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SARI 

 

Sapta Meilina Sholikhah. 2012. Pembelajaran Musik di Kelas Musik 
Prestasi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Bagian D 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 Drs. Bagus Susetyo, M.Hum., dan Dosen Pembimbing II Drs. 

Suharto, S.Pd., M.Hum. 
 
Permasalahan yang dikaji yaitu proses pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC Semarang dan faktor 
apa saja yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

menganalisis, dan mendeskripsikan proses pembelajaran musik di kelas musik 
prestasi bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC Semarang dan faktor-
faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan  data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan model analisis data interaktif  yang ditempuh 
melalui proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan / verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran musik di kelas musik prestasi 

bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC Semarang melewati 4 (empat) 
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan  tindak lanjut. Tahap 

perencanaan meliputi penentuan alokasi waktu, metode pembelajaran dengan 
metode ceramah berstruktur, demonstrasi, diskusi dengan anak, layanan individu, 
drill, metode menirukan dan menghafal serta pendekatan penyesuaian mood atau 

suasana hati anak, strategi pembelajaran menggunakan pendidikan segresi 
(terpisah), dan media belajar yang digunakan meliputi keyboard, tape, televisi, 

VCD/DVD, partitur lagu sederhana dan buku lagu- lagu, serta penyusunan lembar 
kegiatan yang berisi materi dan daftar absen. Tahap pelaksanaan terdiri 2 (dua) 
pelaksanaan, yaitu: (1) pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan meliputi 

tahap dasar, tahap pemula, tahap intensif, tahap akhir; (2) pelaksanaan di kelas 
meliputi tahap pre test, pelaksanaan, tahap evaluasi di akhir pelajaran. Tahap 

evaluasi berupa pengoreksian hasil dan pemberian penguat sebagai motivasi dan 
tahap tindak lanjut berupa penambahan materi atau pementasan hasil permainan di 
depan umum. Faktor- faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu faktor 

pendukung dan faktor yang menjadi kendala. Faktor pendukung meliputi sarana 
dan prasarana, minat dari ABK D, dukungan guru maupun orang tua. Faktor yang 

menjadi kendala meliputi keterbatasan fisik motorik, mental intelegensi dan sosial 
emosinal ABK D, pendidikan guru yang bukan lulusan musik, keterbatasan waktu 
dan kekhawatiran dari orang tua. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah bagi 
SLB. D/D1 agar menambah alokasi waktu untuk pembelajaran musik prestasi. 

Bagi guru musik di kelas musik prestasi agar menambah materi untuk 
pembelajaran musik prestasi.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Musik adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. 

Suasana ruang batin seseorang dapat dipengaruhi dengan musik, disaat suasana 

batin yang sedang sedih maupun bahagia. Musik dapat memberi semangat pada 

jiwa yang lelah, resah, apalagi bagi seseorang yang sedang jatuh cinta. Musik 

menjadi bagian seni yang mewarnai kehidupan manusia, tanpa musik dunia akan 

sepi, hampa dan terasa monoton, karena musik dapat mencairkan suasana 

manusia, merelaksasikan hati dan pikiran, serta mampu memberikan makna untuk 

membangkitkan gairah dan semangat hidup untuk lebih memberdayakan dan 

memaknai hidup. 

Pada dasarnya musik merupakan seni yang melukiskan pemikiran dan 

perasaan manusia lewat keindahan suara yang merupakan rasa dan cipta manusia 

atas kehidupannya. Dapat diartikan bahwa musik memiliki fungsi bagi kehidupan 

manusia, antara lain : sebagai hiburan, meningkatkan kepribadian, meningkatkan 

kecerdasan, menjaga kesehatan, media komunikasi, mata pencaharian bagi pelaku 

seni, terapi kesehatan, pengiring untuk upacara adat, dan pendidikan. 

Dalam kehidupan sehari-hari beberapa dari fungsi musik yang sering 

ditemukan antara lain, musik yang berkaitan dengan media hiburan dan musik 

yang berkaitan dengan kesenian atau adat suatu daerah. Akan tetapi dalam 

kenyataanya, musik juga sangat berfungsi untuk kesehatan. Musik dan kesehatan 

memiliki kaitan erat, dan tidak diragukan bahwa dengan mendengarkan musik 
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kesukaan, seseorang akan mampu terbawa ke dalam suasana hati yang baik dalam 

waktu singkat. Musik juga memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit dan 

meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Ketika musik diterapkan menjadi 

sebuah terapi, musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara 

kesehatan fisik, mental, emosional, sosial dan  spiritual. 

Begitu pula musik yang berkaitan dengan pendidikan. Musik sangat 

membantu dalam mengoptimalkan kecerdasan anak dan memberikan pengaruh 

positif terhadap kepribadian seorang anak yaitu membangun kepercayaan diri 

pada anak. Musik juga sangat dapat menumbuhkembangkan kemampuan-

kemampuan seperti bekerja dalam tim, berkomunikasi, sikap menghargai, berpikir 

kreatif, perilaku tenang, imajinasi, kemampuan dalam belajar dan disiplin. Oleh 

karena itu, pendidikan musik perlu diberikan sejak dini. Begitu pula halnya 

dengan pembelajaran musik pada anak yang memiliki kebutuhan khusus (Anak 

Berkebutuhan Khusus) . 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan khusus baik 

itu kelainan fisik, mental maupun  perilaku sosial (Efendi, 2009: 2). Anak 

berkebutuhan khusus adalah yang secara pendidikan memerlukan layanan yang 

spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, karena anak 

berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan 

hambatan perkembangan (http://z-alimin.blogspot.com/2008/03/pemahaman-

konsep-pendidikan-kebutuhan.html). Oleh karena itu anak berkebutuhan khusus 

memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan  hambatan belajar dan 

hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak. 
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Anak berkebutuhan khusus mengalami kelainan atau ketunaan yang 

berbeda-beda. Menurut Munandar (2009: 259) jenis ketunaan dibagi menjadi 

lima, yaitu:  (1) Bagian A, untuk penderita Tunanetra, (2) Bagian B,  untuk 

penderita Tunarungu, (3) Bagian C, untuk penderita Tunagrahita, (4) Bagian D, 

untuk penderita Tunadaksa, (5) Bagian E, untuk penderita Tunalaras. Banyaknya 

jenis ketunaan tersebut, tidak mungkin satu lembaga sosial dapat menangani 

semuanya secara bersama-sama. Seperti halnya dengan lembaga sosial yang ada 

di Semarang yaitu Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. 

YPAC Semarang adalah yayasan sosial yang menangani anak berkebutuhan 

khusus bagian C (tunagrahita) dan bagian D (tunadaksa). YPAC Semarang 

merupakan organisasi sosial yang bergerak pada bidang pelayanan rehabilitasi 

anak berkebutuhan khusus, mencakup : rehabilitasi medis, rehabilitasi pendidikan, 

rehabilitasi sosial dan rehabilitasi prevokasional.  

YPAC Semarang membuka dua layanan Rehabilitasi Pendidikan, yaitu : 

Sekolah Luar Biasa Bagian C, untuk anak berkebutuhan khusus bagian C 

(tunagrahita) dan Sekolah Luar Biasa Bagian D, untuk anak berkebutuhan khusus 

bagian D (tunadaksa). SLB Bagian D dibagi menjadi dua, yaitu : (1) SLB D yang 

merupakan Sekolah Luar Biasa yang menangani anak-anak tunadaksa atau 

kelainan fisik yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata sama dengan anak 

normal; (2) SLB D1 diperuntukkan bagi anak-anak tunadaksa yang memiliki 

tingkat kecerdasan rata-rata dibawah anak-anak normal, sehingga perlu pelayanan 

khusus. Dengan adanya layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan 
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kebutuhannya, sisa potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus 

diharapkan dapat berkembang secara optimal.  

Pendidikan Luar Biasa adalah pembelajaran yang dirancang untuk merespon 

atau memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan tidak dapat dipenuhi 

kurikulum sekolah biasa, sehingga perlu diadaptasi yang sesuai dengan kebutuhan 

anak berkebutuhan khusus (http://ikadam23.wordpress.com/2009/11/06/konsep-

dasar-pembelajaran-adaptif-dan-anak-berkebutuhan-khusus/). Begitu pula 

dengan layanan Rehabilitasi Pendidikan di YPAC Semarang, pelaksanaan 

kurikulum dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang berdasarkan pada potensi, 

perkembangan, dan kondisi siswa, yakni anak berkebutuhan khusus D. 

Proses pembelajaran yang difokuskan pada penelitian ini yaitu mengenai 

proses pembelajaran musik. Dengan belajar musik dapat membantu anak 

berkebutuhan khusus dalam meningkatkan kosentrasi dan keterampilan, rasa 

percaya diri, melatih bekerja sama dengan baik, dan sebagai media ekspresi diri 

(Djohan, 2009: 247-248). Anak berkebutuhan khusus mempunyai pikiran bahwa 

rasa percara diri merupakan nilai yang jauh dari kepribadiannya. Beberapa 

karakter anak berkebutuhan khusus antara lain: mengedepankan perasaan malu, 

rendah diri dan pada akhirnya di masyarakat mereka berada di barisan belakang.  

Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, mereka harus dibimbing agar bisa duduk 

berdampingan dengan masyarakat salah satunya menggunakan media musik. 

Maka dari itu, pembelajaran musik dirasa sangat penting dipelajari oleh anak 

berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

pembelajaran musik bagi anak berkebutuhan khusus D di YPAC Semarang.  
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YPAC Semarang selain menggunakan musik sebagai media terapi, musik 

juga digunakan untuk mengasah bakat dan potensi siswa. Pengasahan bakat dan 

potensi siswa diajarkan di kelas musik prestasi. Pelaksanaan bimbingan musik di 

kelas musik prestasi bertujuan untuk pencapaian prestasi, salah satunya adalah  

menampilkan bakatnya di hadapan orang lain.  

Kelas musik prestasi adalah kelas yang membelajarkan anak berkebutuhan 

khusus D untuk lebih mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki, sehingga 

dapat ditunjukkan di hadapan orang lain. Potensi dan bakat anak berkebutuhan 

khusus D yang sudah bisa ditunjukkan di hadapan orang lain ini disebut prestasi. 

Kelas musik prestasi diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus D 

dengan gangguan fisik motorik, mental maupun emosional yang telah mampu 

mengendalikan emosional, mental maupun sudah baik secara fisik motoriknya. 

Kelas musik prestasi merupakan kelas lanjutan dari kelas terapi musik, dimana 

para siswa adalah siswa pilihan dari kelas terapi musik, sehingga jumlah siswa 

tidak begitu banyak. 

Kriteria siswa pilihan dari kelas terapi musik yang dipindah ke kelas musik 

prestasi antara lain yang dianggap : mampu menggerakan anggota badan, mampu 

memegang dan memukul dengan kondisi yang baik, mampu berkomunikasi 

dengan orang lain, mampu mengontrol emosi, memukul alat musik dengan ritmis 

yang sederhana dengan benar. Potensi dan bakat anak berkebutuhan khusus D 

sudah terlihat saat belajar di kelas musik terapi musik, dimana mereka mampu 

menerima materi yang diberikan oleh guru dengan cepat dan mau melaksanakan 
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setiap perintah dari guru. Potensi dan bakat anak berkebutuhan khusus D akan 

diasah lebih dalam lagi di kelas musik prestasi. 

Pencapaian prestasi yang telah dicapai anak berkebutuhan khusus D 

kebanyakan di bidang seni yaitu seni musik dan seni tari. Dalam bidang musik, 

pencapaian prestasi anak berkebutuhan khusus D seperti menyanyi, memainkan 

alat musik seperti keyboard, drum, recorder, gamelan, angklung, tambourine. 

Dalam bidang seni tari, pencapaian prestasinya adalah menari. Prestasi anak 

berkebutuhan khusus D biasanya diperlihatkan pada saat acara-acara yang 

diadakan oleh yayasan, hingga perlombaan bagi anak berkebutuhan khusus. 

Suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, telah memberikan kelebihan 

untuk seseorang dibalik kekurangannya dalam hal ini adalah anak berkebutuhan 

khusus. Tidak sedikit prestasi yang telah didapat oleh anak berkebutuhan khusus 

pada saat perlombaan. Prestasi anak berkebutuhan khusus D juga dibuktikan 

dengan seringnya anak berkebutuhan khusus D diundang untuk tampil dalam 

acara tertentu yang diadakan oleh universitas maupun lembaga- lembaga lainnya. 

Hal yang perlu digaris bawahi  mengenai prestasi anak berkebutuhan khusus D di 

sini, bahwa prestasi yang dimaksudkan bukan hanya prestasi yang bersifat 

akademis, akan tetapi yang paling utama prestasi bagi diri mereka sendiri. Anak 

berkebutuhan khusus D bisa memainkan alat musik dan berani menampilkannya 

di muka umum, itu merupakan suatu prestasi. Bagaimana pembelajaran musik di 

kelas musik prestasi perlu dikaji.  

Alasan peneliti terdorong untuk mengkaji pembelajaran musik di kelas 

musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus D dalam penelitian ini, yaitu  
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peneliti  tertarik dengan prestasi yang diraih oleh anak berkebutuhan khusus D 

dalam musik, dimana dibalik keterbatasannya mereka memiliki kemampuan yang 

bisa dikatakan sama dengan anak normal  dalam memainkan alat musik dan 

menyanyi. Anak berkebutuhan khusus D dalam menghasilkan prestasi melewati 

proses pembelajaran terlebih dahulu.  

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti proses 

pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus D di 

YPAC Semarang. Dalam proses pembelajaran musik ini nantinya akan terlihat 

juga faktor- faktor yang  ditemukan pada saat pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak 

berkebutuhan khusus D di YPAC Semarang ? 

1.2.2 Faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pembelajaran musik di 

kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus D di YPAC 

Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan : 

1.3.1 Proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak 

berkebutuhan khusus D di YPAC Semarang. 
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1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran musik di kelas 

musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus D di YPAC Semarang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap ada manfaat yang 

dapat diambil. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Sebagai bahan acuan pengembangan dan pengetahuan di bidang musik, 

kesehatan dan psikologi, tentang pembelajaran musik bagi anak 

berkebutuhan khusus hingga menghasilkan prestasi yang membanggakan 

di YPAC Semarang.  

1.4.1.2 Hasil penelitian ini, dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.  

1.4.1.3 Sebagai bahan evaluasi terhadap pembelajaran musik di YPAC Semarang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

bacaan untuk menambah wawasan mengenai pembelajaran musik 

khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. 

1.4.2.2 Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi agar dapat  menambah kekayaan 

khasanah kepustakaan tentang pembelajaran musik dan prestasi musik 

anak berkebutuhan khusus di YPAC. 

1.4.2.3 Bagi siswa khususnya anak berkebutuhan khusus bagian D, melalui 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi belajar dan motivasi 

untuk lebih berminat dalam mengikuti pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi. 
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1.4.2.4 Bagi lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus, sebagai informasi 

dan media pengetahuan mengenai pembelajaran musik bagi anak 

berkebutuhan khusus dan prestasi musik yang diperoleh.  

1.4.2.5 Bagi peneliti, melalui kegiatan ini dapat diketahui proses pembelajaran 

musik khususnya di kelas musik prestasi di  YPAC Semarang tentunya 

yang efektif sehingga dapat dikembangkan dalam proses belajar mengajar 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dan mempermudah 

dalam memahami secara keseluruhan isi dari skripsi. Penelitian skripsi ini terbagi 

dalam tiga bagian, yaitu: 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, sari dan daftar lampiran. 

Bagian isi terbagi atas lima bab yaitu: Bab I Pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi; Bab 2 Landasan Teori yang berisi tentang belajar dan 

pembelajaran serta hal yang terkait di dalamnya, musik dan kelas musik prestasi, 

anak berkebutuhan khusus meliputi klasifikasi, faktor penyebab, karakteristik dan 

prinsip pendidikannya; Bab 3 Metode Penelitian berisi tentang pendekatan 

penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

keabsahan data dan teknik analisis data; Bab 4 Hasil Penelitian dan pembahasan 

mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, proses pembelajaran musik 

di kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus D, faktor- faktor yang 
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mempengaruhi proses pembelajan musik di kelas musik prestasi; Bab 5 Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran.  

Bagian akhir skripsi yang berisi daftar pustaka, lampiran dan gambar/foto.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan tindakan sehari-hari yang dilakukan bukan hanya oleh 

para siswa tetapi oleh semua pihak yang belum bisa melakukan sesuatu yang 

mereka inginkan. Menurut Gagne (dalam Dimyati dan Mudjiono, 1994: 27) 

belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru.  

Banyak para ahli yang memiliki tafsiran yang berbeda megenai belajar. 

(Hamalik, 2008: 36) menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut psikologi klasik, belajar 

adalah suatu proses pengembangan dan latihan jiwa. Menurut psikologi daya, 

belajar adalah melatih daya-daya agar dapat berfungsi dengan baik. Menurut 

psikologi behavioristik, belajar adalah membentuk hubungan stimulus-respons 

dengan latihan- latihan. Belajar adalah proses-proses pusat otak atas struktur 

kognitif (fakta) dalam bentuk pemahaman dan pemecahan masalah menurut 

psikologi kognitif, sedangkan menurut psikologi gestalt, belajar adalah akibat 

interaksi antara individu dengan lingkungan berdasarkan keseluruhan dan 

pemahaman. Menurut teori Piaget belajar sebagai perilaku berinteraksi antara 

individu dengan lingkungan sehingga terjadi perkembangan intelek individu 

(Hamalik, 2008: 39-47). 
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Djamarah dan Zain (2002: 11) mengatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang diakibatkan oleh pengalaman dan 

latihan. Perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan baru 

maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang positif. Selama berlangsung kegiatan 

belajar terjadilah proses interaksi antara orang yang melakukan kegiatan belajar 

yaitu warga belajar dengan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa manusia, 

yang berfungsi sebagai fasilitator yaitu tutor dan guru. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa 

belajar merupakan perilaku perubahan tingkah laku baik itu dalam bentuk sikap 

ataupun pengetahuan yang membawa dirinya ke arah yang lebih baik melalui 

pengalaman. 

2.1.2  Pengertian Pembelajaran 

Perbuatan belajar adalah suatu proses yang kompleks. Proses itu sendiri sulit 

diamati, namun perbuatan belajar dapat diamati berdasarkan perubahan tingkah 

laku yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Untuk memahami suatu perbuatan 

belajar diperlukan kajian tehadap perbuatan itu secara unsuriah. Unsur-unsur 

belajar bersifat dinamis karena dapat berubah-ubah. Kedinamisan ini dipengaruhi 

oleh kondisi-kondisi yang ada dalam diri siswa maupun di luar siswa.  

Unsur-unsur yang terkait dalam dalam proses belajar terdiri dari : (1) 

motivasi siswa, yakni dorongan untuk berbuat, (2) bahan belajar, yakni materi 

yang dipelajari, (3) alat bantu belajar, alat yang digunakan untuk membantu siswa 

melakukan kegiatan belajar, (4) suasana belajar, yaitu keadaan lingkungan fisik 

dan psikologis yang menunjang belajar, (5) kondisi subjek yang belajar, yaitu 
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keadaan jasmani dan mental untuk melakukan kegiatan belajar (Hamalik, 2008: 

53). Dalam kegiatan belajar pelaku utama belajar adalah siswa atau pebelajar. 

Dalam kegiatan pembelajaran, mengingat sifat interaksi dapat diketahui dua 

pelaku, yaitu guru dan siswa, atau pembelajar dan pebelajar.  

Pembelajaran merupakan aktivitas paling utama dalam proses pendidikan di 

sekolah. Untuk itu pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran 

akan mempengaruhi cara guru itu mengajar. Menurut Hamalik (2008: 55) 

pendidikan, latihan, pembelajaran, teknologi pendidikan, istilah- istilah tersebut 

mempunyai pengertian berbeda tetapi berhubungan erat. Pendidikan 

menitikberatkan pada pembentukan dan pengembangan kepribadian. Latihan 

menitikberatkan pada pembentukan keterampilan, sedangkan pengajaran atau 

pembelajaran merupakan proses pengajaran yang terarah pada tujuan yang 

direncanakan. Teknologi pendidikan menitikberatkan pada aplikasi kreatif ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan.  

Hamalik (2008: 57) menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi 

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

dan prosedur. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, 

dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, 

papan tulis, kapur, slide, dan film, audio. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari 

ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi 

jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan 

sebagainya. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
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dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(akhmadsudrajat.wordpress.com). 

Teori-teori pembelajaran menurut Hamalik (2008: 57-65) menyatakan bahwa 

pembelajaran mengandung lima pengertian, yaitu : (1) pembelajaran adalah upaya 

menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik/siswa di sekolah, (2) 

pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui 

lembaga pendidikan sekolah, (3) pembelajaran adalah upaya mengorganisasi 

lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik, (4) 

pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga 

masyarakat yang baik, (5) pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa 

menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Suatu sistem pembelajaran mempunyai tiga ciri utama, yaitu (1) memiliki 

rencana khusus meliputi penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, (2) kesalingtergantungan antara 

unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan, (3) tujuan 

yang hendak dicapai (Hamalik, 2008: 66). Unsur minimal dalam sistem 

pembelajaran adalah siswa, tujuan, dan prosedur, sedangkan fungsi guru dapat 

dialihkan kepada media pengganti. Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru 

terdiri dari motivasi membelajarkan  siswa dan kondisi guru siap membelajarkan 

siswa. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses dimana terdapat aktivitas belajar oleh siswa dan mengajar oleh guru untuk 
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menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa sesuai dengan prosedur dan 

tujuan yang telah ditetapkan.  

2.1.3 Proses Pembelajaran 

Pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah ditemukan 2 subjek, yaitu siswa 

dan guru. Dalam kegiatan belajar, siswa yang memegang peranan penting. 

Pembelajaran yang menimbulkan interaksi belajar-mengajar antara guru dan siswa 

mendorong perilaku belajar siswa. Siswa merupakan kunci terjadinya perilaku 

belajar dan ketercapaian sasaran belajar. Dengan demikian bagi siswa perilaku 

belajar merupakan proses belajar yang dialami dan dihayati. Proses belajar 

merupakan aktivitas psikis yang berkenaan dengan bahan belajar. Aktivitas 

mempelajari bahan belajar tersebut memakan waktu lama. Lama waktu 

mempelajari juga tergantung pada kemampuan siswa. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (1994: 228) dalam proses belajar, ada tiga tahap penting bagi siswa 

yaitu: 

2.1.3.1  Sebelum Belajar 

Hal yang berpengaruh pada tahap ini adalah ciri khas pribadi (bakat), minat, 

kecakapan, pengalaman, dan keinginan belajar. Hal-hal sebelum terjadi belajar 

tersebut merupakan keadaan awal yang diharapkan mendorong terjadinya belajar.  

2.1.3.2  Proses Belajar 

Proses belajar yaitu suatu kegiatan yang dialami dan dihayati oleh siswa 

sendiri. Kegiatan ini terpengaruh oleh sikap, motivasi, konsentrasi, mengolah, 

menyimpan, menggali, dan unjuk berprestasi. 
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Pada tahap yang kedua, yaitu proses belajar. Disini merupakan kegiatan 

mental mengolah bahan belajar atau pengalaman lain. Proses belajar itu tertuju 

pada bahan belajar dan sumber belajar yang diprogramkan guru. Proses belajar 

merupakan hal yang kompleks. Siswalah yang menentukan terjadi atau tidak 

terjadi belajar.  

