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Kata kunci: kreativitas, hasil belajar, dan membuat lagu.
Kreativitas membuat lagu memang belum banyak diajarkan oleh sekolahsekolah.Melihat hal ini, peneliti mengangkat topik “upaya Meningkatkan
Kreativitas dan Hasil Belajar Melalui Pembuatan Lagu pada Siswa Kelas VII C
SMP 9 Semarang”. Dengan judul ini, peneliti ingin menemukan jawaban atas
rumusan masalah yang peneliti angkat: (1) apakah pembelajaran mencipta lagu
dapat meningkatkan pengetahuan musik siswa kelas VII C SMP 9 Semarang?(2)
apakah pembelajaran mencipta lagu dapat meningkatkan kreativitas musik siswa
kelas VII C SMP 9 semarang?. Dengan rumusan masalah tersebut, peneliti
harapkan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, yaitu siswa mampu membuat
lagu secara mandiri, agar dapat mengasah kreativitas sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar
Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode “Penelitian Tiandakan
Kelas” sehingga ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu pra siklus, siklus
I, dan siklus II. Kegiatan dimulai dari: perencanaan, tindakan, observasi, dan
refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Subyek penelitian adalah kelas VII C SMP 9 Semarang, dengan
total 33 siswa dan guru seni musik.
Dari hasil penelitian, didapat hasil: (1) pembuatan lagu dapat
meningkatkan pengetahuan musik siswa kelas VII C, SMP 9 Semarang.
Meningkatnya pengetahuan musik tersebut dibuktikan dengan kemampuan siswa
pada saat mengaplikasikan pengetahuan musik yang didapat dari apa yang
disampaikan oleh guru, kedalam tulisan berbentuk notasi angka yang digabungkan
menjadi sebuah lagu, (2) pembelajaran mencipta lagu dapat meningkatkan
kreativtas musik siswa kelas VII C, SMP 9 Semarang. Hal ini dibuktikan dengan
meningkatnya kreativitas dan hasil belajar, siswa mulai dapat mengembangkan
kemampuannyatidak hanya sekedar memahami tetapi juga dapat mengembangkan
motif, lirik, dan melodi lagu sehingga hasilnya lebih kreatif dan bervariatif. Hal
lain juga terlihat pada angka peningkatan krativitas, apabila diambil dari siswa
yang mempunyai nilai kreativitas tinggi 37% siswa pada tahap pra siklus,
meningkat menjadi 43% pada siklus I, dan kembali terjadi peningkatan menjadi
45% pada siklus II.
.
Saran peneliti, kegiatan membuat lagu ternyata dapat meningkatkan
pengetahuan bermusik siswa, diharapkan metode membuat lagu ini dapat dikuasai
oleh para mahasiswa khususnya calon-calon guru seni musik, sehingga ketika
terjun langsung di lapangan siswa benar-benar memahami materi yang
disampaiankan oleh guru.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Upaya dalam meningkatan kualitas pendidikan harus dilaksakan secara
terpadu, sistematis, bertahap dan berkesinambungan. Dampak kemampuan
keprofesionalan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar akan
mempengaruhi keberhasilan anak didik dalam mencapai perkembangan optimal
pribadinya. Pada dasarnya seorang guru harus mengerti, memahami dan
menghayati

berbagai

prinsip

pengajaran

serta

tahap-tahap

mengenai

perkembangan anak. Faktor tersebut yang menjadikan guru dapat melaksanakan
kegiatan belajar mengajar sesuai perkembangan anak menurut usianya.
Kegitan Belajar Mengajar (KBM) melibatkan beberapa komponen, yaitu:
siswa, guru, tujuan pembelajaran, metode mengajar, dan media. Selain itu peranan
seorang guru juga vital, dalam arti bagaimana seorang guru tersebut dapat
mengembangkan potensi kegiatan pengajarannya dan potensi siswanya. Hal ini
bertujuan agar penyampaian ilmu pengetahuan serta tujuan pembelajaran dapat
dicapai secara optimal. Keberhasilan seorang guru dapat tercapai apabila antara
guru dan siswa saling bekerjasama dengan baik, kaitannya dengan hal ini adalah
kerjasama yang terjalin kompak saat KBM dikelas. Ketika guru menyampaikan
materi dikelas, hendaknya siswa juga dapat menciptakan suasanya yang nyaman
sehingga materi dari guru dapat diterima dengan baik oleh siswa. Proses belajar
mengajar dalam pelaksanaannya, harus menggunakan berbagai metode yang
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sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu lingkungan
belajar yang efektif dan efisien.
Pada pembelajaran seni budaya, dapat dikatakan bahwa pelajaran tersebut
merupakan salah satu pelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar mengajar
yang menyenangkan di kelas. Pada pembelajaran seni budaya di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) biasanya pelajaran ini terdiri dari tiga komponen
pelajaran yaitu: seni rupa, seni tari, dan seni musik. Ketiga pelajaran seni ini dapat
mendukung terciptanya suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, karena
pelajaran seni itu melibatkan rasa tidak hanya menggunakan logika. Bagi siswa,
seni dapat menumbuhkembangkan kreativitas siswa. Pelajaran seni juga dapat
dijadikan sebagai sarana untuk penyegaran otak setelah siswa lelah menerima
pelajaran lain yang memacu siswa untuk berpikir serius. Pelajaran seni lebih
bersifat santai, tujuannya agar para siswa tidak merasa tegang dalam menerima
pelajaran ini.
Pembelajaran seni musik pada jenjang pendidikan SMP, mengacu pada
kurikulum 2013 dengan materi pokok di kelas VII pada semester gasal yaitu
teknik vokal dan bernyanyi secara unisono dan pada semester genap yaitu musik
ansambel. Mengacu kurikulum tersebut, perlu adanya suatu penelitian yang
dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran agar siswa menjadi pribadi yang aktif
dan berkreativitas tinggi sehingga mampu memenuhi tujuan pembelajaran yaitu
siswa mendapatkan hasil belajar yang baik yang ditunjukan dengan nilai yang
baik pula. Materi pelajaran tersebut bertujuan agar siswa mampu menyanyi
dengan teknik vokal yang baik dan mampu mempraktekkan ansambel musik,
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lebih dari itu siswa mampu mengaransir lagu yang sudah ada bahkan peneliti
mengharapkan supaya siswa mampu membuat lagu sederhana berdasarkan hasil
kreativitasnya sendiri. Ide kecil inilah yang mendasari peneliti untuk mengadakan
sebuah penelitian yang mengkaji tentang kemampuan siswa dalam mencoba
berkarya membuat lagu.
Dari penjelasan tersebut, sangat dibutuhkan peranan seorang guru yang
dapat bertindak sebagai fasiltator siswa. Peran guru yang dapat mengarahkan
siswa, memberi penguatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan
kreativitasnya menjadi karya berbentuk lagu. Kreativitas guru baik dalam
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran hingga nantinya
berujung pada meningkatkan kreativitas siswa, semua dapat dihasilkan melalui
pengembangan bakat dalam proses belajar mengajar. Untuk membuktikannya
peneliti mengangkat topik “Upaya Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar
Melalui Pembuatan Lagu pada Siswa Kelas VII C SMP 9 Semarang” sebagai
judul penelitian.
Pada pelaksanaanya, pembelajaran dilakukan dengan cara membuat lagu.
Untuk menunjang penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di SMP 9
Semarang. Alasan peneliti memilih sekolah ini adalah: (1) sekolah ini merupakan
salah satu sekolah kategori unggulan dengan akreditasi A, (2) sekolah ini juga
mempunyai kualitas yang baik dalam pelajaran seni musik, dan (3) kemampuan
siswa juga baik. Sudah dapat membaca notasi balok; hal ini terbukti pada saat
peneliti menempuh Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP 9 Semarang.
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Jadi peneliti merasa sudah mengetahui bagaimana pembelajaran seni
musik di sekolah tersebut, dan peneliti juga merasa bahwa sekolah tersebut
merupakan sekolah yang tepat dan sesuai untuk diadakannya penelitian sesuai
dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti memillih
kelas VII C sebagai objek penelitian karena: (1) siswa kelas tersebut mempunyai
kemampuan dalam pelajaran seni musik yang hampir rata, (2) siswa kelas VII C
mempunyai rasa kekompakan yang baik, sehingga peneliti ingin melakukan
penelitian dikelas tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian adalah:
(1) Apakah pembelajaran mencipta lagu dapat meningkatkan pengetahuan musik
siswa kelas VII C SMP 9 Semarang?
(2) Apakah pembelajaran mencipta lagu dapat meningkatkan kreativitas musik
siswa kelas VII C SMP 9 semarang?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai berikut:
(1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kegiatan siswa dalam
membuat lagu dapat meningkatkan pengetahuan musik siswa kelas VII C
SMP 9 Semarang.
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(2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kegiatan siswa dalam
membuat lagu dapat meningkatkan kreativitas musik siswa kelas VII C SMP 9
Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat
praktis sebagai berikut:
1.4.1

Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis penelitian ini adalah:

(1) Sebagai masukan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi Universitas
Negeri Semarang khususnya bagi mahasiswa jurusan Sendratasik (seni musik)
agar lebih mengenal dan lebih dapat menerapkan pembelajaran seni musik dan
dalam berperan sebagai calon guru agar lebih mengerti bagaimana cara
mengajar yang baik, dengan metode mengajar yang baik pula khususnya
dalam menyampaikan materi kepada siswa agar lebih kreatif untuk dapat
mencoba membuat lagu.
(2) Sebagai informasi kepada kepala sekolah SMP 9 Semarang, semoga penelitian
ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki metode mengajar
pelajaran seni musik agar lebih inovatif.
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis pada penelitian ini adalah:
(1) Penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi peneliti, dan bagi guru
pelajaran seni musik sebagai tambahan informasi dalam proses belajar
mengajar.
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(2) Bagi siswa dapat digunakan sebagai acuan siswa dalam menerima pelajaran
seni musik agar lebih termotivasi dengan pelajaran seni musik.

