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ABSTRAK 

 

Rahmawati, Auliya. 2015. Keefektifan Model Direct Instruction terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Bermain Alat Musik 

Melodis di Kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal. Skripsi, 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, dan Model Direct Instruction. 

 

Pembelajaran seni musik perlu diberikan kepada siswa untuk 

mengeksplorasi kreativitas dan kemampuan mengapresiasi budaya. Seni musik 

membentuk disiplin, toleransi, sosialisasi, sikap demokrasi yang meliputi 

kepekaan terhadap lingkungan. Pembelajaran seni musik di sekolah dasar masih 

menerapkan model konvensional, sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa 

menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai penerapan model Direct Instruction terhadap pembelajaran 

seni musik di sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

keefektifan model Direct Instruction dibandingkan dengan model konvensional 

dalam pembelajaran SBK materi bermain alat musik melodis. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal yang berjumlah 56 siswa, terdiri dari 29 siswa 

kelas IV A, dan 27 siswa kelas IV B. Teknik sampling dalam penelitian ini 

menggunakan sampling jenuh. Desain dari penelitian eksperimen ini adalah quasi 

experimental design dengan bentuk nonequivalent control group design. Hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas kontrol dari 

pertemuan pertama sampai pertemuan kedua menunjukkan persentase sebesar 

71,09%. Rata-rata nilai aktivitas belajar siswa kelas eksperimen dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan kedua menunjukkan persentase sebesar 81,13%. 

Berdasarkan uji U Mann Whitney, diketahui nilai signifikansi 0,001. Dengan α = 

5%, karena nilai signifikansi < 0,05 (0,001 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Data hasil belajar siswa menunjukkan bahwa rata-rata nilai posttest kelas 

kontrol sebesar 69,02, sedangkan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen sebesar 

80,09. Hasil uji t menunjukkan bahwa thitung = 4,262 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Harga ttabel dengan dk = 48 dan α = 5% yaitu 2,005. Karena thitung > ttabel 

(4,262 > 2,005) atau nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho2 ditolak 

dan Ha2 diterima. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi bermain alat musik melodis antara 

yang memperoleh pembelajaran dengan model Direct Instruction dan yang 

memperoleh pembelajaran dengan model konvensional. Hasil uji keefektifan 

menunjukkan bahwa thitung = 7,086 dan harga ttabel = 2,048. Artinya, thitung > ttabel 

(7,086 > 2,048), maka keputusannya Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

diperoleh kesimpulan pada penelitian ini yaitu model Direct Instruction efektif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar SBK materi bermain alat musik melodis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian. Pada 

pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Pembahasan lebih mendalam mengenai bab pendahuluan akan diuraikan dalam 

penjelasan dibawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang perlu dididik karena 

manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya. Melalui pendidikan manusia dapat 

memperoleh pengetahuan dan keterampilam serta dapat mengembangkan 

kemampuan, sikap dan tingkah laku. Sehingga pendidikan membantu manusia 

dalam menjalani kehidupan tentang bagaimana dan apa yang harus manusia 

lakukan.  

Arti pendidikan menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 
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Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan warga negara yang cerdas, berakhlak mulia, dan bermartabat. Seperti 

yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat 

bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah 

dengan diselenggarakannya pendidikan wajib belajar sembilan tahun. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 

18, disebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang 

harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan 

pemerintah daerah. Diperkuat lagi oleh pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib membiayainya. 

Aturan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dasar adalah program 

pemerintah yang harus diikuti oleh setiap warga negaranya. Pemerintah juga 

berkewajiban memberikan fasilitas yang mendukung dalam proses belajar 

mengajar. 

Belajar merupakan suatu proses aktivitas mental seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan tingkah 

laku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, afeksi, 

maupun psikomotorik (Wina dalam Prastowo 2013: 49). Bersifat positif karena 

perubahan perilaku disebabkan adanya penambahan dari perilaku yang 

sebelumnya dan cenderung menetap atau susah dilupakan. Ada beberapa jalur 
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pendidikan antara lain jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal. Sekolah 

Dasar (SD) merupakan salah satu contoh jalur pendidikan formal. 

Pendidikan di SD merupakan pendidikan formal awal yang mendidik 

siswa mulai dari dasar, sehingga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

siswa di kehidupan yang akan datang. Pada jenjang Sekolah Dasar, siswa 

mendapat pengetahuan dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Setiap mata pelajaran memiliki peranan masing-masing dalam membentuk 

karakter siswa. 

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam 

pembentukan karakter siswa adalah Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Mata 

pelajaran SBK di sekolah dasar memiliki fungsi untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan dalam berkarya dan berapresiasi. Pada mata pelajaran SBK dibagi 

menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah bidang seni musik. Pendidikan 

seni musik merupakan pendidikan yang memberikan kemampuan 

mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk pengembangan 

kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang. 

Seni musik membentuk disiplin, toleransi, sosialisasi, sikap demokrasi yang 

meliputi kepekaan terhadap lingkungan (Retnowati, 2011). 

Salah satu keterampilan yang perlu dikuasai dalam pelajaran seni musik 

adalah memainkan alat musik seperti yang tercantum dalam silabus kelas IV SD 

materi bermain alat musik melodis sederhana. Dalam pembelajaran ini, guru 

dituntut untuk dapat mengajarkan cara-cara dalam memainkan alat musik yang 

benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru harus piawai dalam memilih model 

pembelajaran dan memiliki kompetensi di bidang seni musik sehingga dapat 

mengajarkan materi seni musik  dengan optimal. Tetapi pada kenyataannya guru 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan guru belum memiliki 

kompetensi khusus di bidang seni musik sehingga pembelajaran seni musik  

belum terlaksana  secara optimal. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kustanto, S.Pd guru kelas IV A 

dan bapak Waeli, S.Pd guru kelas IV B SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten 

Tegal diperoleh informasi bahwa dalam pembelajaran seni musik masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional dimana pembelajaran terpusat 

pada guru, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru memberikan 

materi dan siswa mendengarkan, mencatat dan menghafalkan materi tersebut. 

Dalam hal penguasaan materi, siswa hanya dituntut untuk menguasai materi seni 

musik dengan sistem hafalan, sehingga dapat berpengaruh pada kurang 

optimalnya hasil belajar siswa. Pada saat pembelajaran SBK, guru lebih banyak 

memberikan tugas untuk menggambar kepada siswa daripada harus menjelaskan 

materi pelajaran. Selain itu, guru masih belum menguasai kompetensi khusus di 

bidang seni musik, sehingga dalam mengajarkan materi khususnya seni musik 

belum dapat terlaksana secara optimal. Perangkat media pembelajaran seni musik 

yang ada di sekolah juga belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses 

pembelajaran di kelas. Setelah dilakukan evaluasi, masih ada siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal 
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yang harus di capai siswa di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal adalah 

70. 

Dilihat dari permasalahan diatas, maka solusi yang dapat diambil dalam 

pembelajaran seni musik hendaknya guru dapat menyusun program pengajaran 

yang dapat membangkitkan motivasi belajar dan melibatkan siswa secara 

langsung dalam proses pembelajaran. Salah satu model yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran seni musik adalah model Direct Instruction. Model Direct 

Instruction adalah pembelajaran untuk menyampaikan pelajaran yang 

ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Model Direct Instruction 

cocok untuk pembelajaran yang berorientasi kinerja seperti untuk materi bermain 

alat musik melodis.  Peneliti memilih materi bermain alat musik melodis dengan 

pianika sebagai alat yang digunakan karena mudah diperoleh dan dimainkan oleh 

siswa. Selain itu, di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal mempunyai 

beberapa alat musik pianika yang biasa digunakan untuk drum band dan 

mengiringi lagu pada saat upacara bendera. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa penerapan model Direct 

Instruction efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa, diantaranya yaitu 

penelitan eksperimen yang dilakukan oleh Wawan Setiawan, Eka Fitrajaya, dan 

Tri Mardiyanti mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul 

“Penerapan Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction) untuk Meningkatkan 

Pemahaman Belajar Siswa dalam Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak 

(RPL)”. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dimana kelas eksperimen yang diberi perlakuan berupa model Direct 
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Instruction lebih tinggi dibnding kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan khusus. 

Selanjutnya penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Setaya, Santyasa, dan 

Kirna mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Langsung Berbantuan Pemodelan untuk Meningkatkan 

Motivasi dan Prestasi Belajar Renang”. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa. Penelitian selanjutnya dilakukan 

oleh Fu’an Widyarsa Putra mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan judul 

“Model Pembelajaran Langsung Bermedia Tangram terhadap Hasil Belajar 

Geometri pada Anak Berkesulitan Belajar”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

hasil belajar matematika materi geometri menjadi lebih baik setelah mendapatkan 

perlakuan berupa model pembelajaran langsung dengan media tangram. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

penerapan model Direct Instruction pada pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan khususnya bidang seni musik dengan judul “Keefektifan Model 

Direct Instruction terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Materi 

Bermain Alat Musik Melodis di Kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten 

Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 
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(1) Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa pasif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

(2) Model pembelajaran SBK khususnya bidang seni musik di SD menggunakan 

model konvensional, sehingga menyebabkan siswa bosan dengan 

pembelajaran di kelas. 

(3) Pembelajaran dengan model konvensional tanpa variasi model menyebabkan 

nilai seni musik pada siswa SD tidak maksimal. 

(4) Masih rendahnya pemanfaatan perangkat media pembelajaran seni musik di 

sekolah. 

(5) Guru masih menggunakan model konvensional pada pembelajaran SBK 

khususnya bidang seni musik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Penelitian difokuskan pada penerapan model Direct Instruction dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional terhadap aktivitas dan hasil belajar 

pada pembelajaran seni musik kelas IV materi bermain alat musik melodis. 

(2) Materi yang akan dibahas dalam penelitian yaitu materi bermain alat musik 

melodis di SD Kelas IV semester 2. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

(1) Apakah ada perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi bermain 

alat musik melodis antara yang proses pembelajaran menerapkan model 

Direct Instruction dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi  bermain alat musik 

melodis yang proses belajarnya menerapkan model Direct Instruction lebih 

baik dibandingkan dengan yang proses belajarnya menerapkan model 

pembelajaran konvensional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

khusus. Berikut ini uraian mengenai tujuan umum dan tujuan khusus dari 

penelitian ini. 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum adalah tujuan yang bersifat umum atau memiliki skala yang 

lebih besar. Tujuan umum dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan model Direct Instruction dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional pada mata pelajaran SBK khususnya bidang seni 

musik materi bermain alat musik melodis di SD. 
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1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang bersifat khusus atau fokus tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi  bermain alat 

musik melodis antara yang diajar dengan model Direct Instruction dan yang diajar 

dengan model pembelajaran konvensional, (2) untuk membuktikan bahwa 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi  bermain alat musik melodis yang 

diajar dengan model Direct Instruction lebih baik daripada yang diajar dengan 

model pembelajaran konvensional. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan 

yang telah dirumuskan di atas. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah 

manfaat dalam bentuk teori yang diperoleh dari penelitian ini. Sedangkan manfaat 

praktis adalah manfaat yang secara praktik dapat diperoleh dari penelitian ini. 

Penjelasan secara lebih rinci mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis dari 

penelitian ini antara lain: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

(1) Model Direct Instruction dapat dijadikan sebagai alternatif model 

pembelajaran yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran 

seni musik. 
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(2) Menambah khazanah ilmu pendidikan di Indonesia. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat bagi siswa, 

bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. 

 

1.6.2.1. Bagi Siswa 

Manfaat yang dapat diperoleh siswa dari penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV pada materi bermain 

musik melodis dan untuk menambah pemahaman siswa tentang alat musik 

melodis. 

1.6.2.2. Bagi Guru 

Manfaat yang diperoleh guru dari penelitian ini yaitu untuk mengatasi 

permasalahan pembelajaran seni musik dan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi guru dalam menerapkan model Direct Instruction pada pembelajaran SBK di 

sekolah. 

1.6.2.3. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah memberikan kontribusi pada 

sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran SBK sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.6.2.4. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan keterampilan 

penerapan model Direct Instruction dalam proses pembelajaran. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam kajian pustaka akan dikemukakan mengenai kajian teori, hasil 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada kajian teori, akan dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian 

ini. Kajian teori ini berisi penjelasan tentang hakikat belajar, aktivitas belajar, 

hasil belajar, model pembelajaran, model Direct Instruction, karakteristik siswa 

sekolah dasar, performansi guru, hakikat seni, pendidikan seni musik di sekolah 

dasar, materi bermain alat musik melodis. Berikut ini penjelasan lengkap 

mengenai kajian teori dalam penelitian ini. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Ada beberapa pandangan mengenai definisi belajar. Menurut Prastowo 

(2013: 48), belajar merupakan perilaku siswa yang kompleks. Menurut Sanjaya 

dalam Prastowo (2013: 49), belajar adalah suatu proses aktivitas mental seseorang 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku yang bersifat positif, baik perubahan dalam aspek pengetahuan, afeksi, 

maupun psikomotorik. 
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Menurut Gagne dan Berliner dalam Rifa’i dan Anni (2011: 82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah 

perilakunya karena hasil dari pengalaman. Pengalaman tersebut dapat berupa 

pengalaman fisik, psikis, dan sosial. Perubahan perilaku yang disebabkan oleh 

faktor obat-obatan, kekuatan mekanik, dan adaptasi pendinderaan bukan 

perubahan yang disebabkan oleh pengalaman.  

Selanjutnya, Hamalik (2008: 27) menjelaskan bahwa belajar ialah 

modifikasi atau memperteguh tingkah laku melalui suatu pengalaman (learning is 

defined as the modificationor strengthening of behavior through experiencing). 

Pengalaman diperoleh dari interaksi antara individu dengan lingkungan. Menurut 

Burton dalam Hamalik (2008: 29) menyatakan bahwa experiencing means living 

through actual situations for purposes apparent to the learner. Experiencing 

includes whatever one does or undergoes which results in changed behavior, in 

changed values meanings, attitudes, or skill. 

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa mengalami berarti 

hidup melalui situasi yang sebenarnya untuk tujuan jelas bagi siswa. Mengalami 

termasuk apa pun yang dilakukan atau mengalami yang menghasilkan perubahan 

perilaku, dalam perubahan nilai makna, sikap, atau keterampilan. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses interaksi antara individu dengan lingkungan untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif, baik perubahan 

dalam bentuk pengetahuan, afeksi, maupun psikomotorik. Perubahan perilaku 
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tersebut disebabkan karena hasil dari pengalaman dan pengalaman diperoleh dari 

interaksi antara individu dengan lingkungan.  

2.1.2 Aktivitas Belajar 

Keaktifan siswa merupakan hal yang sangat penting dan perlu 

diperhatikan oleh guru sehingga proses pembelajaran benar-benar memperoleh 

hasil yang optimal. Proses pembelajaran di kelas sebetulnya sudah banyak 

melibatkan aktivitas siswa karena siswa sudah banyak dituntut aktivitasnya untuk 

mendengarkan, memperhatikan, serta memahami pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Menurut Sardiman (2012: 95-6), belajar adalah berbuat untuk mengubah 

tingkah laku, jadi dalam belajar terdapat kegiatan melakukan suatu hal. Kegiatan 

yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar yang meliputi 

pertanyaan, mengerjakan tugas-tugas, mengajukan pendapat, menjawab 

pertanyaan dari guru, bekerjasama dengan teman, dan bertanggung jawab atas 

tugas yang diperoleh. Montessori dalam Sardiman (2012: 96) menyatakan bahwa 

anak-anak memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan faktor 

penting dalam suatu pembelajaran yang akan menciptakan pembelajaran lebih 

bermakna. Aktivitas belajar merupakan keterlibatan siswa baik secara jasmani 

maupun rohani yang terjadi selama proses pembelajaran. 

Para ahli mengadakan klasifikasi aktivitas belajar karena banyak sekali 

macamnya. Salah satu ahli yang mengklasifikasikan aktivitas belajar adalah Paul 

D. Dierich. Dierich dalam Hamalik (2008: 172-3) membagi kegiatan belajar 
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dalam 8 kelompok, yaitu (1) kegiatan-kegiatan visual yang meliputi membaca, 

melihat gambar-gambar, mengamati, eksperimen, demonstrasi, pameran, dan 

mengamati orang lain bekerja atau bermain; (2) kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

yang meliputi mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi; (3) kegiatan kegiatan mendengarkan yang 

meliputi mendengarkan penyajian bahan, percakapan atau diskusi kelompok, 

permainan, dan radio; (4) kegiatan-kegiatan menulis yang meliputi menulis cerita, 

laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan 

mengisi angket; (5) kegiatan-kegiatan menggambar yang meliputi menggambar, 

membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola; (6) kegiatan-kegiatan metrik yang 

meliputi melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menari, berkebun, dan menyelenggarakan permainan; (7) 

kegiatan-kegiatan mental yang meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan; (8) kegiatan-kegiatan emosional yang meliputi minat, membedakan, 

berani, tenang, dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian aktivitas belajar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa selama proses pembelajaran, baik fisik maupun mental yang akan 

berpengaruh pada hasil belajar. Jadi, hasil belajar siswa bergantung pada aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran. 

http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/07/aktivitas-belajar-siswa.html
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2.1.3 Hasil Belajar 

Setiap proses pembelajaran harus diukur untuk mengetahui seberapa jauh 

perkembangan siswa. Menurut Sudjana (1992) dalam Uno (2011: 25) menyatakan 

bahwa “hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajar”. Setelah siswa melakukan proses pembelajaran, 

guru dapat mengukur perkembangan siswa baik tingkah laku maupun 

pengetahuannya untuk mengetahui hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

Hamalik (2001) dalam Eligia (2013: 3) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

proses terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 85) menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu apabila siswa mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah 

berupa penguasaan konsep. 

Perubahan-perubahan tingkah laku dapat ditunjukkan diantaranya dari 

kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. 

Perubahan dari hasil belajar dalam taksonomi dibagi menjadi tiga ranah. Menurut 

Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2011: 86) menyampaikan tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu: (1) ranah kognitif (cognitive domain); (2) 

ranah afektif (affective domain); (3) ranah psikomotorik (psychomotoric domain). 
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Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, 

dan kemahiran intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, 

dan nilai. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat telah 

melakukan aktivitas belajar. Perubahan perilaku tersebut ditunjukkan dari 

kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran 

Menurut Joyce (1992) dalam Trianto (2007: 5) model pembelajaran adalah 

suatu pola perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum dan lain-lain. Model pembelajaran biasanya disusun 

berdasarkan berbagai prinsip atau teori sebagai pijakan dalam pengembangannya. 

Menurut Joyce dan Weil dalam Prastowo (2013: 69) berpendapat bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau suatu pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang, merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di dalam atau di luar 

kelas. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. 
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Menurut Kardi dan Nur (2000) dalam Trianto (2007: 6) istilah dalam 

model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari strategi, metode atau 

prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki 

oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: (1) rasional teoritik 

logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya; (2) landasan 

pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut 

dapat dilaksanakan dengan berhasil; (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu pola atau perencanaan yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Para guru boleh memilih 

model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.5 Model Direct Instruction  

Menurut Prastowo (2013: 104), model Direct Instruction adalah model 

pembelajaran dimana guru banyak menjelaskan konsep atau keterampilan kepada 

sejumlah kelompok siswa. Guru menguji keterampilan siswa melalui latihan-

latihan di bawah bimbingan dan arahan dari guru. 

Menurut Arends (2001) dalam Trianto (2007: 29) model Direct Instruction 

adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang 

proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan 
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pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan 

pola kegiatan bertahap, selangkah demi selangkah. Pada model pembelajaran ini, 

guru berperan sebagai penyampai informasi. Guru membimbing siswa dalam 

pembelajaran karena model Direct Instruction menyampaikan pengetahuan 

dengan bertahap. Menurut Anderson et al. (1988) dalam Klahr dan Nigam (2004: 

1) mengemukakan bahwa in particular, direct instruction has been shown to be 

an efficient way to teach procedures that are difficult for students to discover on 

their own, such as those involved in geometry, algebra, and computer 

programming. 

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya Anderson, dkk. (1988) 

dalam Klahr dan Nigam (2004: 1) mengemukakan bahwa secara khusus, direct 

instruction telah terbukti menjadi cara yang efisien untuk mengajarkan prosedur 

yang sulit bagi siswa untuk menemukan sendiri, seperti mereka yang terlibat 

dalam geometri, aljabar, dan pemrograman komputer. 

Pengertian model Direct Instruction yang dikemukakan oleh Sudrajat 

(2011) adalah: 

model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep 

dan/atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan 

deduktif, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) transformasi dan 

ketrampilan secara langsung; (2) pembelajaran berorientasi pada tujuan 

tertentu; (3) materi pembelajaran yang telah terstuktur; (4) lingkungan 

belajar yang telah terstruktur; dan (5) distruktur oleh guru. 

Menurut Kardi dan Nur (2000) dalam Trianto (2007: 31) sintaks 

Model Direct Instruction digambarkan dalam 5 tahap, yaitu: 
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Tabel 2.1. 

Sintaks Model Direct Instruction 

 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Guru menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

informasi latar belakang pelajaran, 

pentingnya pelajaran, mempersiapkan 

siswa untuk belajar. 

Fase 2 

Guru mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 

dengan benar, atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

Fase 3 

Guru membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 

Fase 5 

Guru memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan, dengan 

perhatian khusus pada penerapan kepada 

situasi lebih kompleks dan kehidupan 

sehari-hari. 

 

Menurut Slavin (2003) dalam Sudrajat (2011) sintaks model Direct 

Instruction terdiri dari 7 tahap yaitu (1) menginformasikan tujuan pembelajaran 

dan orientasi pelajaran kepada siswa. Pada tahap ini guru menginformasikan hal-

hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan; (2) me-review 

pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Pada tahap ini guru mengajukan 

pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai 

siswa; (3) menyampaikan materi pelajaran. Pada fase ini, guru menyampaikan 

materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh, mendemontrasikan 

konsep dan sebagainya; (4) melaksanakan bimbingan. Bimbingan dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman 
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siswa dan mengoreksi kesalahan konsep; (5) memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berlatih. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu 

atau kelompok; (6) menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru 

memberikan reviu terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan 

umpan balik terhadap respon siswa yang benar dan mengulang keterampilan jika 

diperlukan; (7) memberikan latihan mandiri. Pada tahap ini, guru dapat 

memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. 

Menurut Bruce dan Weil dalam Prastowo (2013: 105) menyatakan bahwa 

sintaks model Direct Instruction adalah orientasi, presentasi, tahap latihan 

terstruktur, tahap latihan terbimbing, dan tahap latihan mandiri. Dari berbagai 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model Direct Instruction adalah 

model pembelajaran untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan 

langsung oleh guru kepada siswa atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada 

siswa secara langsung. Direct Instruction menekankan pada penguasaan konsep 

dan materi pembelajaran disampaikan dengan pola bertahap. Kegiatan 

pembelajaran pada penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti menggunakan lima 

fase yang dikemukakan oleh Kardi dan Nur dalam Trianto (2007: 31). Alasan 

peneliti menggunakan referensi tersebut karena lima fase tersebut sesuai 

digunakan pada pembelajaran materi bermain alat musik melodis yaitu pianika. 

Model Direct Instruction memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu 

(1) dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa 
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karena guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh 

siswa; (2) dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil; 

(3) dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan 

yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan; (4) 

dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan 

faktual yang sangat terstruktur; (5) efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah; 

(6) dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu 

yang relatif singkat. 