2.1.3.3 Sesudah belajar  

Sesudah belajar merupakan tahap unjuk prestasi hasil belajar. Secara wajar 

diharapkan agar hasil belajar menjadi lebih baik, bila dibandingkan dengan 

keadaan sebelum belajar. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994: 247) interaksi belajar mengajar yang 

dilakukan oleh siswa sebagai pelajar dan guru sebagai pembelajar dapat 

menimbulkan masalah-masalah belajar. Pembelajaran merupakan upaya untuk 

membelajarkan siswa. Kemampuan belajar siswa menentukan keberhasilannya 

dalam proses belajar. Dalam, proses belajar tersebut, banyak faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Menurut Ocha dalam Blognya, faktor- faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) faktor fisiologis yang 

terbagi menjadi kesehatan jasmani dan keadaan fungsi jasmani; (2) faktor 

psikologis yang terdiri dari kecerdasan/inteligensi siswa, motivasi, minat, sikap, 

dan bakat. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: (1) lingkungan sosial, meliputi 

lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial 
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keluarga; (2) lingkungan non sosial, meliputi lingkungan alamiah, faktor 

instrumental, faktor materi pelajaran (yang diajarkan ke siswa). 

2.1.4.1  Faktor Internal 

Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor faktor 

psikologis. 

2.1.4.1.1 Faktor Fisiologi 

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor- faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Faktor- faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) 

kesehatan jasmani, pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar 

seseorang. kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif 

terhadap kegiatan belajar individu, sebaliknya kondisi fisik yang lemah atau sakit 

akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal; (2) keadaan fungsi 

jasmani/fisiologis dimana selama proses belajar berlangsung, peran fungsi 

fisiologi pada tubuh manusia sangat memengaruhi hasil belajar, terutama 

pancaindra. Pancaindra yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas 

belajar dengan baik pula (http://ningningocha.wordpress.com/2011/06/10/faktor-

faktor-yang-mempengaruhi-belajar-dan-pembelajaran/). 

2.1.4.1.2 Faktor psikologis 

Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi pembelajaran adalah 

kecerdasan/intelegensi siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat.  

2.1.4.1.2.1 Kecerdasan siswa 

Intelegensi dianggap sebagai suatu norma umum dalam keberhasilan 

belajar. Menurut Weechsler Mons & Knoers & Siti Rahayu Hadinoto (dalam 
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Dimyati dan Mudjiono, 1994: 234) intelegensi adalah suatu kecakapan global atau 

rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berfikir secara baik, 

dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. 

2.1.4.1.2.2 Motivasi 

Dimyati dan Mudjiono (1994: 74-78) menyatakan bahwa motivasi adalah 

kekuatan mental yang berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. 

Komponen utama motivasi tersebut adalah kebutuhan, dorongan, dan tujuan 

siswa. (Mc.Donald dalam Hamalik, 2008: 106) bahwa motivasi adalah suatu 

perubahan energi dalam diri pibadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi  belajar merupakan kekuatan 

mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Agar siswa memiliki motivasi 

belajar yang kuat, pada tempat diciptakan suasana belajar yang menggembirakan.  

2.1.4.1.2.3  Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan (http://sainsmatika.blogspot.com/2012/03/faktor-

faktor-yang-mempengaruhi-belajar.html). 

2.1.4.1.2.4 Sikap 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang suatu yang 

membawa diri sesuai dengan penilaian, dimana dengan adanya penilaian tentang 

sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan 

(Dimyati dan Mudjiono, 1994: 228). Dari situ siswa memperoleh kesempatan 

belajar. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif tetap 
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terhadap objek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif maupun 

negatif (Syah, 2004: 135 ).  

2.1.4.1.2.5 Bakat 

Secara umum, bakat (aptitude) didefinisikan sebagai kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang (Syah, 2004: 135). Pada dasarnya, setiap orang mempunyai bakat atau 

potensi untuk mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuannya masing-

masing. Oleh karena itu, bakat juga diartikan sebagai kemampuan dasar individu 

untuk melakukan tugas tertentu tanpa tergantung upaya pendidikan dan latihan 

(http://ningningocha.wordpress.com/2011/06/10/faktor-faktor-yang-

mempengaruhi-belajar-dan-pembelajaran/). 

2.1.4.2  Faktor Eksternal 

Faktor eksternal dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan 

lingkungan non sosial. 

2.1.4.2.1 Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan sekolah, 

masyarakat, dan keluarga. masyarakat. Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi proses belajar seorang 

siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi 

siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Lingkungan masyarakat tempat tinggal 

siswa akan memengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak 

pengangguran dan anak telantar juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa, 

paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau 



 

20 
 

 

meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Lingkungan sosial 

keluarga juga sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Hubungan antara anggota 

keluarga, orangtua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu siswa 

melakukan aktivitas belajar dengan baik 

(http://tyandrea.blogspot.com/2012/06/faktor-faktor-dalam-sistem-

pembelajaran.html). 

2.1.4.2.2 Lingkungan Non Sosial 

Lingkungan non sosial terbagi menjadi tiga, yaitu: lingkungan alamiah, 

faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran (yang diajarkan ke siswa). 

Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak 

dingin, sinar yang tidak terlalu silau/kuat, atau tidak terlalu lemah/gelap, suasana 

yang sejuk dan tenang akan mendukung kelancaran proses belajar siswa 

(http://tyandrea.blogspot.com/2012/06/faktor-faktor-dalam-sistem-

pembelajaran.html).   

Faktor instrumental, meliputi berbagai komponen seperti guru, kurikulum, 

metode, evaluasi ( proses dan hasil belajar), sarana prasarana, dan sebagainya 

(http://sainsmatika.blogspot.com/2012/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-

belajar.html). Guru adalah pengajar yang mendidik. Guru tidak hanya mengajar 

bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik 

generasi muda bangsanya. Sebagai pendidik, guru memusatkan perhatian pada 

kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. Sebagai 

pengajar, guru bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di sekolah (Dimyati dan 

Mudjiono, 1994: 237). Sedangkan Prasarana pembelajaran meliputi gedung 
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sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang kesenian beserta perabotannya. 

Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas 

laboratorium sekolah, dan media pengajaran lainnya. Lengkapnya prasarana dan 

sarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik yang berfungsi 

untuk mempermudah siswa belajar (Dimyati dan Mudjiono, 1994: 238-239). 

Faktor materi pelajaran (yang diajarkan ke siswa). Faktor ini hendaknya 

disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode 

mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Guru dituntut 

agar harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat 

diterapkan sesuai dengan kondisi siswa 

(http://tyandrea.blogspot.com/2012/06/faktor-faktor-dalam-sistem-

pembelajaran.html). 

2.1.5 Komponen Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah suatu sistem. Tujuan sistem adalah 

menghasilkan belajar, atau memberikan sarana penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran, komponen-komponen di 

dalam proses pembelajaran mempunyai peranan penting. Komponen-komponen 

pembelajaran tersebut adalah: kurikulum, tujuan, subyek belajar (peserta didik), 

materi pelajaran, strategi atau metode, media, sarana dan prasarana, pendidik, dan 

evaluasi (Rifa’i dan Anni, 2009: 194). 

2.1.5.1 Kurikulum  

Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 



 

22 
 

 

kegiatan belajar mengajar (Depdikbud dalam Munandar, 2009: 137). Kurikulum 

secara umum mencakup semua pengalaman yang diperoleh siswa di sekolah, di 

rumah, dan di dalam masyarakat dan yang membantunya mewujudkan potensi-

potensinya. Kurikulum bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan 

anak. 

2.1.5.2 Tujuan 

Tujuan pembelajaran bagi siswa secara eksplisit bertujuan untuk 

mengoptimalkan, mencapai perkembangan optimal meliputi ranah afektif, 

kognitif, maupun psikomotik. Tujuan pembelajaran dirumuskan akan 

mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat, sehingga 

hasil belajar yang telah dirumuskan seperti dalam tujuan pembelajaran akan 

diperoleh peserta didik (Rifa’i dan Anni, 2009: 195).  

2.1.5.3 Subyek Belajar (peserta didik) 

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena peserta 

didik adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai obyek 

karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku 

pada diri subyek belajar (Rifa’i dan Anni, 2009: 195). 

2.1.5.4 Materi Pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi bentuk dan warna dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara 
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sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap 

intensitas proses pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2009: 195).  

2.1.5.5 Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

(Rifa’i dan Anni, 2009: 196). Pendidik perlu memilih model-model pembelajaran 

yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan untuk menentukan strategi 

pembelajaran yang tepat, pendidik harus mempertimbangkan tujuan, karakteristik 

peserta didik, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi pembelajaran tersebut 

dapat berfungsi maksimal. 

2.1.5.6 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan 

peranan strategi pembelajaran, sebab media pembelajaran menjadi salah satu 

komponen pendukung strategi pembelajaran di samping komponen waktu dan 

metode mengajar (Rifa’i dan Anni, 2009: 196). 

2.1.5.7 Sarana Prasarana 

Sarana prasarana berfungi untuk memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran, misalnya: fasilitas belajar, buku 

sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan media elektronik seperti komputer, 

slide, laptop sesuai dengan kemajuan IPTEK. 
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2.1.5.8 Pendidik (Guru) 

Guru adalah pengajar yang mendidik. Guru tidak hanya mengajar bidang 

studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda 

bangsanya. Sebagai pendidik,  guru memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, 

khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. Sebagai pengajar, ia bertugas 

mengelola kegiatan belajar siswa di sekolah (Dimyati dan Mudjiono, 1994: 98). 

2.1.5.9 Evaluasi  

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program (Syah, 2007: 195). Padanan 

kata evaluasi adalah assesment yang menurut Tardir dkk (dalam Syah, 2007: 195) 

berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang 

siswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  

2.1.6 Pelaksanaan Pembelajaran 

Menurut Ibrahim (1988: 6) pembelajaran menjadi suatu hal yang penting 

karena melewati beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Perencanaan meliputi sendi-sendi dasar akan apa yang akan dilaksanakan dan 

digunakan sebagai pedoman langkah pembelajaran seperti (a) merumuskan materi 

pembelajaran, (b) merumuskan kegiatan pembelajaran, (c) membuat indikator, (d) 

mengisi penilaian, (e) menentukan alokasi waktu, dan (f) menentukan sumber. 

Tahap yang kedua adalah pelaksanaan, yang meliputi proses setelah melakukan 

perencanaan dengan memperhatikan dan mengacu pada proses perencanaan, 

meliputi (a) pemberian materi, (b) kegiatan pembelajaran, (c) pendekatan dan 
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strategi. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan pembelajaran. 

Ibrahim dan Syaodih (2003: 130) menyatakan bahwa ada empat langkah 

pada proses pembelajaran, yaitu : evaluasi awal, pelaksanaan pengajaran, evaluasi 

akhir, dan tindak lanjut. 

2.1.6.1  Evaluasi Awal  

Langkah awal yang dilakukan dalam melaksanakan suatu program 

pembelajaran ialah mengadakan evaluasi awal. Evaluasi awal atau pretest 

dilakukan sebelum pelajaran diberikan, dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa mengenai pelajaran yang bersangkutan. Dengan adanya 

evaluasi awal, guru akan dapat melihat hasil yang betul-betul dicapai melalui 

program yang dilaksanakannya, setelah membandingkannya dengan hasil evaluasi 

akhir. 

2.1.6.2  Pelaksanaan Pengajaran 

Setelah evaluasi awal dilakukan, langkah berikutnya ialah melaksanakan 

pelajaran sesuai dengan langkah-langkah atau kegiatan belajar mengajar yang 

telah direncanakan. Selama langkah ini berlangsung, kegiatan evaluasi dilakukan 

oleh guru antara lain dalam bentuk kuis, tugas-tugas, observasi dan bertanya 

langsung kepada siswa tentang pelajaran yang sedang disajikan.  

Dari kegiatan evaluasi ini, guru dapat mengetahui bagian-bagian dari materi 

yang belum begitu dipahami oleh siswa dan bagian-bagian dari kegiatan belajar 

mengajar yang tampaknya kurang efektif atau sulit dilaksanakan dengan baik.  

Atas dasar evaluasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru dapat 
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melakukan perbaikan atau penyesuaian, antara lain menjelaskan kembali bahan-

bahan yang belum sepenuhnya dipahami siswa dengan cara yang berbeda. 

2.1.6.3 Evaluasi Akhir 

Setelah pengajaran selesai dilaksanakan, maka tibalah saatnya bagi guru 

melakukan evaluasi akhir atau post test, dengan menggunakan tes yang sama atau 

setara dengan yang digunakan pada evaluasi awal.  

Fungsinya ialah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang 

dicapai siswa pada akhir pengajaran. Jika hasil evaluasi akhir dibandingkan 

dengan evaluasi awal akan dapat diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari 

pengajaran yang telah diberikan, di samping sekaligus dapat pula diketahui 

bagian-bagian mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh 

sebagian besar siswa. 

2.1.6.4 Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru dapat 

merencanakan kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan, baik berupa 

upaya perbaikan (remedial) bagi siswa-siswa tertentu, maupun berupa 

penyempurnaan program pengajaran. Upaya tindak lanjut ini sangat penting 

dalam proses pengajaran, sebab jika tidak kegiatan-kegiatan evaluasi yang telah 

dilakukan tidak akan banyak berguna. 

2.2 Musik 

2.2.1 Pengertian Musik 

Pengertian kata ”musik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : 

musik adalah (1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, 
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kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang 

mempunyai kesatuan dan kesinambungan; (2) nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama 

yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). 

Musik adalah ungkapan hati manusia berupa bunyi yang bisa didengarkan 

(Joseph, 2005: 6). Menurut C Raphl Taylor MA. New Master Pictorial 

Encyclopedia (Joseph, 2005: 6) musik adalah ekspresi artistik dengan bunyi-

bunyian atau melodi dari alat-alat musik ritmis, atau nada-nada yang harmonis. 

Musik juga dapat diartikan sebagai bentuk seni yang diekspresikan oleh seseorang 

melalui instrumen-instrumen yang menghasilkan suara.  

Musik yang berkaitan dengan penyembuhan maupun terapi diartikan 

sebagai media yang digunakan secara khusus dalam rangkaian terapi. Musik 

sebagai terapi mempunyai tujuan untuk membantu mengekspresikan perasaan, 

membantu rehabilitasi fisik, memberi pengaruh positif terhadap kondisi suasana 

hati dan emosi, serta meningkatkan memori. Untuk menghasilkan sebuah musik 

dibutuhkan tiga faktor utama, yaitu adanya seorang pencipta, media bunyi seperti 

pembuat instrumen dan orang-orang yang menafsirkan musik seperti pemain dan 

konduktor. Melalui faktor-faktor utamalah bunyi yang dihasilkan diterjemahkan 

menjadi musik yang sampai ke telinga pendengar. 

Jamalus (1988: 7) menyatakan bahwa 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 atau struktur dan ekspresi sebagai satu kesatuan.  
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2.2.2 Unsur-unsur Musik 

Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama 

merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Semua 

unsur musik tersebut berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan penting 

dalam sebuah lagu.  

Pada dasarnya unsur-unsur musik dapat dikelompokkan  atas: (1) Unsur-

unsur pokok yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu; (2) Unsur-unsur 

ekspresi yaitu tempo, dinamik, dan warna nada (Jamalus, 1988: 7). Kedua unsur 

musik, memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.  

Pengertian dari masing-masing unsur-unsur musik dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

2.2.2.1 Irama  

Jamalus (1988: 8) mengartikan irama sebagai rangkaian gerak yang menjadi 

unsur dasar dalam musik dan tari. Irama sebagai gerak teratur yang selalu 

mengikuti jalan melodi, akan tetapi irama akan tetap berjalan walaupun melodi 

berhenti. Irama adalah suatu jiwa atau watak yang terkandung dalam gerak 

melodi. Irama merupakan pemegang peranan penting dalam musik karena 

merupakan “denyut” jantungnya musik.  

Irama merupakan gerak musik yang teratur serta tidak tampak dalam lagu 

melainkan dapat dirasakan setelah lagu tersebut dialunkan. Irama mempunyai 

keterkaitan erat dengan panjang pendeknya not dan berat r ingannya aksen pada 

not. Irama membuat musik terasa mempunyai gerak (Joseph, 2005: 52). 
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2.2.2.2 Melodi 

Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran teratur) yang 

terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus, 

1988:16). Melodi merupakan unsur pokok dalam musik yang menjadi pusat 

perhatian bagi para pemerhati dan penikmat musik. Melodi menjadi bagian dari 

sebuah lagu. Tinggi rendah nada  yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi, sesuai 

dengan nilai not yang terdapat pada setiap titi nada. Tinggi rendah nada yang 

teratur dari sebuah lagu sering disebut melodi.  

2.2.2.3 Harmoni 

Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau 

lebih yang berbeda tinggi rendahnya dan didengarkan secara serentak (Jamalus, 

1988: 35). Harmoni juga diartikan sebagai paduan bunyi dari nyanyian atau 

permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih dan dimainkan secara 

bersama-sama sehingga menghasilkan bunyi yang selaras dan enak didengar 

berdasarkan ilmu harmoni. 

Harmoni memiliki peranan penting sebagai dasar pengetahuan dan 

keterampilan dalam menyelenggarakan musik, akan tetapi ilmu harmoni tidak 

begitu saja dapat dihafal atau dimengerti, melainkan harus melalui praktek 

langsung secara terus menerus untuk mencapai pemahaman dan pengert ian yang 

mendalam. Latihan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan 

harmoni yaitu bernyanyi, memainkan alat musik, berlatih atau menyusun 

arransemen musik dari tingkat sederhana sampai tingkat lanjut.  
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2.2.2.4 Bentuk Lagu / Struktur Lagu 

Bentuk lagu atau struktur lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-

unsur musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan komposisi lagu yang 

bermakna (Jamalus, 1988: 35). 

2.2.2.5 Ekspresi 

Ekspresi dalam musik berkaitan dengan ungkapan pikiran dan perasaan 

pencipta lagu atau penyanyi pada pendengar. Ekspresi adalah suatu ungkapan 

pikiran dan perasaan yang mencakup tempo, dinamik dan warna nada dari unsur-

unsur pokok musik yang diwujudkan oleh seniman musik penyanyi yang 

disampaikan pada pendengarnya (Jamalus, 1988: 38). 

Dalam bernyanyi, ekspresi sangat diperlukan. Berekspresi tentang lagu yang 

dinyanyikan merupakan isi ungkapan pikiran dan perasaan yang disampaikan 

penyanyi terhadap penonton sekaligus pendengarnya tentang lagu yang 

dinyanyikannya. 

2.2.2.6 Dinamik  

Kuat lemahnya suara dalam suatu lagu atau musik disebut dinamik yang 

dilambangkan dengan berbagai macam lambang antara lain: forte, mezzo forte, 

piano dan sebagainya (Jamalus, 1988: 38). 

2.2.2.7 Tempo 

Tempo adalah kecepatan atau kelambatan suatu lagu yang dinyanyikan. 

Tempo adalah kecepatan suatu lagu, dan perubahan-perubahan dalam kecepatan 

lagu tersebut (Jamalus, 1988: 38). Penting bagi vokalis mengerti tempo yang akan 

dinyanyikan untuk menunjang pembawaan karakter lagu.  
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2.2.2.8 Warna nada 

Warna nada menurut Jamalus (1988: 40) didefinisikan sebagai ciri khas bunyi 

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

bunyi yang berbeda, dan yang  dihasilkan oleh cara memproduksi nada yang 

bermacam-macam pula. 

2.3 Kelas Musik Prestasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kelas adalah (1) tingkat; (2) ruang 

tempat belajar di sekolah; (3) kelompok masyarakat berdasarkan pendidikan, 

penghasilan, kekuasaan, dsb; (4) golongan, kumpulan (berdasarkan persamaan 

berbagai sifat tertentu). Prestasi adalah bukti yang menunjukkan kemampuan atau 

keberhasilan seseorang yang melakukan proses belajar sesuai dengan bobot atau 

nilai yang diraihnya (http://www.anneahira.com/pengertian-prestasi-belajar-

menurut-para-ahli.htm). 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, kelas musik prestasi adalah 

tempat belajar bagi siswa yang menunjukkan adanya kemampuan atau 

keberhasilan siswa setelah mengikuti proses belajar musik.  

2.4 Anak Berkebutuhan Khusus D 

2.4.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk 

menggantikan kata “Anak Luar Biasa” yang menandakan adanya kelainan khusus. 

Kata “Anak Berkebutuhan Khusus” digunakan untuk memperhalus konotasi 

makna dari anak penyandang cacat. Anak Berkebutuhan Khusus mempunyai 

karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya (Delphie, 2006: 1). Istilah 
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berkelainan dalam percakapan sehari-hari dikonotasikan sebagai suatu kondisi 

yang menyimpang dari rata-rata umum dimana penyimpangan tersebut memiliki 

nilai lebih maupun kurang. Efek penyimpangan yang dialami oleh seseorang 

seringkali mengundang perhatian orang-orang di sekelilingnya, baik sesaat 

maupun berkelanjutan, salah satunya adalah pendidikan.  

Anak berkebutuhan khusus memerlukan suatu metode pembelajaran yang 

sifatnya khusus. Suatu pola gerak yang bervariasi, diyakini dapat meningkatkan 

potensi peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran yang 

berkaitan dengan pembentukan fisik, emosi, sosialisasi, dan daya nalar (Delphie, 

2006: 3) . 

Menurut Heward dan Orlansky ( Efendi, 2009: 2) dalam pendidikan luar 

biasa atau pendidikan khusus anak berkelainan, istilah penyimpangan secara 

eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap memiliki kelainan penyimpangan 

dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental maupun 

karakteristik perilaku sosialnya, atau menurut Hallahan dan Kauffman (Efendi, 

2009: 2) merupakan anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada 

permasalahan dalam kemampuan berpikir, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak Berkebutuhan 

Khusus adalah anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari rata-rata 

anak normal dalam aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga untuk pengembangan 

potensinya perlu layanan pendidikan khusus sesuai dengan karakteristiknya.  
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2.4.2 Klasifikasi dan Jenis Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut klasifikasi dan jenis kelainan, anak berkebutuhan khusus 

dikelompokkan ke dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan 

karakteristik sosial. 

2.4.2.1  Kelainan Fisik 

Menurut Efendi (2009: 4-5) kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada 

satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu 

keadaan pada fungsi fisik tubuh yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara 

normal. Anggota fisik yang sering tidak berfungsi terjadi pada: (1) alat fisik 

indera, misalnya kelainan pada indera pendengaran (tunarungu), kelainan pada 

indera penglihatan (tunanetra), kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara); (2) 

alat motorik tubuh, misalnya kelainan otot dan tulang (poliomyelitis), kelainan 

pada sistem saraf di otak yang berakibat gangguan pada fungsi motorik (cerebral 

palsy), kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, 

misalnya lahir tanpa tangan atau kaki maupun amputasi. Kelainan pada alat 

motorik tubuh dikenal dalam kelompok tunadaksa. 

2.4.2.2 Kelainan Mental  

Anak berkelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki 

penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia 

sekitarnya. Kelainan pada aspek mental dibagi menjadi dua, yaitu kelainan mental 

dalam arti lebih (supernormal) dan kelainan dalam arti kurang (subnormal). 

Kelainan mental dalam arti lebih atau anak unggul, menurut tingkatannya 
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dikelompokkan menjadi: (1) anak mampu belajar dengan cepat (rapid learner); 

(2) anak berbakat (gifted); (3) anak genius (extremelly gifted). 

Tirtonegoro (Efendi, 2009: 9) mengemukakan bahwa secara umum 

karakteristik anak dengan kemampuan mental lebih, di samping memiliki potensi 

kecerdasan yang tinggi dalam prestasi, juga memiliki kemampuan menonjol 

dalam bidang tertentu, antara lain: (1) kemampuan intelektual umum; (2) 

kemampuan akademik khusus; (3) kemampuan berpikir kreatif produktif; (4) 

kemampuan dalam salah satu bidang kesenian; (5) kemampuan psikomotorik; dan 

(6) kemampuan psikososial dan kepemimpinan. 