1.5 Sistematika Skripsi
Untuk memudahkan peneliti dalam memahami alur penelitian secara
keseluruhan, penyusunan skripsi terdiri atas tiga bagian:
1.5.1 Bagian Awal
Bagian ini berisi: lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan,
lembar motto dan persembahan,, lembar sari, kata pengantar, daftar isi, daftar
singkatan, daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, dan daftar lampiran.
1.5.2 Bagian Pokok
Bagian ini terdiri atas lima bab:
Bab 1 Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
Bab 2 Landasan Teori, berisi: pengertian upaya meningkatkan kreativitas, hasil
belajar, lagu, dan membuat lagu.
Bab 3 Metode Penelitian, berisi: pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi
dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, dan
indikator keberhasilan.
Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi: gambaran umum lokasi penelitian,
dan pelaksanaan pembelajaran membuat lagu.

7

Bab 5 Penutup, berisi: simpulan hasil penelitian dan saran yang diajukan
sehubungan dengan permasalahan dan hasil penelitian.
1.5.3 Bagian Akhir
Bagian ini berisi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Upaya Meningkatkan
Upaya dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai maksud atau
memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar, dan sebagainya (Depdiknas
2007: 1250). Sedangkan meningkatkan itu sendiri berasal dari kata tingkat yang
artinya susunan yang berlapis, dan meningkatkan dapat didefinisikan menaikkan,
mempertinggi derajat atau taraf (Depdiknas 2005: 1197-1198). Dipandang dari
sudut proses, kata meningkatkan mengacu pada sebuah perubahan yang hasilnya
berupa proses perubahan. Kata meningkatkan disini mempunyai arti adanya suatu
perubahan ke posisi yang lebih baik atau lebih tinggi dari posisi sebelumnya yang
masih dalam kategori rendah. Menurut Slameto (2013: 11) untuk meningkatkan
suatu proses belajar diperlukan lingkungan yang didalamnya siswa dapat
melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau
pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Sesuatu dapat dikatakan
meningkat apabila terjadi perubahan dari hal yang rendah menjadi tinggi, dari hal
yang buruk menjadi hal yang lebih baik. Upaya meningkatkan dapat diberi
pengertian sebagai suatu usaha atau cara yang ditempuh untuk mengubah atau
meningkatkan sesuatu, dari hal yang rendah menjadi tinggi atau menjadi lebih
baik.
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Jadi pada sasaran yang peneliti kaji yakni, upaya meningkatkan kreativitas
dan hasil belajar siswa dengan membuat lagu, memiliki pengertian sebagai suatu
usaha yang dilakukan siswa untuk menaikkan atau mempertinggi hasil belajarnya
dengan berkreativitas membuat lagu sederhana di kelas. Tujuan yang diharapkan
adalah siswa dapat mengikuti dan menguasai materi, bahkan dapat memperoleh
hasil nilai yang baik atau diatas rata-rata dalam uji coba, baik uji coba tes maupun
uji coba non tes.

