dalam lomba bernyanyi. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 

KETERAMPILAN 

 

Responden : Guru Keterampilan YPAC Semarang 

Nama  : Wahyudi. S.E. 

Hari/tanggal : Rabu, 3 September 2012 

Tempat : Ruang Pravokasional YPAC Semarang 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi guru keterampilan di  YPAC Semarang? 

Jawaban: 

Sejak 1992 

2. Apakah latar belakang pendidikan anda adalah pendidikan seni musik? 

Jawaban: 

Pendidikan saya itu SDLB jurusan D YPAC Semarang, SMP 1 Kesatrian, 

SMA Kesatrian dan UNDIP jurusan Ekonomi Akuntansi. Saya pernah belajar 

musik di sekolah musik umum yaitu di YMI (Yayasan Musik Indonesia) 

belajar selama 7 tahun untuk alat musik gitar klasik. 

3. Barapa jam anda mengajar keyboar dalam seminggu? 

Jawaban: 

2 jam perhari 

4. Apakah fasilitas sekolah tentang pembelajaran keyboard sudah memadai? 

Berikan bukti konkritnya! 

Jawaban: 

Lampiran 9 
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Sudah memadahi untuk di YPAC Semarang ini. Buktinya ada keyboard 

kemudian seperangkat alat band. 

5. Apakah lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan pembelajaran 

keyboard? 

Jawaban: 

Sudah mendukung. contohnya dengan adanya alat musik seperti keyboard 

yang ada di YPAC itu merupakan salah satu faktor pendukung juga mas.   

6. Strategi apa yang anda gunakan agar siswa tertarik dengan pembelajaran 

keyboard? 

Jawaban: 

Biasanya saya begini mas. Jadi yang penting itu anak mendengarkan lagu apa 

dulu. Misalkan saya putarkan lagu lewat tape kalau tidak saya yang main 

keyboard dulu nah strateginya keluar suara terlebih dahulu. 

7. Bagaimana proses pembelajaran kerboard pada siswa tuna daksa? 

Jawaban: 

Awal pembelajaran keyboard anak diajarkan tentang cara menghidupkan 

keyboard dengan cara memencet tombol power. Pertama-tama dimulai 

dengan latihan memainkan melodi menggunakan tangan kanan , kemudian 

menggunakan tangan kiri memainkan akord stelah itu menggabungkan kedua 

tangan tetapi untuk proses latihan dari tangan kanan, tangan kiri hingga dua 

tangan sangat membutuhkan waktu sangat yang lama. Penjarian juga tidak 

diharuskan memakai sepuluh jari seperti pembelajaran keyboard pada anak 

normal. Siswa penyandang tuna daksa ini belajar bermain keyboard dengan 
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menggunakan satu jari, itu saja mereka mengalami kesusahan dikarenakan 

oleh kodisi fisiknya yaitu bagian tubuh dan tanganya kaku. 

8. Tujuan apa yang hendak dicapai pada pembelajaran keyboard di sekolah? 

Untuk tujuannya yaitu memberikan anak berketerampilan memainkan alat 

musik kemudian menumbuhkan kemandirian, rasa percaya diri pada anak. 

Karena biasanya anak ikut tampil di acara ulang tahun YPAC Semarang. 

9. Sebelum siswa diajarkan bermain keyboard di sekolah, adakah di antara 

mereka yang sudah bisa memainkan alat musik tersebut? 

Jawaban: 

Belum ada, masih dari 0 semua. 

10. Kendala apa yang dihadapi selama PBM mengenai materi pembelajaran 

keyboard? 

Jawaban: 

Kendalanya yang utama yaitu kondisi fisik anak itu sendiri. Pada anak tuna 

daksa itu tangan dan jari-jarinya kaku jadi sangat sulit untuk digerakkan tapi 

ada juga yang tidak. Kemudian ada yang tidak bisa baca tulis.  

11. Bagaimana tindakan anda dalam menghadapi siswa yang belum menguasai 

materi? 