Selain memiliki kelebihan, model Direct Instruction juga memiliki 

kelemahan, diantaranya sebagai berikut (1) kesuksesan model pembelajaran ini 

bergantung pada image guru, karena guru memainkan peran pusat dalam model 

ini; (2) model Direct Instruction bersandar pada kemampuan siswa untuk 

mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mangamati, dan 

mencatat; (3) jika model Direct Instruction tidak banyak melibatkan siswa, siswa 

akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit 

isi materi yang disampaikan; (4) jika digunakan terus-menerus akan menimbulkan 

kebosanan. 

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh model Direct 

Instruction tersebut, guru harus menguasai model Direct Instruction sebelum 

menerapkan model ini dalam pembelajaran. Guru juga dalam menerapkan model 

pembelajaran ini harus piawai dalam mengelola kelas dan mengetahui 

karakteristik siswa karena pada model ini guru sebagai pusatnya. 
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2.1.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Guru di sekolah dasar hendaknya perlu memahami karakteristik setiap 

siswa yang akan diajarnya. Setiap siswa merupakan makhluk individu yang 

memiliki ciri khas yang berbeda dengan siswa lainnya. Dalam satu kelas yang 

terdiri dari sejumlah siswa tentunya karakter masing-masing anak berbeda 

walaupun rentang umurnya tidak terlalu jauh berbeda.  Perkembangan siswa 

merupakan bagian pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru. Pengetahuan 

tersebut akan membantu guru dalam merespon perilaku tertentu yang ditunjukkan 

siswanya, baik dengan memberikan bimbingan dan latihan untuk meningkatkan 

potensi yang ada di diri siswa tersebut.  

Anak SD memiliki karakteristik seperti suka bermain, senang bergerak, 

senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu 

secara langsung (Desmita 2012: 35). Tugas utama guru terkait dengan karakter 

siswa yaitu mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakter serta 

kebutuhan siswa. Guru harus dapat menyatukan keragaman antar siswa tersebut 

sehingga semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2011: 26) membagi tahap perkembangan 

kognitif individu menjadi 4 tahap, yaitu (1) tahap Sensorimotorik (usia 0-2 tahun), 

dimana pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan 

pengalaman indera (sensori) mereka (seperti melihat dan mendengar) dengan 

gerakan motorik (otot) mereka (menggapai, menyentuh); (2) tahap praoperasional 

(usia 2-7 tahun), tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egoisentris, dan 

intuitif sehingga tidak melibatkan pemikiran operasional; (3) tahap operasional 
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kongkrit (usia 7-11 tahun), pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan 

berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda kongkrit; (4) tahap operasional 

formal (11 tahun – dewasa), pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, 

idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal tampak lebih jelas dalam 

pemecahan problem verbal, seperti anak dapat memecahkan problem walau 

disajikan secara verbal. 

Berdasarkan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget tersebut, anak 

usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional kongkrit. Pada tahap ini, anak 

mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda 

kongkrit. Guru hendaknya mampu memanfaatkan benda-benda kongkrit sebagai 

media dan sumber belajar untuk merangsang daya pikir logis siswa. Dengan 

dibimbing oleh guru akan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan bermakna. 

2.1.7 Performansi Guru 

Dalam percakapan sehari-hari sering terdengar istilah profesi. Seseorang 

mengatakan bahwa profesinya sebagai guru, dokter, arsitek, pengacara, dan 

sebagainya. Menurut Satori, dkk. (2008: 3) menyatakan bahwa profesi adalah 

suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. 

Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang belum mempunyai 

keahlian atau yang belum terlatih. 

Menurut Natawidjaja (1989) dalam Satori, dkk. (2008: 6) mengemukakan 

bahwa ada beberapa ciri-ciri profesi yaitu (1) ada standar untuk kerja yang jelas; 

(2) ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan 
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program dan jenjang pendidikan yang baku; (3) ada organisasi profesi yang 

mewadahi pelakunya untuk memperjuangkan kesejahteraannya; (4) ada etika dan 

kode etik; (5) ada pengakuan masyarakat. 

Salah satu profesi yang tidak asing bagi masyarakat yaitu guru. Guru 

mempunyai tugas untuk menularkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada 

para siswa. Selayaknya profesi lainnya, untuk menjadi guru harus memiliki 

keahlian khusus. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dituntut untuk loyal dalam 

kinerjanya. Kinerja adalah prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja 

yang diemban, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan hasil yang diperoleh 

dengan baik (Susanto 2013: 27). Istilah kinerja secara umum diartikan dengan 

performance. 

Selanjutnya, Prawirosentono (1999) dalam Susanto (2013: 27) 

mengemukakan arrti performance berdasarkan rumusan English Dictionary, 

bahwa kata performance berasal dari kata to perform yang mempunyai entries 

sebagai berikut: 

(1) To do or carry out: execute; (2) to discharge of fulfill: as a vow; 

(3) to portray, as a character in a play; (4) to render by the voice or a 

musical instrument; (5) to execute or complete an undertalking; (6) to 

act a part in a play; (7) to perform music; and (8) to do what 

expected of a person or machine. 

Guru merupakan seorang pendidik. Pendidik yang baik adalah yang 

memiliki rasa humor, berkepribadian hangat, dan peduli terhadap para siswanya 

(Rifai’i dan Anni 2011: 5). Pendidik merupakan jabatan profesional yang 

memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kemampuan secara 

akademik, paedagogis, maupun profesional dapat diterima oleh pihak tempat 
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dimana pendidik bertugas.  Agar dapat menjadi pendidik yang baik, yang 

diperlukan bukan saja persiapan secara akademik namun juga pengalaman intensif 

dalam menerapkan prinsip-prinsip akademik. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011: 7) menyatakan bahwa kompetensi 

pendidik merupakan sesuatu yang utuh, sehingga dalam pembentukannya tidak 

dapat secara instan karena yang dihadapi oleh pendidik adalah individu-individu 

yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Rifa’i dan Anni 

(2011: 7-10) mengemukakan bahwa kompetensi pendidik meliputi (1) kompetensi 

Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi 

pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya; (2) kompetensi Kepribadian merupakan kemampuan 

yang berkaitan dalam performans pribadi seorang pendidik, seperti berpribadi 

mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan 

berakhlak mulia; (3) kompetensi Profesional merupakan kemampuan peguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional; (4) kompetensi Sosial merupakan kemampuan berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif, dengan: siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/ wali siswa, dan masyarakat sekitar. 

Guru harus memiliki keempat kompetensi yang telah dipaparkan, karena 

guru diharapkan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
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nasional. Guru mengemban tugas untuk mencerdaskan anak-anak yang memiliki 

bakat dan potensi yang harus dikembangkan. 

2.1.8 Hakikat Seni 

Menurut Bastomi (1992: 10) kata seni mungkin sama dengan kata 

Sansekerta sani yang artinya persembahan, pelayanan, pemberian. Hal itu 

berkaitan dengan kepentingan sesaji atau persembahan terhadap dewa-dewa. 

Menurut Bastomi (1992: 10), seni dapat diartikan pula sebagai penjelmaan rasa 

indah yang terkandung dalam jiwa orang, dilahirkan dengan perantaraan alat-alat 

komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera dengar (seni 

musik), indera pandang (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak 

(seni tari, drama). 

Pengertian seni adalah produk manusia yang mengandung nilai keindahan 

bukan pengertian yang keliru, namun tidak sepenuhnya benar (Prawira dan 

Supriatna 2013: 12). Keindahan merupakan kriteria utama dalam seni. Menurut 

Kohler dalam Bastomi (1992: 19), seni merupakan suatu kegiatan manusia 

berdasarkan pengalamannya untuk menciptakan realita baru dengan suatu cara di 

luar akalnya serta secara perlambang atau kias sebagai sebuah kebulatan dunia 

kecil yang mencerminkan kebulatan dunia besar. Sementara itu, menurut Ki Hajar 

Dewantara dalam Bastomi (1992: 20) mengemukakan bahwa seni adalah 

perbuatan manusia yang timbul dari kehidupan perasaannya dan bersifat indah 

sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. 

Definisi lain datang dari Hegel dalam Bastomi (1992: 36), seni merupakan 

pencerminan jiwa atau gagasan yang tertuang didalam bermacam-macam bentuk 
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dengan berbagai media ungkap. Sedangkan menurut Prawira dan Supriatna (2013: 

19) menyatakan bahwa seni bukanlah sekedar perwujudan yang berasal dari ide 

tertentu, melainkan adanya ekspresi atau ungkapan dari segala macam ide yang 

bisa diwujudkan oleh sang seniman dalam bentuk yang kongkrit. 

Berdasarkan beberapa pengertian seni tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

seni adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang timbul dari 

perasaannya yang dituangkan dalam bentuk dan media yang bermacam-macam. 

Bukan sekedar perwujudan dari ide tetapi adanya ekspresi dari suatu ide. Ide 

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yang nyata oleh seorang seniman. 

2.1.9 Pendidikan Seni Musik di Sekolah Dasar 

Menurut Jazuli (2008: 20), penyelenggaraan pendidikan seni menurut 

aturan pemerintah yang berlaku dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendidikan 

formal dan nonformal. Formal dalam arti sudah diatur dengan ketentuan-

ketentuan yang diterapkan oleh penguasa (pemerintah) sebagai penentu kebijakan. 

Sebagian dari ketentuan yang dimaksud berupa program-program studi dengan 

struktur kurikulum dan sistem pembelajaran yang relatif ketat. Pendidikan seni 

yang diselenggarakan secara formal dapat dibedakan antara pendidikan seni dalam 

rangka pendidikan di sekolah umum dan pendidikan seni di sekolah kejuruan 

berikut kejenjangannya.  

Tujuan pendidikan seni di sekolah umum adalah bukan untuk mewariskan 

keterampilan atau kemahiran berkesenian, melainkan memberikan pengalaman 

berkesenian kepada siswa dalam rangka untuk membantu pengembangan potensi 

yang dimilikinya, terutama potensi perasaan (kecerdasan emosional) agar 
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seimbang dengan potensi (kecerdasan) intelektualnya. Tujuan pendidikan seni 

pada sekolah kejuruan adalah bakal calon seniman atau pelaku seni yang piawai, 

dan pengkaji seni baik untuk pengembangan ilmu maupun untuk terapan 

(pembelajaran seni). 

Pendidikan seni adalah suatu proses kegiatan pembelajaran untuk 

mengembangkan nilai-nilai yang bermakna di dalam diri manusia melalui 

pembelajaran seni (Jazuli 2008: 17). Menurut Bastomi (1992: 39-44), jenis-jenis 

seni ditinjau dari perwujudannya dibagi menjadi seni rupa, seni sastra, dan seni 

pertunjukan. Seni musik termasuk ke dalam seni pertunjukan. 

Pendidikan seni musik  merupakan pendidikan yang memberikan 

kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk 

pengembangan kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau emosional 

yang seimbang. Seni musik membentuk disiplin, toleransi, sosialisasi, sikap 

demokrasi yang meliputi kepekaan terhadap lingkungan (Retnowati, 2011). Pada 

dasarnya tujuan pendidikan seni musik pada semua jenjang pendidikan sama. 

Menurut Jamalus (1998) dalam Wicaksono (2009: 1) tujuan pendidikan musik di 

sekolah yaitu untuk: (1) memupuk rasa seni pada tingkat tertentu dalam diri tiap 

anak melalui perkembangan kesadaran musik, tanggapan terhadap musik, 

kemampuan mengungkapkan dirinya melalui musik, sehingga memungkinkan 

anak untuk mengembangkan kepekaannya terhadap dunia sekelilingnya, (2) 

mengembangkan kemampuan untuk menilai musik melalui intelektual dan artistik 

sesuai dengan kebudayaan bangsa, (3) dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan 
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studi ke pendidikan musik yang lebih tinggi. Guru yang membelajarkan seni 

musik hendaknya mempunyai kemampuan yang memadai di bidang seni musik 

baik kemampuan mengajar maupun penguasaan materi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Power dan Kloper bahwa: 

Pascoe et al. (2005) recommended improvement of pre-service music 

education for generalist teachers as an immediate priority. That a 

large number of teachers in the current study felt music would be 

better taught by specialists supports this, as regardless of who they 

believe should be teaching music, it is the generalist teachers who are 

almost always responsible for doing so. 

Pernyataan tersebut apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya 

Pascoe, dkk. (2005) dalam Power dan Kloper  (2011: 21) mengemukakan bahwa 

perbaikan pra-layanan pendidikan musik bagi guru lebih diutamakan. Dalam 

penelitian ini, sebagian guru menganggap seni musik akan lebih baik diajarkan 

oleh seorang yang mempunyai kemampuan dalam mengajar karena siapapun yang 

mengajar adalah guru yang bertanggung jawab untuk mengajar seni musik. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pendidikan seni musik adalah suatu 

proses kegiatan pembelajaran yang membantu pengungkapan ide/gagasan dan 

memberikan kemampuan mengekspresikan seni melalui unsur-unsur musik. 

Unsur-unsur musik tersebut diantaranya yaitu irama, dinamik, tempo, dan tangga 

nada. 

2.1.10 Materi Bermain Alat Musik Melodis 

Alat musik melodis merupakan alat musik yang bernada dan mempunyai 

irama. Biasanya alat musik melodis membunyikan melodi pada suatu lagu. 

Contoh alat musik melodis diantaranya pianika, recorder, harmonika 
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2.1.10.1 Pianika 

Pianika merupakan alat musik melodis yang dimainkan dengan cara 

ditekan dan ditiup. Tangga nada pada pianika adalah do re mi fa sol la si. Pianika 

termasuk ke dalam jenis alat musik tiup seperti harmonika, tetapi menggunakan 

bilah-bilah seperti keyboard. Pianika terdiri dari tuts putih dan hitam. Tuts putih 

berfungsi memainkan nada-nada pokok/asli, sedangkan tuts hitam berfungsi 

memainkan nada-nada kromatis. Hal pokok yang harus diperhatikan dalam 

memainkan pianika adalah teknik penjarian dan kontrol pernapasan. Semakin kuat 

tiupannya, semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Ada beberapa teknik dalam 

bermain pianika, diantaranya: (1) tiupan lembut dan stabil; (2) tangan kiri untuk 

memegang pianika dan jari-jari tangan kanan untuk mmencari nada; (3) setiap jari 

mempunyai tugas untuk menekan tuts nada. Penjarian pada pianika menggunakan 

tangan kanan dengan rincian ibu jari sebagai jari nomor 1, jari telunjuk sebagai 

jari nomor 2, jari tengah sebagai jari nomor 3, jari manis sebagai jari nomor 4, dan 

jari kelingking sebagai jari nomor 5. 

2.1.10.2 Recorder 

Recorder merupakan alat musik melodis yang sumber bunyinya berasal 

dari tekanan udara (aerophone) dan dimainkan dengan cara ditiup. Jenis recorder 

ada bermacam-macam, diantaranya recorder sopranino, recorder sopran, 

recorder alto, dan recorder tenor. Recorder yang umum digunakan dalam proses 

belajar di sekolah adalah recorder sopran (Descant). Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam bermain recorder, yaitu (1) tangan kiri memegang recorder 

bagian atas; (2) tangan kanan memegang recorder bagian bawah; (3) untuk 
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menghasilkan nada tinggi, lobang oktaf yang ditutup dengan Ibu Jari tengan kiri, 

dibuka ½ hingga ¾; (4) kepala tegak dan bahu wajar (tidak tegang); (5) dada 

membusung dan kedua belah siku terangkat sehingga tidak menyentuh badan; (6) 

sumber tiupan diletakkan diatas bibir bagian bawah, bibir bagian atas menyentuh 

sumber tiupan dengan wajar; (7) jangan memasukkan bagian kepala recorder 

(sumber tiupan) terlalu dalam sehingga menyentuh gigi, dan jangan digigit; (8) 

teknik pernafasan dan tiupan dengan bernafas yang baik sama seperti kita 

bernyanyi yaitu menggunakan pernafasan diafragma. Untuk menghasilkan tiupan 

yang bagus ucapkan seperti kata ”THU”. Tiupan harus rata jangan terlalu kuat 

meniup sehingga memekakkan telinga. Biasanya nada do (c’) adalah yang paling 

susah dibunyikan; (9) tuning pada recorder (melaras) bisa di laras (disesuaikan 

nadanya bila terdengar agak fals) tetapi biasanya naik turunnya nada tidak sampai 

½ nada. Untuk melaras recorder bisa dengan menarik bagian kepala atau ekor dari 

recorder dengan menyamakan bunyinya pada stem fluit, garputala atau keyboard. 

2.1.10.3 Harmonika 

Harmonika adalah sebuah alat musik yang paling mudah dimainkan. 

Hanya tinggal meniup dan menghisapnya harmonika akan mengeluarkan suara 

yang cukup bagus. 

2.1.10.4 Saksofon 

Saksofon merupakan alat musik tiup yang terbuat dari logam. Bentuknya 

seperti pipa rokok dan berklep logam. Saksofon dimainkan dengan cara ditiup 

pada lubang tiupnya sambil menekan tombol-tombol yang ada pada alat musik 

tersebut. Alat musik ini dapat digunakan untuk berbagai jenis aliran musik. 
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2.1.10.5 Belira 

Belira merupakan bilah-bilah logam yang diatur berderet seperti gambang. 

Alat musik belira dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul yang 

dibuat dari logam. Alat musik ini biasanya digunakan untuk musik lapangan 

seperti drum band. 

       (Subekti, dkk. 2010: 86-7) 

Belajar bermain pianika yang paling utama adalah pernapasan. Teknik 

pernafasan dalam permainan pianika yang benar adalah menarik nafas secara 

teratur, dengan cara menghitung secara pelan dan berkala. Pada permainan alat 

musik melodis terdapat dinamik, yaitu unsur musik yang menunjukkan keras 

lembutnya suatu lagu yang dibawakan. Dinamik ditandai dengan istilah bahasa 

Italia. Menurut Sukohardi (2011: 64), tanda dinamik adalah tanda yang 

dipergunakan untuk membeda-bedakan kekuatan suara. Tanda-tanda tersebut 

antara lain: (1) pianissimo (pp) yang berarti sangat lembut, (2) piano (p) yang 

berarti lembut, (3) mezzo piano (mp) yang berarti setengah lembut, (4) pianissimo 

possible (ppp) yang berarti paling lembut, (5) forte (f) yang berarti keras, (6) 

fortissimo (ff) yang berarti keras sekali, (7) (fff) yang berarti lebih keras dari ff, 

dan (8) mezzo forte (mf) yang artinya cukup keras. 

Unsur musik yang lain yaitu tempo, yang artinya kecepatan suatu lagu, 

dan perubahan-perubahan kecepatan lagu itu. Tempo lagu dapat dibagi dalam tiga 

kelompok, yaitu: lambat, sedang dan cepat. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih alat musik pianika sebagai jenis alat 

musik melodis yang diajarkan kepada siswa pada pembelajaran SBK materi 
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bermain alat musik melodis. Pemilihan pianika tersebut didasarkan dengan 

pertimbangan (1) pianika merupakan jenis alat musik yang mudah untuk 

dimainkan oleh anak-anak; (2) sebagian besar siswa kelas IV di SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal sudah memiliki pianika; (3) pianika dijadikan 

sebagai media yang paling sering digunakan dalam pembelajaran seni musik di 

tingkat sekolah dasar. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan mengenai penerapan model 

Direct Instruction dalam pembelajaran. Hasil penelitian tersebut antara lain: 

(1) Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Sofiyah (2010) mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaruh 

Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction) terhadap Hasil Belajar 

Fisika Siswa”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

semester II SMP Islamiyah Ciputat. Sampel penelitian ini ditentukan dengan 

teknik purposive sampling atau sampling pertimbangan yaitu diambil kelas 

eksperimen yang dalam pembelajarannya diterapkan model pengajaran 

langsung dan kelas kontrol menggunakan model konvensional dengan 

metode diskusi. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh rata-

rata kelas eksperimen x  = 63,7 dan rata-rata kelas kontrol x  = 44,23. Uji 

hipotesis yang digunakan yaitu uji-t dan diperoleh nilai t hitung= 6,76 dan t tabel

= 2,00. Karena t hitung> t tabel , maka tolak HO dan terima Ha. Artinya terdapat 
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pengaruh yang signifikan model pengajaran langsung (Direct Instruction) 

terhadap hasil belajar fisika siswa pada konsep cahaya. 

(2) Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Asiyah Nur Hidayati (2012) 

mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Direct Instruction terhadap Hasil Belajar 

Matematika”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

SMP Islam Miftahul Huda yang terdiri 31 anak kelas VII-A dan 31 anak 

kelas VII-B, sehingga jumlahnya 62 siswa. Sampel  dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII-A dan VII-B SMP Islam Miftahul Huda. Karena kelas 

VII di SMP Islam Miftahul Huda hanya terdiri dari dua kelas maka penelitian 

di sini merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini telah ditentukan 

untuk kelas VII-A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-B sebagai kelas 

kontrol. Dalam menentukan kelas tersebut digunakan teknik simple random 

sampling (teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu), yaitu 

dengan membuat undian yang di dalamnya tertulis kelas VII-A dan VII-B. 

Telah disepakati sebelumnya bahwa undian yang keluar pertama dijadikan 

kelas eksperimen dan yang lain sebagai kelas kontrol. Dari hasil analisis data 

yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata kelas eksperimen x  = 77,774 dan 

rata-rata kelas kontrol x  = 70,194. Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji-t 

dan diperoleh nilai t hitung= 3,126 dan t tabel= 1,671. Karena t hitung > t tabel , maka 

tolak HO dan terima Ha. Artinya terdapat perbedaan prestasi hasil belajar 
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siswa dengan menggunakan model pembelajaran langsung (Direct 

Instruction) dan model konvensional. 

(3) Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Yusroh Alquriyah (2012) 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Direct Instruction dengan Macromedia Flash untuk 

Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Materi Rotasi dan Revolusi 

Bumi Kelas X Administrasi Perkantoran SMK Pertiwi Kartasura Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 

Administrasi Perkantoran SMK Pertiwi Kartasura Tahun Pelajaran 

2011/2012. Faktor yang diteliti berupa aktivitas dan hasil belajar IPA materi 

rotasi dan revolusi bumi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes, angket, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian 

ini, hasil belajar dilihat dari aspek kognitif dan aspek afektif. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan persentase ketuntasan belajar 

siswa dari aspek kognitif mengalami peningkatan yaitu siklus I mencapai 

42,1% dan siklus II mencapai 73,68%. Sedangkan dilihat dari aspek afektif, 

menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai afektif siswa dari 93,57 pada 

siklus I menjadi 95,84 pada siklus II. 