Anak yang berkelainan mental dalam arti kurang atau tunagrahita, yaitu 

anak yang diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya 

(di bawah normal) sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan 

bantuan atau layanan secara khusus, termasuk di dalamnya kebutuhan program 

pendidikan dan bimbingannya. 

2.4.2.3 Kelainan Perilaku Sosial 

Amin dan Dwidjosumart (Efendi, 2009:10) mengemukakan bahwa kelainan 

perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial. Manifestasi dari 

mereka yang dikategorikan dalam kelainan perilaku sosial ini, misalnya 

kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran 

hukum/norma maupun kesopanan. 

Klasifikasi anak yang termasuk dalam kategori mengalami kelainan perilaku 

sosial di antaranya anak psychotic dan neurotic, anak dengan gangguan emosi dan 
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anak nakal (delinquent). Berdasarkan sumber terjadinya tindak kelainan perilaku 

sosial secara penggolongan dibedakan menjadi : (1) tunalaras emosi, yaitu 

penyimpangan perilaku sosial yang ekstrim sebagai bentuk gangguan emosi; (2) 

tunalaras sosial, yaitu penyimpangan perilaku sosial sebagai bentuk kelainan 

dalam penyesuaian sosial karena bersifat fungsional.  

Klasifikasi anak berkelainan di atas jika dikaitkan dengan kepentingan 

pendidikannya maka bentuk kelainan dapat disederhanakan sebagai berikut: (1) 

bagian A adalah sebutan untuk kelompok anak tunanetra; (2) bagian B adalah 

sebutan untuk kelompok anak tunarungu; (3) bagian C adalah sebutan untuk 

kelompok anak tunagrahita; (4) bagian D adalah sebutan untuk kelompok anak 

tunadaksa; (5) bagian E adalah sebutan untuk kelompok anak tunalaras; (6) bagian 

F adalah sebutan untuk kelompok anak dengan kemampuan di atas rata-

rata/superior; (7) Bagian G adalah sebutan untuk kelompok anak tunaganda.  

2.4.3 Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus  

Kelainan terjadi karena adanya kerusakan dan gangguan yang 

mempengaruhi susunan saraf yang sangat luas, seperti otak, sumsum tulang 

belakang, beserta seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di semua bagian tubuh 

manusia. Ada dua jenis gangguan yang secara potensial dapat mempengaruhi 

fungsi saraf manusia, yaitu jenis gangguan yang bersifat permanen dan gangguan 

yang hilang-timbul. Gangguan yang bersifat permanen atau selalu ada disebabkan 

karena matinya sel-sel saraf. Misalnya pada anak penderita CP (Cerebral Palsy), 

ditandai dengan lemah serta kakunya otot-otot yang disebabkan matinya 

sekelompok sel saraf di otak yang bertugas mengendalikan fungsi gerakan. 
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Gangguan yang bersifat hilang-timbul, cirinya adalah munculnya tanda-tanda 

yang suatu saat timbul namun kemudian segera hilang dan timbul lagi, seperti 

contoh penderita epilepsi dan migren.  

Faktor yang menyebabkan kelainan akibat gangguan pada susunan saraf,  

secara garis besar dilihat dari masa terjadinya kelainan itu sendiri yang 

diklasifikasikan menjadi: masa sebelum kelahiran (prenatal), masa saat kelahiran 

(neonatal), masa setelah kelahiran (postnatal). 

2.4.3.1  Masa Prenatal (sebelum kelahiran) 

Menurut Arkandha (Efendi, 2009: 12) kelainan terjadi sebelum anak lahir, 

yaitu masa dimana anak masih berada dalam kandungan diketahui telah 

mengalami kelainan atau ketunaan. Kelainan yang terjadi pada masa prenatal, 

berdasarkan periodisasinya dapat terjadi pada periode embrio, periode janin muda, 

dan periode janin aktini. 

Keberadaan anak berkelainan semasa dalam kandungan bisa terjadi pada 

ketiga periode fase pertumbuhan janin tersebut, sebab kondisi anak semasa dalam 

kandungan rentan terhadap pengaruh bahan kimia atau trauma akibat gesekan atau 

guncangan.  

Menurut Efendi (2009: 13) obat-obatan yang diketahui dapat menyebabkan 

kelainan pada anak semasa dalam kandungan, antara lain: methotrexate (obat 

untuk penderita kanker), busulfan (obat untuk penderita kanker), aminoxterin 

(obat untuk penderita kanker), thalidomide (obat penahan mual), 

diphenylhidanthoin (obat untuk epilepsi), dan diethylstilbesterol (obat pencegah 

keguguran). 
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Faktor lain yang mempengaruhi kelainan anak pada masa prenatal antara 

lain kehamilan yang mengalami pendarahan, kurang gizi, trauma, infeksi kuman 

atau virus tertentu seperti sifilis, obat-obatan dan bahan kimia, penyakit kronis, 

diabetes, anemia, kanker, dan hereditas (keturunan).  

2.4.3.2 Masa Neonatal (saat kelahiran) 

Kelainan saat anak lahir, yakni masa dimana kelainan itu terjadi pada saat 

anak dilahirkan. Ada beberapa sebab kelainan saat anak dilahirkan, antara lain 

anak lahir sebelum waktunya (prematurity), lahir dengan bantuan alat, posisi bayi 

tidak normal, atau karena kesehatan bayi yang bersangkutan (Efendi, 2009: 13). 

Menurut Bambang Hartono (buku Pelayanan YPAC Semarang, 2004: 38), 

faktor penyebab kelainan pada masa kelahiran karena persalinan yang tidak 

spontan, lahir dengan kelainan letak, berat badan lahir rendah, penyakit kuning 

segera setelah lahir, lahir tidak menangis atau terlambat menangis.  

2.4.3.3 Masa Postnatal (setelah kelahiran) 

Kelainan pada masa postnatal, yakni masa dimana kelainan itu terjadi setelah 

bayi dilahirkan, atau saat anak dalam masa perkembangan. Bambang Hartono 

(buku Pelayanan YPAC Semarang, 2004: 38) mengemukakan bahwa beberapa 

sebab kelainan setelah anak dilahirkan, antara lain infeksi luka, bahan kimia, 

malnutrisi. Penyebab lain yang mengakibatkan kelainan anak setelah kelahiran 

antara lain: kejang yang berlangsung sering dan cukup lama pada saat kejang 

tejadi, infeksi susunan saraf pusat, trauma pada kepala (jatuh dari tempat tidur dan 

benturan-benturan yang mengenai kepala), tumor otak, diare semasa bayi sampai 

kekurangan cairan. 
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2.4.4 Anak Berkebutuhan Khusus D 

Anak berkebutuhan Khusus Bagian D adalah klasifikasi anak yang 

tergolong dalam kelainan pada fisik (alat tubuh) motorik yang sering disebut juga 

dengan tunadaksa. Secara etiologis, gambaran seseorang yang diidentifikasikan 

mengalami ketunadaksaan, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan 

mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, 

pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan 

gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan (Efendi, 2009: 114).  

Istilah tunadaksa berasal dari kata “tuna” yang berarti rugi atau kurang, dan 

“daksa” yang berarti tubuh, jadi tunadaksa ditujukan kepada mereka yang 

memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Istilah cacat tubuh dimaksudkan untuk 

mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya, bukan pada inderanya. 

Tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat 

gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang 

normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga 

disebabkan oleh pembawaan sejak lahir (White House Conferense dalam 

Somantri, 2007: 121). Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada 

tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti 

pendidikan dan untuk berdiri sendiri (Somantri, 2007: 121). 

Secara definitif pengertian kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa) 

adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya 

disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan 
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fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak 

sempurna (Suroyo dalam Efendi, 2009: 114) sehingga untuk kepentingan 

pembelajarannya perlu layanan khusus (Kneedler dalam Efendi, 2009: 114).  

2.4.4.1  Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus D 

Halahhan dan Kauffman (Efendi, 2009: 115) mengemukakan bahwa 

karakteristik kelainan anak yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus 

D atau anak penyandang tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi anak tunadaksa 

ortopedi (orthopedically handicapped) dan anak tunadaksa saraf (neurologically 

handicapped). Keadaan fisik yang tampak pada anak tunadaksa ortopedi dan 

tunadaksa saraf, tidak terdapat perbedaan yang mencolok, sebab secara fisik 

keduanya memiliki kesamaan, terutama pada fungsionalisasi anggota tubuh untuk 

melakukan mobilitas. 

2.4.4.1.1 Tunadaksa Ortopedi (orthopedically handicapped) 

Anak tunadaksa ortopedi ialah anak tunadaksa yang mengalami kelainan, 

kecacatan, ketunaan pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian 

(Heward & Orlansky), baik yang dibawa sejak lahir (conginetal) maupun yang 

diperoleh kemudian (karena penyakit atau kecelakaan) sehingga mengakibatkan 

terganggunya fungsi tubuh secara normal (Efendi, 2009: 115). Golongan anak 

tunadaksa ortopedi pada umumnya tidak mengalami gangguan mental maupun 

kecerdasan. Contoh kelainan yang termasuk dalam kategori tunadaksa ortopedi di 

antaranya poliomyelitis, tubercolosis tulang, hemiplegia, muscle dystrophia, 

kelainan pertumbuhan anggota atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat 

punggung, amputasi tangan, lengan, kaki, dan lain- lain. 
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2.4.4.1.1.1  Poliomyelitis 

Poliomyelitis adalah suatu infeksi penyakit pada sumsum tulang belakang 

yang disebabkan oleh virus polio. Akibatnya berupa kelumpuhan yang sifatnya 

permanen. Tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh anak polio adalah normal. Pada 

umumnya bila penderita sudah parah sulit untuk disembuhkan, penyebab penyakit 

ini adalah baksil atau virus. Kebanyakan yang terserang penyakit polio ini adalah 

anak yang berusia 2-6 tahun. Polio terbagi menjadi tiga tipe yaitu: (1) Type Spinal 

yaitu kelayuhan pada otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki; (2) Type Bulbair 

yaitu kelumpuhan fungsi motorik atau lebih saraf tepi, dengan ada gangguan 

pernafasan; (3) Type Bulbospinal yaitu gabungan antara type spinal dan type 

bulbair. 

2.4.4.1.1.2 Muscle Dystrophy 

Muscle Dystrophy yaitu penyakit otot yang mengakibatkan otot tidak dapat 

berkembang, kelumpuhannya bersifat simetris, yaitu pada kedua tangan atau 

kedua kaki. 

2.4.4.1.1.3 Spina Bifida 

Spina Bifida yaitu kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan 

terbukanya satu atau tiga ruas tulang belakang yang disebabkan oleh tidak 

tertutupnya kembali ruas tulang belakang selama proses perkembangan terjadi. 

Akibatnya fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. 

Tunadaksa ortopedi seperti poliomyelitis dan muscle dystophie dapat 

diantisipasi mulai dari dini, yaitu dengan memberikan imunisasi polio maupun 

vaksinasi sesuai dengan anjuran dari dokter yang pertama menangani kelahiran 
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bayi. Pemberian vaksinasi harus teratur untuk mencegah terjadinya polio pada 

anak. 

2.4.4.1.2 Anak tunadaksa saraf (neurologically handicapped) 

Menurut Heward dan Orlansky (Efendi, 2009: 116) anak tunadaksa saraf 

(neurologically handicapped), yaitu anak tunadaksa yang mengalami kelainan 

akibat gangguan pada susunan saraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh 

memiliki sejumlah saraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh sehingga jika 

otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi, dan 

mental. 

Salah satu bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak dapat dilihat pada 

anak cerebral palsy (CP). Cerebral palsy berasal dari kata cerebral yang artinya 

otak, dan palsy yang mempunyai arti ketidakmampuan atau gangguan motorik 

(Kirk dalam Efendi, 2009: 118). Jadi, cerebral palsy memiliki pengertian lengkap 

yakni gangguan aspek motorik yang disebabkan oleh tidak berfungsinya otak.  

Menurut Rahmawati (buku Pelayanan YPAC Semarang (2004: 29) 

menyatakan bahwa cerebral palsy merupakan istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu kelompok kelainan neurologis yang mengenai sistem saraf 

motorik atau kontrol gerakan (gangguan gerak) yang bersifat kronik (menahun) 

yang terjadi pada awal tahun kehidupan dan tidak memburuk seiring dengan 

waktu (menetap). 

Fisik motorik yang terganggu, seperti pada anak penderita cerebral palsy, 

rentetan kesulitan berikutnya kemungkinan dapat mempengaruhi kesulitan belajar, 
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masalah-masalah kejiwaan, kelainan sensoris, kejang-kejang, maupun 

penyimpangan perilaku yang bersumber pada fungsi organ tubuhnya. 

Menurut Halahhan dan Kauffman (Efendi, 2009: 119), anak cerebral palsy 

dikelompokkan menjadi: 

2.4.4.1.2.1  Spacity  

Spacity  yaitu ketegangan otot yang disebabkan karena lapisan luar otak 

bidang piramida dan ekstra piramida yang berhubungan dengan pengontrolan 

gerakan sadar tidak berfungsi sempurna. Akibatnya, otot akan berada dalam 

kondisi tegang dan kejang, gerakan yang muncul tidak harmonis, tidak terkontrol 

sehingga gerakan tampak seperti suatu hentakan.  

2.4.4.1.2.2  Athetosis 

Athetosis adalah suatu pergerakan lambat yang berkelanjutan, berliku, 

seperti menggeliat, terjadi pada tangan dan kaki. Pergerakan yang menyerupai 

atethosis disebut dengan pergerakan athetoid. Dikatakan bahwa kondisi ini terjadi 

akibat adanya kerusakan pada corpus striatum di otak, dan dapat juga disebabkan 

oleh karena lesi pada thalamus motorik. 

2.4.4.1.2.3  Ataxia 

Ataxia disebabkan oleh luka pada otak kecil di bagian belakang kepala 

(cerebellum) yang bekerja sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi pada 

kerja otot. Anak yang menderita ataxia gerakannya tidak teratur, berjalan dengan 

langkah yang tinggi, dan dengan mudah menjatuhkannya.  
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2.4.4.1.2.4  Tremor dan Regidity 

Tremor dan regidity disebabkan oleh luka pada sistem ekstra piramida. 

Tremor diketahui sejak dini, manakala terjadi perubahan fibrasi tubuh secara 

alami tidak beraturan akibat gangguan keseimbangan antara kelompok otot yang 

bekerja berlawanan. Regidity merupakan interferensi terhadap postural tone yang 

disebabkan oleh resistensi otot-otot agonis dan antagonis. Tremor dan regidity, 

gerakannya terbatas dan menurut irama tertentu serta agak lambat.  

Sedangkan Menurut Koening (Somantri, 2007: 123), tunadaksa dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan 

keturunan, meliputi: 

(1) Club-foot (kaki seperti tongkat) 

(2) Club-hand (tangan seperti tongkat) 

(3) Polydactylism (jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan atau 

kaki) 

(4) Torticolis (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka) 

(5) Syndactylism (jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang 

lainnya) 

(6) Cretinism (kerdil atau katai) 

(7) Mycrocepalus (kepala yang kecil, tidak normal) 

(8) Hydrocepalus (kepala yang besar karena adanya cairan) 

(9) Herelip (gangguan pada bibir dan mulut) 
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(10) Congenital amputation (bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh 

tertentu) 

2) Kerusakan pada waktu kelahiran: 

(1) Erb’s palsy (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik 

waktu kelahiran) 

(2) Fragilitas osium (tulang yang rapuh dan mudah patah) 

3) Infeksi: 

(1) Tuberkulosis tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku) 

(2) Osteomyelitis (radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena 

bakteri) 

(3) Poliomyelitis (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan) 

(4) Tuberkulosis pada lutut atau sendi lain 

4) Kondisi traumatik: 

(1) Amputasi (anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan) 

(2) Kecelakaan akibat luka bakar 

(3) Patah tulang 

2.4.4.2  Faktor Penyebab Anak Tunadaksa (Anak Berkebutuhan D) 

Menurut Efendi (2009: 122-123) kondisi kelainan pada fungsi anggota 

tubuh atau tunadaksa dapat terjadi seperti kondisi ketunaan lainnya, yaitu: 

2.4.4.2.1 Prenatal (masa sebelum kelahiran) 

Kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi pada masa sebelum kelahiran 

dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu: (1) faktor genetika, (2) kerusakan pada 

sistem saraf pusat, (3) anoxia prenatal, hal ini disebabkan pemisahan bayi dari 
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placenta,  penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan aborsi, 

(4) gangguan metabolisme pada ibu, (5) faktor rhesus. 

2.4.4.2.2 Neonatal (masa kelahiran) 

Kondisi ketunaan yang terjadi pada masa kelahiran karena : (1) kesulitan 

saat persalinan karena letak bayi sungsang atau pinggul ibu terlalu kecil, (2) 

pendarahan pada otak saat kelahiran, (3) kelahiran prematur, (4) gangguan pada 

placenta yang dapat mengurangi oksigen sehingga mengakibatkan terjadinya 

anoxia. 

2.4.4.2.3 Postnatal (masa setelah kelahiran) 

Kondisi ketunaan yang terjadi pada masa setelah kelahiran dikarenakan : (1) 

faktor penyakit, seperti meningitis (radang selaput otak), influensa, diphteria, 

partusis, (2) faktor kecelakaan, (3) pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak 

sempurna. 

2.4.4.3  Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus D (Anak Tunadaksa) 

Anak tunadaksa akan mengalami gangguan psikologis yang cenderung 

merasa malu, rendah diri dan sensitif serta memisahkan diri dari lingkungannya. 

Kelainan kepribadian dan emosi tidak secara langsung diakibatkan karena 

ketunaannya, melainkan ditentukan oleh bagaimana seseorang itu berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

Menurut Efendi (2009: 131) ada beberapa hal yang tidak menguntungkan 

bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa, antara lain: (1) terhambatnya 

aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi; (2) timbulnya 

kekhawatiran orang tua yang berlebihan yang justru akan menghambat terhadap 
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perkembangan kepribadian anak karena orang tua biasanya cenderung over 

protection; (3) perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap anak 

tunadaksa menyebabkan anak merasa bahwa dirinya berbeda dengan yang lain.  

Pada jaman yang sudah sedemikian maju seperti sekarang ini, keberhasilan 

seseorang diukur dari prestasinya, dan di dalam masyarakat dikenal norma 

tertentu bagi prestasi individu. Keterbatasan kemampuan anak tunadaksa 

seringkali menyebabkan mereka menarik diri dari pergaulan masyarakat yang 

mempunyai prestasi jauh di luar jangkauannya (Soemantri, 2007: 132). 

Perlakuan yang normal dari masyarakat terhadap anak tunadaksa, lebih 

memungkinkan anak tunadaksa untuk menyesuaikan diri dengan wajar tanpa 

menganggap mereka memiliki ketunaan dalam dirinya.  

2.4.5 Prinsip Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

Mendidik anak berkebutuhan khusus, tidak sama seperti mendidik anak 

normal, sebab selain memerlukan pendekatan yang khusus juga memerlukan 

strategi yang khusus. Melalui pendekatan dan strategi yang khusus dalam 

mendidik anak berkebutuhan khusus, diharapkan anak berkebutuhan khusus : (1) 

dapat menerima kondisinya, (2) dapat melakukan sosialisasi dengan baik, (3) 

mampu berjuang sesuai kemampuannya, (4) memiliki keterampilan yang sangat 

dibutuhkan, (5) menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat (Efendi, 

2009: 24). 

Pengembangan prinsip-prinsip secara khusus yang dijadikan dasar dalam 

mendidik anak berkebutuhan khusus antara lain : kasih sayang, layanan 
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individual, kesiapan, keperagaan, motivasi, belajar dan bekerja kelompok, 

keterampilan, penanaman, dan penyempurnaan sikap (Efendi, 2009: 24-26). 

2.4.6 Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus D 

Menurut buku Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Inklusif (2005: 7) 

prinsip pembelajaran perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara efekti dan efisien. Prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak berkebutuhan 

khusus, secara umum sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku 

bagi anak pada umumnya. Akan tetapi karena siswa yang diajar adalah anak 

berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan khusus baik fisik, intelektual, 

sosial, maupun emosi, maka selain menggunakan prinsip-prinsip umum 

pembelajaran juga harus mengimplementasikan prinsipi-prinsip khusus sesuai 

dengan kelainan anak. 

Prinsip-prinsip umum pembelajaran tersebut antara lain, meliputi: (a) 

prinsip motivasi, (b) prinsip latar/koteks, (c) prinsip keterarahan, (d) prinsip 

hubungan sosial, (e) prinsip belajar sambil bekerja, (f) prinsip individualisasi, (g) 

prinsip menemukan, (h) prinsip pemecahan masalah. Sedangkan prinsip-prinsip 

khusus pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus D tidak lepas dari tiga 

bentuk pelayanan, yaitu: (1) pelayanan medik, (2) pelayanan pendidikan, dan (3) 

pelayanan sosial, yang pada dasarnya tidak dapat lepas dengan prinsip habilitasi 

dan rehabilitasi.  

2.4.7 Pembelajaran Musik Bagi Anak Berkebutuhan Khusus D 

Pembelajaran musik merupakan sebuah bentuk kegiatan belajar mengajar 

yang melibatkan beberapa komponen, dimana komponen yang satu dan lainnya 



 

48 
 

 

saling berkaitan. Pembelajaran musik meliputi teori dan praktek. Pembelajaran 

musik biasanya dilakukan melalui kegiatan bermusik atau praktek musik.  

Pembelajaran musik meliputi kegiatan menyanyi, mendengarkan, dan 

memainkan musik. Dalam proses pembelajaran musik, anak berkebutuhan khusus 

D tidak lepas dari arahan guru. Hal itu dikarenakan adanya kelainan khusus dari 

segi fisik-motorik anak yang juga mempengaruhi intelegensi maupun sosial 

emosinal anak. Untuk materi musik yang diberikan, guru juga harus 

menyesuaikan dengan kelainan anak. Guru sangat diharapkan menjadi fasilitator 

yang dapat memotivasi anak dalam pengembangan musikal dan kreatifitas anak.  

Dalam proses pembelajaran musik, ada beberapa komponen yang 

memegang peranan penting, yaitu: tujuan pembelajaran, siswa, guru, metode 

penyajian yang tepat, media, dan materi yang disampaikan, dan sarana penunjang 

(Jamalus, 1981: 28 ). Akan tetapi, karena siswanya adalah anak berkebutuhan 

khusus D yang mengalami kelainan khusus baik intelegensi, fisik-motorik, sosial, 

maupun emosional, maka pada saat proses pembelajaran, guru menggunakan 

metode atau strategi khusus. 

Strategi yang biasa diterapkan bagi anak tunadaksa yaitu melalui 

pengorganisasian tempat pendidikan, sebagai berikut: (1) pendidikan integrasi 

(terpadu), (2) pendidikan segresi (terpisah), (3) penataan lingkungan belajar 

(http://blog.uin-malang.ac.id/ansur/2011/06/14/strategi-pembelajaran-bagi-anak-

berkebutuhan-khusus/). Sedangkan untuk metode pembelajaran yang umumnya 

digunakan oleh guru anak berkebutuhan khusus antara lain: (1) communication, 

(2) task analysis, (3) direct instruction, dan (4) prompts 
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(http://nayyanrises.wordpress.com/materiku-2/paper/137-2/). Communication 

adalah dimana siswa dalam belajar tidak akan lepas dari komunikasi baik siswa 

antar siswa, siswa dengan fasilitas belajar, ataupun dengan guru. Metode task 

analysis adalah prosedur dimana tugas-tugas dipecah kedalam rangkaian 

komponen-komponen langkah atau bagian kecil satu tujuan akhir atau sasaran. 