2.2 Kreativitas
Rendahnya kreativitas siswa akan mempengaruhi prestasi akademik
maupun nonakademik sebaliknya, tingginya kreativitas siswa juga akan
mempengaruhi prestasi akademik maupun non akademik siswa tersebut. Tinggi
rendahnya kreativitas siswa akan mendorong keinginan dalam pengembangan diri,
sehingga seorang siswa akan mengasilkan sesuatu yang baru. Dapat dilihat bahwa
kreativitas membawa pengaruh yang cukup besar untuk seorang siswa atau
individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Kreativitas juga dapat dipandang
sebagai motivasi atau faktor pendorong dalam menuju perubahan diri yang lebih
baik, baik menurut lingkungan dan masa depannya sesuai yang diharapkan.
Pengertian kreativitas diungkapkan Evans (1994: 1) bahwa kreativitas adalah
ketrampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subyek dari perspektif
baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua konsep atau lebih yang
telah tercetak dalam pikiran. Kreativitas adalah spontan, aturan yang timbul dari
dalam dan tidak dapat diramalkan. Pendapat Evans ini mengungkapkan bahwa
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kreativitas seseorang datangnya secara tiba-tiba tanpa dapat direncana
sebelumnya.
Sedangkan menurut Martopo (2006: 2013) kreativitas (creativity =
creative + activity) bermakna aktivitas kreatif. Kata kreatif berasal dari kata
creare bahasa latin yang berarti mencipta. Mencipta dapat diartikan membuat
sesuatu yang baru, dalam hal ini dapat berupa karya cipta seni atau karya yang
lain yang bersifat inovatif dan unik. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan
bahwa kreativitas adalah proses penting mencipta gagasan atau ide yang
ditanamkan kepada individu sejak dini untuk menyibukkan diri secara aktif
dengan mengamati lingkungannya ide atau gagasan itu muncul secara spontan
atau tiba-tiba tanpa direncana sebelumnya.
Dari pendapat dua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas
merupakan suatu kegiatan yang di dalamanya menyusun suatu ide untuk
menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan kekuatan pemikiran.
2.2.1 Ciri- ciri Kreativitas
Menurut Guilford (dalam Kuncoro 1992: 79) ciri-ciri atau karakteristik
kreativitas pada umumnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan
kemampuan kreatif dari seseorang. Guilford juga berpendapat, ciri-ciri kreativitas
seseorang dapat dilihat dari aspek berpikir kreatif dan aspek dorongan atau
motivasi. Ciri karakteristik seseorang merupakan ukuran atau standar yang
digunakan untuk mengukur kreativitas orang tersebut. Dari cara berpikir atau cara
motivasi juga dapat dilihat tolak ukur kreativitas orang tersebut. Ukuran
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kreativitas seseorang dapat dilihat dari caranya mengambil keputusan, dan orang
yang mempunyai kreativitas yang baik cenderung bijaksana.
Seseorang dapat dikatakan kreatif tentu ada indikator yang menyebabkan
seseorang itu disebut kreatif. Indikator tersebut sebagai ciri dari kreativitas yang
dapat diamati dengan dua aspek, yakni aspek aptitude dan nonaptitude. Ciri-ciri
aptitude adalah ciri-ciri yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir,
sedangkan ciri nonaptitude adalah ciri-ciri yang lebih berkaitan dengan sikap atau
perasaan. Berdasarkan hasil penelitian Munandar (dalam “Eko Susanto” 16 Maret
2008, yang menunjukan indikator atau ciri-ciri kreativitas adalah sebagai berikut:
(1) dorongan ingin tahu besar; (2) sering mengajukan pertanyaan yang
baik; (3) memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu
masalah; (4) bebas dalam menyatakan pendapat; (5) mempunyai rasa
keindahan; (6) menonjol dalam salah satu bidang seni; (7) mempunyai
pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah
terpengaruh oleh orang lain; (8) rasa humor tinggi; (9) daya imajinasi
kuat; (10) keaslian tinggi (tampak dalam ungkapan gagasan, karangan,
dan sebagianya (dalam pemecahan masalah menggunakan cara-cara
orisinal, yang jarang diperlihatkan anak-anak lain); (11) dapat bekerja
sendiri; (12) senang mencoba hal baru; (13) kemampuan
mengembangkan
atau
memerinci
gagasan
(http://koncelingcentre.co.cc).
Dari uraian ciri-ciri kreativitas diatas, maka dapat dipahami bahwa
seseorang dapat dikatakan kreatif apabila dalam interaksinya dengan lingkungan
ciri-ciri dari kreativitas mendominasi dalam aktivitas kehidupannya dan
melakukan segalanya dengan cara-cara yang unik. Semua ciri-ciri tersebut secara
kostruktif dapat dimunculkan dalam diri setiap individu, sebab setiap individu
memiliki potensi untuk kreatif.
Menurut Soenarno (2006:11) ciri seorang yang kreatif antara lain memiliki
ide-ide baru, berani tampil beda, memunculkan pemikiran yang tidak populer,
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tidak takut mencoba dan tidak takut gagal, namun sebenarnya ciri-ciri tersebut
sudah dimiliki oleh manusia dan merupakan dari karunia Tuhan YME, seperti
pendapat Santoso (2002: 148) kreativitas adalah karakter standar yang dimiliki
setiap orang sebagai karunia Allah SWT. Dari pendapat diatas dapat diberi
pengertian bahwa dalam diri individu yang merupakan keseluruhan ciptaan Tuhan
YME, sudah melekat jiwa kreatif yang harus disyukuri. Kreativitas seseorang
sudah melekat dari lahir, karna sudah dianugerahi dari Tuhan YME maka tugas
kita sebagai manusia adalah mengembangkan jiwa kreativitas tersebut agar
berkembang secara baik dan dapat digunakan untuk hal yang baik pula.
2.2.2 Jenis-Jenis Kreativitas
Kreativitas dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, menurut Brian
Clegg dan Paul Birch (2001: 6) kreativitas mempunyai tiga jenis, diantaranya
adalah:
(1) Kreativitas artistik (artistic creativity) adalah kreativitas yang dimiliki oleh
individu secara ilmiah dengan kata lain kreativitas yang tumbuh sudah
dibawa sejak lahir tanpa dipelajari atau disebut juga sebagai bakat dan lebih
condong pada bidang seni. Contoh kreativitas artisitik seperti menulis buku,
melukis, atau mengubah musik.
(2) Kreativitas penemuan (creativity of discovery) adalah kreativitas hasil
penemuan individu yang dapat muncul dari pemikirannya. Contohnya seperti
yang dilakukan oleh Archimedes ketika keluar dari kamar mandinya dan
berteriak “Eureka” atau lahirnya sebuah konsep baru.
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(3) Kreativitas humor (creativity of humor) adalah kreativitas yang bersifat
humor. Kretivitas ini bersifat spesial karena memandang dunia ini dari sudut
pandang yang berbeda, cara seperti itu penting dalam berkreativitas.
Contohnya seperti melawak, misalnya seseorang yang senang melawak atau
melucu bisa saja dia berkreativitas untuk melucu entah itu pada ucapan atau
tindakannya dan itu bersifat spontan tanpa direancana, spontan inilah yang
bersifat kreatif.
2.2.3 Aspek Berpikir Kreatif
Aspek berpikir kreatif ditunjukkan oleh sifat-sifat kelancaran (fluency),
kelenturan (flexibility), keaslian (orginality), dan penguraian (elaboration).
2.2.3.1 Kelancaran (Fluency)
Kelancaran adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Ciricirinya meliputi hal-hal berikut ini: (1) Word fluency, yakni kemampuan untuk
menghasilkan kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf tertentu atau kombinasi dari
huruf-huruf. Kelancaran kata (Word fluency) pertama kali dipublikasikan oleh
Thurstone pada tahun 1938. Pendapat Guildford mengenai kelancaran kata
diungkapkan bahwa kemampuan tersebut tidak mudah untuk dilihat. Namun hal
itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan kreativitas sehari-hari.
(2) Associational fluency, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sejumlah katakata yang mengandung beberapa macam hubungan, dapat berbentuk sebuah ide,
pemberian judul, atau memberikan arti serupa. Selain itu dapat juga diartikan
sebagai kemampuan berpikir secara analog atau kebalikannya. (3) Expressional
fluency, yaitu kemampuan untuk menyusun kata-kata terorganisasi, seperti dalam
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bentuk ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat. Dengan kata lain, kemampuan
ini merupakan kelancaran dalam mengekspresikan pikiran-pikiran, ide-ide, atau
pemecahan masalah dalam bentuk kata-kata atau kalimat, dan (4) Ideational
fluency, yakni kemampuan untuk menghasilkan sejumlah ide-ide dengan
ideational fluency, bahwa kecepatan lebih penting dari kualitas. Ide yang
dihasilkan dapat berbentuk simple atau kompleks, dapat berupa pemberian judul,
baik untuk gambar maupun cerita, atau dapat pula berupa ungkapan-ungkapan
dalam kalimat pendek yang merupakan kesatuan hasil pemikiran (dalam Kuncoro
1992: 79).
2.2.3.2 Kelenturan (Flexibility)
Kelenturan adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam
pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Hal-hal yang termasuk dalam ciriciri ini adalah sebagai berikut: (1) Spontaneous flexibility, yakni kemampuan atau
kecenderungan untuk menghasilkan bermacam-macam variasi dari ide-ide yang
bebas dari hambatan atau keterpaksaan. Spontaneous flexibility dapat dikatakan
pula sebagai keluwesan dalam mengadakan pendekatan terhadap masalah.
Artinya, bila melalui pendekatan yang satu tidak mendapatkan hasil yang
diharapkan, dengan segera akan menggantikannya dengan cara pendekatan lain.
Seseorang yang memiliki kemampuan spontaneous flexibility rendah, akan terlihat
kaku dalam memberikan ide atau pendapatnya. Ia akan cenderung untuk bertahan
pada satu atau beberapa pemikiran yang sempit saja. Namun demikian, orang
tersebut masih mempunyai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi meskipun tidak melakukannya secara spontan. (2) Adaptive flexibility,
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yaitu penyesuaian yang flexibel dalam menghadapi masalah sampai diperoleh
hasil pemecahannya (dalam Kuncoro 1992: 79).
2.2.3.3 Keaslian (Originality)
Setiap orang akan gagal untuk menyelesaikan masalah bila ia tidak mampu
untuk bertindak fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan masalah yang sedang
dihadapi. Kreativitas adalah kemampuan untuk meneruskan gagasan dengan caracara yang asli dan tidak klise. Kreativitas dapat pula diartikan sebagai kemampuan
untuk menghasilkan ide-ide yang luar biasa, jarang ditemui dan unik (dalam
Kuncoro 1992: 79).
2.2.3.4 Penguraian (Elaboration)
Elaborasi adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terperinci,
yakni aktivitas untuk merangkai sebuah ide atau jawaban-jawaban sederhana agar
menjadi lebih mendetail. Elaborasi ini dapat dikembangkan dengan dengan cara
memberi latihan kepada anak untuk memberikan informasi tambahan atau melalui
komunikasi verbal (dalam Kuncoro 1992: 79).
2.2.4 Sifat Khas Orang Kreatif
Setiap orang mempunyai sejumlah kemampuan kreatif, tetapi orang yang
dianggap kreatif hanya menggunakan kemampuan mereka lebih baik. “Orangorang kreatif bukanlah jenius”. Sebaliknya, orang-orang kreatif bersifat flexibel
dan mencari pemecahan dalam bidang yang belum diteliti. Berikut ini adalah
sifat-sifat khas orang yang disebut kreatif: (1) Sensitivitas terhadap lingkungan.
Ada suatu kemampuan untuk melihat segala sesuatu, memperhatikan masalahmasalah atau bidang-bidang kebutuhan dan menyadari keadaan-keadaan yang
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menjanjikan. Ada satu kepandaian khusu untuk melakukan pengamatanpengamatan yang luar biasa dan rinci. (2) Fleksibel, terbuka, ingin tahu, dan
selektif. Penyesuaian dengan setiap perkembangan serta perubahan baru dilakukan
dengan cepat, pemecahan-pemecahan unik terhadap setiap masalah dan hubungan
jauh dapat dilihat serta asumsi-asumsi terdahulu dibuang dengan adanya buktibukti baru. Ada suatu keingintahuan yang intensif tentang segala sesuatu.
Masalah-masalah dipecahkan menjadi bagian-bagian komponennya, hubungan
antara variabel dipahami dan aspek-aspek dasar serta bagian-bagian yang sangat
penting dari suatu masalah ditangkap. (3) Penilaian bebas. Ada suatu keinginan
untuk lain dari yang lain dan menyimpang dari praktik-praktik masa lampau
meskipun jika hal tersebut berarti berdiri sendiri terhadap tekanan-tekanan yang
harus diikuti. Risiko diambil jika tampak pantas menimbulkan kegagalan.
Kesalahan dipandang sebagai keadaan dari mana gagasan-gagasan yang lebih baik
mungkin muncul. (4) Toleransi terhadap kesamaran. Orang-orang kreatif
mentoleransi ketidaktentuan, jawaban-jawaban yang diinginkan. Ada sedikit
kebutuhan untuk menetukan struktur yang prematur dan disederhanakan. (5)
Flesibilitas mental. Pikiran kreatif memperlihatkan mobilitas ketika data dan
gagasan yang berhubungan dan tidak berhubungan diatur kembali, dimodifikasi
dan difenisikan kembali. Jika tidak terjadi pemikiran yang berarti bagi suatu
masalah, pekerjaan dihentikan. Setelah kembali, suatu pendekatan yang segar
muncul dengan kemudahan yang lebih besar. Masa inkubasi ini, yang hanya
beberapa menit atau hari memberikan waktu bagi ingatan seseorang untuk
mengingat kembali fakta-fakta dan asosiasi yang terlupakan yang mungkin
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memberikan kunci memecahkan masalah sekarang. Menurut gagasan di atas dapat
disimpulkan bahwa, diperlukan keberanian agar menjadi pribadi yang kreatif.
Begitu seseorang mendapatkan gagasan, seseorang tersebut termasuk ke dalam
kelompok minoritas (dalam Kuncoro 1992: 79).
2.2.5 Upaya Meningkatkan Kreativitas
Upaya dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai maksud atau
memecahkan persoalan/ jalan keluar (Depdiknas 2007: 1250). Meningkatkan
sendiri berasal dari kata tingkat yang artinya susunan yang berlapis, dan
meningkatkan dapat didefinisikan menaikkan, mempertinggi derajat, atau taraf
(Depdiknas 2005: 1197-1198). Sedangkan pada pengertian kreativitas menurut
Evans (1994: 1) bahwa kreativitas adalah ketrampilan untuk menentukan pertalian
baru, melihat subyek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi
baru dari dua konsep atau lebih yang telah tercetak dalam pikiran, dan Martopo
(2006: 2013) juga memaparkan kreativitas sebagai suatu aktivitas kreatif. Dengan
kata lain upaya meningkatkan kreativitas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh
individu dengan cara menyibukkan diri secara aktif agar muncul atau tercipta ideide yang baru dengan tujuan untuk menaikkan kualitas agar menjadi lebih baik.