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Elpian Sori (2014) mahasiswa Universitas 

Bengkulu dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Langsung dengan 

Media Video untuk Meningkatkan Kemampuan Lempar Turbo Siswa Kelas 

V SD Negeri 06 Lebong Atas Kabupaten Lebong”. Subjek penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 06 Lebong Atas Kabupaten Lebong 
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tahun pelajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 25 orang, yang terdiri dari 

15 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Faktor yang diteliti 

berupa aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar lempar turbo. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 

tes. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan, keaktifan belajar siswa 

meningkat dari 19,5 pada siklus 1 menjadi 28,5 pada siklus 2. Peningkatan 

keaktifan belajar siswa diikuti dengan peningkatan prestasi belajar lempar 

turbo siswa dengan peningkatan hasil belajar yaitu 72% pada siklus 1 

menjadi 92% pada siklus 2 . 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, model Direct Instruction 

merupakan suatu model pembelajaran yang efektif dan berpengaruh positif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Peneliti menerapkan model Direct 

Instruction pada pembelajaran SBK materi bermain alat musik melodis di kelas 

IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal untuk mengetahui keefektifannya 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Proses penelitian dilakukan pada dua 

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitian diperoleh dengan 

membandingkan hasil pengamatan terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Tujuan pendidikan seni di sekolah bukan untuk mewariskan keterampilan 

atau kemahiran berkesenian, melainkan untuk memberikan pengalaman kepada 

siswa dalam mengembangkan bakat atau potensi yang dimilikinya. Mata pelajaran 
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seni musik merupakan mata pelajaran yang menekankan pada aspek aktivitas fisik 

dan kecerdasan. Maka diperlukan pemilihan model pembelajaran yang tepat agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan di sekolah, guru masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional yang cenderung membosankan. 

Hal ini berdampak pada aktivitas siswa dan hasil belajar siswa yang masih rendah. 

Oleh karena itu, peneliti berupaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

melalui model Direct Instruction. Model Direct Instruction merupakan 

penyampaian pengetahuan oleh guru kepada siswa secara langsung dengan pola 

berrtahap. Diharapkan dengan diterapkannya model Direct Instruction, aktivitas 

dan hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho1: Tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa pada materi bermain alat 

musik melodis antara yang memperoleh pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional.  

Ha1: Terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa pada materi bermain alat musik 

melodis antara yang memperoleh pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Ho2: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi bermain alat 

musik melodis antara yang memperoleh pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Ha2:  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi bermain alat musik 

melodis antara yang memperoleh pembelajaran dengan model Direct 

Instruction dan yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Ho3: Model Direct Instruction tidak efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada materi bermain alat musik melodis. 

Ha3: Model Direct Instruction efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada materi bermain alat musik melodis. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang: waktu dan tempat penelitian, 

desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Uraian selengkapnya sebagai 

berikut: 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan yakni sejak bulan Januari 

hingga bulan April tahun 2015. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah 

SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Raya 

Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Alasan penelitian di SD 

Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal karena berdasarkan observasi, sekolah 

tersebut memenuhi kriteria persyaratan penelitian eksperimen baik dari sekolah 

maupun guru. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen karena dalam penelitian 

ini digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan. Desain dari penelitian eksperimen ini adalah 

Quasi Experimental Design dengan menggunakan bentuk Nonequivalent Control 

Group Design. 
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Bentuk dari desain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

 

Keterangan: 

O1 = kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 = kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3 = kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan 

O4 = kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan 

X =  perlakuan yang diberikan, yaitu model Direct Instruction 

(Sugiyono 2013: 118) 

Dalam desain penelitian ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal dari kedua kelompok tersebut. Setelah mengetahui hasil 

pretest dari kedua kelompok tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan, 

langkah selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran. 

Kelompok eksperimen diberi perlakuan yaitu dengan menggunakan model 

Direct Instruction, sedangkan kelompok kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Setelah kelompok eksperimen diberi perlakuan, 

kemudian kelompok eksperimen diberi posttest untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan yang telah diberikan. Selain diberikan pada kelompok eksperimen, 

posttest juga diberikan kepada kelompok kontrol. Hasil posttest kedua kelompok 

tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui keefektifan dari masing-

masing perlakuan yang diberikan. Hasil dari posttest pada kelompok kontrol 

O1           X        O2 

 

O3         O4 
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digunakan sebagai pembanding bagi dampak perlakuan yang diberikan pada 

kelompok eksperimen. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013: 119). Menurut 

Arikunto (2013: 173) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.   

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal yang berjumlah 56 siswa, terdiri dari 29 siswa 

kelas IV A, dan 27 siswa kelas IV B. Alasan penentuan populasi ini karena kedua 

kelas tersebut masih dalam satu sekolah dan merupakan kelas paralel, sehingga 

kedua kelas tersebut memiliki kesetaraan dari segi kemampuan akademik dan 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang dibuktikan dengan penghitungn 

uji kesamaan rata-rata nilai tes awal (pretest) yang dilakukan sebelum penelitian. 

Data daftar populasi dari SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal untuk kelas 

eksperimen dapat dilihat pada lampiran 1. Data daftar populasi yang berasal dari 

SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal untuk kelas kontrol dapat dilihat pada 

lampiran 2. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2013: 

174). Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu 

pengambilan anggota sampel dari seluruh jumlah populasi atau penentuan sampel 

dengan semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2013: 126). 

Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah karena jumlah siswa dari 

masing-masing kelas (IV A dan IV B) relatif kecil, kurang dari 30 siswa, dan 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil pula. Istilah lain sampel jenuh ialah sensus, dimana semua anggota 

populasi dijadikan sampel. Pada penelitian ini, peneliti memilih kelas IV A 

sebagai kelompok eksperimen, dan kelas IV B sebagai kelompok kontrol. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 63), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Jadi, 

variabel merupakan obyek penelitian yang akan diteliti untuk ditarik 

kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang 

digunakan yaitu variabel terikat dan bebas. 

3.4.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2013: 64). Variabel terikat dalam 



43 
 

 
 

penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran SBK 

kelas IV materi bermain alat musik melodis. 

3.4.2 Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab atau berubahnya variabel terikat (Sugiyono 2013: 64). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah pembelajaran SBK materi bermain alat musik melodis 

dengan menerapkan model Direct Instruction. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan suatu teknik 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data antara lain wawancara tidak terstruktur (wawancara terbuka), 

observasi, dokumentasi dan tes. Keempat teknik tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

3.5.1 Wawancara Tidak Terstruktur (Wawancara Terbuka) 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2013: 318). Dalam 

wawancara tidak terstruktur ini, peneliti berusaha mendapatkan berbagai 

informasi sehingga dapat menentukan permasalahan atau variabel apa yang harus 

diteliti. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh berbagai informasi 

yang menyangkut karakteristik siswa dan proses pembelajaran di kelas. 
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Responden dalam wawancara yaitu Bapak Kustanto, S.Pd. sebagai guru kelas IV 

A SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal dan Bapak Waeli, S.Pd. sebagai 

guru kelas IV B SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal.   

3.5.2 Observasi 

 Riduwan (2011: 76) menjelaskan bahwa observasi adalah melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan. Pendapat lain datang dari Arikunto (2013: 199) yang menjelaskan 

bahwa di dalam pengertian psikologik observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Peneliti melakukan observasi untuk 

memperoleh informasi keadaan awal di kelas IV SD Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal antara lain mengenai sarana belajar siswa, keadaan kelas, 

kondisi siswa, dan kegiatan pembelajaran SBK di kelas. Selain itu observasi 

dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menggunakan lembar observasi. Peneliti dibantu oleh guru dari 

masing-masing kelas untuk melaksanakan observasi terhadap aktivitas siswa 

dalam pembelajaran agar diperoleh hasil observasi yang akurat. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono 2013: 326). Sedangkan 

menurut Riduwan (2011: 77), dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh 
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data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan 

penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi menggunakan foto dan video 

sebagai bukti dilaksanakannya penelitian serta sebagai penunjang kegiatan 

observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, peneliti juga melengkapi data 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Silabus Pembelajaran, 

Pengembangan Silabus Pembelajaran, Data Nama Siswa, dan Daftar Nilai Siswa. 

3.5.4 Tes 

Tes yaitu serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Riduwan 2011: 76). Tujuan tes adalah 

untuk mengukur hasil belajar siswa dari masing-masing kelompok setelah diberi 

perlakuan. Bentuk tes dalam penelitian ini yaitu tes performansi (psikomotor) dan 

tes tertulis. Tes diberikan kepada siswa sebelum adanya perlakuan (pretest) dan 

setelah adanya perlakuan (posttest). Pretest bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa mengenai materi yang akan diajarkan dan untuk 

membandingkan kemampuan kedua kelas. Apabila hasil pretest dari kedua kelas 

menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan atau relatif sama, berarti siswa dari 

masing-masing kelas memiliki kemampuan yang homogen. Sedangkan posttest 

bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa dari masing-masing kelas setelah 

diberikan perlakuan. Dalam penelitian ini, soal-soal pada pretest sama dengan 

soal-soal pada posttest. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti. Jumlah instrumen yang digunakan tergantung pada jumlah variabel yang 

diteliti (Riduwan 2011: 78). Beberapa instrumen penelitian yang diperlukan dalam 

penelitian ini antara lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus 

pembelajaran, pengembangan silabus pembelajaran, kisi-kisi soal, soal-soal tes, 

kunci jawaban tes, rubrik performansi, pedoman penilaian, lembar pengamatan 

aktivitas siswa, dan lembar pengamatan model Direct Instruction. Berikut 

penjelasan mengenai beberapa instrumen tersebut. 

3.6.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 RPP dibuat sebelum melakukan penelitian baik di kelas eksperimen 

maupun di kelas kontrol sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. 

RPP dibuat dengan mengacu pada silabus kelas IV semester 2 materi bermain alat 

musik melodis. Pada materi ini, menggunakan 4 jam pelajaran dengan 2 kali 

pertemuan. RPP yang digunakan pada kelas eksperimen merupakan RPP yang 

menggunakan model Direct Instruction, sedangkan RPP yang digunakan pada 

kelas kontrol merupakan RPP yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

3.6.2 Silabus Pembelajaran  

Silabus yang digunakan di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

yaitu silabus KTSP. Peneliti mengutip silabus pembelajaran yang digunakan pada 



47 
 

 
 

mata pelajaran SBK kelas IV semester 2 materi bermain alat musik melodis untuk 

selanjutnya dibuat silabus pengembangan yang disesuaikan dengan model Direct 

Instruction dalam penelitian. 

3.6.3 Pengembangan Silabus Pembelajaran 

Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang penting dalam proses 

pembelajaran. Sebagai seorang guru, peneliti harus melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan silabus pembelajaran yang digunakan. 

Pengembangan silabus ini dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada silabus 

KTSP dan disesuaikan dengan model Direct Instruction yang digunakan pada 

penelitian ini.  

3.6.4 Kisi-kisi  

Kisi-kisi dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu kisi-kisi tes obyektif, 

kisi-kisi tes performansi dan kisi-kisi lembar observasi aktivitas siswa. 

3.6.4.1 Kisi-kisi Tes Obyektif 

Kisi-kisi soal tes obyektif dibuat berdasarkan materi yang diajarkan yang 

terdiri dari 15 indikator butir soal yang dibuat paralel. Proporsi tingkat kesukaran 

soal yakni 26.6% soal termasuk kategori mudah, 46.6 % soal termasuk kategori 

sedang, dan 26.6% soal termasuk kategori sukar. Jadi untuk soal berkategori 

mudah sejumlah 8 butir soal, soal berkategori sukar sejumlah 8 butir soal dan soal 

berkategori sedang sejumlah 14 butir soal. Kisi-kisi soal tes obyektif secara garis 

besar dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Tes Obyektif 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Nomor 

Soal 

12.  

Mengekspresikan 

diri melalui karya 

seni musik 

 

12.1 Memainkan 

alat musik 

melodis 

sederhana 

Siswa dapat mengidentifikasi notasi. 
1 dan 16 

Siswa dapat menentukan jenis alat 

musik recorder. 

2 dan 17 

 

Siswa dapat menyebutkan contoh alat 

musik melodis. 

3 dan 18 

 

Siswa dapat menyebutkan cara 

memainkan alat musik melodis. 

4 dan 19 

 

Diberikan tanda buka/tutup lubang 

recorder, siswa dapat membedakan arti 

dari tanda buka/tutup lubang recorder. 

5 dan 20 

 

Siswa dapat menyebutkan nama alat 

musik yang termasuk alat musik 

melodis tiup 

6 dan 21 

Diberikan ilustrasi tentang cara 

memainkan suatu alat musik, siswa 

dapat menentukan nama alat musik 

tersebut. 

7 dan 22 

 

Disajikan gambar alat musik melodis, 

siswa dapat menyebutkan nama alat 

musik tersebut. 

8 dan 23 

 

Disajikan fungsi dari tuts pada alat 

musik pianika, siswa dapat 

menentukan warna tuts dari alat musik 

pianika. 

9 dan 24 

Siswa dapat menentukan fungsi tangan 

dan jari-jari tangan ketika bermain 

pianika. 

10 dan 25 

 

Siswa dapat menentukan nomor 

penjarian pada teknik bermain pianika. 

11 dan 26 

Siswa dapat menentukan jenis-jenis 

tempo. 

12 dan 27 

 

Siswa dapat menyebutkan definisi 

berbagai macam  unsur-unsur musik. 

13 dan 28 

 

Siswa dapat menentukan  

tanda dinamik dari suatu lagu yang 

dimainkan. 

14 dan 29 

 

Disajikan tanda perubahan dinamik, 

siswa dapat menentukan arti dari tanda 

tersebut. 

15 dan 30 
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3.6.4.2 Kisi-kisi Tes Performansi 

Kisi-kisi tes performansi terdiri dari satu soal yakni memainkan lagu 

Nasional Bagimu Negeri dengan teknik permainan  pianika yang telah diajarkan 

dengan benar. Kisi-kisi soal dilengkapi dengan rubrik performansi mengenai 

teknik permainan pianika yang akan dinilai pada penelitian ini. Kisi-kisi tes 

performansi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Tes Performansi 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 

Ranah 

Psikomotor 

Bentuk 

Soal 

Mengekspresikan 

diri melalui karya 

seni musik 

 

Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Memainkan 

lagu wajib 

berjudul 

Bagimu 

Negeri 

dengan 

teknik 

permainan 

pianika 

P5 Tes 

Performansi 

(Nana Sudjana 2011: 30-1) 

3.6.4.3 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Kisi-kisi lembar observasi aktivitas siswa terdiri dari enam aspek yang 

akan dinilai. Enam aspek tersebut meliputi aspek visual, aspek lisan, aspek 

mendengarkan, aspek menulis, aspek metrik, dan aspek emosional. Masing-

masing aspek terdiri dari tiga kriteria penilaian. Kisi-kisi lembar observasi 

aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel 3.3 
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Tabel 3.3. Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Aspek 

Aktivitas Siswa 
Kriteria 

A 

(Visual) 

1. Membaca buku materi pelajaran alat musik melodis. 

2. Melihat gambar-gambar berbagai alat musik melodis. 

3. Mengamati unjuk kerja/demonstrasi dari siswa lain. 

B 

(Lisan) 

1. Mengemukakan pendapat saat diskusi. 

2. Ikut berpartisipasi saat diskusi. 

3. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

C 

(Mendengarkan) 

1. Mendengarkan penyajian materi dari guru dengan seksama. 

2. Mendengarkan pemaparan/presentasi dari siswa lain. 

3. Mendengarkan pendapat dari siswa lain. 

D 

(Menulis) 

1. Membuat rangkuman materi. 

2. Menulis laporan kelompok saat diberikan tugas kelompok. 

3. Mengerjakan soal evaluasi. 

E 

(Metrik) 

1. Melakukan percobaan saat praktik bermain pianika. 

2. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

3. Memainkan alat musik pianika. 

F 

(Emosional) 

1. Tidak mengganggu siswa lain. 

2. Tidak mengganggu penyajian materi guru. 

3. Menerima pembagian kelompok oleh guru. 

3.6.5 Soal-soal Tes 

 Soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian yaitu bentuk pilihan 

ganda. Soal terdiri dari 15 butir soal dengan empat alternatif jawaban. Masing-

masing jawaban benar diberi skor 1 sehingga jika siswa menjawab benar seluruh 

soal akan mendapatkan skor maksimal 15. Namun karena soal harus diuji cobakan 

terlebih dahulu, maka dari satu kisi-kisi dibuat dua paket soal paralel. Jumlah butir 

soal dengan dibuatnya dua paket soal berjumlah 30 butir soal. Soal tersebut 

merupakan soal uji coba penelitian yang dapat dilihat pada lampiran. 

Pembuatan soal tes didasarkan pada silabus mata pelajaran SBK kelas IV, 

silabus pengembangannya, dan dijabarkan melalui kisi-kisi soal. Sebelum soal tes 
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digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, terlebih dahulu soal tersebut diuji 

cobakan kepada siswa diluar sampel atau diluar siswa kelas IV SD Negeri 

Kepandean 03 Kabupaten Tegal. Uji coba ini dimaksudkan agar diperoleh 

instrumen yang valid dan reliabel sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. Uji coba soal dilakukan di kelas IV SD Negeri Slerok 4 

Kota Tegal. Setelah melalui tahap uji coba instrumen, peneliti memilih 15 soal 

yang mewakili masing-masing indikator untuk dijadikan soal pretest dan posttest. 

Soal pretest dan posttest dapat dilihat pada lampiran 13. Untuk pedoman penilaian 

soal tes obyektif dapat dilihat pada lampiran 6. 

3.6.6 Rubrik Performansi 

Rubrik performansi digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 

bermain alat musik pianika. Rubrik performansi dalam penelitian ini berisi 

penilaian yang meliputi cara memegang pianika, teknik penjarian, ketepatan nada, 

teknik pernafasan, dan dinamik. Rubrik unjuk kerja dibuat untuk mempermudah 

proses penilaian tes performansi dalam mengukur ketercapaian kompetensi siswa 

dalam bermain alat musik melodis pianika. Rubrik performansi ini menggunakan 

skala 1 sampai 4 dengan keterangan: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = 

kurang. Kriteria yang terdapat dalam penilaian rubrik unjuk kerja disesuaikan 

dengan lagu yang akan diujikan yaitu lagu nasional Bagimu Negeri. Indikator tes 

performansi dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.4. Indikator Tes Performansi 

Aspek yang dinilai Nilai Keterangan 

A 

(Cara memegang 

pianika/handling) 

4 
Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri memegang 

karet di leher pianika dan tangan kanan dibuka lebar. 

3 
Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri tidak 

memegang karet di leher dan tangan kanan dibuka lebar. 

2 
Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri memegang 

karet di leher dan tangan kanan tidak dibuka lebar. 

1 
Berdiri memegang pianika dengan posisi yang tidak 

disebutkan dalam poin 4, 3, dan 2. 

B 

(Teknik penjarian/ 

fingering) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan teknik penjarian yang tepat. 

3  5-6 bar dimainkan dengan teknik penjarian yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan teknik penjarian yang tepat. 

1 

1-2 bar dimainkan dengan teknik penjarian yang 

tepat/seluruh bar dimainkan dengan teknik penjarian yang 

salah. 

C 

(Ketepatan 

nada/intonasi) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

3 5-6 bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

1 
1-2 bar dimainkan dengan nada yang tepat/seluruh bar 

dimainkan dengan nada yang salah. 

D 

(Teknik pernafasan/ 

breathing) 

4 
Seluruh bar dimainkan dengan teknik pernafasan yang 

tepat. 

3 5-6 bar dimainkan dengan teknik pernafasan yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan teknik pernafasan yang tepat. 

1 

1-2 bar dimainkan dengan teknik pernafasan yang 

tepat/seluruh bar dimainkan dengan teknik pernafasan yang 

salah. 

E 

(Dinamik) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

3 5-6 bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

1 
1-2 bar dimainkan dengan dinamik yang tepat/seluruh bar 

dimainkan dengan dinamik yang salah/tanpa dinamik. 
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3.6.7 Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Pengamatan atau observasi digunakan untuk mengambil data berupa 

aktivitas siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model Direct Instruction. 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas belajar 

siswa. Lembar pengamatan digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa 

sebelum dan setelah eksperimen. Lembar pengamatan aktivitas belajar siswa 

mempunyai kriteria yang terdiri dari sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. 

Dalam lembar pengamatan terdapat beberapa indikator yang akan dinilai. Masing-

masing indikator tersebut memiliki nilai 1 sampai 4 dengan keterangan: 4 = sangat 

baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang. Cara menghitung persentase keaktifan 

siswa berdasarkan lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

 

Persentase = 
                   

             
 × 100%  

 

Kriteria persentase aktivitas siswa diklasifikasikan sebagai berikut: (1) 75% - 

100%  = Keaktifan siswa sangat tinggi; (2) 50% - 74,99% = Keaktifan siswa 

tinggi; (3) 25% - 49,99% = Keaktifan siswa sedang; (4) 0% - 24,99%  = Keaktifan 

siswa rendah (Yonny, dkk. 2010: 175). 

 

3.7  Pengujian Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengukur dan mendapatkan 

instrumen yang baik sebelum digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Uji 

coba instrumen dilakukan di luar kelas yang dijadikan obyek penelitian. Dalam 
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penelitian ini, instrumen diuji cobakan pada siswa kelas IV SD Negeri Slerok 04 

Kota Tegal. Instrumen yang diuji cobakan berupa soal tes kognitif berbentuk 

pilihan ganda berjumlah 30 soal dengan 4 pilihan jawaban dan soal tes 

psikomotorik bermain pianika dengan 5 aspek penilaian. Uji coba instrumen ini 

dilakukan untuk mengukur validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembeda butir soal agar instrumen yang dihasilkan dapat dikatakan layak, 

sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut. 

3.7.1 Pengujian Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto 2013: 211). Pengujian validitas dalam 

penelitian ini meliputi pengujian validitas logis dan empiris. 

3.7.1.1 Validitas Logis 

Validitas logis adalah kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran (Arikunto 2013: 80). Untuk 

pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-butir 

soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan pengujian 

validitas dilakukan oleh dua penilai ahli. Penilai ahli 1 yaitu Ibu Eka Titi 

Andaryani, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen pembimbing, dan penilai ahli 2 yaitu 

Bapak Kustanto, S.Pd. sebagai guru kelas IV A SD Negeri Kepandean 03 
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Kabupaten Tegal dengan menggunakan lembar penilaian validitas logis. Lembar 

penilaian validitas logis terdapat pada lampiran 7. 

Berdasarkan penilaian dari dua tim penilai ahli, instrumen dinyatakan 

layak sebagai instrumen penelitian untuk pengambilan data. Setelah melalui tahap 

pengujian validitas logis dan dinyatakan layak oleh tim penilai ahli, peneliti 

melakukan uji coba instrumen terhadap siswa kelas IV SD Negeri Slerok 04 Kota 

Tegal yang dilaksanakan pada hari Senin, 16 Maret 2015. 

3.7.1.2 Validitas Empiris 

Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila 

sudah diuji dari pengalaman (Arikunto: 2013: 81).  Setelah peneliti melaksanakan 

uji coba instrumen soal tes obyektif dan performansi pada siswa kelas IV SD 

Negeri Slerok 04 Kota Tegal, kemudian dilakukan pengujian validitas pada hasil 

uji coba tersebut. Setelah data didapat dan ditabulasikan, pengujian validitas 

empiris dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan skor item 

instrumen dengan rumus Pearson Product Moment menggunakan program 

aplikasi SPSS versi 20. Validitas setiap soal dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai rhitung dan rtabel pada kolom corrected item – total 

correlation. Untuk batasan rtabel dengan df= 38 (n-2= 40-2 = 38) di dapat rtabel  

sebesar 0.312 pada tabel r. Jika rhitung ≥ rtabel (uji dua sisi dengan signifikansi 5%) 

maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor 

total dinyatakan valid. Berikut ini tabel rekapitulasi hasil uji validitas soal tes 

obyektif.  
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Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba Tes Obyektif 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlation 
Validitas 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlation 
Validitas 

1 0.279 Tidak Valid 16 0.484 Valid 

2 0.548 Valid 17 0.539 Valid 

3 0.412 Valid 18 0.450 Valid 

4 0.132 Tidak Valid 19 0.375 Valid 

5 0.628 Valid 20 0.232 Tidak Valid 

6 0.417 Valid 21 0.591 Valid 

7 0.340 Valid 22 0.533 Valid 

8 0.393 Valid 23 0.647 Valid 

9 0.495 Valid 24 0.535 Valid 

10 0.386 Valid 25 0.296 Tidak Valid 

11 0.267 Tidak Valid 26 0.494 Valid 

12 -0.146 Tidak Valid 27 0.403 Valid 

13 0.418 Valid 28 0.026 Tidak Valid 

14 0.440 Valid 29 0.303 Tidak Valid 

15 0.586 Valid 30 0.403 Valid  

 

Berdasarkan perhitungan data menggunakan program SPSS 20, diperoleh 

item soal yang valid sebanyak 22 butir soal, sedangkan yang tidak valid sejumlah 

8 butir soal. Pengelompokkan hasil uji validitas tersebut selanjutnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Item Soal Tes Obyektif  

Butir Soal Valid Tidak Valid 

Nomor 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, dan 30. 