Jawaban: 

Kalau anak belum bisa materinya itu saya materinya diulang lagi mas. Jadi 

disini saya lebih sering materinya diulang-ulang agar anak tidak lupa. 
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12. Bagaimana cara anda mengevaluasi hasil belajar siswa tentang pembelajaran 

keyboard? 

Jawaban: 

Evaluasinya persatu bulan dia bisanya apa. Misalkan belum bisa ya diulang-

ulang jangan dipaksakan soalnya percuma. 

13. Apakah ada buku penunjang yang digunakan sebagai media pembelajaran 

keyboard? 

Jawaban: 

Untuk buku sebagai media pembelajaran itu saya ada buku yang berisi lagu-

lagu dan aset CD juga ada. 

14. Tugas apa yang anda berikan pada siswa berhubungan dengan pembelajaran 

keyboard? 

Jawaban: 

Tugasnya untuk pengulangan materi dirumah.  

15. Adakah faktor penghambat pelaksanaan PBM mengenai materi pembelajaran 

keyboard? 

Faktor penghambat pelaksanaan kalau menurut saya itu waktu yang sedikit 

mas. 

16. Bagaimana suasana kelas saat pembelajaran keyboard berlangsung? 

Jawaban: 

Suasana kelas dibuat menyenangkan. Dengan suasana kelas menyenangkan 

maka anak belajarnya juga senang. 
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17. Bagaimana cara memotivasi siswa agar siswa tetap belajar dengan semangat ? 

Jawaban: 

Memotivasinya dengan cara mengiming imingi anak. misal kamu pengen 

seperti ungu tidak, seperti itu biasanya anak akan merespon iya saya pengen 

seperti itu pak.   
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA TUNA DAKSA 

 

Responden : Siswa tuna daksa di YPAC Semarang. 

Nama  : M Aqri Galur Aji 

Hari/tanggal : Sabtu, 6 September 2012 

Tempat : Ruang Kesenian YPAC Semarang 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda suka bermain Keyboard ? 

Jawaban: 

Iya suka mas. 

2. Apakah anda bisa memainkan keyboard? 

Jawaban: 

Bisa mas. 

3. Lagu apa saja yang sudah bisa anda mainkan? 

Jawaban: 

E e e e Ayah terus dengan nafas mu sama kemesraan. 

4. Lagu apa yang anda suka apa? 

Jawaban: 

Lagu ayah mas. 

5. Sejak kapan anda belajar keyboard? 

Jawaban: 

Kelas 3 SD. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Pencatat : Agus Trisnoto 

 

 

Pembelajaran Instrumen Keyboard 

Di SLB D/D1 YPAC 

Semarang  

 

Catatan Lapangan  

Pengamatan tanggal 3 September2012 

Jam 10.00 – 11.00 WIB 

Disusun jam 19.00 WIB 

 
 

Proses Pembelajaran Instrumen Keyboard 

 

 

Saat pembelajaran berlangsung guru menyiapkan keyboard terlebih 

dahulu kemudian guru menyuruh siswa untuk menyalakan keyboard. Disini 

siswa sudah terbiasa mengoperasikan keyboard sendiri jadi ketika guru 

menyuruh untuk menyalakan keyboard siswa langsung menekan tombol power. 

Pada awal pembelajaran guru menayakan pada siswa, siswa tersebut ingin 

bermain lagu apa sesuai dengan keinginannya. Setelah memilih lagu siswa 

langsung mengoperasikan keyboard mulai dari memilih style, mengatur tempo 

dan jenis suara alat musik yang ada di keyboard selanjutnya dengan menekan 

tombol star. Guru sesekali membetulkan jika siswa salah dalam memainkannya. 

Materi lagu yang dimainkan siswa adalah lagu yang berjudul Ayah dipopularkan 

oleh Peterpan. 