Sedangkan direct instruction adalah metode pengajaran yang menggunakan 

pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat, dalam instruksi 

atau perintah. Prompt adalah setiap bantuan yang diberikan pada anak untuk 

menghasilkan respon yang benar yang memberikan anak informasi tambahan atau 

bantuan untuk menjalankan instruksi.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran musik bagi anak berkebutuhan 

khusus D adalah bentuk kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa dalam 

hal ini anak berkebutuhan khusus D, dalam kegiatan bermusik baik itu menyanyi, 

mendengarkan, dan memainkan musik  dimana guru harus memperhatikan metode 

dan strategi khusus sesuai dengan kelainan anak untuk pengembangan musikal 

dan kreatifitas anak dalam musik 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Masalah pada penelitian ini difokuskan pada proses pembelajaran musik di 

kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC Semarang 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa aspek yang dikaji dalam 

masalah ini mengenai pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak 

berkebutuhan khusus D, faktor- faktor yang mempengaruhi pembelajaran, baik itu 

faktor pendukung maupun faktor penghambat, dimana aspek –aspek tersebut 

bersifat kualitatif. Berdasarkan sifat dari rumusan masalah yang bersifat 

penjabaran sesuai dengan keadaan empiris, oleh karena itu pendekatan penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif.  

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000: 3) mendeskripsikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka (Moleong, 2000: 6). Menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2000: 3) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.  

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan pada metode 
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kualitatif, mengadakan menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki 

seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya 

bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: 

peneliti dan subjek penelitiannya (Moleong, 2002: 27). 

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta 

menguraikan keadaan dan fenomena, dalam hal ini adalah pembelajaran musik di 

kelas musik prestasi di YPAC Semarang dengan obyek penelitiannya adalah anak 

berkebutuhan khusus bagian D yang ada di YPAC Semarang. 

3.2 Latar, Sasaran, dan Waktu Penelitian 

Latar penelitian pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak 

berkebutuhan khusus bagian D ini adalah di YPAC (Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat) yang beralamat di Jl. KH. A. Dahlan No. 4 Semarang. Penetapan Lokasi 

penelitian ini dengan alasan, YPAC Semarang merupakan salah satu organisasi 

sosial yang terdapat program pendidikan luar biasa dimana telah menerapkan 

musik sebagai media terapi maupun sarana media pembelajaran bagi anak 

berkebutuhan khusus.  

Sasaran penelitian ini yaitu pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi 

anak berkebutuhan khusus D dan faktor- faktor yang mempengaruhi pada proses 

pembelajaran. Sedangkan waktu penelitian selama 2 minggu, mulai tanggal 15 

September 2012 sampai dengan 30 September 2012. Pengamatan di kelas musik 

prestasi sendiri dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan.  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2010: 62). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagi sumber dan berbagai cara. Dilihat dari setting, data dapat dikumpulkan 

pada setting alamiah (natural setting). Dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke 

pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010: 62). Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, 

wawancara dengan informan yang kemudian dirangkum dalam bentuk naratif. 

Data untuk penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Menurut Lofland dan 

Lofland dalam (Moleong, 2000: 112), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain- lain. Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2006: 

309) mengatakan bahwa pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

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

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 
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3.3.1 Observasi (Pengamatan) 

Menurut Marshall (Sugiyono, 2010:64), melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Menurut Syaodih (2009: 220), 

dijelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Sedangkan menurut Faisal (Sugiyono, 2010: 64) 

klasifikasi observasi dibagi menjadi tiga, observasi berpartisipasi, observasi terus 

terang dan tersamar, dan observasi tak berstruktur. 

3.3.1.1 Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Data yang 

diperoleh dengan observasi partisipan, akan lebih lengkap, tajam dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari perilaku yang nampak. Pengamatan berperan 

serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam 

situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan (Moleong, 

2000: 117).  

3.3.1.2 Observasi terus terang atau tersamar 

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data, menyatakan terus terang 

kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka 

yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.  
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3.3.1.3 Obervasi tak berstruktur 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Observasi tak berstruktur 

digunakan, jika fokus penelitian belum jelas. 

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan 

obervasi partisipan, karena terlibat langsung dalam kelas dan kegiatan yang 

dilakukan sumber untuk memperoleh data dengan berpatisipasi sebagai peraga 

dalam proses pembelajaran musik prestasi. Alat yang digunakan dalam observasi 

adalah pedoman observasi. Sasaran observasi adalah letak lokasi, sarana dan 

prasarana, jumlah pengajar dan siswa, dan pelaksanaan pembelajaran. 

3.3.2  Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam (Sugiyono, 2010: 72).  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2000: 135). Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan 

konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, 

aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, keterlibatan, dan memastikan dan 

mengecek informasi yang diperoleh melalui hubungan tatap muka serta memberi 

data yang meliputi ruang lingkup atau jangkauan yang luas.  
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Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara 

bebas terpimpin, dimaksudkan agar para informan bebas mengemukakan 

pendapatnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara bebas 

terpimpin dilakukan dengan cara  berhadapan langsung dengan informan dengan 

menggunakan pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.  

Peneliti juga  menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara 

semiterstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

(Moleong, 2000:138). Wawancara semiterstruktur  termasuk dalam kategori in 

depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan 

cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara 

lebih bebas (Sugiyono, 2010: 73). 

Alat yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara. 

Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah : kepala yayasan YPAC 

Semarang, guru musik di kelas musik prestasi, dan anak berkebutuhan khusus D. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku atau peristiwa 

yang terjadi  pada masa silam. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2006: 82).  

Menurut Moleong (2000: 161) dokumen adalah bahan tertulis atau film lain 

dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. 

Dokumentasi digunakan untuk memperluas penelitian, melengkapi data yang 
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belum dikemukakan oleh informan dengan alasan-alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Alat yang digunakan dalam dokumentasi adalah pedoman dokumentasi. 

Dalam penelitian ini yang didokumentasikan adalah data struktur organisasi 

YPAC, data tenaga pegajar dan staf karyawan, data siswa anak berkebutuhan 

khusus di YPAC, data prestasi siswa, denah YPAC, sarana prasarana dan proses 

pembelajaran. 

3.4  Analisis Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 89). 

Menurut Moleong (2000: 103) analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskanhipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Sugiyono (2010: 89), menyatakan bahwa 

analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pula hubungan tertentu atau 

menjadi hipotesis. 

Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dari mengumpulkan data 

yang tersebar di lapangan, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari 
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wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data melalui tiga langkah yaitu: reduksi, 

penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.  

3.4.1  Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2010: 93). 

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

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu  (Sugiyono, 2010 : 92). Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  

Reduksi dalam penelitian ini dilakukan sejak penetapan pokok 

permasalahan, rumusan masalah, dan pada saat teknik pengumpulan data. Data 

dari hasil teknik pengumpulan, masih dalam bentuk uraian panjang. Data hasil 

pengumpulan itu, perlu direduksi sesuai konteks dan pokok bahasannya agar 

mudah dan jelas untuk dipahami sehingga membantu peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

3.4.2  Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2010: 95). Bentuk penyajian yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
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naratif (Sugiyono, 2010: 95). Penyajian data bertujuan untuk memudahkan 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3.4.3  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif  yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2010: 99).  

Kesimpulan diambil berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data yang sesuai dengan pembahasan dan pembatasan masalah, 

sudah direduksi dan diklasifikasikan secara sistematis. Kesimpulan ini bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan dan 

memperoleh data yang baru. 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

Sumber: Analisis Data Kualitatif Miles & Huberrman (dalam Sugiyono, 2010: 92) 
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3.5  Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, keabsahan data merupakan konsep penting untuk 

menguji validitas dan reabilitas data. Untuk menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan.  Sumaryanto (2007 : 113), menjelaskan  bahwa 

terdapat 7 teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memastikan derajad 

kepercayaan dari data kualitatif yang diperoleh, yaitu : 

3.5.1 Perpanjangan keikutsertaan (prolonged engagement) berarti berada di 

lokasi dimana penelitian dilaksanakan sedemikian lamanya untuk 

membangun kepercayaan dengan pemeranserta, mengalami berbagai jenis 

keluasan dan untuk mengatasi gangguan karena kehadiran peneliti di 

lokasi. 

3.5.2 Ketekunan pengamatan (persistent observation) adalah teknik untuk 

memastikan kedalaman pengalaman dan pemahaman sebagai tambahan 

pada cakupan yang cukup luas disarankan melalui perpanjangan 

keikutsertaan untuk lebih tekun. Peneliti harus menjajaki rincian fenomena 

dalam studi sehingga ke tingkatan yang cukup dalam bahwa ia dapat 

memutuskan apa yang penting dan apa yang tidak relevan dan 

memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan saja. 

3.5.3 Triangulasi berarti verifikasi penemuan melalui informasi dari berbagai 

sumber, menggunakan multi-metode dalam pengumpulan data dan sering 

juga oleh beberapa peneliti. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data.  
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3.5.4 Pemeriksaan sejawat (peer debriefing) memasukkan pertemuan antara 

peneliti dengan rekan-rekan yang tertarik (mereka yang suka mengajukan 

pertanyaan menyelidik tetapi tidak berperanserta pada latar penelitian 

dimana penelitian diadakan) dimana rekan itu dapat menanyakan metode, 

kesimpulan yang muncul, bias, dan sebagainya yang dialami peneliti. 

Teknik ini dimaksudkan untuk membuat agar peneliti jujur dengan jalan 

mengikutsertakan orang lain secara independen menunjukkan implikasi 

tentang apa yang dikerjakannya. 

3.5.5 Analisis kasus negatif adalah prosedur analitik yang berarti untuk 

memperluas kesimpulan sampai hal itu menjadi “dapat dipertimbangkan 

dari segi seluruh kasus tanpa kecuali”. Prosesnya mengikutsertakan 

pengembangan hipotesis yang didasarkan pada pekerjaan lapangan secara 

ekstensif dan kemudian mencari kasus-kasus atau contoh-contoh dalam 

lokasi penelitian yang mempertentangkan kesimpulan yang disajikan oleh 

hipotesis. Jika tidak ada kontradiksi antara kasus yang ditemui sesudah 

pencarian secara ekstensif, hipotesis kerja dipandang lebih dapat dipercaya 

karena tidak ada bukti yang diperoleh untuk menentangnya. 

3.5.6 Pengecekan kecukupan referensi (referencial adequacy checks) 

memasukkan arsip beberapa data yang dikumpulkan selama penelitian 

untuk kemudian digunakan sebagai bahan referensi melawan kesimpulan 

yang didasarkan pada analisis (tanpa arsip) data dapat diperiksa 

kecukupannya. 
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3.5.7 Pengecekan anggota (member checking) merupakan derajad kepercayaan 

terpenting. Pada proses ini data yang dicatat, penafsiran dan laporan 

penelitan diperiksa (review) oleh anggota-anggota atau pemeranserta yang 

memberikan data itu. 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi, kecukupan referensi dan 

perpanjangan keikutsertaan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperlauan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1996 : 178).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis YPAC Semarang 

 

Foto. 4.1 Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang berlokasi di kota Semarang dan 

Kawasan Simpang Lima, tepatnya di Jl KHA Dahlan nomor 4 Semarang, 

Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah. 

Letaknya sangat strategis, karena berada di jantung kota Semarang dan dapat 

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

kawasan Simpang Lima tepatnya sebelah timur Mall Ciputra, sehingga 

transportasi umum cukup mudah ditemukan.  

YPAC Semarang sebelah barat berbatasan dengan Mall Ciputra, sebelah 

utara berbatasan dengan Jl. Anggrek,  sebelah timur berbatasan dengan Hotel 
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Resident dan sebelah selatan berbatasan dengan Jl. KH. Ahmad Dahlan. 

Meskipun YPAC Semarang dekat dengan riuhnya kota Semarang, namun suasana 

belajar tetap berjalan dengan lancar. Suasana lingkungan di sekitar YPAC juga 

terlihat asri dan rindang karena pohon-pohon yang cukup tertata rapi.  

4.1.2 Sejarah YPAC Semarang 

Berdasarkan hasil dokumentasi, YPAC Semarang adalah Organisasi 

"Nirlaba" didirikan pada tanggal 19 April 1954 oleh Ibu Milono (istri Residen 

Semarang) atas prakarsa Prof. Dr.dr.Soeharso. Konsep dasar Pendirian YPAC 

karena pada waktu itu terjadi wabah poliomyelitis yang mengenai anak-anak yang 

mengakibatkan cacat tubuh. Kelompok masyarakat telah menyikapi secara positif 

dengan kepedulian sosial yang tinggi disertai keikhlasan dalam penanganan secara 

terpadu dengan membentuk suatu Yayasan Nirlaba yaitu YPAC di Semarang, 

yang merupakan salah satu cabang dari 16 cabang YPAC seluruh Indonesia.  

Atas prakarsa dr. Soeharso bahwa untuk membantu serta membina 

kesejahteraan anak dengan kecacatan, perlu didirikan Jajasan Pemeliharaan Anak 

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

Ny. Djohan Soeharso, Ny. Sempoe Soendaroe dan dr. Soeharso dihadapan notaris 

Goesti Djohan, mendirikan JPAT yang berkedudukan di kota Surakarta pada 

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

beberapa daerah. 

Dalam 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 No 
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69 tertanggal 18 Nopember 1983 yang menyatakan Yayasan ini yang semula 

bernama JPAT dengan pusatnya berkedudukan di Surakarta, dirubah bernama 

YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) yang pusatnya berkedudukan di lbu 

kota 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 UU RI 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 tanggal 29 Juni 

2002. Pernyataan keputusannya dimuat dalam akte nomor 8 tertanggal 16 Agustus 

2002 yang menyatakan dibentuknya YPAC di daerah-daerah. Sehingga YPAC di 

daerah-daerah tidak lagi sebagai cabang tetapi menjadi yayasan tersendiri, otonom 

dan berbadan hukum, termasuk YPAC Semarang.  

Dengan adanya UU RI nomor 16 tahun 2001 dan berdasarkan akte nomor 8 

tertanggal 16 Agustus 2002, maka YPAC yang berkedudukan di lbu Kota 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. 

Penandatanganan berdirinya YPAC Semarang dikuasakan kepada Ny. Bray Siti 

Handayu Pranowo, yang pada saat itu menjabat Ketua YPAC Cabang Semarang 
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dihadapan notaris Milly Karmila Sareal, SH di Jakarta dengan akte nomor 18 

tertanggal 30 April 2003. 

Pada awal berdirinya, YPAC menempati sebagian dari ruang anak-anak 

RSUP (RS. 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 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. Lokasi Gedung 

berada di Jalan Seroja No. 4 (sekarang bernama Jalan KH. A. Dahlan), yang 

didirikan diatas tanah seluas 5668 m2. Selanjutnya pelayanan terhadap anak polio 

ditingkatkan, selain fisioterapi juga membuka asrama, Taman Kanak-Kanak Luar 

Biasa dan Sekolah Luar 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 
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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. 

Keadaan yang demikian menyedihkan, membuat pengurus 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.  

Pada tahun 1974 Walikotamadya 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 No. 4, meskipun Bapak Walikota berjanji akan membuatkan gedung baru 

di Sampangan, mengingat: (1) Tempatnya strategis, mudah dijangkau dengan 

kendaraan umum; (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 No. 

4 , dengan syarat: (1) Pengurus harus secepatnya membangun bagian depan 

gedung YPAC yang disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya (paling lama 2 

tahun); (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 
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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. 

Berikut nama-nama ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 

Semarang yang pernah menjabat sebagai ketua, antara lain: 

No. Nama Tahun Menjabat 

1. Ibu Milono 19 April 1954 - 9 Juli 1955 

2. lbu G. Judonegoro 10 Juli 1955 - 28 Juli 1956 

3. lbu Achmad Dipodilogo 29 Juli 1956 - 14 Mei 1962 

4. lbu Soemarsono 15 Mei 1962 - 14 Mei 1964 

5. lbu Radjiwan 15 Mei 1964 - 1 Agustus 1969 

6. lbu S. Soebagio 2 Agustus 1969 - 14 Desember 1977 

7. lbu Soerarjo Darsono 15 Desember 1977 - 30 Desember 1989 

8. lbu Boedhi Darmojo  1 Januari 1990 - 10 Juli 1996) 

9. lbu Soerarjo Darsono  11 Juli 1996 - 10 luli 2000 

10. lbu Pranowo  11 Juli 2000 – sekarang 

Tabel 1 : Daftar Nama Ketua YPAC Semarang 

(Sumber: Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang Tahun 2012) 
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4.1.3 Kondisi Fisik 

YPAC Semarang didirikan di atas tanah seluas 5.668 m2 dan luas bangunan  

2750 m2. Tata letak ruang maupun bangunan tertata rapi dan bersih. YPAC 

Semarang terdiri dari 6 buah gedung pokok yaitu gedung SLB seluas 1030 m2, 

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

seluas1068 m2, gedung asrama putra dan putri dengan luas 483 m2, gedung 

pendidikan keterampilan 210 m2, gedung “Bina Mandiri 130,5 m2, dan pos satpam 

seluas 4 m2. Selain beberapa gedung, YPAC Semarang juga membangun ko lam 

renang terapi dengan dua kamar ganti seluas 40 m2 dan taman dengan menara air 

dengan reservoir di samping kolam renang.  

 

Foto. 4.2 Kolam Renang YPAC Semarang 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

Bangunan di YPAC Semarang, banyak yang sudah mengalami renovasi, 

seperti ruang kelas di gedung SLB dan tempat terapi musik. YPAC Semarang 

juga baru saja menyelesaikan pembangunan gedung baru yaitu perpustakaan pada 
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tahun 2012 ini. YPAC Semarang termasuk yayasan yang lengkap karena hampir 

keseluruhan bangunan telah melengkapi kebutuhan anak didik, anak rawat 

maupun pegawai YPAC Semarang. Ruang untuk pembelajaran musik prestasi 

juga sangat diperhatikan, ada ruangan khusus  yaitu ruang kesenian yang terletak 

di lantai dua gedung SLB. D/D1 YPAC Semarang.  

4.1.4 Sarana dan Prasarana di YPAC Semarang 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang memiliki sarana dan prasarana 

yang menunjang anak berkebutuhan khusus D maupun C untuk melakukan 

rehabilitasi-rehabilitasi dan pegawainya untuk bekerja. Sarana prasana di YPAC 

Semarang antara lain: 

1) Untuk Pegawai YPAC ada 3 ruang yaitu: 

(1) Ruang Pengurus  = 1 Unit 

(2) Ruang TU  = 1 Unit 

(3) Ruang Tamu = 1 Unit 

2) Ruang Terapi ada 4 ruang yaitu: 

(1) Terapi Musik = 1 Unit 

(2) Terapi Wicara = 1 Unit 

(3) Terapi Okupasi = 1 Unit 

(4) Fisioterapi = 1 Unit 

Di dalam ruang Fisioterapi juga dilengkapi 1 ruang psikolog dan 1 ruang 

poliklinik. 

3) Ruang Sekolah SLB. D/D1 YPAC Semarang terdiri dari beberapa ruang 

yaitu: 
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(1) Ruang Kepala Sekolah = 1 Unit 

(2) Ruang Guru = 1 Unit 

(3) Ruang Tata Usaha = 1 Unit 

(4) Ruang Kelas = 12 Unit 

(5) Perpustakaan = 1 Unit 

(6) Ruang Keterampilan (Prevokasional) = 1 Unit 

(7) Ruang Kesenian = 1 Unit 

(8) Bina Mandiri = 1 Unit 

(9) Lapangan Upacara dan Olahraga = 1 Unit 

(10) Kolam Renang = 1 Unit 

(11) Ruang Komputer = 1 Unit 

(12) Mushola = 1 Unit 

(13) Taman Bermain = 1 Unit 

(14) Kamar Mandi / WC Guru = 1 Unit 

(15) Kamar Mandi / WC Siswa = 1 Unit 

(16) Cafetaria = 1 Unit 

(17) Ruang tunggu = 1 Unit 

(18) Tempat parkir = 2 Unit 

(19) Gudang = 1 Unit 

4) Asrama untuk anak rawat: 

(1) Asrama Putra = 1 Unit   

(2) Asrama Putri = 1 Unit 

(3) Kamar Sulastri = 1 Unit 
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(4) Kamar Tumantri = 1 Unit 

(5) Kamar Sungadi = 1 Unit 

(6) Dapur = 1 Unit 

(7) Pantry = 1 Unit 

5) Ruang Kegiatan Anak atau Ruang Pertemuan “Wisma Bhakti” = 1 Unit  

YPAC Semarang juga di lengkapi dengan beberapa perlengkapan, meliputi 

perlengkapan di ruang kantor, perlengkapan di masing-masing tempat terapi, 

perlengkapan alat keterampilan, perlengkapan sekolah SLB. D/D1, perlengkapan 

kesenian SLB. D/D1, perlengkapan olahraga, perlengkapan bagian pramuka, 

perlengkapan Bina Mandiri, perlengkapan provokasional, perlengkapan asrama, 

perlengkapan dapur, dan perlengkapan kebersihan. Data perlengkapan terlampir. 

4.1.5 Visi Misi YPAC Semarang 

YPAC Semarang didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu di bidang sosial 

dan kemanusiaan, terutama dalam upaya ke arah tercapainya kesejahteraan anak 

dengan kecacatan pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Visi dari YPAC Semarang adalah sebagai berikut: (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; (4) Anak adalah sosok yang rentan 

terhadap kecacatan, oleh karena itu perlu dicegah secara dini dan dibina 

kesejahteraannya.  
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Sedangkan misi dari 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; (3) Anak 

dengan kecacatan harus mendapatkan equalisasi baik dalam kebutuhan dasar 

maupun kebutuhan khusus. 

4.1.6 Bidang Pelayanan YPAC Semarang 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat sebagai organisasi sosial yang bergerak di 

bidang pelayanan rehabilitasi anak berkebutuhan khusus mencakup: 

4.1.6.1  Rehabilitasi Medis 

Bidang pelayanan rehabilitasi medis YPAC Semarang terdiri dari: (1) 

poliklinik yang dibuka setiap hari Selasa dan Jumat, sedangkan pemeriksaan 

dilakukan oleh dokter dan psikolog; (2) fisioterapi meliputi terapi wicara, terapi 

okupasi dan terapi musik yang pelayanannya dibuka setiap hari Senin sampai 

Jumat. 

4.1.6.2  Rehabilitasi Pendidikan 

Bidang pelayanan rehabilitasi pendidikan YPAC Semarang meliputi: (1) 

SLB. D/D1 yang terdiri dari kelas Observasi, TK LB, SD. LB, SLTP. LB dan 

SMU. LB; (2) SLB. C/C1 yang terdiri dari SD. LB, SLTP. LB dan SMU. LB; (3) 

pendidikan keterampilan untuk murid SLB. D/D1 dan SLB. C/C1.  
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4.1.6.3  Rehabilitasi Sosial 

Bidang pelayanan rehabilitasi sosial YPAC Semarang meliputi; (1) Asrama 

kapasitas 25 anak; (2) bina mandiri yang menangani anak mampu latih.  

4.1.6.4  Rehabilitasi Prevokasional 

Bidang pelayanan rehabilitasi prevakasional YPAC Semarang yaitu unit 

karya untuk menangani keterampilan anak yang telah menyelesaikan SMU. LB. 

4.1.7 Sekolah Luar Biasa (SLB) di YPAC Semarang 

Menurut Soetardi (buku Pelayanan YPAC Semarang, 2004: 64), “luar 

biasa” adalah suatu perkembangan dan perubahan yang lebih cepat atau lambat, 

disebabkan karena faktor luar, yaitu faktor lingkungan atau faktor-faktor anak itu 

sendiri. Sehingga perkembangan dan pertumbuhannya berbeda dengan apa yang 

disebut perkembangan dan pertumbuhan normal. Cepat lambatnya perkembangan 

pertumbuhan banyak variasi tingkatnya, demikian pula faktor penyebabnya.  

Anak Luar Biasa atau lebih sering disebut dengan Anak Berkebutuhan 

Khusus untuk sekarang ini, pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama dengan 

anak-anak normal pada umumnya, dalam arti luas, salah satunya adalah 

pendidikan. Menurut Soetardi (buku Pelayanan YPAC Semarang, 2004: 65) 

pendidikan bagi anak luar biasa (anak berkebutuhan khusus)  bertujuan untuk 

membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau  mental agar 

mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi, 

maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 
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kemampuan dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam 

dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.  