1, 4, 11, 12, 20, 25, 28, dan 

29. 

 

 Sesuai dengan kisi-kisi soal, jumlah soal yang dibutuhkan yaitu 15 butir. 

Lima belas soal butir soal tersebut disusun kembali untuk dipakai sebagai 

instrumen soal tes obyektif yang digunakan dalam pretest dan posstest. Instrumen 

soal tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. Pengujian validitas 
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juga dilakukan pada soal tes psikomotorik yang telah diuji cobakan. Rekapitulasi 

hasil uji coba instrumen berupa soal tes psikomotorik dapat dilihat selengkapnya 

pada lampiran 10. Berikut ini tabel rekapitulasi hasil uji validitas soal tes 

performansi. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Soal Tes Performansi  

Nomor 

Item 
Aspek Penilaian 

Pearson 

Correlation 
Validitas 

1 Cara Memegang Pianika 0.586 Valid 

2 Teknik Penjarian 0.863 Valid 

3 Ketepatan Nada 0.786 Valid 

4 Teknik Pernapasan 0.491 Valid 

5 Dinamik 0.948 Valid 

 

 Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap instrumen soal tes 

performansi, maka seluruh aspek yang dinilai dinyatakan valid dan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

3.7.2  Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto 2013: 221). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

program SPSS 20 berdasarkan penghitungan Cronbach's Alpha pada masing-

masing item soal yang dinyatakan valid. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

validitas butir soal, maka 22 soal dinyatakan valid dan dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas. Rekapitulasi data hasil perhitungan reliabilitas untuk soal tes obyektif 

menggunakan program SPSS 20 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.8 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Soal Uji Coba Tes Obyektif 

Nomor 

Item 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item Deleted 

Reliabilitas 
Nomor 

Item 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item Deleted 

Reliabilitas 

2 0.832 Reliabel 16 0.836 Reliabel 

3 0.841 Reliabel 17 0.831 Reliabel 

5 0.831 Reliabel 18 0.837 Reliabel 

6 0.840 Reliabel 19 0.844 Reliabel 

7 0.843 Reliabel 21 0.830 Reliabel 

8 0.839 Reliabel 22 0.833 Reliabel 

9 0.835 Reliabel 23 0.831 Reliabel 

10 0.840 Reliabel 24 0.833 Reliabel 

13 0.836 Reliabel 26 0.834 Reliabel 

14 0.837 Reliabel 27 0.839 Reliabel 

15 0.827 Reliabel 30 0.839 Reliabel 

 

Sedangkan untuk soal tes performansi, seluruh aspek penilaian dinyatakan 

valid dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Rekap data hasil perhitungan 

reliabilitas untuk soal tes performansi menggunakan program SPSS 20 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.9 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Soal Uji Coba Tes Performansi 

Nomor 

Item 
Aspek Penilaian 

Cronbach’s 

alpha if item 

deleted 

Reliabilitas 

1 Cara Memegang Pianika 0.816 Reliabel 

2 Teknik Penjarian 0.716 Reliabel 

3 Ketepatan Nada 0.753 Reliabel 

4 Teknik Pernapasan 0.833 Reliabel 

5 Dinamik 0.667 Reliabel 

 

3.7.3 Taraf Kesukaran 

 Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa mempertinggi usaha 
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memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena 

diluar jangkauannya. Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal 

disebut indeks kesukaran (Arikunto 2013: 222-3). Indeks kesukaran di hitung 

menggunakan rumus: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran. 

B = banyaknya peserta didk yang menjawab soal itu dengan betul. 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes. 

(Arikunto 2013: 223). 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 - 0,30 = sukar 

0,31 - 0,70 = sedang 

0,71 - 1,00 = mudah 

(Arikunto 2013: 225) 

 Soal uji coba yang telah dinyatakan valid dan reliabel sejumlah 22 butir 

soal, selanjutnya soal tersebut dianalisis berdasarkan tingkat kesukaran soal 

dengan bantuan program Ms. Excel. Berdasarkan penghitungan dengan bantun 

Ms. Excel, diperoleh data indeks tingkat kesukaran soal bentuk pilihan ganda 

yang disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.10 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Nomor 

Soal 

Nilai 

Indeks 

Kesukaran 

Kategori 
Nomor 

Soal 

Nilai 

Indeks 

Kesukaran 

Kategori 

2 0.55 Sedang 16 0.75 Mudah 

3 0.80 Mudah 17 0.28 Sukar 

5 0.80 Mudah 18 0.80 Mudah 

6 0.88 Mudah 19 0.68 Sedang 

7 0.63 Sedang 21 0.53 Sedang 

8 0.95 Mudah 22 0.78 Mudah 

9 0.83 Mudah 23 0.88 Mudah 

10 0.78 Mudah 24 0.83 Mudah 

13 0.68 Sedang 26 0.88 Mudah 

14 0.23 Sukar 27 0.60 Sedang 

15 0.65 Sedang 30 0.60 Sedang 

 

Berdasarkan nilai indeks kesukaran soal pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa 

terdapat 12 butir soal kategori mudah, 8 butir soal kategori sedang, dan 2 butir 

soal kategori sukar. 

3.7.4 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto 2013: 226). Daya pembeda butir soal 

pilihan ganda dihitung menggunakan rumus: 

  
  
  
 
  
  
        

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes  

JA = banyaknya peserta kelompok atas  

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 



61 
 

 
 

PA =  
  

  
  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =  
  

  
  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto 2013: 228-9). 

Klasifikasi daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek 

D = 0,21 – 0,40 = cukup 

D = 0,41 – 0,70 = baik 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali 

D = negatif, semuanya tidak baik. 

Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya tidak dipakai 

(Arikunto 2013: 232). 

 Daya pembeda butir soal dihitung dengan cara mengelompokkan siswa 

pada kelas uji coba menjadi dua kelompok yakni kelompok atas dan kelompok 

bawah. Jumlah siswa yang mengikuti uji coba soal adalah 40 siswa, yang berarti 

20 siswa termasuk dalam kelompok atas dan 20 siswa termasuk dalam kelompok 

bawah. Pembagian kelompok tersebut dilakukan dengan mengurutkan dari nilai 

tertinggi ke nilai terendah siswa.  

 Pada kelompok atas, proporsi siswa (PA) dihitung dengan cara membagi 

jumlah siswa yang menjawab benar di kelompok atas dengan jumlah semua siswa 

kelompok atas, sedangkan pada kelompok bawah, proporsi siswa (PB) dihitung 

dengan cara membagi jumlah siswa yang menjawab benar di kelompok bawah 

dengan jumlah siswa kelompok bawah. Langkah berikutnya yang dilakukan yaitu 

mengurangkan hasil proporsi siswa pada kelas atas (PA) dengan hasil proporsi 

pada kelas bawah (PB), sehingga dapat dihasilkan nilai dari daya pembeda untuk 

tiap butir soal yang akan dijadikan instrumen penelitian. Jika daya pembeda soal 
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bernilai negatif, berarti soal tersebut tidak baik. Butir soal yang mempunyai nilai 

daya pembeda soal negatif sebaiknya tidak dipakai. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan bantuan Ms. Excel, diperoleh data indeks daya pembeda butir soal bentuk 

pilihan ganda yang disajikan pada tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.11 Analisis Daya Pembeda Soal 

Nomor 

Soal 

Nilai Daya 

Beda 
Kriteria 

Nomor 

Soal 

Nilai Daya 

Beda 
Kriteria 

2 0.30 Cukup 16 0.40 Cukup 

3 0.20 Jelek 17 0.45 Baik 

5 0.30 Cukup 18 0.40 Cukup 

6 0.15 Jelek 19 0.35 Cukup 

7 0.25 Cukup 21 0.45 Baik 

8 0.10 Jelek 22 0.25 Cukup 

9 0.25 Cukup 23 0.25 Cukup 

10 0.25 Cukup 24 0.25 Cukup 

13 0.25 Cukup 26 0.25 Cukup 

14 0.35 Cukup 27 0.40 Cukup 

15 0.60 Baik 30 0.60 Baik 

 

Nilai daya beda soal pada tabel 3.11 menunjukkan bahwa terdapat 3 butir soal 

kategori jelek, 15 butir soal kategori cukup, 4 butir soal kategori baik, dan 0 butir 

soal kategori baik sekali. 

Berdasarkan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan analisis daya 

beda pada hasil uji coba soal tes, selanjutnya diambil 15 butir soal yang 

dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk digunakan sebagai instrumen. 

Rekapitulasi 15 instrumen soal yang dipakai untuk pretest dan postest dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.12 Rekapitulasi Instrumen Soal Tes yang Dipakai 

Nomor 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Soal 

Daya 

Pembeda 

Soal 

5 Valid Reliabel  Mudah Cukup 

7 Valid Reliabel Sedang Cukup 

9 Valid Reliabel Mudah Cukup 

10 Valid Reliabel Mudah Cukup 

13 Valid Reliabel Sedang Cukup 

14 Valid Reliabel Sukar Cukup 

16 Valid Reliabel Mudah Cukup 

17 Valid Reliabel Sukar Baik 

18 Valid Reliabel Mudah Cukup 

19 Valid Reliabel Sedang Cukup 

21 Valid Reliabel Sedang Baik 

23 Valid Reliabel Mudah Cukup 

26 Valid Reliabel Mudah Cukup 

27 Valid Reliabel Sedang Cukup 

30 Valid Reliabel Sedang Baik 

 

3.8  Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi deskripsi data, uji 

prasyarat analisis, dan analisis akhir (uji hipotesis). 

3.8.1 Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif ialah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi 

wajah, bagan, gambar dan foto. Sedangkan data kuantitatif yakni data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013: 6). Data 

kualitatif dalam penelitian ini berupa aktivitas belajar siswa baik di kelas 

eksperimen maupun di kelas kontrol. Sedangkan data kuantitatifnya berupa data 

rasio berupa nilai hasil belajar. 
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Deskripsi data dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap variabel-

variabel penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Deskripsi data 

mengenai variabel-variabel ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

besarnya hasil belajar siswa materi bermain alat musik melodis dan aktivitas 

siswa menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar. 

3.8.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis merupakan pengujian yang digunakan untuk 

menentukan cara menghitung uji hipotesis. Hal ini dikarenakan, data yang normal 

dan data yang tidak normal memiliki rumus tersendiri dalam pengujian hipotesis. 

Dalam penelitian ini, uji prasyarat analisis meliputi: 

3.8.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas ini penting dilaksanakan agar dalam pengujian hipotesis 

tidak salah menggunakan metode. Statistik parametris yang digunakan untuk 

menguji hipotesis mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis 

harus berdistribusi normal. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih 

dahulu perlu dilakukan pengujian normalitas data. Pada penelitian ini uji 

normalitas menggunakan uji Liliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov. 

Perhitungan menggunakan program SPSS versi 20. Pengambilan keputusan uji 

dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 5%. Apabila nilainya di 

atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan normal, namun apabila nilainya di 

bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. 
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3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas mensyaratkan data berdistribusi normal. Uji homogenitas 

data dilakukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya sifat homogen pada 

varians antar kelas. Uji homogenitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

uji Levene menggunakan bantuan program aplikasi SPSS versi 20. Untuk 

mengetahui data homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi yang ada pada baris equal variances assumed. Apabila nilai 

signifikansi ≥ 0,05, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikansi < 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. 

Setelah uji normalitas dilakukan, tahap selanjutnya yaitu uji homogenitas. 

Uji homogenitas dilakukan untuk menyelidiki terpenuhi tidaknya sifat homogen 

pada varians antar kelompok. Uji homogenitas dilakukan dengan metode levene’s 

test menggunakan SPSS 20 dengan pengambilan keputusan dan penarikan 

kesimpulan terhadap uji hipotesis pada taraf signifikan 5%. 

3.8.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk menguji kesetaraan kelas 

eksperimen dan kontrol. Uji kesamaan rata-rata dilakukan sebelum kelas 

eksperimen dan kontrol mendapat perlakuan. Data yang digunakan dalam 

pengujian kesamaan rata-rata yaitu nilai pretest kelas eksperimen maupun kontrol. 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan uji satu sampel (one sample t test) 

pada SPSS 20. Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau ditolak adalah 

dengan melihat nilai t dalam kolom one sample test. Ho diterima apabila -ttabel ≤ 

thitung ≤ ttabel. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai signifikansi. Jika 
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nilai signifikansinya > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika nilai 

signifikansinya < 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno 2012: 74). 

3.8.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir ini terdiri dari analisis perbedaan (pengujian hipotesis 

perbedaan) dan analisis keefektifan (pengujian hipotesis keefektifan). 

3.8.3.1 Analisis Perbedaan (Pengujian Hipotesis Perbedaan) 

Analisis perbedaan digunakan untuk menguji perbedaan hasil belajar dan 

aktivitas belajar dari kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan yang berbeda. Analisis perbedaan  diuji dengan 

menggunakan independent samples t test dan dihitung dengan program SPSS 20. 

Untuk mengetahui Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan cara membandingkan 

nilai t hitung dengan t tabel. Ho diterima jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, sedangkan Ho 

ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel. Berdasarkan signifikansi, Ho 

diterima jika signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika signifikansi ≤ 0,05 (Priyatno 

2012: 84). Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal maka analisis 

akhir hipotesis cukup menggunakan uji nonparametris yaitu uji U Mann Whitney. 

3.8.3.2 Analisis Keefektifan (Pengujian Hipotesis Keefektifan) 

Analisis keefektifan ini digunakan untuk menguji keefektifan model 

Direct Instruction terhadap aktivitas dan hasil belajar SBK materi bermain alat 

musik melodis. Pengujian menggunakan uji pihak kanan (Sugiyono 2013: 219). 

Jika menggunakan program SPSS, maka menggunakan pengujian one sample t 

test. Langkah-langkahnya yaitu Analyze-Compare Means-One Sample t Test.  

Dari pengujian menggunakan uji t ini akan diketahui perbedaan rata-rata nilai 

sampel di kelas eksperimen yang dibandingkan dengan rata-rata nilai sampel di 
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kelas kontrol. Untuk mengetahui Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho 

diterima, sedangkan Ho ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel (Priyatno 

2012: 74). Dengan pengambilan keputusan jika -  t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho 

diterima, artinya aktivitas dan hasil belajar SBK materi bermain alat musik 

melodis siswa kelas eksperimen tidak lebih tinggi daripada kelas kontrol. Jika - t 

hitung < -  ttabel dan t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, artinya aktivitas dan hasil 

belajar SBK materi bermain alat musik melodis siswa kelas eksperimen lebih tingi 

daripada kelas kontrol. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian telah dilaksanakan di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten 

Tegal dengan kelas IV A sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan 

model Direct Instruction, dan kelas IV B sebagai kelas kontrol yang mendapat 

perlakuan model pembelajaran konvensional. Hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan menunjukkan bahwa: 

(1) Berdasarkan hasil uji hipotesis data aktivitas belajar siswa di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan uji U Mann Whitney menggunakan 

program aplikasi SPSS versi 20, terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa di 

kelas eksperimen dan aktivitas belajar siswa di kelas kontrol. Aktivitas 

belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik daripada aktivitas belajar siswa 

di kelas kontrol. Perbedaan aktivitas belajar tersebut ditunjukkan oleh 

persentase aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. Persentase aktivitas 

belajar siswa di kelas eksperimen pada pertemuan pertama sebesar 80,46%, 

dan pertemuan kedua sebesar 81,80%. Rata-rata persentase aktivitas belajar 

siswa di kelas eksperimen dari kedua pertemuan tersebut sebesar 81,13%. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa yang menerapkan 

model Direct Instruction lebih baik daripada aktivitas belajar siswa yang 

menerapkan model pembelajaran konvensional. 
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(2) Berdasarkan uji hipotesis perbedaan data hasil belajar siswa dengan uji-t 

menggunakan program aplikasi SPSS versi 20, diperoleh nilai signifikansi 

0,000. Karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka dinyatakan 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik daripada hasil belajar siswa 

di kelas kontrol.  

(3) Berdasarkan uji hipotesis keefektifan dengan bantuan program SPSS versi 20. 

Pada pengujian hipotesis ini menggunakan rumus one sample t test dan 

diperoleh 7,086 > 2,019 (thitung > ttabel), maka dinyatakan Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa model Direct Instruction 

efektif terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa mata pelajaran SBK materi 

bermain alat musik melodis. 

 

5.2 Saran 

Saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan penelitian ini ditujukan 

untuk beberapa pihak yaitu siswa, guru, dan sekolah. 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya mulai menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

model Direct Instruction, karena lebih efektif dalam meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dibanding dengan pembelajaran menggunakan model 

konvensional. 
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5.2.2 Bagi Siswa 

Pada pembelajaran yang menerapkan model Direct Instruction, siswa 

hendaknya lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sebaik 

mungkin agar aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat baik pada mata 

pelajaran SBK maupun mata pelajaran lain. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

 Pihak sekolah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran model Direct Instruction, tidak hanya pada pelajaran 

SBK, tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya, misalnya dengan 

meningkatkan profesionalitas guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan pembelajaran, mengikutsertakan guru dalam seminar 

pendidikan, memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung, serta 

memberikan keleluasaan kepada guru untuk menerapkan model Direct 

Instruction, khususnya SBK, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

5.2.4 Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan setelah penelitian eksperimen ini, ada peneliti lain yang tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang model Direct Instruction. 
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Lampiran 1 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV A 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 THN 2014/2015 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No NIS NAMA SISWA No NIS NAMA SISWA 

1.  2617 Junaedi Abdullah Aziz 16. 2834 M. Fadil 

2.  2696 Khaerudin 17. 2835 M. Farizan Mustaqim 

3.  2771 Moh. Ferdiansyah 18. 2838 Maudina Ira Zahara 

4.  2776 Nur Alfiani Istikomah 19. 2839 Nur Rohmah 

5.  2821 Afiati Nur Rizka 20. 2841 Ragil Cahyo Widagdo 

6.  2822 Ahmad Dimyati al akhiri 21. 2844 Saifudin Ismail 

7.  2823 Alfin ardiansah r 22. 2845 Sinta 

8.  2824 Aly zainal abidin 23. 2847 Syaidah Anjen Nh 

9.  2825 Bagus azhar Al Hakim 24. 2880 Thia Rivana 

10.  2827 Eko Rosandi 25. 2881 Tri Suci Sawaliyah 

11.  2828 Hendi Wibowo 26. 2877 M. Adi Wijoyo Danu 

12.  2830 Khalimatus Sadiyah 27. 2878 Abdul Rokhim 

13.  2831 Khoirul Anwar 28.  Chelsea Magdalena Cp 

14.  2832 M. Afdlaludin Syafar 29. 3020 M. Rifki Pratama 

15.  2833 M. Bagus Ardianto    
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Lampiran 2 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV B 

SD NEGERI KEPANDEAN 03 THN 2014/2015 

  KELAS KONTROL 

 

No NIS NAMA SISWA No NIS NAMA SISWA 

1.  2649 Dinda Yuni Safitri 15. 2862 Muh. Gilang R. 

2.  2789 Ahmad Fauzi 16. 2864 Muh. Rifki R. 

3.  2806 Revieta Putri 17. 2865 Mochammad Hasoval S. 

4.  2848 Anggita Larasati 18. 2866 Nadia Putri H 

5.  2849 Ardian Dheni E 19. 2868 Nuraeni Amalia 

6.  2851 Bagas Abrar Al Hakam 20. 2869 Rafly Firmansyah 

7.  2853 Dwi Frans Maulana 21. 2870 Sendi Ramadhani 

8.  2854 Elsa Sulistiawati 22. 2871 Sumaenah 

9.  2855 Fery Anjas Gunawan 23. 2872 Susan Zabrina Syah Putri 

10.  2856 Hilma Roihatul J 24. 2873 Tiara Puri Apriliana 

11.  2857 Istihar Bakti 25. 2883 Yahya Nur Ikhsan 

12.  2858 Jihan Alya Khoirunisa 26. 2951 Muh. Bustomi 

13.  2860 Muh. Busaery 27. 2953 Thalita Saroh W.S 

14.  2861 Muh. Fasekhulisan 28. 3021 Nurul Oktavianti 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI SLEROK 4 TAHUN 2014/2015 

KELAS UJI COBA 

 

No. NAMA SISWA No. NAMA SISWA 

1. TUTI ANIAM AL BARKAH 21. M. FIRMAN RAMADAN 

2. AISKA RIZKY AULIA 22. M. IZAZI 

3. ASRIEL DWIYANA 23. M. LAERIFAN 

4. AULIA USWATUN NISA 24. M. SUPRIYADI 

5. AZRIEL MUSYAFFA 25. NASMATUL AZKIA 

6. BAYU RIZQI TIRTA Z 26. NAZALA AULIA NAHARIN 

7. CANTIKA FORTUNELA 27. PRATAMA MIZAN R 

8. CINDY CAHYANINGTYAS 28. RAHMA DWI 

9. DINDA NURFITRIA 29. RAMADHANI EKA S 

10. DIVA AYU SAFITRI 30. ROMI GILANG 

11. ELANG PRAJAKA 31. SAFARINA SYAH A 

12. FAJAR SYARIF 32. SARAH SAFITRI 

13. FARISYA ULMIYAH 33. UMAR FAROUQ 

14. JIHAN DWI 34. ZULFAH NUR F 

15. KHAFID MARISUDDIHAN 35. AYU FELLA 

16. MIRZA MAULANA 36. RIZQI AULIFIA 

17. M. AGUS MUSTOFA 37. SULTAN SYA’BENI 

18. M. ARKAN RAMADHANY 38. NAHEL AHYA R 

19. M. BAYU SETIAWAN 39. WAHID RIZQY 

20. M. FAIZ PRATAMA 40. M. RIZKY SEPTIAWAN 

 

       Mengetahui, 

       Guru Kelas IV 

 

 

       Juriyah, S.Pd. 