 

Tanggapan Pengamat: 

Pembelajaran keyboard pada anak tuna daksa merupakan kegiatan yang 

positif selain itu siswa mempunyai keterampilan dalam bidang musik yaitu 

bermain keyboard. Kemudian untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa 

dan juga sebagi sarana hiburan. 
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DAFTAR SISWA SDLB D/D1 TAHUN 2011/2012 

 

No Nama Kelas 

1 Angelina V D1 

2 Lia Agustin V D1 

3 Moh Beni Fauzan V D1 

4 M.Aqri Galur Aji V D1 

5 Iqbal V D1 

 

Sumber: Data TU SLB D/D1 YPAC Semarang 
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DAFTAR TENAGA PENGAJAR SLB D/D1 YPAC 

SEMARANG 

 

No. Nama NIP 
Tempat 
Lahir 

Tanggal 
Lahir 

Pangkat/Gol. 
Ruang 

Jabatan L/P 

1. Prayitno, S. Pd 
 19551115 198103 

1008 
Boyolali 15/11/1955 Pembina / IV A 

KS L 

2. Drs. Handaryatno Hs 
 19520826 197503 

1002 
Surakarta 26/8/1952 Pembina / IV A 

Guru Kelas L 

3. Hamzah, S.Pd 
 19530618 198103 

1005 
Sukoharjo 18/6/1953 Pembina / IV A 

Guru Kelas L 

4. Dra. Endang Yuliati 
 19610730 199303 

2002 
Metro 30/7/1961 Pembina / IV A 

Guru Kelas P 

5. Kussudarmi 
 19580130 198503 

2003 
Kulon Progo 30/1/1958 Pembina / IV A 

Guru Kelas P 

6. Sugiyarni 
 19580828 198302 

2004 
Semarang 28/8/1958 Pembina / IV A 

Guru Kelas P 

7. Yudianti 
 19620728 198703 

2003 
Semarang 28/7/1962 Pembina / IV A 

Guru Kelas P 

8. Suminto 
 19580818 199203 

1002 
Klaten 18/8/1958 Penata Tk.I, III/d 

Guru Kelas L 

9. Muntinah 
 19621212 199501 

2001 
Demak 12/12/1962 Penata, III/c 

Guru Kelas P 

10. Ari Harsiki 
 19660313 199501 

2001 
Semarang 13/3/1966 Penata, III/c 

Guru Kelas P 

11. Sri Wandan Arum  19650708 20003 2002 Jombang 07/08/1965 Penata Muda, III/a Guru Kelas P 

12. Suwarni,A.Md 
 19671124 200801 

2003 
Klaten 24/11/1967 Pengatur Tk.I, II/d 

Guru Kelas P 

13. Kartikawaty,S.Pd 
 19700113 200801 

2009 
Tasikmalaya 13/1/1970 Pengatur, II/c 

Guru Kelas P 

14. Wistoro  
 19691017 200801 

1003 
Wates 17/10/1969 Pengatur, II/c 

Guru Kelas L 

15. Sri Lestari Handayani  
 19671228 200801 

2006 
Klaten 28/12/1967 Pengatur, II/c 

Guru Kelas P 

16. Sugiyat 
 19600105 200604 

1024 
Kulon Progo 01/05/1960 Pengatur, II/c 

Guru Kelas L 

17. Markus Maryanto  - Magelang  03/02/1963  - Guru PAK L 

18. Munazir  - Klaten 15/5/1964 - Guru PAI L 

19. Heri Susanto  - Semarang 01/03/1966  - 
Guru 
Keteramp L 

20. Siti Mulyani  - Klaten 14/8/1965 - Guru Kelas P 

21 Sriyatun, S.Pd  - Klaten 31/3/1977 - Guru Kelas P 

22. Nuryati  - Makasar 17/5/1956 - Guru Ketramp P 

23 Sukirman  - Brebes 10/10/1954   Guru Ketramp L 

24 Suratman   - Semarang 19/1/1968 - Guru Ketramp L 
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DAFTAR ALAT MUSIK DI RUANG KESENIAN YPAC 

SEMARANG 

 

No Alat Musik Jumlah 

1. Kolintang 1 perangkat 

2. Keyboard 2 

3. Pianika 2 

4. Gitar elektrik 3 

5. Drum 2 

6. Organ 1 

7. Sound system 6 

8. Mixer 1 

9. Angklung 1 perangkat 

10 Bass elektrik 1 

 

Sumber: Data TU YPAC Semarang 
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