2.3 Hasil Belajar
2.3.1 Pengertian Belajar
Belajar berasal dari kata ajar, yang pada pengertian ajar ini dapat peneliti
paparkan dalam dua sudut pandang yakni: (1) sudut pandang tradisional dan (2)
sudut pandang modern (Hamalik 1985: 27).
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2.3.1.1 Sudut Pandang Tradisional
Dari sudut pandang tradisional, belajar merupakan suatu usaha untuk
memperoleh

sejumlah

ilmu

pengetahuan

maka

ia

akan

mendapat

kekuasaan.sebaliknya jika tidak mempunyai ilmu pengetahuan maka ia yang akan
dikuasai oleh orang lain. Pandangan ini dapat disebut juga sebagai pandangan
intelektualis yaitu pandangan yang menekankan pada perkembangan otak
seseorang. Agar memperoleh ilmu pengetahuan siswa harus berwawasan luas
yang dapat diperoleh dari siswa membaca buku. Dalam hal ini buku bacaan dapat
berupa buku pengetahuan dan buku pelajaran karena buku disini merupakan
sumber pengetahuan yang utama, sehingga sering ditafsirkan bahwa belajar
berarti mempelajari buku bacaan (Hamalik 1985: 27).
2.3.1.2 Sudut Pandang Modern
Pengertian belajar bila dipandang dari sudut pandang modern merupakan
sebuah proses perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh interaksi dengan
lingkungannya. Contohnya adalah siswa setelah mengalami proses belajar ia akan
memperoleh hasil yaitu perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi
tahu, dari yang kurang paham menjadi paham. Pada prinsipnya perubahan tingkah
laku tersebut adalah perubahan kepribadian pada diri seseorang (Hamalik 1985:
27).
2.3.2 Pengertian Hasil Belajar
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan
oleh guru baik di rumah, sekolah atau belajar dimanapun adalah agar dapat
memperoleh hasil belajar yang dianggap baik yaitu hasil yang telah memenuhi
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standar yang sudah ditetapkan atau bahkan melebihinya sehingga dapat dikatakan
telah tercapainya tujuan belajar. Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh
peserta didik akan menghasilkan hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran,
guru sebagai pengajar sekaligus pendidik memegang peranan dan tanggung jawab
yang besar dalam rangka membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik
yang dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan faktor intern dari siswa itu sendiri.
Dalam setiap mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah pasti setiap peserta
didik mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar
yang baik dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya. Hasil belajar
yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar
tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik.
Menurut Hamalik (2001: 159) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada
prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat
perubahan tingkah laku siswa. Menurut Nasution (2006: 36) hasil belajar adalah
hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan
nilai tes yang diberikan guru (http://www.hasiltesguru.com/2012/04/pengertianhasil-belajar.html).
Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa hasil
belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran
yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai
memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan.