       19670828 199301 2 002 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL TES OBJEKTIF 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester  : IV/2 

Standar Kompetensi  : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Materi Pokok   : Bermain Alat Musik Melodis 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang  Sulit 

12.1  Memainkan 

alat musik 

melodis 

sederhana 

 

 

 

 

 

Siswa dapat mengidentifikasi 

notasi. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

1 dan 16 C dan B 
 √  

Siswa dapat menentukan jenis 

alat musik recorder. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

2 dan 17 

 

B dan D 
 √  

Siswa dapat menyebutkan 

contoh alat musik melodis. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

3 dan 18 

 

D dan C 
 √  

Siswa dapat menyebutkan cara 

memainkan alat musik 

melodis. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

4 dan 19 

 

A dan D 

√   
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang  Sulit 

 

 

Diberikan tanda buka/tutup 

lubang recorder, siswa dapat 

membedakan arti dari tanda 

buka/tutup lubang recorder. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

5 dan 20 

 

B dan A 

 √  

Siswa dapat menyebutkan 

nama alat musik yang 

termasuk alat musik melodis 

tiup 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

 

6 dan 21 

 

A dan D 

√   

Diberikan ilustrasi tentang cara 

memainkan suatu alat musik, 

siswa dapat menentukan nama 

alat musik tersebut. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

 

7 dan 22 

 

B dan A 

  √ 

Disajikan gambar alat musik 

melodis, siswa dapat 

menyebutkan nama alat musik 

tersebut. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

8 dan 23 D dan D 

 √  

Disajikan fungsi dari tuts pada 

alat musik pianika, siswa dapat 

menentukan warna tuts dari 

alat musik pianika. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

9 dan 24 

 

B dan A 

√   

Siswa dapat menentukan 

fungsi tangan dan jari-jari 

tangan ketika bermain pianika. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

10 dan 

25 

 

B dan A 

 √  
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang  Sulit 

Siswa dapat menentukan 

nomor penjarian pada teknik 

bermain pianika. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

 

11 dan 

26 

 

C dan A 

√   

Siswa dapat menentukan jenis-

jenis tempo. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

12 dan 

27 

C dan C 
  √ 

Siswa dapat menyebutkan 

definisi berbagai macam  

unsur-unsur musik. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

 

13 dan 

28 

 

D dan B 

  √ 

Siswa dapat menentukan  

tanda dinamik dari suatu lagu 

yang dimainkan. 

C3 Pilihan 

Ganda 

14 dan 

29 

 

B dan A 

  √ 

Disajikan tanda perubahan 

dinamik, siswa dapat 

menentukan arti dari tanda 

tersebut. 

C3 Pilihan 

Ganda 

15 dan 

30 

B dan C 

 √  

Jumlah Butir Soal 30  8 14 8 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal  
 

26,7% 46,7% 
26,7

% 
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Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL TES PERFORMANSI 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Standar Kompetensi : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Materi Pokok  : Bermain Alat Musik Melodis 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Ranah 

Psikomotor 
Bentuk Soal 

Memainkan alat musik  

melodis sederhana 

Memainkan lagu 

wajib berjudul 

Bagimu Negeri 

dengan teknik 

permainan pianika 

P5 Tes 

Performansi 

Keterangan: 

P : Ranah Psikomotor 

P1 : Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar) 

P2 : Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

P3 : Kemampuan perseptual 

P4 : Kemampuan di bidang fisik 

P5 : Gerakan-gerakan skill 

P6 : Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive 

(Nana Sudjana 2011: 30-1) 

 

Rubrik performansi: 

 
No. Aspek yang dinilai 

Nilai 

4 3 2 1 

1. Cara memegang pianika (handling)     

2. Teknik penjarian (fingering)     

3. Ketepatan nada (intonasi)     

4. Teknik pernafasan (breathing)     

5. Dinamik     

Jumlah  

Skor Maksimal 20 
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Lampiran 6 

PEDOMAN PENILAIAN 

 

 Peneliti menggunakan dua teknik penilaian, yaitu tes objektif yang 

berbentuk pilihan ganda dan tes praktek/perbuatan berupa tes performansi 

bermain alat musik pianika.  

 

1. Tes Objektif 

 Cara menghitung nilai tes tertulis berbentuk Pilihan Ganda, setiap soal 

diberi skor 1. Sehingga untuk menghitung nilai tes tertulis menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

       
              

             
       

(Departemen Pendidikan Nasional 2007: 26) 

Keterangan :  Skor Perolehan = jumlah nilai yang diperoleh siswa  

 Skor maksimal = jumlah keseluruhan nilai  

 

2. Tes Performansi 

Aspek yang dinilai Nilai Keterangan 

A 

(Cara memegang 

pianika/handling) 

4 

Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri 

memegang karet di leher pianika dan tangan 

kanan dibuka lebar. 

3 

Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri 

tidak memegang karet di leher dan tangan 

kanan dibuka lebar. 

2 

Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri 

memegang karet di leher dan tangan kanan 

tidak dibuka lebar. 

1 
Berdiri memegang pianika dengan posisi yang 

tidak disebutkan dalam poin 4, 3, dan 2. 

B 

(Teknik 

penjarian/fingering) 

4 
Seluruh bar dimainkan dengan teknik penjarian 

yang tepat. 

3 
 5-6 bar dimainkan dengan teknik penjarian 

yang tepat. 

2 
3-4 bar dimainkan dengan teknik penjarian 

yang tepat. 

1 1-2 bar dimainkan dengan teknik penjarian 
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yang tepat/seluruh bar dimainkan dengan 

teknik penjarian yang salah. 

C 

(Ketepatan 

nada/intonasi) 

4 
Seluruh bar dimainkan dengan nada yang 

tepat. 

3 5-6 bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

1 

1-2 bar dimainkan dengan nada yang 

tepat/seluruh bar dimainkan dengan nada yang 

salah. 

D 

(Teknik 

pernafasan/breathing) 

4 
Seluruh bar dimainkan dengan teknik 

pernafasan yang tepat. 

3 
5-6 bar dimainkan dengan teknik pernafasan 

yang tepat. 

2 
3-4 bar dimainkan dengan teknik pernafasan 

yang tepat. 

1 

1-2 bar dimainkan dengan teknik pernafasan 

yang tepat/seluruh bar dimainkan dengan 

teknik pernafasan yang salah. 

E 

(Dinamik) 

4 
Seluruh bar dimainkan dengan dinamik yang 

tepat. 

3 5-6 bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

1 

1-2 bar dimainkan dengan dinamik yang 

tepat/seluruh bar dimainkan dengan dinamik 

yang salah/tanpa dinamik. 

 

       
              

             
       

(Departemen Pendidikan Nasional 2007: 26) 

Keterangan :  Skor Perolehan = jumlah nilai yang diperoleh siswa  

 Skor maksimal = jumlah keseluruhan nilai ( 20 ) 

 

3. Nilai Akhir 

Nilai Akhir = 
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Lampiran 7 

LEMBAR VALIDASI SOAL OBJEKTIF BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan di SD Negeri Kepandean 03, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal 

sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang 

(x). 
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LEMBAR VALIDASI SOAL OBJEKTIF BENTUK PILIHAN GANDA 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan di SD Negeri Kepandean 03, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal 

sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang 

(x). 
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Lampiran 8 

SOAL UJI COBA  

MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

MATERI BERMAIN ALAT MUSIK MELODIS 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling benar! 

1. Nada do re fa mi do la fa jika ditulis menggunakan not angka adalah …. 

a. 1 2 3 4 2 3 4   c.1 2 4 3 1 6 4 

b. 1 3 2 4 1 6 5   d.1 3 2 4 1 6 4 

2. Recorder sopran merupakan jenis recorder dengan ukuran…. 

a. paling kecil   c. agak besar 

b. sedang    d. paling besar 

3. 1) kendang 4) drum 

2) rebana 5) harmonika 

3) pianika 

Dari nama alat musik di atas, yang termasuk alat musik melodis yaitu …. 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 3 dan 4    d. 3 dan 5 

4. Alat musik pianika termasuk alat musik melodis yang dimainkan dengan cara 

…. 

a. ditiup    c. digesek 

b. dipetik    d. dipukul 

5. Tanda  pada permainan recorder, artinya lubang pada recorder …. 

a. dibuka    c. ditiup 

b. ditutup    d. dipukul 

6. Nama alat musik berikut, yang termasuk alat musik melodis tiup yaitu …. 

a. harmonika, pianika, dan saksofon  c. rebana, harmonika, drum 

b. harmonika, belira, drum    d. rebana, belira, drum 
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7. Alat musik melodis yang dimainkan dengan cara ditiup dan disedot sambil 

digeser ke arah kanan dan kiri yaitu …. 

a. saksofon   c. pianika 

b. harmonika   d. biola 

8.  

  

 

 

9. Tuts pada alat musik pianika yang berfungsi untuk memainkan nada-nada 

pokok/asli yaitu tuts yang berwarna …. 

a. hitam    c. biru 

b. putih    d. merah 

10. Saat bermain pianika, biasanya jari-jari tangan kanan digunakan untuk …. 

a. memegang pianika  c. meniup selang pianika  

b. menekan tuts pianika  d. memukul pianika 

11. Dalam teknik penjarian pianika, nomor 3 menunjukkan …. 

a. ibu jari    c. jari tengah 

b. jari telunjuk   d. jari manis 

12. Allegro merupakan istilah untuk tanda tempo yang berarti …. 

a. cepat    c. cepat, hidup, dan riang 

b. hidup dan riang  d. agak cepat dan riang 

13. Dalam memainkan sebuah lagu dengan alat musik melodis, unsur yang 

menunjukkan keras lembutnya lagu yang dimainkan disebut …. 

a. ritmik    c. melodik 

b. harmonik   d.dinamik 

14. Apabila suatu bait lagu dimainkan dengan keras, maka tanda dinamik yang 

digunakan yaitu …. 

a. p (piano)   c. ff (fortessimo) 

b. f (forte)    d. mf (mezzo forte) 

Nama alat musik melodis di samping yaitu …. 

a. piano   c. recorder 

b. biola    d. gitar 
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15. Apabila kita memainkan suatu lagu yang terdapat tanda   artinya 

melodi lagu tersebut dimainkan semakin lama semakin .... 

a. tinggi    c. keras 

b. lembut    d. rendah 

16. Notasi angka 1 4 6 3 5 7 2 jika dibunyikan dengan pianika nadanya adalah …. 

a. do fa mi fa mi si re c. do re fa la mi re fa 

b. do fa la mi sol si re d. do mi sol la mi si fa 

17. Recorder dengan ukuran paling besar disebut …. 

a. sopranino   c. alto 

b. sopran    d. tenor 

18. Dibawah ini termasuk alat musik melodis, kecuali …. 

a. pianika    c. drum 

b. harmonika   d. belira 

19. Alat musik belira termasuk alat musik melodis yang dimainkan dengan cara 

…. 

a. ditiup    c. digesek 

b. dipetik    d. dipukul 

20. Tanda  pada permainan recorder, artinya lubang pada recorder …. 

a. dibuka    c. ditiup 

b. ditutup    d. dipukul  

21. 1) kendang 4) piano 

2) rebana 5) recorder 

3) saksofon 

Dari nama alat musik di atas, yang termasuk alat musik melodis tiup yaitu …. 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 3 dan 4    d. 3 dan 5 

22. Alat musik melodis yang berbilah seperti piano dan dimainkan dengan cara 

meniupkan udara melalui selang peniup sambil menekan tombol atau tuts 

yang ada pada alat musik tersebut adalah …. 

a. pianika    c. gitar 

b. harmonika   d. belira 
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23. Gambar di bawah ini yang merupakan gambar dari alat musik pianika yaitu 

…. 

a.      c.  

   

 

 

 

 

b.      d.  

 

 

 

24. Tuts pada alat musik pianika yang berfungsi untuk memainkan nada-nada 

kromatis yaitu tuts yang berwarna …. 

a. hitam    c. biru 

b. putih    d. merah 

25. Saat bermain pianika, biasanya tangan kiri digunakan untuk …. 

a. memegang pianika  c. meniup selang pianika  

b. menekan tuts pianika  d. memukul pianika 

26. Dalam teknik penjarian pianika, nomor 1 menunjukkan …. 

a. ibu jari    c. jari tengah 

b. jari telunjuk   d. jari manis 

27. Dibawah ini termasuk tanda tempo sedang, kecuali …. 

a. maestoso   c. grave 

b. andante    d. moderato 

28. Dalam memainkan sebuah lagu dengan alat musik melodis, unsur yang 

menunjukkan cepat lambatnya lagu yang dimainkan disebut …. 

a. dinamik   c. birama 

b. tempo    d. irama 
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29. Apabila suatu bait lagu dimainkan dengan lembut, maka tanda dinamik yang 

digunakan yaitu …. 

a. p (piano)   c. ff (fortessimo) 

b. f (forte)    d. mf (mezzo forte) 

30. Apabila kita memainkan suatu lagu yang terdapat tanda           artinya 

melodi lagu tersebut dimainkan semakin lama semakin …. 

a. tinggi    c. keras 

b. lembut    d. rendah 
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Lampiran 9 

Hasil Penghitungan Validitas Soal Tes Objektif dengan SPSS Versi 20 

Correlations 

 
No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 No10 No11 No12 No13 No14 No15 

No1 Pearson 

Correlation 

1 .114 .189 .131 .378
*
 .314

*
 .176 .260 .423

**
 .000 .025 -.101 .061 .023 .040 

Sig. (2-tailed)  .484 .243 .421 .016 .048 .278 .105 .007 1.000 .879 .536 .711 .890 .808 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No2 Pearson 

Correlation 

.114 1 .553
*

*
 

.058 .302 .266 -

.078 

.254 -.020 .302 .112 -.306 .338
*
 .126 .284 

Sig. (2-tailed) .484  .000 .722 .059 .097 .633 .114 .903 .059 .490 .055 .033 .437 .075 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No3 Pearson 

Correlation 

.189 .553
*

*
 

1 .289 .375
*
 .000 -

.258 

.459
*

*
 

.099 .375
*
 .099 -.214 -.080 -.030 .026 

Sig. (2-tailed) .243 .000 
 

.071 .017 1.00

0 

.108 .003 .545 .017 .545 .186 .623 .855 .872 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No4 Pearson 

Correlation 

.131 .058 .289 1 .289 .131 -

.089 

-

.132 

.190 .289 .342
*
 -.277 -.277 .035 .061 

Sig. (2-tailed) .421 .722 .071  .071 .421 .583 .415 .240 .071 .031 .083 .083 .832 .711 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 



 
 

 
 

1
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No5 Pearson 

Correlation 

.378
*
 .302 .375

*
 .289 1 .567

*

*
 

.000 .172 .428
**
 .375

*
 .263 -.214 .053 .120 .288 

Sig. (2-tailed) .016 .059 .017 .071 
 

.000 1.00

0 

.288 .006 .017 .101 .186 .744 .462 .071 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No6 Pearson 

Correlation 

.314
*
 .266 .000 .131 .567

*

*
 

1 .020 -

.087 

.025 .189 .622
**
 -.101 .061 .204 .040 

Sig. (2-tailed) .048 .097 1.00

0 

.421 .000 
 

.905 .595 .879 .243 .000 .536 .711 .208 .808 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No7 Pearson 

Correlation 

.176 -

.078 

-

.258 

-

.089 

.000 .020 1 .059 .187 -.258 .051 .014 .124 .417
**
 .298 

Sig. (2-tailed) .278 .633 .108 .583 1.00

0 

.905 
 

.717 .248 .108 .755 .933 .446 .007 .062 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No8 Pearson 

Correlation 

.260 .254 .459
*

*
 

-

.132 

.172 -

.087 

.059 1 .196 .172 -.106 .086 .331
*
 .124 .072 

Sig. (2-tailed) .105 .114 .003 .415 .288 .595 .717  .225 .288 .516 .599 .037 .447 .658 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No9 Pearson 

Correlation 

.423
*

*
 

-

.020 

.099 .190 .428
*

*
 

.025 .187 .196 1 .099 -.212 -.179 .383
*
 .248 .490

**
 

Sig. (2-tailed) .007 .903 .545 .240 .006 .879 .248 .225  .545 .189 .269 .015 .123 .001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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No10 Pearson 

Correlation 

.000 .302 .375
*
 .289 .375

*
 .189 -

.258 

.172 .099 1 .099 -.214 -.080 -.030 .157 

Sig. (2-tailed) 1.00

0 

.059 .017 .071 .017 .243 .108 .288 .545 
 

.545 .186 .623 .855 .333 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No11 Pearson 

Correlation 

.025 .112 .099 .342
*
 .263 .622

*

*
 

.051 -

.106 

-.212 .099 1 -.179 -.179 .248 -.062 

Sig. (2-tailed) .879 .490 .545 .031 .101 .000 .755 .516 .189 .545  .269 .269 .123 .704 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No12 Pearson 

Correlation 

-

.101 

-

.306 

-

.214 

-

.277 

-

.214 

-

.101 

.014 .086 -.179 -.214 -.179 1 -.026 -.010 -.062 

Sig. (2-tailed) .536 .055 .186 .083 .186 .536 .933 .599 .269 .186 .269  .875 .953 .706 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No13 Pearson 

Correlation 

.061 .338
*
 -

.080 

-

.277 

.053 .061 .124 .331
*
 .383

*
 -.080 -.179 -.026 1 .246 .386

*
 

Sig. (2-tailed) .711 .033 .623 .083 .744 .711 .446 .037 .015 .623 .269 .875  .126 .014 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No14 Pearson 

Correlation 

.023 .126 -

.030 

.035 .120 .204 .417
*

*
 

.124 .248 -.030 .248 -.010 .246 1 .270 

Sig. (2-tailed) .890 .437 .855 .832 .462 .208 .007 .447 .123 .855 .123 .953 .126  .092 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No15 Pearson 

Correlation 

.040 .284 .026 .061 .288 .040 .298 .072 .490
**
 .157 -.062 -.062 .386

*
 .270 1 

Sig. (2-tailed) .808 .075 .872 .711 .071 .808 .062 .658 .001 .333 .704 .706 .014 .092  
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No16 Pearson 

Correlation 

-

.044 

.174 .144 .200 .433
*

*
 

.480
*

*
 

-

.089 

.132 .190 .144 .494
**
 -.154 .216 .173 .182 

Sig. (2-tailed) .789 .283 .374 .216 .005 .002 .583 .415 .240 .374 .001 .342 .181 .286 .262 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No17 Pearson 

Correlation 

-

.106 

.332
*
 .028 -

.162 

.168 .063 .361
*
 .141 .136 .028 .136 -.170 .427

**
 .339

*
 .452

**
 

Sig. (2-tailed) .516 .036 .864 .319 .300 .697 .022 .384 .402 .864 .402 .293 .006 .033 .003 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No18 Pearson 

Correlation 

.189 .302 .219 -

.144 

.063 .000 .258 .172 .099 .063 .099 -.214 -.080 .269 .288 

Sig. (2-tailed) .243 .059 .175 .374 .702 1.00

0 

.108 .288 .545 .702 .545 .186 .623 .093 .071 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No19 Pearson 

Correlation 

.061 .338
*
 .187 -

.031 

-

.080 

.222 .124 .086 -.039 .187 .102 -.026 .088 .246 -.062 

Sig. (2-tailed) .711 .033 .248 .850 .623 .169 .446 .599 .813 .248 .532 .875 .588 .126 .706 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No20 Pearson 

Correlation 

-

.126 

.034 .042 .192 .250 .126 -

.086 

-

.076 

.066 .458
**
 .066 .125 -.231 .180 -.070 

Sig. (2-tailed) .439 .837 .799 .234 .120 .439 .597 .639 .687 .003 .687 .444 .151 .267 .668 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No21 Pearson 

Correlation 

-

.057 

.347
*
 .150 -

.318
*
 

.275 .095 .194 .241 .221 .150 -.043 .195 .623
**
 .273 .352

*
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Sig. (2-tailed) .728 .028 .355 .046 .086 .561 .231 .134 .171 .355 .793 .228 .000 .089 .026 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No22 Pearson 

Correlation 

.158 .235 .180 .242 .479
*

*
 

.158 .325
*
 .151 .225 .180 .225 -.246 .010 .147 .358

*
 

Sig. (2-tailed) .329 .145 .267 .133 .002 .329 .041 .352 .164 .267 .164 .126 .953 .366 .023 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No23 Pearson 

Correlation 

.314
*
 .266 .189 .131 .756

*

*
 

.543
*

*
 

.176 .260 .423
**
 .378

*
 .224 -.101 .061 .204 .198 

Sig. (2-tailed) .048 .097 .243 .421 .000 .000 .278 .105 .007 .016 .165 .536 .711 .208 .220 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No24 Pearson 

Correlation 

.224 .245 .263 .190 .757
*

*
 

.224 -

.085 

.196 .481
**
 .592

**
 -.039 -.320

*
 .102 .091 .352

*
 

Sig. (2-tailed) .165 .128 .101 .240 .000 .165 .602 .225 .002 .000 .811 .044 .532 .578 .026 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No25 

 

 

Pearson 

Correlation 

-

.044 

.174 .289 .067 .289 .131 -

.209 

-

.132 

.038 .289 .038 -.277 -.031 -.104 -.061 

Sig. (2-tailed) .789 .283 .071 .683 .071 .421 .196 .415 .816 .071 .816 .083 .850 .524 .711 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No26 Pearson 

Correlation 

.314
*
 .114 .000 -

.044 

.189 .086 .488
*

*
 

.260 .423
**
 .000 .025 -.101 .222 .204 .515

**
 

Sig. (2-tailed) .048 .484 1.00

0 

.789 .243 .599 .001 .105 .007 1.000 .879 .536 .169 .208 .001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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No27 Pearson 

Correlation 

.000 .082 -

.026 

-

.118 

-

.026 

.154 .316
*
 .281 .161 .102 .027 .087 .305 .073 .257 

Sig. (2-tailed) 1.00

0 

.615 .876 .469 .876 .342 .047 .079 .320 .531 .869 .593 .056 .653 .110 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No28 Pearson 

Correlation 

-

.044 

.174 -

.144 

-

.333
*
 

-

.144 

-

.044 

.149 .132 .038 -.289 -.266 -.031 .339
*
 -.104 -.061 

Sig. (2-tailed) .789 .283 .374 .036 .374 .789 .359 .415 .816 .071 .097 .850 .032 .524 .711 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No29 Pearson 

Correlation 

.114 .091 .427
*

*
 

-

.058 

.176 -

.038 

.130 .254 .112 -.075 .112 .123 .016 .006 .074 

Sig. (2-tailed) .484 .577 .006 .722 .278 .816 .425 .114 .490 .644 .490 .448 .921 .971 .651 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No30 Pearson 

Correlation 

-

.154 

.185 .230 .000 -

.026 

-

.154 

.105 .047 .161 .230 .027 -.022 .196 .196 .578
**
 

Sig. (2-tailed) .342 .254 .154 1.00

0 

.876 .342 .517 .774 .320 .154 .869 .894 .225 .227 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TOTAL Pearson 

Correlation 

.279 .548
*

*
 

.412
*

*
 

.132 .628
*

*
 

.417
*

*
 

.340
*
 .393

*
 .495

**
 .386

*
 .267 -.146 .418

**
 .440

**
 .586

**
 

Sig. (2-tailed) .082 .000 .008 .417 .000 .007 .032 .012 .001 .014 .096 .368 .007 .004 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 
 

 
 

1
5
3 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlation 

  No16 No17 No18 No19 No20 No21 No22 No23 No24 No25 No26 No27 No28 No29 No30 TOTAL 

No1 Pearson 

Correlation 

-.044 -.106 .189 .061 -.126 -.057 .158 .314
*
 .224 -.044 .314

*
 .000 -.044 .114 -.154 .279 

 
Sig. (2-

tailed) 

.789 .516 .243 .711 .439 .728 .329 .048 .165 .789 .048 1.000 .789 .484 .342 .082 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No2 Pearson 