Sesuai dengan teori yang ada, anak yang termasuk dalam kategori “luar 

biasa” atau disebut dengan anak berkebutuhan khusus, akan memerlukan waktu 

yang berbeda-beda untuk setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangannya 

dibandingkan dengan anak normal. Dengan banyaknya jenis kelainan, maka 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak dilakukan secara bersama-sama. 

YPAC Semarang mendirikan 2 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berstatus 

swasta, yaitu SLB. D/D1 dan SLB. C/C1. SLB. D adalah Sekolah Luar Biasa yang 

menangani anak-anak tunadaksa atau cacat fisik yang memiliki tingkat 

kecerdasannya rata-rata sama dengan anak normal. Sedangkan SLB D1 adalah 

Sekolah Luar Biasa yang melayani anak-anak tunadaksa 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 tunagrahita atau kelainan mental. SLB. C adalah Sekolah Luar Biasa yang 

melayani anak-anak tunaghrahita 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 tunagrahita 

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 
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berkesinambungan, karena sangat terbatas kemampuan intelektualnya. YP AC 

Semarang membuka beberapa terapi untuk membantu menangani anak SLB. C1.  

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. 

Kurikulum yang digunakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) D.D1 setara 

dengan kurikulum sekolah pada umumnya, yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan). Untuk bidang studi yang diajarkan juga hampir sama, hanya 

saja dibedakan mengenai materi pelajarannya. Materi pelajaran yang diberikan 

untuk SLB. D/D1 lebih mudah dari sekolah umum, karena mengingat 

keterbatasan yang dimiliki siswa, yaitu Anak Berkebutuhan Khusus bagian D. 

Selain bidang studi, komponen kurikulum SLB. D/D1 lainnya adalah adanya 

program khusus dan pengembangan diri. Program khusus terdiri dari kegiatan 

terapi, bina gerak dan bina mandiri, sedangkan pengembangan diri terdiri dari 

kegiatan layanan bimbingan konseling, kegiatan pramuka, kegiatan olah raga, 

kegiatan kesenian, kegiatan kerohanian., kidsmart dan komputer.  

Bidang studi untuk Seni Budaya di SLB. D/D1 YPAC Semarang dibagi 

menjadi empat, meliputi: (1) seni drama, (2) seni tari, (3), seni musik 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 
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masing-masing guru kelas. Menurut keterangan Ibu Kartikawaty 42 tahun 

(wawancara 15 September 2012), selaku guru kelas VI SLB. D/D1, bahwa tujuan 

akhir dari pendidikan SLB. D dan SLB. D1 berbeda, tujuan akhir dari sekolah 

SLB D adalah kemandirian, sedangkan sekolah SLB. D1 untuk sosialisasi.  

SLB. D/D1 juga membuka kelas untuk bidang keahlian salah satunya adalah 

kelas musik prestasi. Kelas musik prestasi merupakan salah satu pendidikan 

keterampilan dari program kegiatan Pengembangan Diri di SLB. D/D1. Kelas 

musik prestasi menangani siswa-siswi dari SLB. D/D1 dari jenjang SD.LB D/D1 

sampai SMU.LB D.D1 yang mempunyai bakat lebih di bidang musik. Bakat 

mereka akan diasah secara intensif di kelas musik prestasi. Jumlah siswa yang 

diajar di kelas musik prestasi tidak banyak, karena mereka adalah siswa pilihan 

yang dirasa memiliki bakat lebih di bidang musik dan mampu dilatih secara 

intensif. Kelas musik prestasi bisa juga dikatakan sebagai salah satu bentuk 

pendidikan keterampilan atau kegiatan ekstrakurikuler.  

4.1.8 Jumlah Pegawai, Kondisi Guru SLB. D/D1 dan Kondisi Anak 

Berkebutuhan Khusus D 

Jumlah pegawai di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang 

keseluruhan berjumlah 91 orang. Pegawai YPAC terbagi menjadi beberapa bagian  

meliputi, Unit Tata Usaha yayasan atau kantor, Unit Rehabilitasi Medis, Unit 

Rehabilitasi Pendidikan, Unit Rehabilitasi Pravokasional, Unit Rehabilitasi Sosial 

dan Rumah Tangga, Unit Usaha, keamanan. Jumlah pegawai untuk Unit Tata 

Usaha yayasan atau kantor berjumlah 5 orang, Unit Rehabilitasi Medis berjumlah 

18 orang, Unit Rehabilitasi Pendidikan SLB. D/D1 dan SLB. C/C1 sebanyak 57 
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orang, Unit Rehabilitasi Pravokasional berjumlah 5 orang, Unit Rehabilitasi 

Sosial dan Rumah Tangga berjumlah 9 orang, Unit Usaha 6 orang dan keamanan 

berjumlah 1 orang. Pegawai YPAC Semarang dari Unit Rehabilitasi Pendidikan, 

sebanyak 32 orang merupakan pegawai dari Dinas Pendidikan Kota Semarang.  

Sesuai dengan Keputusan Kepala Sekolah SLB. D/D1 YPAC Semarang 

Nomor  :855 /Pend SLB/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.  
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Berikut ini Struktrur Pengurus YPAC Semarang: 

 
Bagan 1. Struktur Pengurus YPAC Semarang 

Sumber: Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang, 2012  
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Berikut Struktur Organisasi Sekolah SLB D/D1: 

Tenaga Ahli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Struktur Organisasi SLB D/D1 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

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. Kinerja guru di sekolah 

sangat baik, mereka mampu bekerja sama demi kelancaran pembelajaran di 

sekolah. Kepala sekolah menerapakan prinsip pada para guru, bahwa di sekolah 

SLB. D/D1 guru harus bisa memahami anak, bukan anak yang memahami guru.  

SMP. LB 

D/D1 

SD. LB 

D/D1 

SMU. LB 

D/D1 

TK. LB 

D/D1 

Bina Diri  

Bina Gerak 

Keterampilan 

Tata Usaha 

Suratman 

Kepala Sekolah 

Prayitno 

Komite Sekolah 

Drs. Subkhan M.Pd 

Wakil Kepsek 

Urusan 

Kesiswaan 

Wistoro, S.Pd 

Urusan 

Kurikulum 

Yudianti, S.Pd 

Urusan 

Humas  

Suwarni, 

S.Pd 

Urusan 

SarPras 

Dra. Endang Y 

Ur. Wirausaha 

Sri Wandan 

Arum, S.Pd 
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Guru Mata Pelajaran Seni Musik (seni suara) di SLB. D/D1 adalah Bapak 

Handaryatno, akan tetapi beliau sudah purna tugas per 1 September, dan sekarang 

digantikan sementara oleh Ibu Yudianti, S.Pd. Beliau juga yang menjadi 

pembimbing di kelas musik prestasi.  

Berdasarkan data dari YPAC, jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Bagian D 

pada tahun 2012 berjumlah 71 anak. Keseluruhan jumlah ABK D merupakan 

siswa SLB. D/D1. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus D di YPAC Semarang 

dibagi menjadi 2, yaitu: (1) ABK D (anak tunadaksa) yang memiliki tingkat 

kecerdasan rata-rata sama dengan anak normal; (2) ABK D1 (anak tunadaksa) 

yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata di bawah anak-anak normal, sehingga 

butuh pelayanan khusus. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus D YPAC Semarang 

yang termasuk ABK D berjumlah 15 anak, sedangkan ABK D1 berjumlah 56 

anak. Data pegawai, guru SLB. D/D1 dan Anak Berkebutuhan Khusus D 

terlampir. 

4.1.9 Prestasi Yang Pernah Diraih 

YPAC Semarang memiliki prestasi yang cukup banyak di bidang akademik 

maupun non akademik. Di balik keterbatasan yang dimiliki oleh anak didiknya, 

YPAC memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Berikut daftar prestasi anak 

didik YPAC Semarang: 
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Tabel 2. Daftar Prestasi Anak Didik YPAC Semarang 

No Nama Nama Lomba Prestasi 

1. Gigih Prakoso 

Bambang 

Bowo 

Meronce mote dengan kaki (Tunadaksa) 

Hafal 250 lagu  ( Tuna grahita ) 

Menggambar 2 gambar berbeda dengan 

2 tangan (tuna grahita) 

MURI 

Tingkat 

Nasional 

2. Esai Titis 

Kusumawardana 

Olimpiade Sains Juara I Tingkat 

Propinsi 

3. One Yani 

Purnama 

Tenis Meja Juara II ingkat 

Nasional 

(SOINA ) 

4. Nur Asiya 

Dyah.K 

Renang Juara III 

Tingkat 

Nasional 

(SOINA) 

5. IKA Tenis meja Juara I Tingkat 

nasional 

6. The Geral V.C                                         

Daniel (alumni ) 

Renang Juara I Tingkat 

Nasional 

(SOINA) 

7. Dicky Ganda 

Mahata 

Lomba Porseni : Seni Lukis Juara I Tingkat 

Kota 

Semarang 

8. Ahmad Fawaz Lomba Porseni : Menyanyi Solo Juara I Tingkat 

Kota 

Semarang 

9. Desita Dina 

Avianti 

Lomba Poseni : Cipta dan Baca puisi Juara I Tingkat 

Kota 

Semarang 

10. Benidectus 

Febriyanto 

Lomba Porseni : Kursi Roda Juara I Tingkat 

Kota 

Semarang dan 

Juara Harapan 
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I Tingkat 

Provinsi 

11 Devita Dini 

Avianti 

Lomba Porseni : Kursi Roda Juara  I 

Tingkat Kota 

Semarang dan 

Juara Harapan 

I Tingkat 

Provinsi 

12  Lomba Penataan / Desain Stand : Bazar 

pameran, Demo sulaman pita; dalam 

rangka Peringatan Hipenca dan HKSN 

Jawa Tengah tahun 2009 

juara I 

Sumber: Tata Usaha Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang 

 

Foto. 4.3 Piala hasil prestasi yang diraih siswa SLB di YPAC Semarang 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

4.2 Proses Pembelajaran Musik di Kelas Musik Prestasi Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus D 

4.2.1 Proses Pembelajaran Menurut Komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Begitu pula untuk proses 
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pembelajaran musik di kelas musik prestasi, komponen pembelajaran mempunyai 

peranan penting demi tercapainya tujuan pembelajaran musik prestasi nantinya.  

4.2.1.1  Kurikulum 

Kurikulum di SLB. D/D1 dikembangkan berdasarkan pengembangan 

prinsip-prinsip sebagi berikut: 

1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya. 

2) Beragam dan Terpadu 

3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

4) Relevan dengan kebutuhan hidup 

5) Menyeluruh dan berkesinambungan 

6) Belajar sepanjang hayat 

7) Berbasis budaya dan karakter bangsa 

8) Seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

Di dalam struktur program kurikulum SLB. D/D1 disebutkan bahwa 

perbandingan bidang akademik dan pendidikan ketrampilan adalah 40% : 60% 

untuk tingkat SMP. LB dan 30% : 70% untuk SMA. LB. Sebagai mata pelajaran 

yang mendapat porsi cukup banyak dalam satu minggunya, ini menunjukkan 

bahwa pendidikan keterampilan dianggap memiliki peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun perlu diketahui bahwa tidak semudah membalik 

telapak tangan, individu ingin menggapai  tujuan tanpa didasari rasa  percaya diri.  

Pendidikan keterampilan yang diberikan salah satunya adalah kelas musik 

prestasi untuk bidang kesenian, ada juga pendidikan keterampilan yang lain 
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seperti menjahit, komputer, dan lain- lain. Sesuai dengan program kurikulum 

bahwa pendidikan akademik anak berkebutuhan khusus D lebih sedikit 

prosentasenya. Oleh karena itu SLB. D/D1 YPAC Semarang membuka kelas 

bidang keahlian (pengembangan diri) yang bertujuan untuk mengembangkan 

potensi sisa di  luar akademik seperti kelas musik prestasi.  

4.2.1.2  Tujuan 

Pembelajaran musik di kelas musik pretasi bagi anak berkebutuhan khusus 

D bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri pada anak 

berkebutuhan khusus D yaitu siswa SLB. Sekolah SLB. D/D1YPAC Semarang 

juga memiliki visi dan misi yang menjadi acuan para guru dalam pelaksanaan 

pendidikan,  visi misi tersebut juga yang menjadi acuan guru pada pembelajaran 

musik prestasi. 

Visi dari sekolah SLB. D/D1 adalah menuju kemandirian anak 

berkebutuhan khusus yang memiliki budi pekerti luhur, berprestasi, trampil, 

bertaqwa dan mandiri. Sedangkan misi dari SLB. D/D1 adalah menumbuhkan 

rasa percaya diri yang kuat, menambah ketaqwaan, melatih penguasaan teknologi, 

melaksanakan pembelajaran secara produktif, aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan serta meningkatkan keterampilan mengurus diri.  

Menurut keterangan Bapak Prayitno 52 tahun (wawancara 18 September 

2012), YPAC Semarang sebagai modal dasar dalam  mengembangkan  talenta 

kesenian siswa terutama bidang seni suara (musik dan atau menyanyi) dan 

selanjutnya dapat dijadikan bekal kelak hidup di masyarakat.  
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4.2.1.3  Subyek Belajar (Peserta Didik) 

Siswa yang diajar di kelas musik prestasi adalah siswa dari sekolah SLB. 

D/D1 yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus D. Siswa di kelas musik 

prestasi saat ini berjumlah 4 anak yaitu: 

1. M. Agri Galur Aji 

M. Agri Galur Aji termasuk anak berkebutuhan khusus D klasifikasi 

tunadaksa ganda sedang. Lahir di Semarang pada tanggal 31 Desember 2000 dan 

beragama Islam. Orang tua bernama Ruwaji dengan pekerjaan swasta. Alamat 

rumah di Jl. Nusa Indah 4 Ngaliyan. M Agri Galur Aji saat ini duduk di kelas VI 

SD.LB. D YPAC Semarang. M. Agri Galur Aji lebih berminat dan memiliki bakat 

untuk permainan keyboard di kelas musik prestasi.  

 

Foto. 4.4 Murid di kelas musik prestasi 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

2. Safira Millenia 

Safira Millenia termasuk anak berkebutuhan khusus D klasifikasi tunadaksa 

ganda (Cerebral Palsy) ringan. Lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 April 2000 

dan beragama islam. Orang tua bernama Aminudin Azis dengan pekerjaan 

wiraswasta. Alamat rumah di KS Tubun, gg. Suproyono 26. Safira Millenia saat 
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ini duduk di kelas VII SMP.LB. D YPAC Semarang. Safira Millenia lebih 

berpotensi ke arah menyanyi pada pembelajaran musik prestasi.  

 

Foto. 4.5 Murid di kelas musik prestasi 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

3. Ahmad Fawaz 

 

Foto. 4.6 Murid di kelas musik prestasi 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

Ahmad Fawaz termasuk anak berkebutuhan khusus D klasifikasi tunadaksa 

ganda (Cerebral Palsy) sedang. Lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1996 
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dan beragama Islam. Orang tua bernama Endang Mohtar dengan pekerjaan 

swasta. Alamat rumah di Kawung Raya 18. Ahmad Fawaz saat ini duduk di kelas 

VIII SMP.LB. D1 YPAC Semarang. Ahmad Fawaz memiliki bakat dan lebih 

memilih untuk menyanyi pada saat pembelajaran musik prestasi.  

4. Ari Satriya Pratama 

Ari Satriya Pratama termasuk anak berkebutuhan khusus D klasifikasi 

tunadaksa ganda (Cerebral Palsy) sedang. Lahir di Semarang pada tanggal 11 

Agustus 1998 dan beragama islam. Orang tua bernama Harwanto dengan 

pekerjaan swasta. Alamat rumah di Pedurungan. Ari Satriya Pratama saat ini 

duduk di kelas VIII SMP.LB. D1 YPAC Semarang. Ari Satr iya Pratama 

berpotensi ke arah menyanyi pada pembelajaran musik prestasi.  

 

Foto. 4.7 Murid di kelas musik prestasi 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

4.2.1.4 Pendidik (Guru) 

Proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi YPAC Semarang diajar 

oleh Ibu Yudianti, S.Pd. Beliau adalah lulusan S1 Sarjana Pendidikan Bimbingan 
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dan Konseling di IKIP Veteran Semarang. Sebelum melanjutkan sekolah di IKIP, 

beliau adalah lulusan SPGLB di SOLO. Jabatan Ibu Yudianti di SLB. D/D1 

sebagai wakepsek urusan kurikulum. Beliau bekerja di YPAC Semarang sejak 

tahun 1984, akan tetapi masih ditugaskan di Rehabilitasi Medik bagian Terapi 

Wicara. Pada tahun 1990, beliau dipindahkan di bagian Pendidikan SLB. D/D1. 

Ibu Yudianti merangkap sebagai guru kelas sekaligus pengajar di kelas VII 

SMP. LB D/D1. Beliau juga merangkap sebagai guru di kelas musik prestasi 

karena ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menggantikan pengajar sebelumnya 

yaitu Bapak Drs. Handaryatno HS. Ibu Yudianti memang bukan lulusan sarjana 

seni, akan tetapi beliau bisa untuk memainkan alat musik dan mengerti tentang 

seni musik walaupun tidak banyak. Beliau mengajar kelas musik prestasi 

berdasarkan pengalaman yang telah didapat sebelumnya.  

 

Foto. 4.8 Para Guru di kelas musik prestasi 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

Pada saat proses pembelajaran, terkadang Ibu Yudianti ditemani oleh Bapak 

Deddy Cahyono dan Bapak Wahyudi. Bapak Deddy Cahyono dan Bapak 

Wahyudi adalah pengajar di unit pravokasional. Bapak Deddy Cahyono dan 
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Bapak Wahyudi juga dulu siswa dari SLB. D YPAC Semarang, mereka adalah 

penderita polio yang mempunyai bakat di bidang musik. Selain menjadi pengajar 

di unit pravokasional, mereka juga menjadi guru musik untuk menemani Ibu 

Yudianti pada saat proses pembelajaran di kelas musik prestasi.  

4.2.1.5  Materi Pelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di kelas musik prestasi, materi 

yang diberikan saat pembelajaran bukan bersifat teori akan tetapi langsung pada 

praktek dan pemberian lagu model. Alasan guru tidak memberikan teori pada saat 

proses pembelajaran dikarenakan keterbatasan intelegensi yang dimiliki oleh anak 

berkebutuhan khusus D kategori cerebral palsy (tunadaksa ganda). Menurut 

keterangan Ibu Yudianti 50 tahun (wawancara 18 September 2012), anak cerebral 

palsy sulit untuk menangkap teori, oleh karena itu pembelajaran musik prestasi 

langsung bersifat praktek. Pemberian lagu model juga disesuaikan dengan 

kesenangan anak. Guru tidak memaksa memberikan lagu model sesuai plihan 

guru, akan tetapi pilihan diserahkan pada anak. Guru di kelas musik prestasi 

bertugas untuk membimbing dan mengarahkan. Selain itu, guru juga memberikan 

saran agar anak memilih lagu yang mudah dipelajari oleh mereka.  

4.2.1.6  Metode Pembelajaran 

Menurut keterangan Ibu Yudianti 50 tahun (wawancara 18 September 

2012), bahwa metode yang digunakan untuk pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi adalah metode yang sesuai dengan karakteristik anak dan menggunakan 

metode khusus untuk pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Metode yang 

digunakan lebih kepada diskusi dengan anak, demonstrasi, ceramah berstruktur. 
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Sedangkan strategi pembelajaran menggunakan pendidikan segresi (terpisah). 

Pembelajaran juga lebih ditekankan pada praktek, sehingga metode lain yang 

digunakan adalah metode khusus yaitu drill atau latihan dan layanan individual. 

Mengajar praktek maupun teori kepada anak berkebutuhan khusus D dengan 

satu perintah, sangat kecil kemungkinan untuk dapat diterima. Mereka 

membutuhkan layanan secara individu karena dilihat dari faktor motorik, sensorik 

dan intelegensi yang tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Guru di 

kelas musik prestasi menggunakan pendekatan khusus pada saat pembelajaran 

musik, yaitu pendekatan dengan penyesuaian mood / suasana hati anak. Seperti 

pada saat pemilihan lagu untuk materi, guru selalu memberi kesempatan pada 

anak untuk memilih lagu apa yang mereka senangi. Dengan begitu, diharapkan 

anak mengikuti proses pembelajaran dengan semangat karena sesuai dengan apa 

yang mereka senangi. Pemberian materi juga menggunakan beberapa metode 

yang merupakan inisiatif guru yang disesuaikan dengan karakteristik anak.  

Seperti pada saat praktek, guru memberikan contoh terlebih dahulu, 

kemudian ditirukan oleh anak. Dengan cara menirukan ini, anak menerima materi 

dan kemudian mempraktekkannya. Metode ini disebut dengan metode menirukan 

dan menghafalkan. Metode yang digunakan guru tidak hanya metode untuk 

memberikan materi bersifat prakteknya saja, guru juga menyisipkan sedikit teori 

pada saat anak praktek dengan cara pengoreksian latihan.  

Guru selalu memberikan motivasi terhadap anak pada saat pembelajaran 

dengan cara diberikan penguat seperti sanjungan dan bertepuk tangan. Motivasi 

bertujuan untuk menghilangkan rendah diri pada diri anak. Guru juga selalu 
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meyakinkan pada anak bahwa mereka bisa seperti anak normal pada umumnya. 

Pemberian motivasi selalu diberikan tidak hanya pada pembelajaran, akan tetapi 

kegiatan di luar pembelajaran pun guru berusaha untuk memberi motivasi. 

Dengan begitu anak akan merasa lebih terbuka dan tidak malu untuk berinteraksi 

dengan guru-guru lainnya atau dengan masyarakat. Guru di kelas musik prestasi 

mengupayakan agar selalu tercipta pembelajaran yang menyenangkan.  

4.2.1.7  Media Pembelajaran 

Media belajar yang digunakan pada saat proses pembelajaran adalah alat-

alat musik yang sudah tersedia di ruang kelas musik prestasi seperti keyboard, 

microphone dan sound system untuk praktek. Sedangkan untuk teori, belum 

menggunakan media belajar seperti buku panduan musik. Pada dasarnya 

pembelajaran musik prestasi lebih kepada latihan praktek, media belajar yang 

digunakan untuk teori hanya berupa partitur dari lagu model yang dibuat sendiri 

oleh guru. 

 
Foto. 4.9 Media belajar berupa partitur lagu 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 

92 
 

 

Guru juga menggunakan media belajar lainnya seperti VCD/ DVD untuk 

memutar lagu model dengan format MP3 maupun MP4 yang memang digunakan 

sebagai materi pada saat pembelajaran. Terkadang, lagu model diputar melalui 

Handphone milik anak berkebutuhan khusus D. 

4.2.1.8  Sarana dan Prasarana 

Sarana Prasarana yang memadai akan memperlancar, melengkapi dan 

mempermudah proses pembelajaran, sehingga bisa dimanfaatkan oleh siswa 

secara optimal sesuai dengan kemampuannya dan hasil belajar akan lebih 

maksimal pula. YPAC semarang memberikan sarana dan prasarana untuk 

menunjang proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi. 

Proses pembelajaran musik prestasi dilakukan di 1 ruang kelas khusus yang 

sudah disediakan yaitu ruang kesenian. Di dalam ruang ini juga terdapat media 

dan sarana belajar yang berupa peralatan musik, yaitu 2 set drum, 2 buah gitar 

bass, 3 buah gitar listrik, 1 buah sound system, 2 buah sound control, 2 buah 

speaker out, 1 set kolintang, 1 buah keyboard dan stand keyboard, 1 buah piano 

kecil, 2 buah michropone, 1 buah televisi, 1 buah VCD, 1 buah tape recorder. 