20

2.4 Lagu
2.4.1 Pengertian Lagu
Lagu dapat diartikan sebagai ragam suara yang berirama (Depdiknas
2008: 165). Sedangkan menurut peneliti lagu dapat diartikan sebagai sebuah
presentasi, dapat melibatkan perasaan, keadaan atau benda baik yang berwujud
atau kasat mata dengan menggunakan nada menghasilkan sebuah harmoni.
Peneliti menggunakan kata “presentasi” pada pengertian lagu di atas, karena kata
presentasi lebih tepat untuk menjelaskan maksud peneliti. Presentasi disini
mempunyai arti sebagai suatu penyampaian ulasan, cerita atau juga paparan yang
disampaikan dengan berbagai cara untuk mempengaruhi hati dan pikiran
seseorang agar orang tersebut setuju dan ikut hanyut dalam lagu tersebut.
2.4.2 Dasar Membuat Lagu
Sebelum peneliti menjelaskan tahap membuat lagu akan peneliti paparkan
dahulu penjelasan tentang teori dasar bermusik dan teori vokal dasar.
2.4.2.1 Dasar Teori Bermusik
2.4.2.1.1 Pengertian Musik
Musik merupakan kebutuhan setiap manusia dari segala usia. Musik dapat
mewakilkan perasaan si pendengarnya ketika senang, sedih dan ketika bimbang.
Bagi beberapa orang yang menyukai musik pasti ia akan menyempatkan
waktunya walau hanya sejenak hanya untuk mendengarkan musik. Bagi beberapa
orang yang senang menyalurkan perasaan hatinya lewat musik, musik ini dapat
dijadikan sebagai obat penghibur yang dapat menyalurkan perasaan hatinya.
Semua orang dapat menyukai musik tetapi tidak semua orang dapat bermain
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musik bahkan untuk sekedar menciptkan sebuah karya berwujud lagu. Sebelum
peneliti melangkah lebih jauh tentang musik, perlu dijabarkan pengertian musik.
Musik dapat didefinisikan sebagai seni mengkombinasikan nada-nada
sedemikian rupa sehingga nada-nada itu menyenangkan, mengungkapkan
perasaan, dan dapat dimengerti (Wagiman 2005: 6). Sedangkan menurut Jamalus
(1988: 2) musik adalah suatu hasil karya seni buny,i dalam bentuk lagu atau
komposisi-komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan
penciptanya melalui unsure-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk
atau struktur lagu sebagai satu kesatuan. Pendapat yang hampir senada
disampaikan Limantara (1982: iii) menyatakan bahwa musik adalah suatu cabang
seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri dari unsure-unsur ritme, melodi,
harmoni, dan timbre. Jadi, dengan kata lain musik adalah suatu ungkapan hati
manusia yang berupa bunyi dan dapat diperdengarkan.
2.4.2.1.2 Unsur-unsur Musik
Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama
merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. Semua
unsur musik tersebut berkaitan erat dan bersama-sama mempunyai peranan
penting dalam membuat lagu. Menurut Jamalus (1988: 7) pada dasarnya unsurunsur musik dapat dikelompokkan menjadi dua unsur terdiri dari: (1) unsur-unsur
pokok dan (2) unsur-unsur ekspresi.
2.4.2.1.2.1Unsur-unsur Pokok
Menurut Jamalus (1988: 7) pengelompokkan unsur-unsur pokok terdiri
atas: (1) irama, (2) melodi, (3) harmoni, dan (4) struktur lagu.
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(1) Irama
Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok bunyi dengan
bermacam-macam panjang pendeknya not dan tekanan atau aksen pada not. Irama
dapat pula diartikan sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan
tergantung pada nilai titinada. Jamalus (1988: 8) mengartikan irama sebagai
rangkaian gerak yang menjadi unsurdasar dalam musik. Irama dalam musik
terbentuk dar sekelompok bunyi dengan bermacam-macam lama waktu dan
panjang. Irama tersusun atas dasar ketukan atau ritme yang berjalan secara teratur.
Ketukan tersebut terdiri dari ketukan kuat dan ketukan lemah. Irama dapat pula
dikatakan sebagai pola ketukan dalam satu lagu. Pendapat yang hampir senada
disampaikan oleh Sudarsono (1991: 14) dalam praktek sehari-hari irama
mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, irama diartikan sebagai
pukulan atau ketukan yang selalu tetap dalam suatu lagu berdasarkan
pengelompokan pukulan kuat dan pukulan lemah. Pengertian kedua irama
diartikan sebagai pukulan-pukulan berdasarkan panjang pendek atau nilai nadanada dalam suatu lagu.
Sebuah lagu baik vokal maupun instrumental merupakan alur bunyi yang
teratur. Dalam lagu terdapat adanya suatu pertentangan bunyi antara bagian yang
bertekanan ringan dan bagian yang bertekanan berat. Pertentangan bunyi yang
teratur dan selalu berulang-ulang dinamakan irama atau ritme (Sukohardi 1987:
16). Irama dalam bentuk musik terbentuk dari kelompok bunyi dan diam dengan
bermacam-macam panjang pendeknya nada pada tekanan atau aksen pada not.
Untuk menulis bunyi dan diam dengan bermacam-macam panjang pendeknya,
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menggunakan notasi irama dengan bentuk dan nilai tertentu. Untuk tekanan atau
aksen pada not diperlukan tanda birama.
(2) Melodi
Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan getaran yang
teratur) yang terdengar berurutan serta bersama dengan mengungkapkan suatu
gagasan (Jamalus 1988: 16). Dari definisi tersebut dapat ditangkap pengertian
bahwa melodi adalah nada yang disusun atau dirangkai menjadi sebuah lagu
dengan tujuan untuk mengungkapkan maksud dari nada yang dirangkai. Melodi
dirangkai secara teratur dan berurutan, sebab melodi diciptakan untuk keindahan
dan keselarasan nada dan juga agar mempunyai kesan yang baik untuk
diperdengarkan.
(3) Harmoni
Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada
atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya (Jamalus 1988: 35). Menurut Rochaeni
(1989: 34) harmoni didefinisikan sebagai gabungan beberapa nada yang
dibunyikan secara serempak atau arpegic (berurutan) walau tinggi rendah nada
tersebut tidak sama tetapi selaras kedengarannya dan mempunyai kesatuan yang
bulat. Sebuah lagu dapat terdiri atas satu kalimat atau beberapa kalimat musik,
susunan ini dapat disebut dengan bentuk lagu. Lagu yang sederhana terdiri atas
satu kalimat musik, satu bagian yang di dalamnya berisikan kalimat tanya dan
kalimat jawab. Lagu yang tergolong lagu sederhana umumnya terdiri minimal
delapan birama.
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(4) Struktur Lagu
Struktur lagu adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur musik
dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan kombinasi lagu yang bermakna
(Jamalus 1988: 35). Struktur lagu membawa pengaruh terhadap nilai dari sebuah
lagu. Lagu yang baik akan mempunyai struktur lagu yang baik, tentunya yang
didalamnya tersusu secara rapi komponen atau unsur-unsur musik yang kemudian
disusun sebagai sebuah karya seni berbentuk lagu. Ketika lagu tersebut
diperdengarkan pesan dari lagu tersebut akan sampai dan dapat dimengerti oleh
pendengar. Setiap lagu mempunyai pesan tersendiri, dan lagu yang baik akan
memudahkan pendengar dalam memahami sebuah lagu.
2.4.2.1.2.2 Unsur-unsur Ekspresi
Ekspresi adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang mencangkup
tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang diwujudkan
oleh seniman musik penyanyi yang disampaikan pada pendengarnya (Jamalus
1988: 38). Dengan begitu unsur ekspresi merupakan unsur perasaan yang
terkandung dalam kalimat bahasa maupun kalimat musik yang melalui kalimat
musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan rasa yang dikandung
dalam suatu lagu. Ekspresi dapat ditangkap dan dirasakan oleh panca indera,
sehingga penikmat seni cukup dengan melihat dan mengamati sebuah karya seni.
Unsur-unsur ekspresi terdiri dari tanda tempo, dinamik, dan warna nada.
Ketiga unsur ekspresi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Tanda tempo adalah kecepatan dalam memainkan sebuah lagu dan
perubahan-perubahan dalam kecepatan lagu tersebut. Tanda tempo dibagi dalam
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tiga bagian yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Sedangkan kuat
lemahnya suara dalam bentuk lagu atau musik disebut dengan dinamik. Istilahistilah dinamik antara lain: forte, mezzoforte, piano, dan lain-lain. Warna nada
menurut Jamalus (1988: 40) diartikan sebagai ciri khas bunyi yang terdengar
bermacam-macam dan dihasilkan oleh bahan sumber atau bunyi-bunyi yang
berbeda.
2.4.2.2 Teknik Dasar Vokal
Pada topik penelitian yang diangkat peneliti yaitu upaya meningkatkan
kreativitas dan hasil belajar siswa dengan membuat lagu pada kelas VII C di SMP
9 Semarang, terselip materi teknik dasar vokal. Mengapa peneliti selipkan materi
tersebut? Karena ketika peneliti mengadakan pra observasi, dalam membuat lagu,
siswa hanya dibantu dengan alat musik pianika sehingga siswa kurang bisa
menikmati hasil karyanya. Peneliti berpikiran bahwa siswa harus dimodali dasar
bervokal untuk dapat menyanyikan atau menyuarakan hasil lagu ciptaannya dan
teknik vokal ini merupakan perwujudan nyata siswa dalam memahami materi
teori musik yang diberikan atau dengan kata lain, materi teori musik dipraktekkan
menggunakan materi olah vokal.
Menurut Rudi (2008: 46) teknik vokal merupakan teknik dasar dalam
bernyanyi, sehingga apabila diibaratkan dengan sebuah rumah atau gedung teknik
vokal merupakan pondasinya. Untuk menghasilkan teknik vokal yang baik maka
seorang penyanyi harus memperhatikan beberapa teknik penguasaan diantaranya
adalah: penguasaan teknik pernafasan, penguasaan notasi, penguasaan tempo dan
penguasaan artikulasi. musik yang bersumber dari suara manusia, yang biasa
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dimainkan oleh seorang penyanyi, atau sekelompok orang. Sejalan dengan hal tadi
maka Putra (2008: 30) menguraikan bahwa vokal bisa diuraikan suara manusia,
dalam ilmu bahasa, huruf hidup sering disebut vokal, karena huruf tersebut
merupakan unsur utama dalam menghidupkan bunyi bahasa itu sendiri.
2.4.2.2.1 Unsur- unsur Teknik Vokal dalam Bernyanyi
Setiap manusia memiliki ketinggian suara yang berbeda-beda, ada yang
suaranya tinggi melengking, ada yang tidak. Ada seseorang yang dapat
mengeluarkan suara yang sangat rendah dan ada juga yang tidak biasa
melakukannya. Faktor yang mempengaruhi ketinggian suara seseorang adalah
tipis tebalnya pita suara yang dimiliki orang tersebut. Semakin tipis pita suara
seseorang maka semakin tinggi jangkauan suara yang biasa dihasilkan.
Untuk dapat menguasai teknik power suara, maka seseorang harus sering
melakukan teriakan. Dengan sering melakukan teriakan, telah terjadi suatu proses
pelatihan penguatan otot-otot yang berkaitan dengan suara. Seperti halnya kita
melatih otot tubuh lainnya sehingga menjadi kuat dan bertenaga (Rudy 2008: 23).
Teknik bernyanyi selanjutnya seperti yang diuraikan oleh Alting (dalam
Purwanti 2006: 11) bahwa dalam melatih pernafasan yang harus dilakukan ada
tiga tahap yaitu: (1) mengisi paru-paru, (2) menahan nafas selama beberapa detik,
dan (3) mengeluarkan nafas secara perlahan-lahan. Kemudian melakukan gerakan:
berdiri tegak, jangan tegang, sambil merentang lengan ke samping sambil
menghirup
nafas, menahan nafas dua hitungan dengan posisi badan tetap berdiri serta
mengeluarkan nafas, tangan diturunkan merentang ke samping (4 hitungan) terus
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mengulangi kegiatan itu sekitar kira-kira enam kali. Selanjutnya menurut Alting
(dalam Purwanti 2006: 12-13), teknik pernafasan yang merupakan bagian dari
teknik vokal memiliki tiga macam yaitu: (1) pernafasan dada, (2) pernafasan
diafragma, dan (3) pernafasan perut.
(1) Pernapasan Dada
Nafas sepenuhnya dimasukkan ke dalam paru-paru sehingga rongga dada
membusung ke depan. Kelemahan pernafasan ini paru-paru menjadi cepat lelah
dalam menahan udara, suara yang dihasilkan menjadi tidak stabil karena udara
yang dikeluarkan kurang dapat diatur (Purwanti 2006: 12).
(2) Pernapasan Diafragma
Paru-paru dapat terisi penuh tanpa terjepit karena ruangan diperluas
dengan meregangnya sekat rongga badan atau diafargma yang bergerak ke bawah.
Pengeluaran napas diisi terjadinya karena diafragma menekan paru-paru dari
bawah serta dibantu otot-otot perut dan otot- otot sisi badan. Dengan demikian
pengeluaran napas diatur oleh kehendak kita sendiri dan menghasilkan suara yang
meyakinkan (Purwanti 2006: 12).
(3) Pernapasan Perut
Perut berkembang ke depan, paru-paru hanya dengan bagian tengahnya
saja, meskipun sistem ini juga sedikit baik digunakan tetapi sampai sekarang
penyanyi masih jarang menggunakan ini. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk
mendapatkan suara yang diharapkan yaitu dengan selalu berlatih menyanyi
dengan suara sekeras-kerasnya, hal ini harus dilakukan secara terus-menerus
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dengan secara rutin hingga mendapatkan suara yang bertenaga, yaitu besar,
lantang dan stabil (Purwanti 2006: 13).
Selain pernapasan unsur-unsur teknik vokal ada beberapa penguasaan
yang perlu diketahui siswa dalam belajar olah vokal. Pernyataan ini diuraikan oleh
Rudi (2008: 56) diantaranya adalah: (1) penguasaan notasi, (2) penguasaan tempo,
(3) penguasaan atikulasi, (4) prasering, dan (5) ekspresi/penjiwaan.
(1) Penguasaan Notasi
Seseorang dapat bernyanyi dengan indah dan merdu dan pas terdengar
ditelinga, hal ini dikarenakan orang tersebut tepat dalam menempatkan nada-nada
dan ini juga merupakan kemampuan seseorang terhadap penguasaan nada. Ada
pula yang bernyanyi dengan suara yang sumbang terdengar buruk dan kacau, hal
ini dapat disebabkan karena orang tersebut belum mampu menempatkan nadanada pada lagu yang dinyanyikan. Oleh karena itu untuk menjadi penyanyi atau
bernyanyi dengan benar diperlukan penguasaan notasi sebagai syarat utama.
Tujuan dari pelatihan penguasaan notasi tersebut dimaksudkan untuk melatih
feeling terhadap harga nada secara akurat (Rudi 2008: 56).
(2) Penguasaan Tempo
Dalam bernyanyi sangat penting untuk mengerti dan menguasai tempo dari
sebuah lagu, sering kita dengar meskipun seseorang bernyanyi dengan nada yang
benar, namun terasa kurang pas dan tidak enak didengar karena tidak dapat
menguasai tempo lagu, kesalahannya akan terlihat jelas apabila diiringi dengan
music bisa terlalu cepat atau lambat sehingga hilang bentuk karakter dan makna
dari lagu (Rudi 2008: 56).
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(3) Penguasaan Artikulasi
Dalam pementasan musik, kita sering mendengarkan seorang penyanyi
yang sedang melantunkan sebuah lagu dengan mengucapkan kata-kata dari lirik
lagu tersebut dengan sangat jelas, hal tersebut dapat membuat pendengar
merasakan lagu tersebut sehingga terjalin hubungan dengan penonton lewat
sebuah lagu, akan tetapi ada penyanyi yang melantunkan lagu dengan tidak jelas
padahal lagu tersebut tidak asing bagi penonton (Rudi 2008: 56).
(4) Phrasering
Aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah
dimengerti dan sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku (Rudi 2008: 56).
(5) Ekspresi/Penjiwaan
Lagu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian teknis dan bagian jiwa. Jiwa
dalam artian sebagai sebuah karya dari ungkapan perasaan yang hidup dan
memiliki rasa, sehingga mampu menyentuh dan menggugah perasaan yang
mendengarkan, maka yang dimaksud menjiwai lagu adalah memahami lagu
sebagai suatu karya hidup yang memiliki perasaan dan mengungkapkan pada
nyanyiannya. Penyanyi yang mampu menjiwai lagu adalah penyanyi yang mampu
menerjemahkan dan mengungkapkan emosi yang terkandung dalam lagu
tersebut(Rudi 2008: 56).
2.4.3 Cara Membuat Lagu
Setelah peneliti menjelaskan tentang kemampuan dasar dalam membuat
lagu, selanjutnya peneliti akan jelaskan tahap-tahap membuat lagu. Langkah ini
berdasarkan apa yang peneliti dapatkan pada saat penelitian, hanya saja ada
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beberapa batasan yang peneliti gunakan dalam membuat lagu, yakni: (1) siswa
masih berlatih dengan tangga nada natural, dengan notasi yang digunakan do (c)
sampai sol (g), (2) siswa masih berlatih dengan birama 4/4, dan dengan not
bernilai satu ketuk, dua ketuk, empat ketuk, dan setengah ketuk, (3) siswa masih
berlatih dari minimal 2 bar sampai 8 bar. Langkah-langkah membuat lagu adalah:
(1) Guru menyiapkan kondisi siswa agar siap menerima pelajaran yang diberikan.
(2) Guru memerintahkan siswa untuk berdiri (tetap ditempat masing-masing), dan
bersiap pamanasan vokal yang dipandu oleh guru. Pemanasan ini berlangsung
selama 5 menit.
(3) Guru membuat pola sederhana di papan tulis, seperti:

Ketika guru membuat pola tersebut di papan tulis, siswa menyimak
dengan seksama. Guru meminta siswa berlatih membaca sendiri-sendiri dengan
dibantu hentakan kaki, setelah itu guru mengajak siswa untuk membaca bersama
dengan vokal pam. Setelah siswa dapat membaca, guru memberi notasi angka
pada pola tersebut, seperti:

Siswa bersama-sama diiringi guru membaca nada tersebut, guru meminta
siswa membaca sampai 3 kali. Setelah siswa mulai dapat beradaptasi dengan
pola tersebut, guru menambahkan 4 birama lagi dan memberikan notasi angka,
dan siswa kembali diminta untuk membaca dari awal hingga bar ke 8. Setelah
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siswa lancar dan bersemangat menyuarakan pola tersebut guru mulai
memancing kreativitas siswa dalam membuat lirik. Sebelumnya guru member
penjelasan bahwa lagu berjumlah 8 bar tersebut merupakan lagu yang riang
dan bahagia. Dari penjelasan jenis lagu, siswa sudah dapat menyimpulkan
tempo lagu, karena lagu yang berirama riang memiliki tempo yang cukup
cepat. Setelah itu guru menjelaskan tema lagu, bahwa lagu yang td diciptakan
bertemakan kelinci. Guru member penguatan agar konsep kelinci tergambar
dalam pikiran siswa, sehingga yang diharapkan siswa mampu menciptakan ide
berupa lirik yang baik, yang dirangkai berdasarkan apa yang ia tangkap dari
seekor hewan kelinci. Guru kembali mencoba keberanian siswa, guru
menanyakan kepada siswa, “Siapa yang mau mencoba menuliskan lirik yang
sudah kalian buat tadi?”, ada seorang siswa putra berani maju dan menuliskan
hasil pemikirannya.
Jadi dengan membuat lagu memang dibutuhkan peran seorang fasilitator yang
berperan untuk mengarahkan pemikiran siswa agar dapat menangkap materi yang
diajarkan, dan pada penelitian ini fasilitator adalah seorang guru seni musik.
Dengan pemahaman yang seperti ini siswa dapat dengan cermat memahami tahaptahap membuat lagu dari mulai membuat pola, sampai tahap member lirik.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Menurut bahasa, metode ilmiah memiliki arti suatu pendekatan yang
dipakai dalam penelitian suatu ilmu (Fajri dalam Surakhmad 1995: 131).
Surakhmad berpendapat, metode merupakan cara yang dipergunakan untuk
mencapai tujuan tertentu seperti menguji serangkaian hipotesis dengan
mempergunakan teknis atau alat tertentu (Surakhmad 1995: 131).
Hadi (1997: 4) seorang tokoh bidang penelitian memberikan pengertian
metode penelitian sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan
menguji

kebenaran suatu

pengetahuan, usaha mana dilakukan

dengan

menggunakan metode-metode ilmiah. Dari penjelasan-penjelasan pengertian para
tokoh tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu
kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Hadi 1997: 95).
Secara singkat dapat dikatakan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian yang berjudul “Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Melalui
Pembuatan Lagu pada Siswa Kelas VII C SMP 9 Semarang” adalah pendekatan
Penelitian Tiindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan didalam kelas
dalam satu sekolah.
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3.2 Subyek Penelitian
Subyek pada penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII C SMP 9
Semarang, dengan jumlah murid 33 anak dan guru seni budaya bidang seni musik.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.3.1 Lokasi Penelitian
Peneliti memilih SMP 9 Semarang sebagai tempat penelitian. SMP 9
Semarang ini terletak di Jalan Sendang Utara Raya 2, Pedurungan, Semarang.
3.3.2 Waktu Penelitian
Waktu penelitian meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa dengan
membuat lagu pada siswa kelas VII C di SMP 9 Semarang dilakukan mulai
pertengahan bulan Oktober 2014 hingga bulan Mei 2015.