Correlation 

.174 .332
*
 .302 .338

*
 .034 .347

*
 .235 .266 .245 .174 .114 .082 .174 .091 .185 .548

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.283 .036 .059 .033 .837 .028 .145 .097 .128 .283 .484 .615 .283 .577 .254 .000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No3 Pearson 

Correlation 

.144 .028 .219 .187 .042 .150 .180 .189 .263 .289 .000 -.026 -.144 .427
**
 .230 .412

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.374 .864 .175 .248 .799 .355 .267 .243 .101 .071 1.000 .876 .374 .006 .154 .008 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No4 Pearson 

Correlation 

.200 -.162 -.144 -.031 .192 -.318
*
 .242 .131 .190 .067 -.044 -.118 -.333

*
 -.058 .000 .132 

 
Sig. (2-

tailed) 

.216 .319 .374 .850 .234 .046 .133 .421 .240 .683 .789 .469 .036 .722 1.000 .417 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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No5 Pearson 

Correlation 

.433
**
 .168 .063 -.080 .250 .275 .479

**
 .756

**
 .757

**
 .289 .189 -.026 -.144 .176 -.026 .628

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.005 .300 .702 .623 .120 .086 .002 .000 .000 .071 .243 .876 .374 .278 .876 .000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No6 Pearson 

Correlation 

.480
**
 .063 .000 .222 .126 .095 .158 .543

**
 .224 .131 .086 .154 -.044 -.038 -.154 .417

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.002 .697 1.000 .169 .439 .561 .329 .000 .165 .421 .599 .342 .789 .816 .342 .007 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No7 Pearson 

Correlation 

-.089 .361
*
 .258 .124 -.086 .194 .325

*
 .176 -.085 -.209 .488

**
 .316

*
 .149 .130 .105 .340

*
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.583 .022 .108 .446 .597 .231 .041 .278 .602 .196 .001 .047 .359 .425 .517 .032 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No8 Pearson 

Correlation 

.132 .141 .172 .086 -.076 .241 .151 .260 .196 -.132 .260 .281 .132 .254 .047 .393
*
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.415 .384 .288 .599 .639 .134 .352 .105 .225 .415 .105 .079 .415 .114 .774 .012 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No9 Pearson 

Correlation 

.190 .136 .099 -.039 .066 .221 .225 .423
**
 .481

**
 .038 .423

**
 .161 .038 .112 .161 .495

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.240 .402 .545 .813 .687 .171 .164 .007 .002 .816 .007 .320 .816 .490 .320 .001 
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No10 Pearson 

Correlation 

.144 .028 .063 .187 .458
**
 .150 .180 .378

*
 .592

**
 .289 .000 .102 -.289 -.075 .230 .386

*
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.374 .864 .702 .248 .003 .355 .267 .016 .000 .071 1.000 .531 .071 .644 .154 .014 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No11 Pearson 

Correlation 

.494
**
 .136 .099 .102 .066 -.043 .225 .224 -.039 .038 .025 .027 -.266 .112 .027 .267 

 
Sig. (2-

tailed) 

.001 .402 .545 .532 .687 .793 .164 .165 .811 .816 .879 .869 .097 .490 .869 .096 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No12 Pearson 

Correlation 

-.154 -.170 -.214 -.026 .125 .195 -.246 -.101 -.320
*
 -.277 -.101 .087 -.031 .123 -.022 -.146 

 
Sig. (2-

tailed) 

.342 .293 .186 .875 .444 .228 .126 .536 .044 .083 .536 .593 .850 .448 .894 .368 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No13 Pearson 

Correlation 

.216 .427
**
 -.080 .088 -.231 .623

**
 .010 .061 .102 -.031 .222 .305 .339

*
 .016 .196 .418

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.181 .006 .623 .588 .151 .000 .953 .711 .532 .850 .169 .056 .032 .921 .225 .007 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No14 Pearson 

Correlation 

.173 .339
*
 .269 .246 .180 .273 .147 .204 .091 -.104 .204 .073 -.104 .006 .196 .440

**
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Sig. (2-

tailed) 

.286 .033 .093 .126 .267 .089 .366 .208 .578 .524 .208 .653 .524 .971 .227 .004 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No15 Pearson 

Correlation 

.182 .452
**
 .288 -.062 -.070 .352

*
 .358

*
 .198 .352

*
 -.061 .515

**
 .257 -.061 .074 .578

**
 .586

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.262 .003 .071 .706 .668 .026 .023 .220 .026 .711 .001 .110 .711 .651 .000 .000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No16 Pearson 

Correlation 

1 .356
*
 .000 .216 .000 .260 .242 .306 .342

*
 .333

*
 -.044 .236 -.067 -.058 .000 .484

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

 
.024 1.000 .181 1.000 .105 .133 .055 .031 .036 .789 .143 .683 .722 1.000 .002 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No17 Pearson 

Correlation 

.356
*
 1 .168 .069 .019 .474

**
 .332

*
 .233 .284 -.032 .233 .160 .097 .219 .274 .539

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.024 
 

.300 .673 .909 .002 .036 .148 .076 .843 .148 .324 .552 .174 .087 .000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No18 Pearson 

Correlation 

.000 .168 1 .320
*
 .042 .025 .329

*
 .189 .099 .289 .567

**
 .230 .000 .176 .357

*
 .450

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

1.000 .300 
 

.044 .799 .878 .038 .243 .545 .071 .000 .154 1.000 .278 .024 .004 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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No19 Pearson 

Correlation 

.216 .069 .320
*
 1 .302 .195 -.118 .061 -.039 .462

**
 -.101 .196 -.031 .231 .087 .375

*
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.181 .673 .044 
 

.058 .228 .467 .711 .813 .003 .536 .225 .850 .152 .593 .017 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No20 Pearson 

Correlation 

.000 .019 .042 .302 1 .184 .020 .378
*
 .285 .192 -.126 -.102 -.192 .034 .068 .232 

 
Sig. (2-

tailed) 

1.000 .909 .799 .058 
 

.257 .903 .016 .075 .234 .439 .531 .234 .837 .677 .150 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No21 Pearson 

Correlation 

.260 .474
**
 .025 .195 .184 1 .207 .246 .221 .145 .095 .245 .145 .146 .347

*
 .591

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.105 .002 .878 .228 .257 
 

.200 .126 .171 .374 .561 .127 .374 .369 .028 .000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No22 Pearson 

Correlation 

.242 .332
*
 .329

*
 -.118 .020 .207 1 .520

**
 .382

*
 -.035 .339

*
 .171 .104 .114 .049 .533

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.133 .036 .038 .467 .903 .200 
 

.001 .015 .832 .032 .291 .524 .482 .765 .000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No23 Pearson 

Correlation 

.306 .233 .189 .061 .378
*
 .246 .520

**
 1 .622

**
 .131 .314

*
 .154 -.044 .114 .000 .647

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.055 .148 .243 .711 .016 .126 .001 
 

.000 .421 .048 .342 .789 .484 1.000 .000 
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N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No24 Pearson 

Correlation 

.342
*
 .284 .099 -.039 .285 .221 .382

*
 .622

**
 1 .342

*
 .224 -.107 -.114 -.020 .027 .535

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.031 .076 .545 .813 .075 .171 .015 .000 
 

.031 .165 .509 .484 .903 .869 .000 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No25 Pearson 

Correlation 

.333
*
 -.032 .289 .462

**
 .192 .145 -.035 .131 .342

*
 1 -.044 .000 -.067 .058 .236 .296 

 
Sig. (2-

tailed) 

.036 .843 .071 .003 .234 .374 .832 .421 .031 
 

.789 1.000 .683 .722 .143 .063 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No26 Pearson 

Correlation 

-.044 .233 .567
**
 -.101 -.126 .095 .339

*
 .314

*
 .224 -.044 1 .309 .131 .114 .309 .494

**
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.789 .148 .000 .536 .439 .561 .032 .048 .165 .789 
 

.053 .421 .484 .053 .001 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No27 Pearson 

Correlation 

.236 .160 .230 .196 -.102 .245 .171 .154 -.107 .000 .309 1 .236 -.021 .167 .403
*
 

 
Sig. (2-

tailed) 

.143 .324 .154 .225 .531 .127 .291 .342 .509 1.000 .053 
 

.143 .900 .304 .010 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No28 Pearson 

Correlation 

-.067 .097 .000 -.031 -.192 .145 .104 -.044 -.114 -.067 .131 .236 1 -.174 -.236 .026 



 
 

 
 

1
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Sig. (2-

tailed) 

.683 .552 1.000 .850 .234 .374 .524 .789 .484 .683 .421 .143 
 

.283 .143 .871 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No29 Pearson 

Correlation 

-.058 .219 .176 .231 .034 .146 .114 .114 -.020 .058 .114 -.021 -.174 1 .082 .303 

 
Sig. (2-

tailed) 

.722 .174 .278 .152 .837 .369 .482 .484 .903 .722 .484 .900 .283 
 

.615 .057 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

No30 Pearson 

Correlation 

.000 .274 .357
*
 .087 .068 .347

*
 .049 .000 .027 .236 .309 .167 -.236 .082 1 .403

*
 

 
Sig. (2-

tailed) 

1.000 .087 .024 .593 .677 .028 .765 1.000 .869 .143 .053 .304 .143 .615 
 

.010 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TOTAL Pearson 

Correlation 

.484
**
 .539

**
 .450

**
 .375

*
 .232 .591

**
 .533

**
 .647

**
 .535

**
 .296 .494

**
 .403

*
 .026 .303 .403

*
 1 

 
Sig. (2-

tailed) 

.002 .000 .004 .017 .150 .000 .000 .000 .000 .063 .001 .010 .871 .057 .010 
 

 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 10 

Hasil Penghitungan Validitas Soal Tes Performansi dengan SPSS Versi 20 

Correlations 
 

  A B C D E Total 

A Pearson Correlation 
1 ,475

**
 ,199 ,046 ,499

**
 ,586

**
 

Sig. (2-tailed)   ,002 ,218 ,776 ,001 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

B Pearson Correlation 
,475

**
 1 ,582

**
 ,211 ,814

**
 ,863

**
 

Sig. (2-tailed) ,002   ,000 ,192 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

C Pearson Correlation 
,199 ,582

**
 1 ,387

*
 ,707

**
 ,786

**
 

Sig. (2-tailed) ,218 ,000   ,014 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

D Pearson Correlation 
,046 ,211 ,387

*
 1 ,388

*
 ,491

**
 

Sig. (2-tailed) ,776 ,192 ,014   ,013 ,001 

N 40 40 40 40 40 40 

E Pearson Correlation 
,499

**
 ,814

**
 ,707

**
 ,388

*
 1 ,948

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,013   ,000 

N 40 40 40 40 40 40 

Total Pearson Correlation 
,586

**
 ,863

**
 ,786

**
 ,491

**
 ,948

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000   

N 40 40 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Keterangan: 

A : Cara memegang pianika 

B : Teknik Penjarian 

C : Ketepatan nada 

D : Teknik pernafasan 

E : Dinamik 
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Lampiran 11 

Hasil Penghitungan Reliabilitas Soal Tes Objektif dengan SPSS Versi 20 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.842 22 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

No2 14.80 18.164 .482 .832 

No3 14.55 19.331 .279 .841 

No5 14.55 18.510 .521 .831 

No6 14.48 19.487 .301 .840 

No7 14.73 19.128 .262 .843 

No8 14.40 19.733 .361 .839 

No9 14.53 18.871 .440 .835 

No10 14.55 19.228 .309 .840 

No13 14.67 18.635 .398 .836 

No14 15.13 18.881 .389 .837 

No15 14.70 17.856 .588 .827 

No16 14.60 18.810 .391 .836 

No17 15.08 18.276 .520 .831 

No18 14.55 18.972 .384 .837 

No19 14.67 19.353 .218 .844 

No21 14.83 17.943 .535 .830 

No22 14.58 18.610 .466 .833 

No23 14.48 18.717 .573 .831 

No24 14.53 18.717 .488 .833 

No26 14.48 19.025 .463 .834 

No27 14.75 18.808 .334 .839 

No30 14.75 18.756 .346 .839 
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Lampiran 12 

Hasil Penghitungan Reliabilitas Soal Tes Performansi Dengan SPSS Versi 20 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 40 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.808 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A 8.38 9.881 .419 .816 

B 8.50 7.385 .756 .716 

C 8.42 8.302 .654 .753 

D 8.67 10.584 .333 .833 

E 8.22 5.461 .878 .667 
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Lampiran 13 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

MATERI BERMAIN ALAT MUSIK MELODIS 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling benar! 

1. Notasi angka 1 4 6 3 5 7 2 jika dibunyikan dengan pianika nadanya adalah …. 

a. do fa mi fa mi si re c. do re fa la mi re fa 

b. do fa la mi sol si re d. do mi sol la mi si fa  

2. Recorder dengan ukuran paling besar disebut …. 

a. sopranino   c. alto 

b. sopran    d. tenor  

3. Dibawah ini termasuk alat musik melodis, kecuali …. 

a. pianika    c. drum 

b. harmonika   d. belira  

4. Alat musik belira termasuk alat musik melodis yang dimainkan dengan cara 

…. 

a. dipukul    c. digesek 

b. dipetik    d. ditiup 

5. Tanda    pada permainan recorder, artinya lubang pada recorder …. 

a. dibuka    c. ditiup 

b. ditutup    d. dipukul  

6. 1) kendang 4) piano 

2) rebana 5) recorder 

3) saksofon 

Dari nama alat musik di atas, yang termasuk alat musik melodis tiup yaitu …. 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 3 dan 4    d. 3 dan 5 

7. Alat musik melodis yang dimainkan dengan cara ditiup dan disedot sambil 

digeser ke arah kanan dan kiri yaitu …. 

a. saksofon   c. pianika 

b. harmonika   d. biola  



164 
 

 
 

1
6
4 

8. Gambar di bawah ini yang merupakan gambar dari alat musik pianika yaitu 

…. 

a.      c.  

   

 

 

 

 

b.      d.  

 

9. Tuts pada alat musik pianika yang berfungsi untuk memainkan nada-nada 

pokok/asli yaitu tuts yang berwarna …. 

a. hitam    c. biru 

b. putih    d. merah  

10. Saat bermain pianika, biasanya jari-jari tangan kanan digunakan untuk …. 

a. menekan tuts pianika  c. meniup selang pianika 

b. memegang pianika  d. memukul pianika  

11. Dalam teknik penjarian pianika, nomor 1 menunjukkan …. 

a. ibu jari    c. jari tengah 

b. jari telunjuk   d. jari manis  

12. Dibawah ini termasuk tanda tempo sedang, kecuali …. 

a. maestoso   c. grave 

b. andante    d. moderato  

13. Dalam memainkan sebuah lagu dengan alat musik melodis, unsur yang 

menunjukkan keras lembutnya lagu yang dimainkan disebut …. 

a. dinamik   c. melodik 

b. harmonik   d. ritmik 

14. Apabila suatu bait lagu dimainkan dengan keras, maka tanda dinamik yang 

digunakan yaitu …. 

a. p (piano)   c. ff (fortessimo) 

b. f (forte)    d. mf (mezzo forte) 

15. Apabila kita memainkan suatu lagu yang terdapat tanda           artinya 

melodi lagu tersebut dimainkan semakin lama semakin …. 

a. tinggi    c. keras 

b. lembut    d. rendah  
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Lampiran 14 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Junaedi Abdullah Aziz 47 25 36 

2 Khaerudin 27 50 38.5 

3 Moh. Ferdiansyah 33 50 41.5 

4 Nur Alfiani Istikomah 47 45 46 

5 Afiati Nur Rizka 33 35 34 

6 Ahmad Dimyati al akhiri 53 50 51.5 

7 Alfin Ardiansah R 33 25 29 

8 Aly Zainal Abidin 53 50 51.5 

9 Bagus azhar Al Hakim 47 40 43.5 

10 Eko Rosandi 33 35 34 

11 Hendi Wibowo 33 25 29 

12 Khalimatus Sadiyah 73 50 61.5 

13 Khoirul Anwar 47 50 48.5 

14 M. Afdlaludin Syafar 33 50 41.5 

15 M. Bagus Ardianto 47 40 43.5 

16 M. Fadil 33 35 34 

17 M. Farizan Mustaqim 40 30 35 

18 Maudina Ira Zahara 33 45 39 

19 Nur Rohmah 60 45 52.5 

20 Ragil Cahyo Widagdo 33 30 31.5 

21 Saifudin Ismail 33 25 29 

22 Sinta 40 40 40 

23 Syaidah Anjen Nh 53 50 51.5 

24 Thia Rivana 47 45 46 

25 Tri Suci Sawaliyah 47 35 41 

26 M. Adi Wijoyo Danu 40 30 35 

27 Abdul Rokhim 47 50 48.5 

28 Chelsea Magdalena Cp 60 45 52.5 

29 M. Rifki Pratama 47 40 43.5 

 

 

 

 



166 
 

 
 

1
6
6 

Lampiran 15 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Ahmad Fauzi 53 30 41.5 

2 Revieta Putri 40 50 45 

3 Anggita Larasati 47 50 48.5 

4 Ardian Dheni E 40 40 40 

5 Bagas Abrar Al Hakam 40 40 40 

6 Dwi Frans Maulana 27 25 26 

7 Elsa Sulistiawati 53 30 41.5 

8 Fery Anjas Gunawan 47 25 36 

9 Hilma Roihatul J 67 40 53.5 

10 Istihar Bakti 33 50 41.5 

11 Jihan Alya Khoirunisa 40 25 32.5 

12 Muh. Busaery 20 40 30 

13 Muh. Fasekhulisan 53 35 44 

14 Muh. Gilang R. 40 45 42.5 

15 Muh. Rifki R. 47 40 43.5 

16 Mochammad Hasoval S. 33 50 41.5 

17 Nadia Putri H 60 45 52.5 

18 Nuraeni Amalia 40 35 37.5 

19 Rafly Firmansyah 50 50 50 

20 Sendi Ramadhani 27 45 36 

21 Sumaenah 53 50 51.5 

22 Susan Zabrina Syah Putri 40 30 35 

23 Tiara Puri Apriliana 53 45 49 

24 Yahya Nur Ikhsan 20 25 22.5 

25 Muh. Bustomi 53 25 39 

26 Thalita Saroh W.S 67 50 58.5 

27 Nurul Oktavianti 60 35 47.5 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 

DESKRIPTOR PENILAIAN PELAKSANAAN  

PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION 

 

1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran sesuai 

dengan direct instruction 

Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman). 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa 

d. Kemutakhiran (kesesuaian dengan perkembangan terakhir dalam 

bidangnya). 

Skala Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Menentukan dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan direct instruction 

Dalam menentukan dan mengembangkan media pembelajaran, perlu 

dipertimbangkan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

a. Guru merencanakan penggunaan satu macam media tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan 

b. Guru merencanakan penggunaan lebih dari satu macam media tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan 

c. Guru merencanakan penggunaan satu macam media yang sesuai dengan 

tujuan. 

d. Guru merencanakan penggunaan lebih dari satu macam media yang sesuai 

dengan tujuan. 
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Skala Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

3. Menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan direct 

instruction 

Untuk menilai butir ini perhatikan deskriptor-deskriptor sebagai berikut: 

a. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sistematis dan sesuai 

dengan model Direct Instruction. 

b. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran dari pembukaan, inti, dan 

penutup yang sesuai dengan model Direct Instruction. 

c. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran dan sesuai dengan model Direct Instruction. 

d. Guru merancang langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan sesuai dengan model Direct Instruction. 

Skala Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 23 

DESKRIPTOR LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

A. Kegiatan-kegiatan visual 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

4. Membaca buku materi pelajaran alat musik melodis. 

5. Melihat gambar-gambar berbagai alat musik melodis. 

6. Mengamati unjuk kerja/demonstrasi dari siswa lain. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

 

B. Kegiatan-kegiatan lisan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

4. Mengemukakan pendapat saat diskusi. 

5. Ikut berpartisipasi saat diskusi. 

6. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

 

C. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

4. Mendengarkan penyajian materi dari guru dengan seksama. 

5. Mendengarkan pemaparan/presentasi dari siswa lain. 

6. Mendengarkan pendapat dari siswa lain. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 
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D. Kegiatan-kegiatan menulis 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

4. Membuat rangkuman materi. 

5. Menulis laporan kelompok saat diberikan tugas kelompok. 

6. Mengerjakan soal evaluasi. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

 

E. Kegiatan-kegiatan metrik 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

4. Melakukan percobaan saat praktik bermain pianika. 

5. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

6. Memainkan alat musik pianika. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

 

F. Kegiatan-kegiatan emosional 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

4. Tidak mengganggu siswa lain. 

5. Tidak mengganggu penyajian materi guru. 

6. Menerima pembagian kelompok oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

 

Dikembangkan dan dimodifikasi dari Dierich dalam Hamalik (2012: 172). 
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Lampiran 24 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Junaedi Abdullah Aziz 67 85 76 

2 Khaerudin 73 85 79 

3 Moh. Ferdiansyah 60 75 67.5 

4 Nur Alfiani Istikomah 80 85 82.5 

5 Afiati Nur Rizka 93 90 91.5 

6 Ahmad Dimyati al akhiri 73 80 76.5 

7 Alfin Ardiansah R 67 85 76 

8 Aly Zainal Abidin 93 90 91.5 

9 Bagus azhar Al Hakim 80 85 82.5 

10 Eko Rosandi 67 75 71 

11 Hendi Wibowo 73 80 76.5 

12 Khalimatus Sadiyah 100 90 95 

13 Khoirul Anwar 80 90 85 

14 M. Afdlaludin Syafar 73 85 79 

15 M. Bagus Ardianto 73 75 74 

16 M. Fadil 47 75 61 

17 M. Farizan Mustaqim 80 75 77.5 

18 Maudina Ira Zahara 100 90 95 

19 Nur Rohmah 80 90 85 

20 Ragil Cahyo Widagdo 73 85 79 

21 Saifudin Ismail 67 75 71 

22 Sinta 73 85 79 

23 Syaidah Anjen Nh 80 90 85 

24 Thia Rivana 80 90 85 

25 Tri Suci Sawaliyah 73 90 81.5 

26 M. Adi Wijoyo Danu 60 80 70 

27 Abdul Rokhim 73 90 81.5 

28 Chelsea Magdalena Cp 100 90 95 

29 M. Rifki Pratama 67 80 73.5 
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Lampiran 25 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Ahmad Fauzi 47 75 61 

2 Revieta Putri 27 70 48.5 

3 Anggita Larasati 60 75 67.5 

4 Ardian Dheni E 67 80 73.5 

5 Bagas Abrar Al Hakam 67 80 73.5 

6 Dwi Frans Maulana 40 70 55 

7 Elsa Sulistiawati 73 85 79 

8 Fery Anjas Gunawan 60 70 65 

9 Hilma Roihatul J 87 85 86 

10 Istihar Bakti 53 80 66.5 

11 Jihan Alya Khoirunisa 47 75 61 

12 Muh. Busaery 53 70 61.5 

13 Muh. Fasekhulisan 67 75 71 

14 Muh. Gilang R. 53 70 61.5 

15 Muh. Rifki R. 60 75 67.5 

16 Mochammad Hasoval S. 73 85 79 

17 Nadia Putri H 73 85 79 

18 Nuraeni Amalia 53 75 64 

19 Rafly Firmansyah 80 85 82.5 

20 Sendi Ramadhani 40 75 57.5 

21 Sumaenah 80 85 82.5 

22 Susan Zabrina Syah Putri 53 80 66.5 

23 Tiara Puri Apriliana 53 85 69 

24 Yahya Nur Ikhsan 20 70 45 

25 Muh. Bustomi 67 80 73.5 

26 Thalita Saroh W.S 67 90 78.5 

27 Nurul Oktavianti 87 90 88.5 
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Lampiran 26 

SILABUS  PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  :  Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester  :  IV/Semester 2 

Standar Kompetensi : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran* 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1.Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Alat 

Musik  

Melodis 

Sederhana 

 Memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

 

 mampu 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

soal-soal uji 

kompetensi 

dalam 

bentuk 

uraian atau 

pilihan 

berganda 

dan   lisan. 