Peralatan masih cukup terjaga dengan baik, hanya saja untuk alat musik kolintang, 

ada beberapa yang harus diperbaiki.  

Ruang musik prestasi ini juga dilengkapi dengan beberapa perlengkapan 

tambahan seperti kipas angin, meja dan kursi. Kondisi ruang musik prestasi 

bersih, rapi dan nyaman, sehingga sangat mendukung proses pembelajaran yang 

menyenangkan. 
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Foto. 4.10 Ruang Musik Prestasi 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

 

Foto. 4.11 Beberapa sarana yang ada di Ruang Musik Prestasi 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

4.2.1.9  Evaluasi  

Berdasarkan keterangan dari Ibu Yudianti 50 tahun (wawancara 18 

September 2012), evaluasi untuk pembelajaran di kelas musik prestasi tidak ada. 
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Guru hanya memberikan penilaian berupa kualitatif berdasarkan observasi untuk 

melengkapi nilai pengembangan diri anak di dalam raport. Evaluasi hanya 

dilakukan pada akhir pembelajaran yang berupa komentar tentang permainan 

anak, dan penguat seperti sanjungan pada anak agar memotivasi anak untuk terus 

belajar. 

4.2.2 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Musik di Kelas Musik Prestasi bagi 

Anak Berkebutuhan Khusus D 

Berdasarkan kurikulum sekolah SLB. D/D1, seni musik merupakan salah 

satu kegiatan pengembangan diri yang dilakukan oleh SLB. D/D1 YPAC 

Semarang. Pengembangan diri di dalam kurikulum memiliki dua tujuan umum, 

yaitu: (1) memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat; (2) 

menunjang pendidikan siswa untuk mengembangkan bakat, minat, kreatifitas, 

kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, kehidupan keagamaan, kemampuan 

sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan 

memecahkan masalah, kemandirian.  

Program pengembangan diri di SLB. D/D1 disebut juga dengan pendidikan 

keterampilan. Pendidikan keterampilan SLB D/D1 berupa kegiatan di luar mata 

pelajaran yang melatih siswa (Anak Berkebutuhan Khusus D) untuk 

mengembangkan kreatifitas, keahlian dan bakat yang mereka punya, salah satunya 

di bidang seni musik yaitu kelas musik prestasi. Menurut keterangan dari Ibu 

Yudianti selaku guru di kelas musik prestasi, anak berkebutuhan khusus D 

memiliki sifat jauh dari rasa percaya diri, mereka lebih mengedepankan rasa malu, 
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rendah diri hingga pada akhirnya di mata masyarakat mereka berada di barisan 

belakang. Dengan adanya kelas musik prestasi, anak berkebutuhan khusus D 

diharapkan bisa menumbuhkembangkan rasa percaya diri dan bakat yang mereka  

miliki.  

Berdasarkan temuan di lapangan, cukup banyak anak berkebutuhan khusus 

D YPAC Semarang yang memiliki keterampilan bermain musik setara dengan 

orang normal. Mereka juga berani bermain musik di hadapan khalayak umum 

dengan keterbatasan yang mereka miliki. Keberanian itu muncul jika mereka telah 

dilatih secara intensif dan diberi kesempatan untuk tampil di muka umum.  

Pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus 

D, pada dasarnya tidak menuntut siswa untuk menjadi seorang pemain musik 

yang handal maupun penyanyi yang hebat dan terkenal untuk pada akhirnya. 

Akan tetapi lewat pembelajaran musik prestasi, siswa akan diberi bekal untuk 

kehidupan nantinya dan mereka diberikan kesempatan untuk menggali dan 

mengasah potensi yang mereka miliki, agar mereka mampu duduk berdampingan 

dengan masyarakat dan tidak dipandang sebelah mata.  

Berdasarkan perbandingan data dari hasil pengamatan dan sejumlah teori, 

ada beberapa tahap dalam proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi 

anak berkebutuhan khusus D YPAC Semarang, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan tindak lanjut.  

4.2.2.1  Perencanaan 

Berdasarkan keterangan Ibu Yudianti selaku guru di kelas musik prestasi, 

bahwa perencanaan program pembelajaran musik di kelas musik pertasi secara 
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khusus tidak ada, dikarenakan pembelajaran musik prestasi merupakan kegiatan di 

luar mata pelajaran. Pembelajaran musik prestasi merupakan kegiatan 

pengembangan diri yang bersifat ekstrakurikuler. Perencanaan kegiatan dibuat 

sesuai dengan alokasi waktu, metode pembelajaran, media dan sarana belajar yang 

tersedia dan RPP yang dibuat sendiri oleh guru. RPP berupa program kegiatan 

latihan yang berisi materi.  

Pelaksanaan pembelajaran musik di kelas musik prestasi dilaksanakan 

dengan alokasi waktu 2 x 30 menit setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu 

pukul 09.30-10.30 WIB oleh Ibu Yudianti. Berdasarkan hasil wawancara 15 

September 2012 dengan Bapak Prayitno selaku kepala sekolah SLB. D/D1, beliau 

menyatakan bahwa kegiatan latihan musik prestasi bergantian dengan kegiatan 

pramuka. Pada minggu pertama untuk kegiatan pramuka, minggu kedua untuk 

kegiatan musik prestasi. Kedua kegiatan tersebut dilakukan secara berselang-

seling dan rutin. 

 

Foto. 4.12 Wawancara dengan Kepala Sekolah SLB. D/D1 

(Oleh: Khusna Julidar, 2012) 
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Untuk RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) berupa program kegiatan 

latihan yang berisi materi ajar dan daftar absen siswa. RPP hanya berupa 

lembaran yang dibuat sendiri oleh guru dan digunakan sebagai panduan 

pembelajaran oleh guru. Sebelum kegiatan, guru menyiapkan materi terlebih 

dahulu yang akan diberikan ke siswa. Materi berupa lagu model dalam format 

MP3, partitur lagu dalam notasi angka dan syair lagu yang ditulis ulang di kertas. 

Pembelajaran di kelas musik prestasi tidak banyak teori, melainkan langsung 

kegiatan praktek jadi metode yang sering digunakan adalah metode latihan dan 

diskusi dengan anak. Buku ajar yang dipakai mengenai teori musik juga tidak ada, 

hanya buku lagu- lagu sebagai panduan dalam kegiatan praktek.  

4.2.2.2  Pelaksanaan  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 September 2012. Ibu 

Yudianti menyatakan bahwa menurut pengamatan dan keterangan dari guru musik 

sebelumnya yaitu Bapak Handaryatno, pelaksanaan pembelajaran di kelas musik 

prestasi terdiri dari 4 tahap yaitu: (1) tahap dasar; (2) tahap pemula; (3) tahap 

intensif; (4) tahap akhir.  

4.2.2.2.1 Tahap Dasar 

Pada tahap ini ABK D diperkenalkan alat musik ritmis atau alat musik yang 

tak bernada misalnya rebana, kendang, tamborin, triangle dan lain- lain. Selain 

dengan alat musik, anak diperkenalkan ritmis melalui musik dari tubuh seperti 

tepuk tangan, tepuk kaki dan menghentakkan kaki. Tahap ini disebut sebagai 

tahap terapi, artinya tahap untuk melatih emosi dan motorik. Menurut keterangan 

dari Ibu Yudianti lebih tepat jika disebut musik terapi.  



 

98 
 

 

Pada umumnya anak berkebutuhan khusus terutama anak tunadaksa ganda 

(Cerebral Palsy) sukar mengendalikan perasaannya, cenderung suka menuruti 

kemauan sendiri. Dengan musik terapi, mampu melatih emosi mereka agar tetap 

terkendali dengan cara membunyikan alat musik sesuai hitungan dari instruktur.  

Berikut pola ritme yang diajarkan pada tahap dasar:  

Contoh : pola ritme dengan tepuk tangan 

Guru  √ √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ - - 

Anak  - - √ √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ 

 

Guru menuliskan gambar ritme di atas dan memberikan contoh tepukan 

kemudian anak menirukan. Tepuk tangan bisa digantikan dengan alat peraga yang 

menarik perhatian anak. Jika anak sudah mampu melakukan dengan baik, ritme 

bisa ditambah menjadi 3 ketukan dan seterusnya. Gerakan bisa dikombinasikan, 

tepuk tangan dan tepuk paha. Apabila gerakan menggunakan musik dalam tubuh 

sudah baik, ritme diterapkan dengan menggunakan alat musik tak bernada seperti 

tamburin, senar drum dan bass drum. Contoh:  

Tepuk tangan √ √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ - - 

Tepuk paha - - √ √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ 

 

Tujuan utama dari tahap awal adalah : 

1) melatih memori (inteligensi), yaitu selalu mengingat hitungan saat harus 

membunyikan  alat musik. 

2) melatih emosi, artinya mereka harus menahan diri untuk tidak memukul 

alat musik sebelum jatuh hitungan. 
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3) melatih gerakan (motorik), yaitu melatih  angota badan (tangan) yang layu 

untuk dilatih agar memiliki kekuatan dan tidak semakin layuh.  

4) melatih kehidupan sosial, artinya mereka bermain tidak sendirian 

melainkan dengan teman-temannya, jadi harus saling mengisi dengan 

teman-temannya dan tidak boleh paling menonjol yang justru merusak 

harmonisasi suara. 

4.2.2.2.2 Tahap Pemula 

Menurut keterangan Ibu Yudianti, dikatakan tahap pemula karena  tahap ini 

merupakan tahapan awal siswa diperkenalkan dengan notasi sederhana dan 

membunyikan instrumen musik. Pada tahap ini, guru memisahkan antara talenta 

dan kemampuan sisa yang ada pada ABK D.  ABK yang mampu memegang alat 

musik diberikan latihan memegang alat musik melodis dengan pertimbangan 

kemampuan motoriknya, sedang yang tidak mampu diarahkan untuk menyanyi.  

Bagi siswa yang mampu menggunakan satu tangan bisa bermain 

berdampingan untuk memperkuat rasa setia kawan dalam bekerja sama. Faktor 

kekompakan (sosial emosional) dilatih untuk tidak saling mendahului untuk 

menumbuhkan rasa saling menghormati menjadi berkembang di tahap ini.  

Pengenalan nada di tahap ini menggunakan notasi angka dan pengucapan 

yang benar. Materi hanya sebatas tangga nada C Mayor dan pengucapan solmisasi 

yang benar. Berikut tangga nada C Mayor: 

Tangga Nada C Mayor  

Bentuk angka: 1 2 3 4 5 6 7 ! 
Cara membaca:  do re mi  fa sol la  si  do (tinggi) 
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Pengucapan dilakukan secara berulang-ulang sampai anak bisa 

mengucapkan dengan benar dan nada yang dinyanyikan tidak fals. Selanjutnya, 

selain solmisasi ditulis menggunakan not angka, anak dikenalkan penulisan nama 

notasi mutlak. Seperti di bawah ini: 

do re mi fa sol la si do 

 c d e  f g a b  c 

Setelah pengucapan, anak mulai diajarkan untuk memainkan alat mus ik 

bernada seperti keyboard, pianika maupun angklung. Setelah anak mengetahui 

tangga nada dalam bentuk notasi angka dan nama mutlak, guru mulai 

mengajarkan anak memainkan tangga nada pada alat musik. Dengan keterbatasan 

yang ada, guru harus selalu memahami dan sabar dalam mengajar ABK D.  

Untuk ABK D tunadaksa ganda (CP), memainkan alat musik keyboard 

menggunakan satu jari, dikarenakan motorik pada ABK D tidak berfungsi dengan 

baik. Hal tersebut tidak menghalangi ABK D untuk terus belajar.  

Tangga nada C Mayor dalam keyboard 

 
 c      d     e  f     g     a     b    c1 

Dalam tahap ini materi tidak diajarkan terlalu banyak mengingat ABK D 

(CP) untuk intelegensi juga kurang baik, kecuali untuk ABK D murni. Mereka 

yang tergolong ABK D murni bisa belajar lebih banyak tentang teori musik. Guru 

bisa melihat potensi anak dalam tahap ini dengan cara mengamati perilaku dan 
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perubahan setiap latihan. Anak yang sekiranya memiliki potensi dan minat yang 

lebih akan dipilih untuk latihan yang lebih intensif di kelas musik prestasi. 

4.2.2.2.3  Latihan Intensif (Kelas Musik Prestasi) 

Setelah mereka mengenal dan bisa memainkan beberapa alat musik serta 

tumbuh pitch control atau feelingnya mulai tajam, maka latihan mulai 

diintensifkan agar modal dasar untuk bermain musik atau menyanyi tidak tumpul 

lagi. Hasil dari wawancara dengan Ibu Yudianti pada tanggal 18 September 2012 

menyatakan bahwa latihan intensif untuk awalnya penjadwalan dibedakan antara 

latihan musik dan latihan vokal. Dalam latihan intensif ini, guru mulai 

menggunakan metode drill atau latihan karena anak mulai untuk praktek. Guru 

tetap menggunakan metode layanan individual untuk setiap tahap, dikarenakan 

kebanyakan anak berkebutuhan khusus D (tunadaksa) ganda, sulit untuk 

menangkap materi secara bersama-sama. Jika sudah mulai saling mengenal, 

mereka dipertemukan antara pemain musik dan penyanyi agar terbentuk sosial 

emosional yang kompak dan selaras.  

Seperti halnya 4 murid ABK D di kelas musik prestasi, sebelum latihan 

bersama mereka latihan individu dengan jadwal yang berbeda pula. Jam latihan 

disesuaikan dengan keinginan anak. Berdasarkan hasil pengamatan , untuk latihan 

intensif pada saat ini sudah dilakukan secara bersama-bersama antara latihan 

keyboard dan menyanyi. Mereka sudah mulai bisa untuk menjalin kekompakan 

dan kebersamaan dalam belajar kelompok. 
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Pembelajaran di kelas musik prestasi untuk latihan keyboard terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: (1) pengenalan akor dalam tangga natural; (2) penghafalan 

akor dan melodi lagu; (3) mempraktekkan.  

4.2.2.2.3.1  Pengenalan Akor dalam Tangga Nada Natural 

Akor yang diajarkan pada ABK pada saat latihan intensif adalah akor C 

Natural dan perpindahannya. Sesuai dengan hasil pengamatan, anak tidak 

diajarkan teori mengenai akor dalam tangga nada natural, akan tetapi langsung 

pada prakteknya. ABK D yang mengikuti latihan intensif di kelas musik prestasi, 

dari ke 4 murid mengalami tunadaksa ganda (Cerebral Palsy). Oleh karena itu, 

kemampuan belajarnya juga terbatas. Guru mengatasi hal tersebut dengan cara 

mempraktekkan langsung ke alat musiknya. Tidak hanya secara mental 

intelegensi yang terganggu, motorik anak juga terganggu. Dalam prakteknya 

bermain musik, anak tidak menggunakan penjarian yang benar yaitu 10 jari, akan 

tetapi sebatas ruang gerak dari jari mereka. Guru tetap menyarankan agar 

jangkauan perpindahan akor tidak terlalu lebar, akor yang digunakan adalah 

pembalikan untuk akor C dan Dm. Untuk pola akor menggunakan tangan kiri dan 

melodi menggunakan tangan kanan. Berikut Simbol Akor C dan perpindahannya.  

1) Simbor Akor C Mayor 
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Akor Pembalikan II C Mayor 

 

Akor C7 

 

2) Simbol Akor F Mayor 

 

3) Simbol Akor G Mayor 

 

4) Simbol Akor A Minor 
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5) Simbol Akor D Minor 

 

Akor Pembalikan I Dm 

 

6) Simbol Akor E Minor 

 

Anak untuk bisa dan menghafal akor dasar, membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Akan tetapi diimbangi latihan yang rutin, pada akhirnya anak bisa.  

 

Foto. 4.13 M. Agri Galur Aji sedang berlatih keyboard 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 
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4.2.2.2.3.2  Penghafalan Akor dan Melodi Lagu 

Setelah anak mulai hafal dengan posisi akor, belajar ditingkatkan dengan 

menggunakan lagu model. Pada saat pemberian lagu, guru menyesuaikan lagu apa 

yang disenangi anak. Setelah anak memilih lagu, guru mulai membuatkan akor 

dan notasi angka untuk pegangan anak pada saat praktek. Akan tetapi dalam 

prakteknya, anak juga harus didampingi oleh guru, mereka tidak bisa dibiarkan 

begitu saja. Menurut keterangan Ibu Yudianti selaku guru musik, pada proses 

penghafalan akor dan melodi, anak tidak secara langsung bisa mengkombinasi 

keduanya. Anak belajar mulai dari hafalan lagu dulu, kemudian disusul melodi.  

Berdasarkan hasil pengamatan, lagu model yang digunakan adalah Andai Ku 

Tahu. 

Berikut ini contoh lagu model yang diajarkan: 

Dengan Nafasmu 

4/4, Do=C Pencipta: Pasha Ungu 

 Arr: Ungu 

Intro 

 C Dm 

| j!! J!! Jjj77 j77 | j66 j66 j77 j77 | j@@ j@@ j!! J!! | j77 j77 j66 j66 | 
 G C 

| j@@ j@@ j!! J!! | j77 j77 j66 j66 | j!! J!! J77 j77 | j66 j66 5  .  | 
 

Lagu 

 | .  .  .  j12 | 
   Andai 
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 C Dm 

| j32 3  .  .  | .  .  .  j32 | j44 j.3 j.4 j.2g | 2  .  .  j.s5 | 
   ku tahu kapan     tiba     a - jal -  ku ku 

 G C 

| j22 j.1 j.1 j.s7g | s7  j.s5 j22 j21 | j33 j.2 j.2 j.1g | 1  .  .  j12 | 
   akan  me-mo-hon Tuhan tolong panjangkan u-mur-ku andai 

 C Dm 

| j32 3  .  .  | .  .  .  j32 | j44 j.3 j.4 j.2g | 2  .  .  j.s5 | 
   ku tahu  kapan    tiba    ma - sa - ku ku 

 G C 

| j22 j.1 j.1 j.s7g | s7  j.s5 j22 j21 | j33 j.2 j.2 j.1g | 1  .  .  .  | 
   akan me-mo-hon Tuhan jangan kau ambil nya-wa-ku 
 

Reff 

 C Dm 

| 3  j.2 2  3  | 1  j.s5 j33 j32 | j44 j.3 j.4 j.2g | 2  .  .  .  | 
    A    -      ku    ta        kut     akan semua    dosa – do - sa - ku   

 G C 

| 2  j.1 1  1  | s7  j.s5 j22 j21 | j33 j.2 j.3 j.1g | 1  .  .  j12 | 
    A    -      ku    ta        kut   dosa yang terus memba-ya-ngi-ku andai 

 C Dm 

| j32 3  .  .  | .  .  j33 j32 | j44 j.3 j.4 j.2g | 2  .  .  js71 | 
   ku tahu malaikat-Mu  kan men-jem-put-ku ijin- 

 G C 

| j21 2  .  .  | .  j.s5 j22 j21 | j33 j.2 j.2 j.1g | 1  .  .  .  | 
   kan aku mengucap kata   taubat pa - da - Mu 

 C Dm 

| 3  j.2 2  3  | 1  j.s5 j33 j32 | j44 j.3 j.4 j.2g | 2  .  .  .  | 
    Am - pu -ni    a    -    ku      dari   segala    dosa – do - sa – ku 

 G C 

| 2  j.1 1  1  | s7  j.s5 j22 j21 | j33 j.2 j.3 j.1g | 1  .  .  j.7 | 
    Am -  pu- ni     a    -    ku   menangisku bertaubat pa-da - Mu a – 



 

107 
 

 

 Am Dm G C 

| ss6  js71 j.3 j.s6g | s6  .  .  j.1 | jss7s7 j.s6 j.s6 j.ssssssssssssssss5g | s5  .  .  j.s6 | 
    ku   manu - si - a  yang  takut  ne -  ra -  ka  na – 

 Am Dm G  

| ss6  js71 j.3 j.s6g | s6  .  .  j.1 | jss7s7 j.ss7 j.1 j.5g | 5  .  .  .  + 
   mun  aku    ju  -  ga tak    pantas di  sur – ga  

Melodi yang dipelajari anak dan dipraktekkan, hanya melodi pada intro 

lagu. Guru tidak membebani anak untuk menghafal melodi lagu keseluruhan, 

karena jelas anak sulit menangkap dan butuh waktu yang cukup lama. Anak juga 

perlu diajarkan mengenai pola ritme yang sederhana untuk iringan pada keyboard. 

Seperti di bawah ini:  

 

Berdasarkan hasil pengamatan, anak belum menggunakan pola ritme yang 

diajarkan. Anak hanya menekan akor lagu sedangkan tangan kanan belum bisa 

menguasai. Setelah anak mulai hafal akor pada lagu, kemudian guru langsung 

menyuruh anak mencoba mempraktekkan. Sebelumnya guru memberikan 

contohnya terlebih dahulu, sehingga anak menirukan. 

4.2.2.2.3.3  Mempraktekkan Lagu 

Dalam mempraktekkan lagu, anak diajarkan fungsi- fungsi pada tombol 

keyboard seperti mencari style iringan, tempo, intro, interlude dan ending. Dalam 

latihan intensif, walaupun anak diajarkan akor, melodi dan pola iringan sederhana, 
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akan tetapi pada prakteknya, anak tidak bisa mengiringi tanpa dibarengi style pada 

keyboard. Fungsi style pada keyboard adalah untuk mempermudah anak dalam 

praktek memainkan lagu. Tujuan anak belajar keyboard di kelas musik prestasi 

supaya bisa mengiringi orang lain menyanyi.  

Hasil dari wawancara dengan Ibu Yudianti selaku guru di musik  prestasi, 

dibandingkan dengan ABK D musik prestasi sekrang, ABK D pada pembelajaran 

musik prestasi sebelumnya memiliki kelainan yang sangat kompleks. Pada saat 

memainkan keyboard, dia hanya menggunakan satu jari dari tangan kanan 

maupun tangan kirinya. Oleh karena itu, style pada keyboard sangat membantu 

ABK D dalam permainan keyboardnya.  

Hal yang terpenting dalam mempraktekkan lagu adalah tempo pada lagu. 

Dalam praktek, jika anak mengalami kesusahan belajar lagu dengan tempo cepat, 

salah satu cara agar anak tetap bisa belajar memainkan lagu adalah mengurangi 

tempo selambat mungkin. Jika anak sudah mulai menguasai, tempo ditambah 

sedikit demi sedikit hingga permainan keyboardnya lancar dan paling tidak 

menguasai lagu itu. 

Lain halnya dengan belajar menyanyi, dalam tahap latihan intensif, anak 

tidak banyak melakukan latihan khusus seperti teknik vokal pada umumnya. 

Tahap latihan menyanyi di kelas musik prestasi hanya melalui pengahafalan dan 

peniruan lagu. Pertama, anak diberikan lagu dengan format MP3 atau MP4 yang 

bisa diputar melalui media belajar di kelas. Setelah anak mendengarkan lagu, 

mereka belajar menghafal lagu dari melodi hingga lirik. Kemudian mereka 

mempresentasikan di depan guru. Tugas guru adalah mengkoreksi dan 
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membenarkan jika ada yang salah. Menurut Ibu Yudianti selaku guru musik di 

kelas musik prestasi (wawancara 18 September 2012),  

“Anak belajar menyanyi di musik prestasi, yang terpenting itu tidak 
fals mba.. memang sementara ini guru yang benar-benar lulusan sarjana 

musik untuk mengajar vokal tidak ada, jadinya untuk menyanyi ya paling 
penting tidak fals, selebihnya bisa diajari..” 

 

Pada saat belajar menyanyi, improvisasi pada lagu juga tidak terlalu rumit. 

Anak tetap menirukan suara asli dari penyanyi, jikapun ada improvisasi, guru 

mengajarkan yang sederhana saja. Untuk anak yang memiliki nafas tidak terlalu 

panjang, guru menyarankan mencari lagu yang tidak rumit agar mudah dipelajari. 