3.4 Data dan Sumber Data
Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang proses
pembelajaran teori musik, mencipta lagu dan kemampuan guru dalam menyusun
rencana pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran yang termasuk dalam
strategi pembelajaran dikelas. Data penelitian itu dikumpulkan dari berbagai
sumber yang meliputi: (1) informan atau narasumber yaitu siswa dan guru, (2)
tempat atau peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran, (3) dokumen atau
arsip antara lain berupa kurikulum, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
hasil kerja siswa yang disini berupa hasil kreativitas mencipta lagu.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Sejalan dengan data yang akan dikumpulkan serta sumber data yang ada,
selanjutnya dikemukakan teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data diatas meliputi pengamatan, wawancara atau diskusi, kajian
dokumen, formulir penilaian diri dan butir tugas mandiri yang masing-masing
secara singkat diuraikan berikut ini:
3.5.1 Pengamatan
Pengamatan yang peneliti lakukan adalah pengamatan berperan serta secara
aktif. Peneliti dan guru SMP 9 Semarang berkolaborasi untuk mengadakan
pengamatan yang hasilnya digunakan untuk penelitian yang dilakukan peneliti dan
juga sebagai perbaikan pembelajaran. Pengamatan itu dilakukan terhadap siswa
dan guru ketika melaksanakan kegiatan dikelas, selama proses belajar mengajar
berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan ikut berperan sebagai
guru (mengajar secara bergantian dengan guru sekolah tersebut). Guru dan
peneliti bertugas saling mengamati, ketika guru mengajar peneliti bertindak
sebagai pengamat dan ketika peneliti mengajar maka guru pun membantu peneliti
dalam melakukan pengamatan di kelas.
3.5.2 Wawancara atau Diskusi
Wawancara atau diskusi dilakukan setelah dan atas dasar hasil pengamatan
dikelas maupun kajian dokumen. Wawancara atau diskusi dilakukan antara
peneliti dan guru. Wawancara atau diskusi dengan guru dilaksanakan setelah
melakukan pengamatan pertama terhadap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkaitan
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dengan pelaksanaan pembelajaran seni musik, khususnya pembelajaran membuat
lagu sederhana. Dari wawancara tersebut didapatlah permasalahan-permasalahan
yang muncul dan menjadi kendala dalam pembelajaran membuat lagu sederhana
di kelas.
3.5.3 Kajian Dokumen
Kajian juga dilakukan terhadap berbagai dokumen atau arsip yang ada,
seperti kurikulum, RPP yang dibuat guru, buku atau materi ajar, hasil kreativitas
siswa, dan nilai yang diberikan guru.
3.5.4 Formulir Penilaian Diri
Formulir penilaian diri diberikan kepada para siswa untuk mengetahui
berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas menumbuhkan kreativitas siswa
dalam membuat lagu. Formulir ini diberikan pada saat tindakan pra siklus, siklus I
siklus II penelitian. Berikut ini merupakan contoh formulir yang akan diberikan
pada siswa pada saat penelitian.
Tabel 3.1 Formulir Penilaian Diri Untuk Mengukur Kreativitas Siswa dalam
Membuat Lagu

No

Nilai

Aspek yang Diteliti
1

1.
Pemahaman teori musik
2.
Pemahaman membuat lagu
3.
Kreativitas membuat lirik
4.
Keindahan lagu
Keterangan:
(1) Nilai skor 4 kategori sangat baik.
(2) Nilai skor 3 kategori baik.

2

3
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(3) Nilai skor 2 kategori sedang.
(4) Nilai skor 1 kategori kurang baik.
Tabel diisi dengan tanda centang (v) pada nilai yang di dapat.
3.5.5 Butir Tugas Mandiri
Butir tugas mandiri yang diberikan kepada siswa dimaksudkan untuk
mengukur seberapa jauh hasil yang diperoleh siswa setelah kegiatan pemberian
tindakan. Tugas mandiri

membuat lagu ini diberikan pada akhir kegiatan

penelitian pra siklus, siklus I dan siklus II.
Tabel 3.2 Angket Untuk Mengukur Hasil Belajar Siswa dalam Membuat Lagu
No.

Aspek yang Diteliti

Nilai
(91-100)

1

Motif

2

Lirik

3

Melodi

(81-90)

(71-80)

(61-70)

Keterangan:
(1) Kategori sangat baik dengan rentang nilai (91-100).
(2) Kategori baik (81-90).
(3) Kategori cukup baik (71-80).
(4) Kategori kurang baik (61-70).
Tabel diisi dengan tanda centang (v) pada nilai yang di dapat.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Teknik pemeriksaan keabsahan data diperlukan untuk menetapkan
keabsahan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah
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kriteria tertentu. Ada 4 kriteria dalam teknik pemeriksaan keabsahan data
kualitatif menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2002: 173), diantaranya
adalah: (1) reability (derajat kepercayaan), (2) transferability (keteralihan), (3)
dependability (kebergantungan), dan (4) konfirmability (kepastian).

Teknik

pemeri ksaan keabsahan data yang dapat digunakan untuk memastikan derajat
kepercayaan dari data kualitatif (Moleong 2002: 178) adalah sebagai berikut: (1)
perpanjangan keikutsertaan, (2) triangulasi, dan (3) uraian rinci.
3.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan
Peneliti dituntut senantiasa terlibat dalam penelitian dan keikutsertaan
tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi juga memerlukan
perpanjangan keikutsertaan. Peneliti akan memerlukan peningkatan derajat
kepercayaan data yang dikumpulkan.
3.6.2 Triangulasi
Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
pembanding terhadap data itu. Triangulasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu
triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data (Sumaryanto 2010:
113). Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti
gunakan adalah triangulasi sumber. Peneliti melakukan perbandingan dan
pengecekan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan
dengan alat yang berbeda. Peneliti melakukan pengujian penelitian ini dengan
cara : (1) membandingkan hasil wawancara yang dikatakan informan ketika
dihadapan umum dan ketika berbicara secara pribadi, (2) membandingkan hasil
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pengamatan dengan hasil pada saat wawancara, (3) membandingkan keadaan
dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang, (4) mencari data
dari sumber lain yang juga dijadikan sebagai subyek penelitian. Cara ini ditempuh
dengan tujuan untuk mengkonfirmasikan atau mengecek kebenaran atas data
tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada
berbagai fase penelitian di lapangan, pada waktu berlainan dan dengan
menggunakan metode yang berlainan.
3.6.3 Uraian Rinci
Uraian rinci adalah teknik melaporkan dan menguraikan hasil penelitian
dengan teliti dan cermat secara khusus, sehingga penemuan yang diperoleh dapat
dipahami oleh pembaca.

3.7 Teknik Analisis Data
Dalam teknik analisis data ini, data yang dikumpulkan meliputi data
kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berdasarkan dengan proses
pembelajaran sedangkan data kuantitatif berkaitan dengan hasil belajar siswa.
Data kuantitatif diolah melalui analisis deskriptif, sedangkan kualitatif diolah
dalam bentuk paparan narasi yang menggambarkan kualitas pembelajaran. Pada
penelitian ini, peneliti menggunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif
kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh, sedangkan
teknis analisis data dapat dilakukan setelah proses pembelajaran dilaksanakan.
Peneliti kemudian merekap hasil pengamatan yang telah dilakukan pada obyek
penelitian. Pengamatan ini berupa pengamatan aktivitas siswa dan guru di kelas
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selama pembelajaran membuat lagu berlangsung. Data dari siklus I sampai dengan
siklus II peneliti rekap, karena dari 2 siklus itu akan dibandingkan hasilnya apakah
ada perubahan menuju peningkatan, atau penurunan atau bahkan tidak ada
perubahan, maka penelitian tersebut dapat dikatagal gagal dan penelitian
dihentikan.

3.8 Prosedur Penelitian
Pada prosedur penelitian tindakan kelas terdapat tahapan siklus untuk
melihat hasil perkembangan siswa sesuai dengan judul yang diangkat peneliti,
tahap-tahap tersebut adalah: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4)
refleksi. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua siklus, yaitu siklus I
dan siklus II. Desain yang akan peneliti gunakaan seperti tergambar pada bagan di
bawah ini:
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Gambar 3.1 Spiral Penelitian Tindakan Kelas (Hopkins 1993 dalam
Arikunto 2006: 105)

Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan
Siklu
sI
Refleksi
Pelaksanaan
Perencanaan