 

Melakukan 

kegiatan 

diskusi dan 

pengamatan 

Bagaimana 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

4 x 35’  Buku paket 

SBK 

 Saya Ingin 

Terampil 

dan 

Kreatif, 

KTK SD 

Kls IV  

 Kaset/ alat-

alat musik 

 VCD/tape 

recorder  
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Lampiran 27 

PENGEMBANGAN SILABUS  PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN PERTAMA 

 

Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas  : IV 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi     : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana 

Dan 

Sumber 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1.Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Alat 

Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.1. Mengenal 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

 

12.1.2. Mengetahui 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

 

1. Siswa dapat 

mengenal 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

2. Siswa dapat 

mengetahui 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

Tes tertulis 

dan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Soal uraian 

dan lembar 

pengamatan 

aktivitas 

belajar siswa 

1. Apa yang 

dimaksud 

dengan alat 

musik 

melodis  

2. Sebutkan 3 

teknik 

permainan 

pada pianika 

2 x 35 

menit 
 Papan 

tulis 

 Buku 

paket 

SBK 

Kelas IV 

(Ari 

Subekti 

2010) 

 Alat-alat 

musik 

melodis 

(pianika, 

recorder, 

belira)  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana 

Dan 

Sumber 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1.3. Mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 

 

12.1.4. Menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

3. Siswa dapat 

mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 

4. Siswa dapat 

menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 
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Lampiran 28 

PENGEMBANGAN SILABUS  PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN KEDUA 

 

Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas  : IV 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi     : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1. Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Alat 

Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.3. Mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

 

12.1.4. Menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

3. Siswa dapat 

mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu alat 

musik melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

  

4. Siswa dapat 

menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu alat 

musik melodis 

sederhana 

Tes tertulis 

dan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Soal uraian 

dan lembar 

pengamatan 

aktivitas 

belajar siswa 

1. Apa yang 

dimaksud 

dengan alat 

musik 

melodis  

2. Sebutkan 3 

teknik 

permainan 

pada pianika 

2 x 35 

menit 
 Papan 

tulis 

 Buku 

paket 

SBK 

Kelas IV 

(Ari 

Subekti 

2010) 

 Alat-alat 

musik 

melodis 

(pianika, 

recorder, 

belira)  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

yaitu 

pianika 

 

12.1.5. Memainkan 

lagu wajib 

berjudul 

Bagimu 

Negeri 

dengan 

teknik 

permainan 

pianika 

  

yaitu pianika 

 

 

5. Siswa dapat 

memainkan 

lagu wajib 

berjudul 

Bagimu 

Negeri dengan 

teknik 

permainan 

pianika 
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Lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN PERTAMA 

 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester  : IV A/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (pertemuan pertama) 

 

A. Standar Kompetensi 

12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.1.  Memainkan alat musik melodis sederhana 

 

C. Indikator 

12.1.1. Mengenal berbagai macam alat musik melodis sederhana 

12.1.2. Mengetahui cara memainkan berbagai macam alat musik melodis 

sederhana 

12.1.3. Mengetahui teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika 

12.1.4. Menerapkan teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai 

macam alat musik melodis. 

2. Setelah memperagakan cara memainkan alat musik melodis, siswa dapat 

mengetahui cara memainkan berbagai jenis alat musik melodis. 

3. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui cara 

memegang pianika dengan benar. 
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4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui teknik 

bermain pianika yaitu teknik penjarian. 

5. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

teknik penjarian pada permainan pianika. 

 

E. Materi Pokok 

 Alat Musik Melodis  

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode 

Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi dan Penugasan 

2. Model   

 Direct Instruction 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran. 

2. Guru melaksanakan presensi. 

3. Guru meminta siswa untuk menyiapkan 

buku dan alat tulis. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

pada siswa: 1) “Apakah kalian pernah 

menyaksikan pertunjukan drum band?” 2) 

“Alat musik apa saja yang ada pada 

pertunjukan tersebut?” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(menyampaikan tujuan) 

5 menit 

Kegiatan Inti a. Eksplorasi (15 menit) 

1. Guru memberi penjelasan tentang 

pengertian alat musik melodis. 

2. Guru memberi penjelasan tentang 

penggolongan alat musik melodis 

berdasarkan cara memainkannya. 

3. Guru memberi penjelasan tentang cara 

memainkan alat musik melodis. 

4. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang berbagai macam contoh alat 

musik melodis berdasarkan cara 

50 menit 
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memainkannya. 

5. Guru memperagakan cara memegang 

dan memainkan alat musik melodis. 

(mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan). 

6. Guru memberi penjelasan tentang teknik 

penjarian dalam bermain alat musik 

melodis  yaitu pianika. 

b. Elaborasi (30 menit) 

1. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang materi yang telah dijelaskan. 

Siswa lain menyimak pertanyaan dan 

diberikan kesempatan untuk menjawab. 

Kemudian guru menanggapi jawaban 

siswa dan memberitahukan jawaban 

yang sebenarnya. 

2. Siswa memainkan satu tangga lagu 

dengan teknik penjarian pada permainan 

pianika. 

3. Guru membimbing siswa dalam berlatih 

penjarian untuk lagu “Bagimu Negeri”. 

(membimbing pelatihan awal). 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum jelas. 

5. Guru membagi siswa ke dalam lima 

kelompok. 

6. Siswa megerjakan tugas kelompok 

bersama kelompoknya masing-masing. 

(mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik). 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1. Guru memberi tanggapan atas hasil 

diskusi dan pendapat siswa. 

2. Guru meluruskan kesalahpahaman dan 

memberi penguatan. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari.  

2. Guru memberikan soal evaluasi. 

3. Guru memberikan tugas berupa PR 

(pekerjaan rumah) untuk menentukan teknik 

penjarian yang benar pada teks lagu 

“Bagimu Negeri”. (pelatihan lanjutan). 

4. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk 

tetap giat belajar.  

5. Guru menutup pelajaran. 

15 menit 
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H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat  : Papan tulis, alat-alat musik melodis (pianika). 

2. Sumber : a. Subekti, A, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional. 

b. Sukohardi. 2011. Teori Musik Umum. Yogyakarta: Pusat 

Musik Liturgi. 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian proses : Dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung meliputi kegiatan-kegiatan visual, 

lisan, mendengarkan, menulis, metrik, dan 

emosional. 

2. Penilaian hasil : Tes tertulis. 

3. Bentuk tes : Uraian. 

4. Alat penilaian  : Soal evaluasi, lembar pengamatan. 
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Gambar 1. Recorder 

Gambar 2. Pianika 

Lampiran 

Materi Pokok 

Alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada. Menurut 

peranan dan fungsinya, alat musik ini berfungsi memainkan melodi lagu. 

Berdasarkan cara memainkannya, alat musik melodis terdiri atas alat musik 

melodis tiup, petik, pukul, dan gesek. Contoh alat musik melodis antara lain 

recorder, pianika, harmonika, belira, saksofon, dan lain-lain. Berikut penjelasan 

contoh-contoh alat musik melodis. 

1. Recorder 

Berdasarkan cara memainkannya, recorder 

termasuk alat musik tiup. Ada empat jenis alat 

musik recorder, antara lain : 

(1) recorder sopranino, yaitu recorder dengan ukuran yang paling kecil; 

(2) recorder sopran, yaitu recorder dengan ukuran sedang; (3) recorder 

alto, recorder dengan ukuran agak besar; (4) recorder tenor, yang 

merupakan recorder berukuran paling besar. Recorder yang paling sering 

digunakan di sekolah yaitu recorder sopran. 

 

2. Pianika 

Pianika juga termasuk kelompok alat 

musik tiup. Pianika merupakan alat musik 

yang berbilah seperti piano/keyboard, 

terdiri dari tuts putih yang berfungsi 

memainkan nada-nada pokok/asli, dan tuts 

hitam yang berfungsi memainkan nada-

nada kromatis.  

Jangkauan nada pada alat musik pianika mencapai 2 oktaf. Pianika 

dimainkan dengan cara meniupkan udara langsung pada lubang peniup 

atau melalui selang peniup. Kemudian, tuts-tuts yang ada pada pianika 

ditekan dan dimainkan seperti memainkan piano. Selain digunakan untuk 
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Gambar 3. Harmonika 

Gambar 4. Belira 

Gambar 5. Saksofon 

memainkan melodi pokok, pianika juga dapat digunakan untuk 

memainkan akor pengiring. 

 

3. Harmonika 

Harmonika juga tergolong alat musik tiup yang 

dimainkan dengan cara ditiup dan disedot sambil digeser 

ke arah kanan dan kiri. Harmonika dapat digunakan 

untuk musik sederhana maupun musik yang kompleks. 

Untuk memainkannya, kita meniup dan menghirup pada 

lubang-lubang harmonika. 

 

4. Belira 

Belira merupakan bilah-bilah logam yang diatur berderet 

seperti gambang. Bilah-bilah pada belira tersebut 

memiliki nada-nada yang berbeda tingginya. Alat musik 

belira dimainkan dengan cara memukulkan alat pemukul 

yang terbuat dari logam maupun plastik pada bilah-bilah 

belira. Alat musik ini biasanya digunakan untuk musik 

lapangan seperti drum band. 

 

5. Saksofon 

Saksofon merupakan alat musik tiup yang terbuat dari 

logam. Bentuknya seperti pipa rokok dan berklep logam. 

Saksofon dimainkan dengan cara ditiup pada lubang 

tiupnya sambil menekan tombol-tombol yang ada pada 

alat musik tersebut. Alat musik ini dapat digunakan 

untuk berbagai jenis aliran musik. 

 

 

 

 

http://www.bejubel.com/sell/5/Film-Musik-Permainan.html
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Pianika dimainkan dengan menggunakan teknik penjarian: 

 

Keterangan: 

1 : ibu jari 

2: jari telunjuk 

3: jari tengah 

4: jari manis 

5: jari kelingking 

Untuk memainkan nada 1 (do rendah) sampai і (do tinggi) dengan pianika, 

teknik penjarian yang digunakan adalah 1,2,3,1,2,3,4,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 3 

5 

1 
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Lampiran 

PENGEMBANGAN SILABUS  PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas  : IV 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi     : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana 

Dan 

Sumber 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1.Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Alat 

Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.1. Mengenal 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

 

12.1.2. Mengetahui 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

 

12.1.3. Mengetahui 

1. Siswa dapat 

mengenal 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

2. Siswa dapat 

mengetahui 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

3. Siswa dapat 

Tes tertulis 

dan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Soal uraian 

dan lembar 

pengamatan 

aktivitas 

belajar siswa 

3. Apa yang 

dimaksud 

dengan alat 

musik 

melodis  

4. Sebutkan 3 

teknik 

permainan 

pada pianika 

2 x 35 

menit 
 Papan 

tulis 

 Buku 

paket 

SBK 

Kelas IV 

(Ari 

Subekti 

2010) 

 Alat-alat 

musik 

melodis 

(pianika, 

recorder, 

belira)  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana 

Dan 

Sumber 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 

 

12.1.4. Menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 

4. Siswa dapat 

menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 
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Lampiran 

Tugas Kelompok 

 

Kerjakan bersama anggota kelompokmu! 

1. Kelompokkan nama-nama alat musik berikut ini ke dalam kelompok alat 

musik melodis atau alat musik nonmelodis (ritmis) pada kolom yang 

tersedia! 

1) saksofon 6) hamonika      

2) biola 7) seruling    

3) drum 8) belira   

4) rebana 9) pianika   

5) recorder 10) kendang   

Alat musik melodis Alat musik nonmelodis 

(ritmis) 

  

 

2. Setelah kalian berhasil mengelompokkan alat musik yang tergolong alat 

musik melodis, kelompokkan kembali alat musik melodis tersebut ke 

dalam tabel berikut ini! 

Alat musik 

melodis tiup 

Alat musik 

melodis petik 

Alat musik 

melodis pukul 

Alat musik 

melodis gesek 

Alat musik 

melodis tekan 
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Lampiran 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Alat musik melodis 

Standar Kompetensi : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

12.1. Memainkan 

alat musik 

melodis 

 Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian alat musik 

melodis. 

 Siswa dapat 

menjelaskan cara 

memainkan alat musik 

melodis. 

 Siswa dapat 

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

C1 

 

C3 

 

C3 

 

 

C1 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

Terlampir 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

menentukan nomor 

penjarian untuk 

memainkan beberapa 

nada dengan pianika. 

 Siswa dapat 

menjelaskan fungsi 

tuts pada pianika. 

 Siswa dapat 

menyebutkan macam-

macam recorder dan 

artinya. 

Uraian C2 5 Terlampir √  

 

 

 

Jumlah Butir Soal 5  1 3 1 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   20 % 60 % 20 % 
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Lampiran 

 

Soal Evaluasi 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Jelaskan pengertian alat musik melodis! 

2. Bagaimanakah cara memainkan alat musik melodis berikut di bawah ini? 

a. pianika 

b. harmonika 

c. belira 

3. Jika kita akan memainkan nada і 7 6 5 4 3 2 1 secara berurutan dengan 

pianika, bagaimanakah urutan nomor penjarian yang benar? 

4. Pada alat musik pianika, terdapat dua macam tuts. Sebutkan fungsi dari 

masing-masing tuts tersebut! 

5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam recorder! 
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Lampiran 

 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

 

1. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada dan berfungsi 

untuk memainkan melodi lagu. 

2. a. Pianika : meniup selang sambil menekan tuts yang ada pada pianika. 

b. Gitar    : memetik dawai gitar. 

c. Belira   : memukul bilah-bilah logam belira dengan alat pemukul belira. 

3. 5 4 3 2 1 3 2 1 

4. Tuts putih berfungsi memainkan nada-nada pokok/asli. 

Tuts hitam berfungsi memainkan nada-nada kromatis. 

5. (1) recorder sopranino, yaitu recorder dengan ukuran yang paling kecil. 

(2) recorder sopran, yaitu recorder dengan ukuran sedang. 

(3) recorder alto, recorder dengan ukuran agak besar. 

(4) recorder tenor, yang merupakan recorder berukuran paling besar. 

 

 

Kriteria Penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat : Skor 3 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap : Skor 2 

soal dijawab dengan jawaban yang salah : Skor 1 

soal tidak dijawab    : Skor 0 

             
              

             
       

Keterangan : 

Skor Maksimal : 15  
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Lampiran 30 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KEDUA 

 

Sekolah : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester : IV A/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (pertemuan kedua) 

 

A. Standar Kompetensi 

12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.1.  Memainkan alat musik melodis sederhana 

 

C. Indikator 

12.1.3. Mengetahui teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika 

12.1.4. Menerapkan teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika 

12.1.5. Memainkan lagu wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik 

permainan pianika  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui teknik pernafasan yang 

benar saat bermain pianika. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui 

pengertian tempo. 

3. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui dinamik 

dalam permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 
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4. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

teknik pernafasan pada permainan pianika. 

5. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

dinamik dalam permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 

6. Setelah memperhatikan media notasi lagu, siswa dapat memainkan lagu 

wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik pemainan pianika. 

 

E. Materi Pokok 

Alat Musik Melodis Sederhana 

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1.  Metode 

Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi, Diskusi dan Penugasan 

2.  Model   

 Direct Instruction 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran. 

2. Guru melaksanakan presensi. 

3. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

PR pada pertemuan sebelumnya. 

4. Guru meminta siswa untuk menyiapkan 

buku dan alat tulis. 

5. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

pada siswa: “Siapa yang tahu arti dari kata 

teknik?”. 

6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(menyampaikan tujuan). 

5 menit 

Kegiatan Inti d. Eksplorasi (15 menit) 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

teknik pernafasan pada permainan 

pianika. (mendemonstrasikan 

pegetahuan dan keterampilan). 

2. Guru memberikan penjelasan tentang 

ketepatan tempo pada permainan 

3. Guru memberikan penjelasan tentang 

50 menit 
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dinamik pada permainan pianika. 

e. Elaborasi (30 menit) 

1. Guru membagi siswa ke dalam empat 

kelompok sesuai baris tempat duduknya. 

2. Siswa berlatih mempraktikkan teknik 

permainan pada pianika. 

3. Guru mengawasi dan membimbing 

siswa dalam berlatih mempraktikan 

teknik permainan pada pianika. 

(membimbing pelatihan awal). 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menanyakan materi yang belum jelas. 

5. Guru meminta masing-masing 

kelompok memainkan lagu Bagimu 

Negeri dengan teknik pemainan pada 

pianika yang benar secara bersama-

sama. (mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik). 

f. Konfirmasi (5 menit) 

1. Guru memberi tanggapan terhadap 

permainan pianika yang dimainkan 

siswa. 

2. Guru meluruskan kesalahpahaman siswa 

dan memberi penguatan. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan soal kuis kepada siswa 

yang dikerjakan secara individu. 

3. Guru memberi PR berlatih memainkan lagu 

Bagimu Negeri dengan teknik permainan 

pianika. (pelatihan lanjutan). 

4. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk 

tetap giat belajar.  

5. Guru menutup pelajaran. 

15 menit 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat  : Papan tulis,pianika, notasi lagu. 

3. Sumber : a. Subekti, A, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional. 

b. Sukohardi. 2011. Teori Musik Umum. Yogyakarta: Pusat 

Musik Liturgi. 
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I. Penilaian 

1. Penilaian proses : Dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung meliputi kegiatan-kegiatan visual, 

lisan, mendengarkan, menulis, metrik, dan 

emosional. 

2. Penilaian hasil : Tes tertulis. 

3. Bentuk tes : Uraian. 

4. Alat penilaian : Soal evaluasi, lembar pengamatan. 
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Lampiran 

Materi Pokok 

 

Teknik adalah cara mengerjakan sesuatu. Teknik permainan pada pianika 

artinya cara seseorang untuk memainkan alat musik pianika dengan benar. Ada 

beberapa teknik permainan pada pianika, antara lain teknik pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamik. 

1. Teknik Pernafasan 

Belajar bermain pianika yang paling utama adalah pernapasan. Teknik 

pernafasan dalam permainan pianika yang benar adalah menarik nafas secara 

teratur, dengan cara menghitung secara pelan dan berkala. Misalkan, 4 

hitungan tarik nafas dan disimpan di perut (bukan di dada) dan 4 hitungan 

dihembus habis dengan jumlah konstan (bukan disembur, kuat di awal, 

melemah di akhir). 

2. Ketepatan tempo 

Tempo adalah kecepatan suat lagu, dan perubahan-perubahan 

kecepatan lagu itu. Tempo lagu dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 

lambat, sedang dan cepat. Berikut istilah-istilah tanda tempo: 

a.  Tanda tempo lambat 

- Grave = sangat lambat dan khidmat  

- Largo = lambat dan agung  

- Lento = lambat  

b.  Tanda tempo sedang 

- Andante = secepat orang berjalan  

- Maestoso = agung dan mulia  

- Moderato = sedang  

c.  Tanda tempo cepat 

- Allegretto = agak cepat dan riang  

- Allegro = cepat, hidup dan riang  

- Vivace = hidup dan riang  

- Presto = cepat  
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3. Dinamik 

Tanda dinamik berfungsi untuk mengekspresikan emosi dari suatu lagu. 

Dinamik merupakan salah satu unsur musik yang menunjukkan keras 

lembutnya lagu yang dinyanyikan. Dinamika dalam musik dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Tanda dinamik keras 

a. Forte (f) = keras 

b. Mezzoforte (mf) = agak keras 

c. Fortessimo (ff) =  sangat keras 

d. Fortessimo posibel (fff) = sangat keras sekali 

2. Tanda dinamik lembut 

a. Piano (p) = lembut 

b. Mezzo piano (mp) = agak lembut 

c. Pianissimo (pp) = sangat lembut 

d. Pianissimo posibel (ppp) = sangat lembut sekali 

3. Perubahan dinamik 

a. Cressendo  = makin lama makin keras 

 

b. Decressendo =  makin lama makin lembut 

 

c. Fermata =  memperpanjang ketukan tanpa batas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2
1
3 

Lampiran  

PENGEMBANGAN SILABUS  PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas  : IV 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi     : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1. Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Alat 

Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.3. Mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

 

12.1.4. Menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

3. Siswa dapat 

mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu alat 

musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

4. Siswa dapat 

menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu alat 

musik melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

Tes tertulis 

dan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Soal uraian 

dan lembar 

pengamatan 

aktivitas 

belajar siswa 

3. Apa yang 

dimaksud 

dengan alat 

musik 

melodis  

4. Sebutkan 3 

teknik 

permainan 

pada pianika 

2 x 35 

menit 
 Papan 

tulis 

 Buku 

paket 

SBK 

Kelas IV 

(Ari 

Subekti 

2010) 

 Alat-alat 

musik 

melodis 

(pianika, 

recorder, 

belira)  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

pianika 

 

12.1.5. Memainkan 

lagu wajib 

berjudul 

Bagimu 

Negeri 

dengan 

teknik 

permainan 

pianika 

  

 

 

5. Siswa dapat 

memainkan 

lagu wajib 

berjudul 

Bagimu 

Negeri dengan 

teknik 

permainan 

pianika 
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Lampiran 

Media Pembelajaran 

 

1. Contoh notasi lagu dan tanda dinamik: 
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Lampiran 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Teknik Bermain Alat Musik Melodis 

Standar Kompetensi : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

12.1. Memainkan 

alat musik 

melodis 

sederhana 

 

 Siswa dapat menjelaskan teknik 

permainan pada pianika. 

 Siswa dapat menyebutkan 3 

teknik permainan pada pianika. 

 Siswa dapat menjelaskan jenis 

tanda dinamik lembut. 

 Siswa dapat menjelaskan jenis 

tanda tempo cepat. 

 Siswa dapat menjelaskan arti 

tanda dinamik pada penggalan 

notasi lagu.  

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

C1 

 

C1 

 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Jumlah Butir Soal 5  1 3 1 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   20 % 60 % 20 % 
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Lampiran 

Soal Evaluasi 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan teknik permainan pada pianika ? 