Guru selalu memperhatikan kesehatan anak ABK D yang rawan sakit. Hal yang 

perlu diingat untuk ABK D dengan pilihan menyanyi adalah keterbatasan mereka 

dalam menghafal lagu. ABK D ganda memiliki daya ingat yang kurang baik, 

seperti halnya Safira Millenia ABK D di kelas musik prestasi. Jika pertemuan 

minggu ini dia sudah menyanyi dengan baik, kemungkinan minggu depan dia bisa 

lupa lirik ataupun nadanya. Tugas guru pada saat latihan adalah mengajarkan 

kembali paling tidak untuk merangsang ingatan.  

Langkah selanjutnya adalah latihan gabungan antara pemain keyboard dan 

penyanyi. Latihan dilakukan secara rutin dan intensif sampai antara penyanyi dan 

pemain musik terjalin kekompakan dan sosial emosionalnya.  

4.2.2.2.4 Tahap Akhir 

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Ibu Yudianti, bahwa yang 

dimaksud sebagai tahap akhir bukan berarti setelah memasuki tahapan ini  lalu 

tidak lagi mendapatkan hak untuk mengikuti latihan, tetapi sebaliknya mereka 
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mulai dicobakan untuk try out pentas sekaligus menguji keberanian yang berarti 

tumbuhnya rasa percaya diri pada mereka telah ada.  

4.2.2.3  Evaluasi  

Menurut keterangan dari Ibu Yudianti, evaluasi untuk pembelajaran musik 

di kelas musik prestasi tidak ada. Berdasarkan hasil pengamatan, pada akhir 

pembelajaran Ibu Yudianti memberikan evaluasi berupa komentar mengenai 

permainan yang dilakukan anak pada hari itu, dengan tujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang kemampuan siswa pada akhir pengajaran. Evaluasi pada akhir 

pembelajaran juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh efek atau pengaruh 

dari pengajaran yang telah diberikan, di samping sekaligus dapat pula diketahui 

bagian-bagian mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh 

sebagian besar siswa. 

Dalam mengevaluasi pembelajaran, selain memberikan komentar tentang 

permainan anak, guru juga memberikan penguat seperti sanjungan pada anak agar 

memotivasi anak untuk terus belajar, mempunyai semangat yang lebih dan 

tumbuh kepercayaan diri pada anak.  

4.2.2.4  Tindak Lanjut 

Upaya tindak lanjut pada pembelajaran musik di kelas musik prestasi 

dilakukan dengan cara penambahan materi lagu. Hal tersebut disesuaikan dengan 

evaluasi akhir dalam pembelajaran. Jika permainan anak sudah baik, guru 

menambahkan materi untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Selain 

pemberian materi tambahan, tindak lanjut yang diberikan guru adalah dengan 

mencoba untuk mementaskan hasil permainan anak di depan umum dengan tujuan 
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sebagai bukti pembelajaran dan menguji keberanian yang berarti tumbuhnya rasa 

percaya diri pada mereka telah ada.  

 

 

Foto. 4.14 ABK D saat pentas di acara Halal Bihalal 

(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

4.2.2.5 Proses Pembelajaran Musik di Kelas 

Pembelajaran musik prestasi dilakukan saat jam sekolah dan bersifat 

ekstrakurikuler. Pada saat pembelajaran di kelas, sesuai dengan hasil pengamatan, 

Ibu Yudianti memberikan materi dengan lagu model yang sudah disepakati pada 

pembelajaran minggu lalu. Sebelumnya, pada tahap awal pembelajaran, Ibu 

Yudianti membuka pelajaran dengan sapaan. Setelah pembukaan, anak-anak ABK 

D, diperintah untuk memainkan materi minggu lalu. Dengan tujuan, melakukan 

pre test apakah anak masih mengingat dan masih hafal dengan materi minggu 

lalu. Jika anak-anak masih bisa memainkan, tujuan pembelajaran pada minggu 

lalu tercapai. 

Setelah itu, Ibu Yudianti memberikan materi yang telah disepakati minggu 

lalu. Berdasarkan hasil pengamatan, lagu yang diberikan yaitu lagu dari Band 
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Ungu dengan judul “Andai Ku Tahu”. Ibu Yudianti memberikan partitur notasi 

angka dengan akor lagu pada pemain keyboard. Akor tetap menggunakan akor 

dari tangganada natural, karena sampai dengan waktu ini, murid ABK D baru 

mengenal dan menghafal akor-akor dari tangganada natural. ABK D yang 

memainkan keyboard dibantu untuk memilih style yang tepat untuk lagunya. 

Untuk tempo, pada awal dilambatkan terlebih dahulu, untuk memainkan melodi 

pada intro lagu. Permainan dilakukan secara berulang-ulang. Jika permainan 

keyboard sudah terlihat baik dan lancar, tempo mulai ditambah. Perpindahan akor 

pun tetap diingatkan oleh guru dengan simbol jari. ABK D pada saat praktek 

memainkan, biasanya belum bisa bermain dengan melihat partitur. Hafalan untuk 

akor tetap diingatkan oleh guru.  

Berikut jumlah jari untuk penanda akor: 

Satu jari Akor C 

Dua jari Akor Dm 

Tiga jari Akor Em 

Empat jari Akor F 

Lima jari Akor G 

Enam jari Akor Am 

 

Setelah itu, antara ABK D yang bermain keyboard dan ABK D yang 

menyanyi digabungkan. Jika nada terlalu tinggi untuk ABK D yang menyanyi, 

penyesuaian nada hingga penyanyi menemukan titik aman yaitu dengan 
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menggunakan transpose nada pada keyboard. Latihan dilakukan berulang-ulang 

dan rutin hingga mendapatkan permainan yang kompak dan lancar.  

 

Foto. 4.15 ABK D saat pembelajaran musik prestasi 
(Oleh: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

Menurut keterangan Ibu Yudianti selaku pengajar, beliau menyatakan 

bahwa pada saat pelaksanaan, terkadang anak tidak mood atau dalam suasana hati 

yang kurang gembira. Untuk mengatasi agar mood anak kembali lagi, Ibu 

Yudianti menawarkan diri untuk menyanyi lagu yang disenangi anak. Anak ABK 

D secara permainan sudah mulai baik walaupun baru memakai akor dasar, karena 

mereka telah mengikuti pembelajaran musik prestasi hampir 2 tahun. Tahap akhir 

pembelajaran guru memberikan evaluasi bisa berupa pengkoreksian seperti 

pembetulan posisi akor dan perpindahan akor jika salah, dan pemberian motivasi 

maupun pemberian tugas. 

4.2.2.6 Hasil Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus D 

Hasil pembelajaran yang dicapai ABK D setelah mengikuti pembelajaran di 

kelas musik prestasi meliputi beberapa hal yaitu: 
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1) ABK D mampu belajar keyboard dan menghasilkan permainan yang 

cukup baik dengan keterbatasan yang ada pada mereka.  

2) ABK D mempunyai motivasi dan semangat yang cukup besar hingga 

tumbuh rasa percaya diri dalam diri mereka 

3) Kepercayaan diri dalam diri mereka menghasilkan prestasi untuk mereka, 

prestasi tersebut adalah keberanian untuk tampil mementaskan permainan 

keyboard ataupun menyanyi di hadapan umum. 

4) Pernah mendapatkan juara untuk beberapa lomba seni.  

5) Prestasi lain yang diraih siswa adalah sering diundangnya mereka untuk 

pentas di acara di luar sekolah. Seperti kegiatan bakti sosial Universitas 

Diponegoro, beberapa acara yang diadakan di Mall Ciputra, bahkan salah 

satu Universitas di Semarang  yaitu  Untag (Universitas 17 Agustus) setiap 

tahun memberikan kesempatan mereka main band.  

 

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Musik di 

Kelas Musik Prestasi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus D 

Dalam proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak 

berkebutuhan khusus D di YPAC Semarang ditemukan beberapa faktor yang 

menjadi kendala dan pendukung. Masing-masing faktor kendala dan faktor 

pendukung, terdiri dari faktor intern dan ekstern.  

4.3.1 Faktor-Faktor Kendala Pembelajaran Musik Prestasi  

Faktor-faktor yang menjadi kendala pada pembelajaran musik di kelas 

musik prestasi adalah: 
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4.3.1.1 Faktor Intern 

Dari segi siswa, keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus D, 

secara motorik, intelegensi, dan sosial emosional jauh dari kondisi anak normal. 

Adanya keterbatasan yang kompleks dari ABK D, membuat guru juga sulit untuk 

memberikan materi secara maksimal. Selain itu, mood atau suasana hati dari siswa 

kadang-kadang juga menjadi kendala untuk melaksanakan pembelajaran. Guru 

menyesuaikan suasana hati siswa agar siswa mau mengikuti pembelajaran musik 

di kelas musik prestasi. 

Dari segi pengajar, pendidikan guru yang bukan dari pendidikan musik, 

melainkan bisa musik secara otodidak, membuat pembelajaran musik di kelas 

musik prestasi kurang memuaskan. Pembelajaran musik menjadi sedikit tidak 

terarah secara materi teori.  

4.3.1.2 Faktor Ekstern 

Dari segi orang tua anak berkebutuhan khusus D, sebagian orang tua dari 

ABK D khawatir jika anak pulang terlalu siang, sedangkan pembelajaran musik 

dilakukan 1 jam terakhir sebelum pulang bahkan bisa lebih. Hal itu membuat 

ABK D yang mengikuti aktif dalam pembelajaran musik prestasi hanya sedikit.  

Dari segi waktu, keterbatasan waktu pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi yang lebih menekankan pembelajaran praktek, kurang cukup kalau hanya 

2 x 30 untuk 2 minggu sekali.  

4.3.2 Faktor-faktor Pendukung Pembelajaran Musik Prestasi 

Faktor-faktor yang mendukung guru pada saat pembelajaran musik di kelas 

musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus D di YPAC Semarang adalah: 
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4.3.2.1 Faktor Intern 

Minat ABK D yang cukup besar untuk mengikuti pembelajaran musik 

prestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yudianti, jumlah anak yang 

ingin mengikuti pembelajaran musik prestasi cukup banyak. Walaupun pada 

akhirnya, anak yang mengikuti latihan intensif di kelas musik prestasi hanya 4 

anak. Akan tetapi, pada acara-acara tertentu, mereka tetap diikutkan untuk 

berpartisipasi, seperti menjadi kelompok paduan suara. Hal tersebut 

membuktikan, bahwa anak mempunyai minat yang cukup besar untuk belajar 

musik, hingga bisa berdampingan dengan anak normal lainnya.  

Guru musik prestasi yang sangat antusias untuk mendidik ABK D untuk 

berani tampil di masyarakat. Dalam proses pembelajaran, guru sangat 

bersemangat dalam mengajar. Selain itu, mereka juga sangat sabar dalam 

menghadapi anak berkebutuhan khusus D dan tidak pernah merasa jenuh.  

4.3.2.2 Faktor Ekstern 

Dari segi orang tua anak berkebutuhan khusus D, dukungan yang cukup 

besar dari orang tua siswa yang ingin anaknya bisa memainkan musik dan suatu 

saat berani tampil di depan muka umum. Dari segi sarana dan prasarana, sarana 

dan prasarana cukup lengkap. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap 

sangat membantu ABK D untuk mengoptimalkan belajar dan mempermudah 

proses pembelajaran musik prestasi. 

 

 

 



117 
 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran 

musik di kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang melewati 4 (empat) tahap 

yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Tahap 

perencanaan meliputi penentuan alokasi waktu, metode pembelajaran dengan 

metode ceramah berstruktur, demonstrasi, diskusi dengan anak, layanan individu, 

drill atau latihan, metode menirukan dan menghafal serta pendekatan penyesuaian 

mood atau suasana hati anak, strategi pembelajaran menggunakan pendidikan 

segresi (terpisah), media belajar yang digunakan meliputi keyboard, tape, televisi, 

VCD/DVD, paritur lagu sederhana dan buku lagu- lagu, sumber belajar belum ada, 

serta lembar kegiatan hanya berisi materi. Tahap pelaksanaan terdiri 2 (dua) 

pelaksanaan yaitu: pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan dan pelaksanaan 

di kelas. Pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan meliputi beberapa tahap  

yaitu: (1) tahap dasar; (2) tahap pemula; (3) tahap intensif; (4) tahap akhir.  

Sedangkan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas meliputi tahap pre test, 

pelaksanaan latihan baik itu latihan keyboard maupun menyanyi dengan materi 

dari lagu model yang sudah disepakati sebelumnya. Latihan diberikan dengan 

layanan individual terlebih dahulu lalu mengarah pada latihan gabungan. Tahap 

evaluasi di akhir pelajaran yang berupa pengoreksian hasil dan pemberian penguat 
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sebagai motivasi dan tindak lanjut berupa penambahan materi atau pementasan 

hasil permainan di depan umum. 

Faktor yang mempengaruhi pembelajaran terbagi menjadi dua yaitu faktor 

pendukung dan faktor yang menjadi kendala. Faktor pendukung meliputi sarana 

dan prasarana, minat dari ABK D, dukungan guru maupun orang tua. Sedangkan 

faktor yang menjadi kendala meliputi keterbatasan fisik motorik, mental 

intelegensi dan sosial emosinal ABK D, pendidikan guru yang bukan lulusan 

musik, keterbatasan waktu dan kekhawatiran dari sebagian orang.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah SLB. D/D1 agar menambah alokasi waktu untuk 

pembelajaran musik prestasi agar anak ABK D bisa belajar musik lebih 

masksimal. Dengan tambahan waktu belajar, hasil permainan musik pada 

anak ABK D akan lebih meningkat pula. Untuk alat musik yang sekiranya 

rusak, segera diperbaiki agar bisa digunakan secara optimal oleh anak 

ABK D sebagai media belajar yang variatif untuk pembelajaran musik 

prestasi. 

2. Bagi guru musik di kelas musik prestasi agar menambah materi untuk 

pembelajaran keyboard maupun menyanyi walaupun tetap harus 

menggunakan metode menirukan dan membutuhkan proses yang cukup 

lama. Untuk pembelajaran keyboard perlu ditambahkan materi akor dari 

nada dasar lain agar menambah pengetahuan dan kemampuan mengingat 
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ABK D. Untuk pembelajaran yang lebih variatif dalam menyanyi coba 

diajarkan hal baru yaitu penambahan dua suara dalam lagu sehingga anak 

bisa tampil berduet dan mengurangi kebosanan.  

3. Perlu diadakan acara pementasan keterampilan setiap kenaikan kelas, tidak 

hanya musik prestasi akan tetapi pendidikan keterampilan secara 

keseluruhan agar bisa mengevaluasi peningkatan keterampilan anak ABK 

baik D maupun C, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak.  
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STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum SDLB- D1 YPAC Semarang adalah sebagai : 

Komponen 
Kelas Dan Alokasi Waktu 

I II III IV V VI 

A. Mata Pelajaran        

1. Pendidikan Agama 3 3 3 3 3 3 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 3 4 4 5 4 4 

4. Matematika 3 3 4 4 4 4 

5. Ilmu Pengetahuan Alam 3 3 3 4 3 3 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 3 3 3 3 3 

7. Seni dan Budaya 4 4 4 4 4 4 

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3 3 3 3 

B. Muatan lokal        

1. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2 

2. KPDL   2 2 2 2 

3. Bahasa Inggris     2 2 

C. Program khusus        

1. Bina diri dan Bina gerak 2 2 2 2 2 2 

2. Terapi       

a. Fisioterapi       

b. Wicara       

3. Okupasi       

4. Musik       

D. Pengembangan diri  2* 2* 2* 2* 2* 2* 

Program wajib       

1. Layanan bimbingan dan konseling       

2. Pramuka        

Program pilihan       

1. Seni tari       

2. Seni music       

3. Seni lukis       

4. Seni drama dan puisi       

5. Kidsmart       

6. Komputer       

Jumlah  28 29 30 34 34 34 



 
 

 

 

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran.  

Keterangan : 

1 ( satu ) jam pelajaran alokasi waktu 30 menit. ( kelas  I– III ) 

1 ( satu ) jam pelajaran alokasi waktu 35 menit. ( kelas  IV– VI ) 

 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum SMPLB- D1 YPAC Semarang adalah sebagai : 

Komponen 

Kelas Dan 
Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran     

1. Pendidikan Agama    

2. Pendidikan Kewarganegaraan Pendekat
an 

tematik  

10 

Pendekat
an tematik  

10 

Pendekat
an tematik  

10 
3. Bahasa Indonesia 

4. Bahasa Inggris 

5 Matematika 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 

8. Seni dan Budaya 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

10.Ketrampilan Vokasional TIK 20 20 20 

B. Muatan lokal  2 2 2 

1. Bahasa Jawa    

C. Program khusus  2 2 2 

1. Bina diri dan Bina gerak    

2. Terapi    

a. Fisioterapi    

b. Wicara    

3. Musik    

D. Pengembangan diri  2* 2* 2* 

Program wajib    

1. Layanan bimbingan dan konseling    

2. Pramuka     

Program pilihan    

1. Seni tari    

2. Seni music    

3. Seni lukis    

4. Seni drama dan puisi    



 
 

 

5. Komputer    

Jumlah  34 34 34 

 

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran.  

Keterangan : 

1 ( satu ) jam pelajaran alokasi waktu 35menit.  

 

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 

Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum SMALB- D1 YPAC Semarang adalah sebagai : 

Komponen 
Kelas Dan 

Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran     

1. Pendidikan Agama    

2. Pendidikan Kewarganegaraan Pendekat

an 
tematik  

10 

Pendekat

an tematik  
10 

Pendekat

an tematik  
10 

3. Bahasa Indonesia 

4. Bahasa Inggris 

5 Matematika 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 

8. Seni dan Budaya 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

10.Ketrampilan Vokasional TIK 24 24 24 

B. Muatan lokal  2 2 2 

1. Bahasa Jawa    

C. Program khusus     

1. Bina diri dan Bina gerak    

2. Terapi    

a. Fisioterapi    

b. Wicara    

3. Musik    

D. Pengembangan diri  2* 2* 2* 

Program wajib    

1. Layanan bimbingan dan konseling    

2. Pramuka     

Program pilihan    

1. Seni tari    

2. Seni music    

3. Seni lukis    

4. Seni drama dan puisi    



 
 

 

5. Komputer    

Jumlah  36 36 36 

 

 

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran.  

Keterangan : 

1 ( satu ) jam pelajaran alokasi waktu 35menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Program Kegiatan Musik Prestasi 

Tahun 2011/2012 

 

Instansi :  SLB D/D1 YPAC Semarang 

Alokasi Waktu :  2 x 30 menit 

Tanggal  : 22 September 2012 

Materi : Praktek Lagu “Andai Ku Tahu” dan Pengulangan Lagu 

minggu lalu dengan judul “Ayah” 

 

Judul Lagu: “Ayah” 

 

Dimana akan ku cari 

Aku menangis seorang diri 

Hatiku slalu ingin bertemu 

Untukmu aku bernyanyi 

 

Reff:  

Untuk ayah tercinta 

Aku ingin bernyanyi 

Walau air mata di pipiku... u...u..u 

Ayah dengarkanlah 

Aku ingin berjumpa 

Walau hanya dalam mimpi 

 

Lihatlah hari berganti 

Namun tiada seindah dulu 

Datanglah aku ingin bertemu 

Untukmu aku bernyanyi 

 

Back to reff: 

 



 
 

 

AYAH 

Intro: C F G C C G  C C7 F  C G C C7 

C F G C 
Dimana akan ku cari 

C G 
Aku menangis seorang diri 
C C7 F 

Hatiku slalu ingin bertemu 
 C G C C7 

Untukmu aku bernyanyi 
 
Reff: 

 F G 
Untuk ayah tercinta 

 C Am 
Aku ingin bernyanyi 
 Dm G C C7 

Walau air mata di pipiku... u...u..u 
 F G 

Ayah dengarkanlah 
 C Am 
Aku ingin berjumpa 

 Dm G  C 
Walau hanya dalam mimpi 

 
C F G C 
Lihatlah hari berganti 

C G 
Namun tiada seindah dulu 

C C7 F 
Datanglah aku ingin bertemu 

 C G C C7 

Untukmu aku bernyanyi 

Back to reff:    

 

 

 

 

 

Sumber: Materi Ajar Kelas Musik Prestasi YPAC Semarang 

 



 
 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEMBELAJARAN MUSIK DI KELAS MUSIK PRESTASI BAGI ANAK 

BERKEBUTUHAN KHUSUS BAGIAN D DI YPAC SEMARANG 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan berfokus pada 

place ( tempat), Actor (pelaku) , dan Activity (tindakan). 

1. Place, yaitu tempat diadakannya kegiatan pembelajaran musik di kelas 

musik prestasi YPAC Semarang. 

2. Actor, yaitu kepala yayasan, guru musik di kelas musik prestasi, dan 

anak berkebutuhan khusus bagian D YPAC Semarang.  

3. Activity, yaitu segala kegiatan di kelas musik prestasi YPAC 

Semarang.  

A. TUJUAN OBSERVASI 

Observasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran 

musik di kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC 

Semarang. 

B. METODE OBSERVASI 

Peneliti menggunakan metode observasi sebagai alat bantu berupa buku dan 

alat bantu berupa kamera digital. Melalui observasi dilakukan usaha-usaha untuk 

memperoleh gambaran konkret tentang proses pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC Semarang.  

 



 
 

 

C. POKOK-POKOK OBSERVASI 

1. Gambaran Umum Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang. Hal-hal yang 

diobservasikan meliputi : 

a. Kondisi Fisik termasuk place (tempat) di dalamnya. 

b. Sarana dan Prasarana 

2. Proses Pembelajaran Musik di Kelas Musik Prestasi. Hal-hal yang 

diobservasikan meliputi: 

a. Pelaku 

Pelaku diartikan sebagai orang-orang yang sedang melakukan peran 

tertentu. Dalam penelitian ini pelaku berfungsi sebagai informan yang 

dipandang memiliki pengetahuan yang luas dan wawasan yang memadai 

mengenai informasi atau data yang diperlukan. Pelaku dalam penelitian ini 

yaitu kepala yayasan, guru musik di kelas musik prestasi, instruktur terapi 

musik dan anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC Semarang.  

b. Kegiatan 

Kegiatan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran 

musik di kelas musik prestasi di YPAC Semarang  meliputi : 

1). Tahap sebelum pembelajaran 

2). Tahap pelaksanaan pembelajaran 

3). Tahap sesudah pembelajaran 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. TUJUAN WAWANCARA 



 
 

 

Wawancara bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai 

proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan khusus 

bagian D di YPAC Semarang, faktor- faktor penghambat maupun pendukung 

pembelajaran serta bentuk dan hasil dari pembelajaran musik tersebut.  

B. PEMBATASAN  

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti membatasi materi pada : 

1. Letak geografis, meliputi keadaan dan tempat atau lokasi YPAC Semarang 

2. Proses pembelajaran musik di kelas musik prestasi bagi anak berkebutuhan 

khusus bagian D, meliputi : 

a. Proses pembelajaran musik itu sendiri. 

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi. 

c. Bentuk dan hasil dari pembelajaran musik di kelas musik prestasi.  

C. POKOK-POKOK WAWANCARA 

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pembatasan 

pedoman wawancara, antara lain : 

1. Kepala Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang 

a. Bagaimanakah Sejarah berdirinya Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

Semarang? 

b. Apa tujuan didirikannya Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang?  

c. Pelayanan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang diperuntukkan bagi 

siapa? 



 
 

 

d. Pelayanan apa sajakah yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

Semarang? 

e. Apakah YPAC membuka  sekolah seperti sekolah umum? 

f. Jika iya, sekolah tingkat apa saja yang dibuka dan bagaimana dengan waktu 

dan pelaksanaannya? 

g. Bagaimana dengan kurikulum yang digunakan? Jelaskan! 

h. Apa sajakah Sarana dan Prasarana tambahan yang ada di Yayasan 

Pembinaan Anak Cacat Semarang? 

i. Bagaimanakah perkembangan yang ada pada Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat Semarang? 

2. Guru Musik di Kelas Musik Prestasi 

a.  Bagaimana proses pembelajaran musik terhadap anak berkebutuhan 

khusus D di kelas musik prestasi? 

b. Apakah ada tahapan khusus pada saat pelaksanaan? 

c. Jika ada, apa saja? 

d. Apa tujuan dari pembelajaran musik di kelas ini? 

e. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? 

f. Materi apa yang diajarkan pada saat pembelajaran? 

g. Apakah siswa diajarkan untuk bermain instrumen musik? 

h. Jika iya, instrumen apa saja yang diajarkan? 

i. Bagaimana dengan penggunaan lagu model, apakah dalam pembelajaran, 

lagu model digunakan? 

j. Jenis lagu apa yang digunakan  sebagai lagu model? 



 
 

 

k. Sejauh mana kemampuan siswa (anak berkebutuhan khusus D) dalam 

menerima materi? 

l. Apakah mengalami kesulitan pada saat menyampaikan materi?  

m. Jika mengalami kesulitan, pada bagian mana? 

n. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pada saat proses pembelajaran 

musik di kelas musik prestasi? 

o. Faktor-faktor apa saja yang mendukung proses pembelajaran musik di 

kelas musik prestasi? 

p. Berapa rata-rata jumlah siswa yang diajar dalam kelas ini? 

q. Berapa kali dalam seminggu pembelajaran musik di kelas musik prestasi 

dilaksanakan, setiap hari apa? 

r. Adakah ruang khusus untuk pelaksanaan pembelajaran musik di kelas 

musik prestasi? 

s. Bagaimanakah bentuk dan hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran musik di kelas musik prestasi? 

t. Adakah prestasi musik yang lebih dari siswa (anak berkebutuhan khusus D) 

setelah mengikuti pembelajaran di kelas musik prestasi?  

u. Jika ada, dalam bentuk apa? 

v. Apakah prestasi musik yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran, sering ditunjukkan di hadapan orang lain? 

w. Dalam acara atau event apa prestasi musik siswa ditampilkan?  

x. Apakah siswa (anak berkebutuhan khusus D) pernah mendapatkan 

kejuaraan dalam perlombaan musik? 



 
 

 

3. Siswa (Anak Berkebutuhan Khusus D) 

Nama :  

Umur : 

Kelas :  

a. Apakah kamu menyukai pelajaran musik? 

b. Apa saja yang diajarkan pada saat pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi? 

c. Pada saat pembelajaran musik, materi apa yang paling disukai?  

d. Pada waktu menerima pembelajaran musik, apakah mengalami kesulitan?  

e. Jika iya, kesulitan apa saja yang dialami? 

f. Apakah merasa cocok dengan metode atau cara guru dalam menyampaikan 

materi pada saat pembelajaran? 

g. Pelajaran menyanyi atau bermain alat musik yang lebih kamu suka?  

h. Jika menyanyi, lagu apa yang diajarkan? 

i. Jika bermain alat musik, alat musik apa yang diajarkan? 

j. Lagu apa yang diajarkan pada saat bermain alat musik? 

k. Pada saat di rumah, apa sering latihan atau belajar sendiri?  

l. Apakah mempuyai alat musik di rumah, jika iya, alat musik apa?  

m. Apakah pernah menyanyi atau mengiringi lagu  di luar sekolah?  

n. Jika iya, dalam acara apa? 

o. Pernahkah tampil di acara sekolah? 

p. Jika iya, alat musik apa yang dimainkan atau menyanyi?  

q. Apakah pernah mengikuti perlombaan? 



 
 

 

r. Jika iya, lomba apa dan juara berapa? 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

A. TUJUAN DOKUMENTASI 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh uraian dan wujud nyata 

mengenai tempat pelaksanaan penelitian, kegiatan yang diteliti maupun pelaku 

penelitian. Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto, arsip-arsip, buku-buku, 

autobiografi dan surat-surat, karena dokumentasi menggunakan digital kamera. 

B. POKOK-POKOK DOKUMENTASI 

1. Place (tempat), antara lain : gedung YPAC Semarang, ruang kelas musik 

prestasi, sarana dan prasarana yang dimiliki YPAC Semarang yang 

berkenaan dengan pembelajaran musik.  

2. Activity (kegiatan), meliputi proses pembelajaran musik di kelas musik 

prestasi bagi anak berkebutuhan khusus bagian D di YPAC Semarang, 

bentuk dan hasil pencapaian belajar di kelas musik prestasi.  

3. Actor (pelaku), guru musik di kelas musik prestasi dan siswa-siswa (anak 

berkebutuhan khusus D) YPAC Semarang. 

4. Arsip-arsip, buku-buku, autobiografi yang berkenaan dengan komponen 

pembelajaran musik maupun kondisi fisik dari YPAC Semarang yang 

peneliti tidak bisa mendapatkannya secara langsung pada saat proses 

penelitian seperti : data struktur organisasi YPAC, data tenaga pegajar dan 

staf karyawan, data siswa anak berkebutuhan khusus di YPAC, data nilai 

siswa anak berkebutuhan khusus D di kelas musik prestasi, data prestasi 

siswa, denah YPAC.  
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TRANSKIP WAWANCARA 

a) Wawancara kepada Kepala Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang 

(diwakilkan Kepala Sekolah Luar Biasa bagian D) 

Topik  : Gambaran umum YPAC Semarang 

Responden  : Prayitno S.Pd 

Hari/tanggal : Senin, 15 September 2012 

Waktu  : 09.00 WIB 

Tempat : YPAC Semarang 

Peneliti  : “ selamat pagi pak, maaf mengganggu.” 

Kepala sekolah : “ oh iya mba dari mana? Bagaimana ada perlu apa?” 

Peneliti : “ saya Sapta Meilina Sholikhah dari Universitas Negeri 

Semarang pak. Begini pak, saya akan melakukan penelitian 

di  YPAC Semarang, saya ingin melakukan wawancara 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai YPAC 

Semarang pak.” 

Kepala sekolah : “oh iya silahkan mba, mau tanya apa?” 

Peneliti : “Bagaimanakah Sejarah berdirinya Yayasan Pembinaan 

Anak Cacat Semarang?” 

Kepala sekolah : “sebenarnya YPAC pertama berdiri diperuntukkan bagi 

anak polio atau tunadaksa ringan, akan tetapi sesuai 

perkembangan waktu, macam-macam kelainan juga 

semakin banyak mas.. akhirnya kepala yayasan juga 



 
 

 

membuka rehabilitasi untuk tunagrahita.. untuk lebih 

lengkapnya, mas bisa tanya-tanya ke bagian TU ya ” 

Peneliti : “o begitu nggeh pak.. kalau tujuan didirikannya Yayasan 

Pembinaan Anak Cacat Semarang apa pak?” 

Kepala sekolah : “untuk tujuan didirikan yayasan, coba lihat di ruang TU 

mba.. tanya ke pak sidiq.. disana lengkap dengan visi dan 

misinya..” 

Peneliti : “oh y pak, nanti saya ke TU.. kemudian pertanyaan 

selanjutnya Pelayanan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

Semarang diperuntukkan bagi siapa?” 

Kepala sekolah : “sesuai dengan sejarah YPAC., pada awalnya yayasan 

diperuntukkan bagi anak tunadaksa (polio), tapi sesuai 

perkembangan jaman, penyandang tunadaksa berkembang 

menjadi tunadaksa ganda (cerebral palsy). Yayasan juga 

diperuntukkan untuk anak tunagrahita.” 

Peneliti : “ oh begitu pak? Pelayanan apa sajakah yang ada di 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang?” 

Kepala sekolah : “di YPAC ada beberapa pelayanan, antara lain seperti 

rehabilitasi medis, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi 

sosial dan rehabilitasi prevokosional..”  

Peneliti : “Apakah YPAC membuka  sekolah seperti sekolah 

umum? 



 
 

 

Kepala sekolah : “Sekolah umum termasuk dalam rehabilitasi pendidikan, 

ada SLB.D maupun SLB. C..” 

Peneliti : “o nggih pak, terus sekolah tingkat apa saja yang dibuka 

dan bagaimana dengan waktu dan pelaksanaannya? 

Kepala sekolah : “sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMU.. ada juga kelas 

untuk anak yang sudah lulus SMU yaitu kelas 

pravokasional. Untuk jam sekolah di sini dibagi menjadi 

dua, pagi untuk SLB D dan sore untuk SLB C. Untuk SLB 

D sendiri hari Senin sampai Kamis mulai pukul 07.30-

12.00, untuk Jumat dan Sabtu mulai pukul 07.30 sampai 

11.00.” 

Peneliti : “Apa sajakah Sarana dan Prasarana tambahan yang ada di 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang?” 

Kepala sekolah : “untuk sarana prasarana njenengan bisa minta d TU mas, 

disana ada daftar inventaris yayasan...” 

Peneliti : “o iya pak.. seni musik diajarkan di sekolah sini tidak 

pak?” 

Kepala sekolah : “ada mba, mata pelajaran Seni Budaya juga diajarkan 

disini, didalamnya ada musik juga” 

Peneliti : “ oh… begitu ya pak? Kalau musik prestasi itu mata 

pelajaran apa gimana pak?.” 

Kepala sekolah : “ musik prestasi itu ya pelajaran mba, termasuk dalam 

kurikulum pengembangan diri. Bisa disebut seperti 

ekstakurikuler. Memang lewat musik prestasi yang ada di 



 
 

 

YPAC Semarang sebagai modal dasar dalam  

mengembangkan  talenta kesenian siswa terutama bidang 

seni suara (musik dan atau menyanyi) dan selanjutnya dapat 

dijadikan bekal kelak hidup di masyarakat.” 

Peneliti : “kalau waktu pelaksanaannya pak?” 

Kepala sekolah : “waktu pelaksanaan tetap di jam sekolah mba, hari Sabtu 

pukul 09.30, tapi bergantian dengan pramuka. Pelaksanaan 

dua minggu sekali, minggu pertama untuk pramuka, 

minggu kedua untuk musik prestasi, begitu seterusnya. 

Untuk lebih jelasnya, nanti mba bisa bertemu dengan ibu 

Yudianti, beliau yang mendampingi kelas musik prestasi.” 

Peneliti : “o begitu pak, iya nanti saya cari tahu lebih dalam ke bu 

Yudianti. Kalau begitu terima kasih banyak ya pak?” 

Kepala sekolah : “o iya mba sama-sama.” 

b) Wawancara kepada pengajar di kelas musik prestasi 

Topik  : Pembelajaran Musik Prestasi 

Responden : Ibu Yudianti 

Hari/tanggal : Selasa, 18 September 2012 

Waktu  : 09.00 WIB 

Tempat : YPAC Semarang 

 

Peneliti : “ selamat pagi bu, maaf mengganggu.” 

Guru : “ oh iya mba dari unnes ya? Mba siapa namanya?”  



 
 

 

Peneliti : “iya bu, perkenalkan saya Sapta Meilina Sholikhah. Begini bu 

untuk keperluan penelitian saya mau menanyakan beberapa hal 

tentang pembelajaran musik di kelas musik prestasi.” 

Guru :”owh iya silahkan monggo mba..” 

Peneliti : “ terimakasih bu.. langsung saja ke pertanyaan pertama ya bu.” 

Guru : “ iya monggo.” 

Peneliti : “Bagaimana proses pembelajaran musik terhadap anak 

berkebutuhan khusus D di kelas musik prestasi?” 

Guru : “sebelumnya saya minta maaf mba, saya memberi tahu sesuai 

dengan apa yang bisa. Karena posisi daya disini sebagai pengganti 

guru musik prestasi yang sudah purna yaitu bapak Handaryatno.” 

Peneliti : “oh iya bu gak apa-apa.” 

Guru : “jadi menurut pengamatan dan keterangan yang diberikan pak 

han, proses pembelajaran musik prestasi itu ada beberapa tahap. 

Tahap dasar, tahap pemula, latihan intensif dan tahap akhir. Di 

tahap dasar dan pemula, anak diajarkan ritme dan nada melalui 

alat musik. Itu memang tahap paling dasar dan sering disebut 

musik terapi. Nanti mba bisa saya antar ke ruang terapi musik 

bertemu dengan gurunya supaya lebih tahu lebih jelas. 

Selanjutnya ke tahap latihan intensif, dari situ anak sudah mulai 

belajar di kelas musik prestasi. Setelah latihan intensif, tahap 

selanjutnya adalah tahap akhir.” 

Peneliti : “yang dimaksud tahap akhir gimana bu?” 



 
 

 

Guru : “tahap akhir disini bukan berarti latihan musik prestasi selesai 

mba. Tahap akhir disini, anak mulai dicoba dipentaskan untuk 

menguji keberaniannya mba. Entah acara di sekolah maupun 

lomba porseni jika ada.” 

Peneliti : “o iya bu.. lalu ada tahapan khusus atau tidak bu selama proses 

pembelajaran musik prestasi?” 

Guru : “sebenarnya tahapan khusus ya yang tadi saya jelaskan itu mba. 

Itu tahapan khusus untuk pembelajaran musik secara keseluruhan. 

Nanti kalau pelaksanaan di kelas musik prestasinya juga berbeda 

mba.” 

Peneliti : “ya bu.. terus tujuan dari pembelajaran musik prestasi sendiri apa 

bu?” 

Guru : “secara khusus pembelajaran musik prestasi bertujuan untuk 

menumbuhkembangkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan 

khusus D.” 

Peneliti : “untuk metode yang digunakan saat pembelajaran apa bu?” 

Guru : “metode yang digunakan saat pembelajaran adalah sesuai dengan 

karakteristik anak dan metode khusus untuk pembelajaran pada 

anak berkebutuhan khusus. Salah satunya seperti diskusi dengan 

anak. Demonstrasi dan ceramah pasti digunakan, akan tetapi 

ceramah berstruktur yang berarti anak mudah memahami. Terus 

Pembelajaran juga lebih ditekankan pada praktek, metode yang 



 
 

 

digunakan adalah metode khusus yaitu drill atau latihan dan 

layanan individual ” 

Peneliti : “layanan individual maksudnya gimana bu?” 

Guru : “maksud layanan individual walaupun anak berada dalam satu 

kelas, akan tetapi pembelajaran dilakukan secara individu. Banyak 

anak berkebutuhan khusus D ganda yang sulit memahami jika 

materi secara langsung diberikan bersama.”  

Peneliti : “Oh begitu bu. Lalu untuk materi, apa yang diberikan dalam 

pembelajaran musik prestasi?” 

Guru : “sebenarnya untuk materi disesuaikan dengan bakat yang anak 

punya. Kebetulan siswa di kelas musik prestasi tahun ini ada 4 

anak, 3 anak berbakat menyanyi dan 1 anak berbakat bermain 

instrumen yaitu keyboard. Materi kita berikan sesuai yang dipilih 

oleh anak. ”  

Peneliti : “kalau untuk materi anak bermain keyboard apa bu?” 

Guru : “o y untuk keyboard, kita langsung pada praktek mba. Tapi 

sebelumnya anak kita ajarkan akor dasar. Anak sudah diajarkan 

nada dengan dengan notasi angka dan notasi mutlak pada tahap 

pemula, jadi di musik prestasi anak hanya menerapkan dalam 

instrumen. Akor dasar pun kita tidak mengajarkan tentang 

teorinya, anak belajar menirukan apa yang dicontohkan guru. 

Yang terpenting, selain diajarkan akor dasar, anak juga diajarkan 



 
 

 

style pada keyboard. Style keyboard sangat membantu 

keterbatasan motorik maupun intelegensi anak mba.”  

Peneliti : “membantu disini bisa dijelaskan lebih dalam bu?” 

Guru : “anak berkebutuhan khusus D ganda, sangat terbatas 

kemampuannya mba. Jadi untuk iringan, dia belum bisa 

maksimal. Jadi ada bantuan dari style keyboard, karena tujuan dari 

bermain keyboard di sini adalah mengiringi anak. ”  

Peneliti : “oh iya bu. Kalau untuk menyanyi gimana bu?” 

Guru : “o ya. Sebenarnya anak belajar menyanyi di musik prestasi, yang 

terpenting itu tidak fals mba.. memang sementara ini guru yang 

benar-benar lulusan sarjana musik untuk mengajar vokal tidak 

ada, jadinya untuk menyanyi ya paling penting tidak fals, 

selebihnya bisa diajari..”  

Peneliti : “Menyampaikan materinya bagaimana bu?” 

Guru : “sama saja dengan yang belajar keyboard, anak belajar 

menirukan lagu aslinya. Mengenai improvisasi bisa diajarkan 

secara sederhana oleh guru.”   

Peneliti : “Lalu bagaimana dengan penggunaan lagu model bu?” 

Guru : “lagu model itu semacam lagu yang diberikan saat praktek?” 

Peneliti : “iya bu.”  

Guru : “untuk lagu kita sesuai dengan permintaan anak mba, y itu 

fungsi dari metode diskusi dengan anak. Kita sesuaikan dengan 

mood anak. Kalau mood anak sedang tidak baik, anak juga gak 



 
 

 

mau belajar mba. Oleh karena itu, segala sesuatunya kita 

sesuaikan dengan anak.”  

Peneliti : “oh gitu bu. Kira-kira lagu yang disukai anak apa bu? Lagu 

Daerah atau Nasional juga diajarkan?”  

Guru : “biasanya lagu yang lagi populer saat ini mba. Kita juga 

mengajarkan lagu Nasional, karena untuk upacara juga. Pasti kita 

sisipi lagu- lagu daerah ataupun nasional walaupun tidak begitu 

banyak.” 

Peneliti : “o iya bu. Sejauh mana kemampuan anak berkebutuhan khusus 

D dalam menerima materi?” 

Guru : “anak CP sulit untuk menangkap teori mba, oleh karena itu 

pembelajaran musik prestasi langsung bersifat praktek. Anak 

menerima materi ya sesuai dengan apa yang ditangkap. Akan 

tetapi selagi materi praktek dan menirukan, menghafal dia bisa 

menangkap walaupun waktu yang dibutuhkan juga cukup lama.” 

Peneliti : “apa ibu mengalami kesulitan saat menyampaikan materi?” 

Guru : “sebenarnya tidak terlalu mba, hanya saja kalau materi tentang 

teori, saya tidak tahu begitu dalam. Maklum saya bukan lulusan 

musik, tapi saya sedikit tahu tentang akor walaupun dasar. 

Terlebih saya juga dibantu oleh pak Dedi, beliau pintar main 

musik. beliau juga alumni dari SLB. D” 

Peneliti : “saat pelaksanaan apa ada ruang khusus?” 



 
 

 

Guru : “ada mba, ruang kesenian. Dulu sebelum anak latihan gabungan, 

maksudnya bermain keyboard dan menyanyi berlatih bersama. 

Jadwal latihan untuk anak dibedakan. Untuk menyanyi hari apa, 

dan main musik hari apa. Setelah anak mampu digabung, mulai 

berlatih bersama.” 

Peneliti : “o ya bu, kalau untuk evaluasi pembelajaran bagaimana bu?” 

Guru : “kalau untuk evaluasi pembelajaran di kelas musik prestasi tidak 

sebenarnya tidak ada mba. Guru hanya memberikan penilaian 

berupa kualitatif berdasarkan observasi untuk melengkapi nilai 

pengembangan diri anak di dalam raport. Tapi kalau evaluasi di 

akhir latihan ada. Saya selalu memberikan koreksi, motivasi dan 

tambahan materi.” 

Peneliti : “faktor-faktor yang menjadi kendala saat pelaksanaan apa bu?” 

Guru : “sebenarnya jelas mba, dari kesehatan anak. Itu sudah menjadi 

kendala utama pembelajaran musik prestasi. Guru juga, karena 

sampai sekarang belum ada yang dari lulusan musik asli.” 

Peneliti : “kalau untuk faktor pendukung bu?” 

Guru : “terutama dari orang tua sangat mendukung anaknya untuk ikut 

musik prestasi.” 

Peneliti : “lalu untuk hasil yang dicapai bu, seperti prestasi mungkin?” 

Guru : “perlu digaris bawahi mba, prestasi disini bukan prestasi dapat 

piala atau apa. Tapi memang pernah, anak dapat juara lomba apa 

saya lupa, nanti bisa ditanyakan ke TU. Tapi yang terpenting,  



 
 

 

anak mau dan berani untuk tampil di hadapan orang, itu 

merupakan prestasi yang sangat besar.” 

Peneliti : “o iya bu. Kalau begitu terimakasih atas waktunya. Nanti saya 

kalu ada yang kurang bisa tanya-tanya ke ibu lagi ya?” 

Guru : “oh iya mba sama-sama. Silahkan datang kesini.” 

Peneliti : “mari bu..” 

 

c) Wawancara kepada siswa  

Topik : Kegiatan belajar mengajar seni musik 

Responden : M Agri Galur Aji 

Hari/tanggal : 19 September 2012 

Waktu  : 09.00 WIB 

Tempat : SLB. D/D1 YPAC Semarang 

Peneliti : “ selamat pagi dek.. saya Sapta Meilina dari UNNES. Mau 

Tanya-tanya sama adek bisa?” 

Siswa : “iya” 

Peneliti : “ kenalan dulu ya… adek namanya siapa?  

Siswa : “Afif.” 

Peneliti : “gini, mba mau tanya apakah kamu suka dengan pelajaran 

musik?” 

Siswa : “ iya suka” 

Peneliti : “ pelajaran menyanyi apa main alat musik yang lebih kamu 

suka?” 



 
 

 

Siswa : “aku seneng main keyboard.” 

Peneliti : “ oh kamu lebih seneng keyboard.” 

Siswa : “yang ngajarin main keyboard siapa sebelumnya?” 

Siswa : “ pak han, kalau gak bu yudi sama pak dedi.” 

Peneliti : “susah gak main keyboard?” 

Siswa : “susah sedikit.” 

Peneliti : “lagu yang sering dimainkan apa?” 

Siswa : “aku suka lagu nostalgia sama lagu pop.” 

Peneliti : “di rumah punya keyboard gak? Atau ada yang nglatih?” 

Siswa : “aku punya keyboard, yang ngajari gak ada. Latihan sendiri.” 

Peneliti : “kamu pernah tampil di acara sekolah?” 

Siswa : “ pernah.” 

Peneliti : “kalau di luar sekolah pernah gak?” 

Siswa : “pernah juga.” 

Peneliti : “o y sudah deh, terimakasih ya dek waktunya.” 

Siswa  : “iya mba.” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTO-FOTO 

YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT (YPAC) SEMARANG 

 

Bagian Depan Gedung Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang  

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Gedung SLB dan Fasilitas Olahraga YPAC Semarang 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Lapangan Upacara sekaligus Lapangan Basket 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Ruang Musik Prestasi dan Ruang Tata Usaha 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Bagian Dalam Ruang Musik Prestasi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Sound System Penunjang Pembelajaran Musik Prestasi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Keyboard tertata rapi sebelum digunakan untuk  

pembelajaran musik prestasi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Media pemutar lagu saat pembelajaran musik prestasi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Pendekatan guru secara khusus saat pembelajaran musik prestasi  

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Guru sedang memberikan pengarahan sebelum latihan  

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Anak sedang latihan gabungan 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Anak sedang mengiringi lagu yang dia senangi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah SLB.D/D1 YPAC Semarang 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Wawancara dengan guru musik prestasi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Salah satu Alat Musik di Ruang Musik Prestasi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 

 

Kelengkapan inventaris di ruang musik prestasi 

(Sumber: Sapta Meilina Sholikhah, 2012) 



 
 

 

 

Prestasi Anak tampil dalam acara rotaract di Mall Ciputra 

(Sumber: Dokumen YPAC Semarang) 

 

Prestasi ABK D saat pentas di acara Halal Bihalal 

(Sumber: Sapta Meilina Sohlikhah, 2012) 

 