2. Sebutkan 3 teknik permainan pada pianika ! 

3. Sebutkan macam-macam tanda dinamik lembut! 

4. Sebutkan macam-macam tanda tempo cepat!  

5. Perhatikan penggalan notasi lagu Bagimu Negeri di bawah ini  

 

 

Jelaskan arti dari 3 tanda dinamik yang digunakan pada penggalan notasi 

lagu di atas ! 
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Lampiran 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

 

1. Teknik permainan pada pianika artinya cara seseorang untuk memainkan 

alat musik pianika dengan benar 

2. Teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik 

3. a. Piano (p)   = lembut 

b. Mezzo piano (mp)  = agak lembut 

c. Pianissimo (pp)  = sangat lembut 

d. Pianissimo posibel (ppp) = sangat lembut sekali 

4. a. Allegretto = agak cepat dan riang  

b. Allegro = cepat, hidup dan riang  

c. Vivace = hidup dan riang  

d. Presto = cepat 

5. a. Cressendo  = makin lama makin keras 

b. Decressendo =  makin lama makin lembut 

 

c. Fermata =  memperpanjang ketukan tanpa batas 

d. forte (f) = keras 

e. mezzoforte (mf) = agak keras 

 

Kriteria Penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat : Skor 3 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap : Skor 2 

soal dijawab dengan jawaban yang salah : Skor 1 

soal tidak dijawab    : Skor 0 

  

              
              

             
       

Keterangan : Skor Maksimal = 15 
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Lampiran 31 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN PERTAMA 

 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester : IV B/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (pertemuan pertama) 

 

A. Standar Kompetensi 

12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.1.  Memainkan alat musik melodis sederhana 

 

C. Indikator 

12.1.1. Mengenal berbagai macam alat musik melodis sederhana 

12.1.2. Mengetahui cara memainkan berbagai macam alat musik melodis 

sederhana 

12.1.3. Mengetahui teknik permainan salah satu alat musik melodis sederhana 

yaitu pianika  

12.1.4. Menerapkan teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

6. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai 

macam alat musik melodis. 

7. Setelah memperagakan cara memainkan alat musik melodis, siswa dapat 

mengetahui cara memainkan berbagai jenis alat musik melodis. 

8. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui cara 

memegang pianika dengan benar. 
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9. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui teknik 

bermain pianika yaitu teknik penjarian. 

10. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat 

menerapkan teknik penjarian pada permainan pianika. 

 

E. Materi Pokok 

 Alat Musik Melodis Sederhana  

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode 

Ceramah, Tanya Jawab, dan Penugasan 

2. Model   

 Konvensional 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran. 

2. Guru melaksanakan presensi. 

3. Guru meminta siswa untuk menyiapkan 

alat-alat pelajaran. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

pada siswa: 1) “Apakah kalian pernah 

menyaksikan pertunjukan drum band” 2) 

“Alat musik apa saja yang ada pada 

pertunjukan tersebut?”  

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan Inti g. Eksplorasi (15 menit) 

1. Guru menjelaskan tentang pengertian 

alat musik melodis. 

2. Guru menjelaskan tentang 

penggolongan alat musik melodis 

berdasarkan cara memainkannya. 

3. Guru menjelaskan tentang cara 

memainkan alat musik melodis. 

4. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang berbagai macam contoh alat 

musik melodis berdasarkan cara 

memainkannya. 

50 menit 
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5. Guru memberi penjelasan tentang teknik 

permainan alat musik melodis yaitu 

pianika. 

h. Elaborasi (30 menit) 

1. Siswa membaca buku materi pelajaran. 

2. Guru mempersilakan siswa untuk 

bertanya pada guru jika ada pembahasan 

materi yang belum dipahami. 

3. Guru membagi siswa menjadi tujuh 

kelompok. 

4. Siswa mengerjakan tugas kelompok 

bersama kelompoknya masing-masing. 

i. Konfirmasi (5 menit) 

1. Guru membahas jawaban tugas 

kelompok bersama siswa. 

2. Guru memberi tanggapan pada pendapat 

yang disampaikan siswa. 

3. Guru meluruskan kesalahpahaman dan 

memberi penguatan. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa yang ingin menanyakan hal 

berkaitan dengan materi pelajaran. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa. 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa 

untuk tetap giat belajar.  

4. Guru menutup pelajaran. 

15 menit 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat :  Papan tulis, alat musik melodis (pianika). 

2. Sumber : a. Subekti, A, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional.  

b. Sukohardi. 2011. Teori Musik Umum. Yogyakarta: Pusat 

Musik Liturgi. 

 

I. Penilaian 

1. Penilaian proses : Dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung meliputi kegiatan-kegiatan visual, 
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lisan, mendengarkan, menulis, metrik, dan 

emosional. 

2. Penilaian hasil :  Tes tertulis. 

3. Bentuk tes :  Uraian. 

4. Alat penilaian :  Soal evaluasi, lembar pengamatan. 
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Gambar 1. Recorder 

Gambar 2. Pianika 

Lampiran 

Materi Pokok 

Alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada. Menurut 

peranan dan fungsinya, alat musik ini berfungsi memainkan melodi lagu. 

Berdasarkan cara memainkannya, alat musik melodis terdiri atas alat musik 

melodis tiup, petik, pukul, dan gesek. Contoh alat musik melodis antara lain 

recorder, pianika, harmonika, belira, saksofon, dan lain-lain. Berikut penjelasan 

contoh-contoh alat musik melodis. 

1. Recorder 

Berdasarkan cara memainkannya, recorder 

termasuk alat musik tiup. Ada empat jenis alat 

musik recorder, antara lain : 

(1) recorder sopranino, yaitu recorder dengan ukuran yang paling kecil; 

(2) recorder sopran, yaitu recorder dengan ukuran sedang; (3) recorder 

alto, recorder dengan ukuran agak besar; (4) recorder tenor, yang 

merupakan recorder berukuran paling besar. Recorder yang paling sering 

digunakan di sekolah yaitu recorder sopran. 

 

2. Pianika 

Pianika juga termasuk kelompok alat 

musik tiup. Pianika merupakan alat musik 

yang berbilah seperti piano/keyboard, 

terdiri dari tuts putih yang berfungsi 

memainkan nada-nada pokok/asli, dan tuts 

hitam yang berfungsi memainkan nada-

nada kromatis.  

Jangkauan nada pada alat musik pianika mencapai 2 oktaf. Pianika 

dimainkan dengan cara meniupkan udara langsung pada lubang peniup 

atau melalui selang peniup. Kemudian, tuts-tuts yang ada pada pianika 

ditekan dan dimainkan seperti memainkan piano. Selain digunakan untuk 
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Gambar 4. Belira 

Gambar 5. Saksofon 

Gambar 3. Harmonika 

memainkan melodi pokok, pianika juga dapat digunakan untuk 

memainkan akor pengiring. 

 

3. Harmonika 

Harmonika juga tergolong alat musik tiup yang 

dimainkan dengan cara ditiup dan disedot sambil digeser 

ke arah kanan dan kiri. Harmonika dapat digunakan 

untuk musik sederhana maupun musik yang kompleks. 

Untuk memainkannya, kita meniup dan menghirup pada 

lubang-lubang harmonika. 

 

4. Belira 

Belira merupakan bilah-bilah logam yang diatur berderet 

seperti gambang. Bilah-bilah pada belira tersebut 

memiliki nada-nada yang berbeda tingginya. Alat musik 

belira dimainkan dengan cara memukulkan alat pemukul 

yang terbuat dari logam maupun plastik pada bilah-bilah 

belira. Alat musik ini biasanya digunakan untuk musik 

lapangan seperti drum band. 

 

5. Saksofon 

Saksofon merupakan alat musik tiup yang terbuat dari 

logam. Bentuknya seperti pipa rokok dan berklep logam. 

Saksofon dimainkan dengan cara ditiup pada lubang 

tiupnya sambil menekan tombol-tombol yang ada pada 

alat musik tersebut. Alat musik ini dapat digunakan 

untuk berbagai jenis aliran musik. 

 

 

 

 

http://www.bejubel.com/sell/5/Film-Musik-Permainan.html
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Pianika dimainkan dengan menggunakan teknik penjarian: 

 

Keterangan: 

1 : ibu jari 

2: jari telunjuk 

3: jari tengah 

4: jari manis 

5: jari kelingking 

Untuk memainkan nada 1 (do rendah) sampai і (do tinggi) dengan pianika, 

teknik penjarian yang digunakan adalah 1,2,3,1,2,3,4,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 4 

5 
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Lampiran 

PENGEMBANGAN SILABUS  PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas  : IV 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi     : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana 

Dan 

Sumber 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1.Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Alat 

Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.1. Mengenal 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

 

12.1.2. Mengetahui 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

 

12.1.3. Mengetahui 

teknik 

1. Siswa dapat 

mengenal 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

2. Siswa dapat 

mengetahui 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik 

melodis 

sederhana 

3. Siswa dapat 

mengetahui 

Tes tertulis 

dan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Soal uraian 

dan lembar 

pengamatan 

aktivitas 

belajar siswa 

5. Apa yang 

dimaksud 

dengan alat 

musik 

melodis  

6. Sebutkan 3 

teknik 

permainan 

pada pianika 

2 x 35 

menit 
 Papan 

tulis 

 Buku 

paket 

SBK 

Kelas IV 

(Ari 

Subekti 

2010) 

 Alat-alat 

musik 

melodis 

(pianika, 

recorder, 

belira)  
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana 

Dan 

Sumber 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 

 

12.1.4. Menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 

4. Siswa dapat 

menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

pianika 
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Lampiran 

Tugas Kelompok 

 

Kerjakan bersama anggota kelompokmu! 

3. Kelompokkan nama-nama alat musik berikut ini ke dalam kelompok alat 

musik melodis atau alat musik nonmelodis (ritmis) pada kolom yang 

tersedia! 

1) saksofon 6) hamonika      

2) biola 7) seruling    

3) drum 8) belira   

4) rebana 9) pianika   

5) recorder 10) kendang   

Alat musik melodis Alat musik nonmelodis 

(ritmis) 

  

 

4. Setelah kalian berhasil mengelompokkan alat musik yang tergolong alat 

musik melodis, kelompokkan kembali alat musik melodis tersebut ke 

dalam tabel berikut ini! 

Alat musik 

melodis tiup 

Alat musik 

melodis petik 

Alat musik 

melodis pukul 

Alat musik 

melodis gesek 

Alat musik 

melodis tekan 

 

 

 

    

 



 
 

 
 

2
2
9 

Lampiran 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Alat musik melodis 

Standar Kompetensi : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

12.1. Memainkan 

alat musik 

melodis 

 Siswa dapat 

menjelaskan 

pengertian alat musik 

melodis. 

 Siswa dapat 

menjelaskan cara 

memainkan alat musik 

melodis. 

 Siswa dapat 

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

C1 

 

C3 

 

C3 

 

 

C1 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

Terlampir 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

menentukan nomor 

penjarian untuk 

memainkan beberapa 

nada dengan pianika. 

 Siswa dapat 

menjelaskan fungsi 

tuts pada pianika. 

 Siswa dapat 

menyebutkan macam-

macam recorder dan 

artinya. 

Uraian C2 5 Terlampir √  

 

 

 

Jumlah Butir Soal 5  1 3 1 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   20 % 60 % 20 % 
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Lampiran 

 

Soal Evaluasi 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Jelaskan pengertian alat musik melodis! 

2. Bagaimanakah cara memainkan alat musik melodis berikut di bawah ini? 

a. pianika 

b. harmonika 

c. belira 

3. Jika kita akan memainkan nada і 7 6 5 4 3 2 1 secara berurutan dengan 

pianika, bagaimanakah urutan nomor penjarian yang benar? 

4. Pada alat musik pianika, terdapat dua macam tuts. Sebutkan fungsi dari 

masing-masing tuts tersebut! 

5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam recorder! 
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Lampiran 

 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

 

1. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada dan berfungsi 

untuk memainkan melodi lagu. 

2. a. Pianika : meniup selang sambil menekan tuts yang ada pada pianika. 

b. Gitar    : memetik dawai gitar. 

c. Belira   : memukul bilah-bilah logam belira dengan alat pemukul belira. 

3. 5 4 3 2 1 3 2 1 

4. Tuts putih berfungsi memainkan nada-nada pokok/asli. 

Tuts hitam berfungsi memainkan nada-nada kromatis. 

5. (1) recorder sopranino, yaitu recorder dengan ukuran yang paling kecil. 

(2) recorder sopran, yaitu recorder dengan ukuran sedang. 

(3) recorder alto, recorder dengan ukuran agak besar. 

(4) recorder tenor, yang merupakan recorder berukuran paling besar. 

 

 

Kriteria Penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat : Skor 3 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap : Skor 2 

soal dijawab dengan jawaban yang salah : Skor 1 

soal tidak dijawab    : Skor 0 

             
              

             
       

Keterangan : 

Skor Maksimal : 15 
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Lampiran 32 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN KEDUA 

 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester : IV B/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (pertemuan kedua) 

 

A. Standar Kompetensi 

12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

 

B. Kompetensi Dasar 

12.1.  Memainkan alat musik melodis sederhana 

 

C. Indikator 

12.1.3. Mengetahui teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika 

12.1.4. Menerapkan teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika 

12.1.5. Memainkan lagu wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik 

permainan pianika  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui teknik 

pernafasan yang benar saat bermain pianika. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui 

pengertian tempo. 

3. Setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui dinamik 

dalam permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 
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4. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

teknik pernafasan pada permainan pianika. 

5. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

dinamik dalam permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 

6. Setelah memperhatikan media notasi lagu, siswa dapat memainkan lagu 

wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik pemainan pianika. 

 

E. Materi Pokok 

Alat Musik Melodis Sederhana  

 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

4.  Metode 

Ceramah, Tanya Jawab, dan Penugasan 

2.  Model   

 Konvensional  

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran. 

2. Guru melaksanakan presensi. 

3. Guru meminta siswa untuk menyiapkan 

buku dan alat tulis. 

4. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya 

pada siswa: “Siapa yang tahu arti dari kata 

teknik?” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan Inti j. Eksplorasi (15 menit) 

1. Guru memberikan penjelasan tentang 

teknik pernafasan pada permainan 

pianika. 

2. Guru memberikan penjelasan tentang 

ketepatan tempo pada permainan 

3. Guru memberikan penjelasan tentang 

dinamik pada permainan pianika. 

k. Elaborasi (30 menit) 

1. Guru membagi siswa ke dalam empat 

kelompok sesuai baris tempat duduknya. 

50 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

2. Siswa mempraktikkan teknik permainan 

pada pianika. 

3. Siswa memperhatikan teknik 

pernafasan, ketepatan tempo dan 

dinamik yang ada pada lagu Bagimu 

Negeri. 

4. Guru meminta masing-masing 

kelompok memainkan lagu Bagimu 

Negeri dengan teknik pemainan pada 

pianika yang benar secara bersama-

sama. 

l. Konfirmasi (5 menit) 

1. Guru memberi tanggapan terhadap 

permainan pianika yang dimainkan 

siswa. 

2. Guru meluruskan kesalahpahaman siswa 

dan memberi penguatan. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa yang ingin menanyakan hal 

berkaitan dengan materi pelajaran. 

Penutup 1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa yang dikerjakan secara individu. 

3. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk 

tetap giat belajar.  

4. Guru menutup pelajaran. 

15 menit 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat  : Papan tulis,pianika, notasi lagu. 

3. Sumber : a.   Subekti, A, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Kementrian Pendidikan Nasional. 

b. Sukohardi. 2011. Teori Musik Umum. Yogyakarta: Pusat 

Musik Liturgi. 

 

1. Penilaian 

1. Penilaian proses : Dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung meliputi kegiatan-kegiatan visual, 
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lisan, mendengarkan, menulis, metrik, dan 

emosional. 

2. Penilaian hasil : Tes tertulis. 

3. Bentuk tes : Uraian. 

4. Alat penilaian  : Soal evaluasi, lembar pengamatan.      
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Lampiran 

Materi Pokok 

 

Teknik adalah cara mengerjakan sesuatu. Teknik permainan pada pianika 

artinya cara seseorang untuk memainkan alat musik pianika dengan benar. Ada 

beberapa teknik permainan pada pianika, antara lain teknik pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamik. 

1. Teknik Pernafasan 

Belajar bermain pianika yang paling utama adalah pernapasan. Teknik 

pernafasan dalam permainan pianika yang benar adalah menarik nafas secara 

teratur, dengan cara menghitung secara pelan dan berkala. Misalkan, 4 

hitungan tarik nafas dan disimpan di perut (bukan di dada) dan 4 hitungan 

dihembus habis dengan jumlah konstan (bukan disembur, kuat di awal, 

melemah di akhir). 

2. Ketepatan tempo 

Tempo adalah kecepatan suat lagu, dan perubahan-perubahan 

kecepatan lagu itu. Tempo lagu dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 

lambat, sedang dan cepat. Berikut istilah-istilah tanda tempo: 

a.  Tanda tempo lambat 

- Grave = sangat lambat dan khidmat  

- Largo = lambat dan agung  

- Lento = lambat  

b.  Tanda tempo sedang 

- Andante = secepat orang berjalan  

- Maestoso = agung dan mulia  

- Moderato = sedang  

c.  Tanda tempo cepat 

- Allegretto = agak cepat dan riang  

- Allegro = cepat, hidup dan riang  



238 
 

 
 

2
3
8 

- Vivace = hidup dan riang  

- Presto = cepat  

3. Dinamik 

Tanda dinamik berfungsi untuk mengekspresikan emosi dari suatu lagu. 

Dinamik merupakan salah satu unsur musik yang menunjukkan keras 

lembutnya lagu yang dinyanyikan. Dinamika dalam musik dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Tanda dinamik keras 

a. Forte (f) = keras 

b. Mezzoforte (mf) = agak keras 

c. Fortessimo (ff) =  sangat keras 

d. Fortessimo posibel (fff) = sangat keras sekali 

2. Tanda dinamik lembut 

a. Piano (p) = lembut 

b. Mezzo piano (mp) = agak lembut 

c. Pianissimo (pp) = sangat lembut 

d. Pianissimo posibel (ppp) = sangat lembut sekali 

3. Perubahan dinamik 

a. Cressendo  = makin lama makin keras 

 

b. Decressendo =  makin lama makin lembut 

 

c. Fermata =  memperpanjang ketukan tanpa batas 
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Lampiran  

PENGEMBANGAN SILABUS  PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas  : IV 

Semester  : 2 (genap) 

Standar Kompetensi     : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1. Memainkan 

alat musik  

melodis 

sederhana 

Alat 

Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.3. Mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

 

12.1.4. Menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu 

alat musik 

melodis 

sederhana 

yaitu 

3. Siswa dapat 

mengetahui 

teknik 

permainan 

salah satu alat 

musik 

melodis 

sederhana 

yaitu pianika 

4. Siswa dapat 

menerapkan 

teknik 

permainan 

salah satu alat 

musik 

melodis 

sederhana 

Tes tertulis 

dan 

observasi/ 

pengamatan 

 

Soal uraian 

dan lembar 

pengamatan 

aktivitas 

belajar siswa 

5. Apa yang 

dimaksud 

dengan alat 

musik 

melodis  

6. Sebutkan 3 

teknik 

permainan 

pada pianika 

2 x 35 

menit 
 Papan 

tulis 

 Buku 

paket 

SBK 

Kelas IV 

(Ari 

Subekti 

2010) 

 Alat-alat 

musik 

melodis 

(pianika, 

recorder, 

belira)  



 
 

 
 

2
4
0 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

pianika 

 

12.1.5. Memainkan 

lagu wajib 

berjudul 

Bagimu 

Negeri 

dengan 

teknik 

permainan 

pianika 

  

yaitu pianika 

 

5. Siswa dapat 

memainkan 

lagu wajib 

berjudul 

Bagimu 

Negeri dengan 

teknik 

permainan 

pianika 
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Lampiran  

Media Pembelajaran 

 

2. Contoh notasi lagu dan tanda dinamik: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2
4
2 

Lampiran 

Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Kelas/Semester : IV/2 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Materi Pokok  : Teknik Bermain Alat Musik Melodis 

Standar Kompetensi : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

12.1. Memainkan 

alat musik 

melodis 

sederhana 

 

 Siswa dapat menjelaskan teknik 

permainan pada pianika. 

 Siswa dapat menyebutkan 3 

teknik permainan pada pianika. 

 Siswa dapat menjelaskan jenis 

tanda dinamik lembut. 

 Siswa dapat menjelaskan jenis 

tanda tempo cepat. 

 Siswa dapat menjelaskan arti 

tanda dinamik pada penggalan 

notasi lagu.  

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

C1 

 

C1 

 

 

C2 

 

C2 

 

C2 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Jumlah Butir Soal 5  1 3 1 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   20 % 60 % 20 % 
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Lampiran 

 

Soal Evaluasi 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan teknik permainan pada pianika ? 

2. Sebutkan 3 teknik permainan pada pianika ! 

3. Sebutkan macam-macam tanda dinamik lembut! 

4. Sebutkan macam-macam tanda tempo cepat!  

5. Perhatikan penggalan notasi lagu Bagimu Negeri di bawah ini  

 

 

Jelaskan arti dari 3 tanda dinamik yang digunakan pada penggalan notasi 

lagu di atas ! 
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Lampiran 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi 

 

1. Teknik permainan pada pianika artinya cara seseorang untuk memainkan 

alat musik pianika dengan benar 

2. Teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik 

3. a. Piano (p)   = lembut 

b. Mezzo piano (mp)  = agak lembut 

c. Pianissimo (pp)  = sangat lembut 

d. Pianissimo posibel (ppp) = sangat lembut sekali 

4. a. Allegretto = agak cepat dan riang  

b. Allegro = cepat, hidup dan riang  

c. Vivace = hidup dan riang  

d. Presto = cepat 

5. a.  Cressendo  = makin lama makin keras 

 

b. Decressendo =  makin lama makin lembut 

 

c. Fermata =  memperpanjang ketukan tanpa batas 

d. forte (f) = keras 

e. mezzoforte (mf) = agak keras 

 

Kriteria Penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat : Skor 3 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap : Skor 2 

soal dijawab dengan jawaban yang salah : Skor 1 

soal tidak dijawab    : Skor 0 

  

              
              

             
       

Keterangan : Skor Maksimal = 15 
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Lampiran 33 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

 

Hari, tanggal : Senin, 12 Januari 2015 

Narasumber : 1. Guru Kelas IVA SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

  2. Guru Kelas IVB SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

Tempat : SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal 

 

1. Sudah berapa lama bapak mengajar di SD? 

2. Apakah bapak sudah PNS atau masih wiyata bakti? 

3. Apa pendidikan terakhir yang bapak tempuh? 

4. Bapak lulusan tahun berapa? 

5. Berapa jumlah siswa kelas IV di SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten Tegal? 

6. Berapa batas KKM untuk mata pelajaran seni musik? 

7. Apa saja kendala yang bapak temui pada saat pembelajaran seni musik materi 

bermain alat musik melodis? 

8. Apa saja model pembelajaran yang bapak terapkan pada mata pelajaran seni 

musik? 
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Lampiran 34 

SURAT-SURAT 
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                PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

            UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUHTURI 

           SEKOLAH DASAR NEGERI KEPANDEAN 03 

           Jl. Raya Kepandean Desa Kepandean  52192 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: 421:/016/V/2015 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama   : Auliya Rahmawati 

NIM   : 1401411318 

Unit Pendidikan : Universitas Negeri Semarang 

Fakultas/Jurusan :Ilmu Pendidikan/Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Judul Skripsi : Keefektifan Model Direct Instruction terhadap Aktivitas 

dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Bermain Alat Musik 

Melodis di Kelas IV SD Negeri Kepandean 03 Kabupaten 

Tegal 

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di SD Negeri Kepandean 03 

Kabupaten Tegal tanggal 30 Maret – 22 April 2015. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Tegal,     April 2015 
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Lampiran 35 

DOKUMENTASI 

Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa mengerjakan soal pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siswa siap menerima pelajaran 
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Gambar 3. Guru menjelaskan materi pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Guru mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan 
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Gambar 5. Guru membimbing pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 6. Performansi siswa 
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Dokumentasi Pembelajaran di Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siswa mengerjakan soal pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Guru menyampaikan materi pelajaran 
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Gambar 3. Kegiatan elaborasi (siswa memainkan pianika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa mendengarkan ceramah dari guru 

 

 