Pengamatan
Siklu
s II
Refleksi

3.8.1 Siklus I
3.8.1.1 Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini peneliti menyusun rencana tindakan yang
dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mencoba membuat lagu.
Rencana kegiatan yang dilakukan terdiri atas: (1) mengajarkan teori dasar
bermusik (birama, not balok, nilai ketukan dan praktek dasar olah vokal) hingga
siswa paham dalam mengenal maupun membaca nilai ketukan pada kalimat lagu,
(2) membuat dan menyiapkan lembar observasi atau lembar pengamatan aktivitas
siswa, dan (4) mempersiapkan tugas untuk diberikan siswa.
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3.8.1.2 Tindakan
Tindakan adalah suatu tahapan dimana mulai dilakukannya praktek dari
perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti untuk memperoleh suatu
peningkatan, perbaikan atau perubahan sebagai pemecahan masalah. Tindakan
yang dilakukan peneliti adalah mengamati guru dalam proses belajar mengajar
dikelas dengan memberikan materi awal sebelum sampai pada materi membuat
lagu. Dengan cara seperti ini siswa menjadi tahu tahapan pembelajaran yang benar
yang diinginkan peneliti, sehingga siswa tidak salah langkah. Langkah-langkah
yang harus dilakukan adalah pendahuluan, proses pembelajaran dan penutup.
Proses pendahuluan diawali oleh guru yang mengkondisikan siswa untuk siap
dalam menerima materi. Guru memberikan penjelasan singkat perihal materi yang
disampaikan dikelas, selain itu juga guru memberikan gambaran kepada siswa
tentang tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. Pada proses pembelajaran,
guru menerangkan pelajaran tentang materi dasar teori musik terutama pada nilai
dan ketukan not, pengertian birama, selain itu juga perlu sedikit pengertian dasar
menggunakan pianika secara benar serta yang perlu ditekankan adalah pemberian
kemampuan dasar berolah vokal. Dengan memberikan pengertian secara detail
kepada siswa tentunya akan memudahkan siswa dalam mewujudkan tujuan
pembelajaran yakni berkreativitas membuat lagu. Kegiatan dilanjutkan dengan
peran aktif siswa yang mencoba membuat kalimat lagu sederhana dengan
menggunakan not angka dan tentunya dalam merangkai kalimat lagu. Siswa
diarahkan agar kreativitasnya muncul dan dituangkan dalam nada-nada yang
sederhana pada sebuah kalimat lagu. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
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untuk memperhatikan materi yang baru saja disampaikan dan peran guru dikelas
ini sebagai fasilitator yang lebih memberikan motivasi atau penguatan kepada
siswa sebelum pertemuan diakhiri.
3.8.1.3 Observasi
Observasi dilakukan bersamaan dengan tindakan yaitu ketika berada
dikelas. Peneliti mengikuti kegiatan ini dari mulai sampai berakhirnya
pembelajaran. Observasi berupa hasil pengamatan atau dampak dari tindakantindakan yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran berlangsung dikelas.
Sasaran observasi atau pengamatan meliputi keaktifan siswa dalam mendengarkan
penjelasan materi yang diberikan oleh guru dan peneliti, keaktifan siswa dalam
menuangkan kreativitas ketika mencoba membuat kalimat lagu. Aspek yang
dinilai adalah hasil pengamatan serta perilaku dan sikap siswa ketika mengikuti
pembelajaran dikelas, aspek yang diobservasi ialah: (1) Minat siswa ketika
mengikuti pembelajaran, (2) Tanggapan siswa ketika menerima materi teori musik
dan mempraktekkan olah vokal, (3) Tanggapan siswa ketika menuangkan
kreativitasnya dalam mencoba membuat lagu dan (4) Keberanian siswa dalam
mengungkapkan kesulitan pembelajaran yang diterima di kelas.
3.8.1.4 Refleksi
Refleksi adalah mengkaji atau mempertimbangkan hasil pada tahap
tindakan. Refleksi dilakukan oleh siswa dan guru pada ahir pembelajaran.
Kegiatan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pada proses pembelajaran
yang sudah dilakukan, juga untuk melihat apakah pembelajaran ini sudah sesuai
dengan harapan atau belum. Jika memang masih jauh dari harapan peneliti maka

43

akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan pada siklus selanjutnya agar hasil
yang diharapkan oleh peneliti dapat tercapai, dan hasil dari siklus I dijadikan
masukan untuk perbaikan yang ajar dilaksanakan pada siklus II.
Hasil penelitian pada siklus I ini sudah ada peningkatan dibanding pada
tahap pra siklus. Pada siklus I ini, jumlah siswa yang mempunyai kreativitas
rendah yang pada pra siklus berjumlah 12 anak, pada siklus I menjadi 4 anak.
Pada hasil belajar, siswa yang memiliki nilai rendah dengan rentang nilai 61-70
pada pra siklus sebanyak 33% meningkat menjadi 12% pada siklus I.

3.8.2 Siklus II
3.8.2.1 Perencanaan
Pada tahap perencanaan siklus II ini, tindakan yang dilakukan prosedurnya
sama saja pada siklus I, hanya pada siklus II ini diadakan langkah yang lebih lagi
sebagai upaya untuk memperbaiki hasil yang diinginkan peneliti. Pada siklus II ini
perencanaan yang dilakukan adalah: (1) merencanakan kembali materi-materi
teori musik (birama, not angka, nilai ketukan) hingga siswa benar-benar paham
dalam mengenal maupun menuliskan nilai ketukan, birama pada kalimat lagu, (2)
kembali membenahi teknik dan materi olah vokal, (3) membuat dan menyiapkan
lembar observasi atau lembar pengamatan aktivitas siswa, dan (4) mempersiapkan
tugas untuk diberikan kepada siswa.
3.8.2.2 Tindakan
Pada tahap tindakan siklus II, yang dilakukan peneliti tidak jauh berbeda
seperti pada tindakan siklus I. Pada tahap tindakan siklus II ini peneliti melakukan
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semua tindakan sebagaimana yang dilakukan pada siklus I, yaitu memberikan
materi teori musik lanjutan sehingga siswa benar-benar paham dan mengerti dan
dapat mempraktekkan tentang teori musik dan teknik berolah vokal sehingga
siswa mampu menuangkan kreativitasnya dalam mencoba membuat lagu
sederhana. Peneliti juga memberikan pelatihan per individu kepada siswa yang
masih mengalami kesulitan, dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan evaluasi.
3.8.2.3 Observasi
Observasi pada siklus II juga masih sama dengan observasi siklus I.
Pengamatan pada siklus II dilihat dari hasil tes dan perilaku siswa saat
berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Perilaku siswa ini meliputi
keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan materi dan pada saat proses
pembelajaran berlangsung. Kemajuan yang terjadi pada siklus I dan kelemahan
yang muncul pada siklus I akan menjasi sasaran observasi pada siklus II.
3.8.2.4 Refleksi
Refleksi pada siklus II digunakan untuk merefleksi hasil atau evaluasi belajar
siswa pada siklus I, yaitu untuk menentukan kemajuan-kemajuan yang telah
dicapai selama proses pembelajaran berlangsung juga untuk mencari kelemahan
atau kekurangan yang masih muncul pada pembelajaran didalam kelas. Pada
siklus II ini ternyata terjadi peningkatan seperti yang diinginkan peneliti, jumlah
siswa yang memiliki kreativitas rendah pada siklus I berjumlah 4 orang, pada
siklus II menjadi 2 orang. Pada hasil belajar, siswa yang memiliki nilai rendah
pada dengan rentang nilai 61-70 pada siklus I sebanyak 12% pada siklus II
menjadi 7%.
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3.9 Indikator Keberhasilan
Pada bagian ini perlu dikemukakan atau dirumuskan indikator sebagai tolak
ukur kerbehasilan penelitian yang dilakukan. Indikator keberhasilan merupakan
rumusan keberhasilan yang akan dijadikan acuan dalam menentukan sebuah
keberhasilan atau keefektifan dalam penelitian. Indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat prestasi belajar siswa terhadap materi ajar adalah ketuntasan
dalam belajar siswa, dinyatakan tuntas dalam belajarnya jika telah mencapai
tingkat penguasaan materi 70% ke atas.

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan
bahwa; (1) pembuatan lagu dapat meningkatkan pengetahuan musik siswa kelas
VII C, SMP 9 Semarang. Meningkatnya pengetahuan musik tersebut dibuktikan
dengan kemampuan siswa pada saat mengaplikasikan pengetahuan musik yang
didapat dari apa yang disampaikan oleh guru, kedalam tulisan berbentuk notasi
angka yang digabungkan menjadi sebuah lagu, dan (2) pembelajaran mencipta
lagu dapat meningkatkan kreativtas musik siswa kelas VII C, SMP 9 Semarang.
Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kreativitas dan hasil belajar siswa yang
sudah dijalani dari mulai awal penelitian. Bukti dari peningkatan ini adalah siswa
mulai dapat mengembangkan kemampuannya, tidak hanya sekedar memahami
tetapi juga dapat mengembangkan motif, lirik, dan melodi lagu sehingga hasilnya
lebih kreatif dan bervariatif. Hal lain juga terlihat pada angka peningkatan
krativitas, apabila diambil dari siswa yang mempunyai nilai kreativitas tinggi 37%
siswa pada tahap pra siklus, meningkat menjadi 43% pada siklus I, dan kembali
terjadi peningkatan menjadi 45% pada siklus II.
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5.2 Saran
Pembelajaran yang berkualitas dimulai dari penyusunan skenario
pembelajaran dan pemilihan media yang tepat agar siswa dapat mengikuti
pembelajaran dan menyerap informasi dengan baik. Berdasarkan hasil kesimpulan
di atas, maka disarankan :
(1) Kegiatan membuat lagu ternyata dapat meningkatkan pengetahuan bermusik
siswa, diharapkan metode membuat lagu ini dapat dikuasai oleh para
mahasiswa khususnya calon-calon guru seni musik, sehingga ketika terjun
langsung

di

lapangan

siswa

benar-benar

memahami

materi

yang

disampaiankan oleh guru.
(2) Metode membuat lagu ini juga dapat meningkatkan krativitas bermusik siswa.
Diharapakan pihak sekolah dapat mendukung penuh siswanya dalam berkarya
terutama

dalam

mengapresisasi

hasil

karya

siswa
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Lampiran 5

PEDOMAN OBSERVASI
1. Sasaran Observasi
1.1 Gambaran umum SMP 9 Semarang:
(1) Lokasi, letak dan kondisi lingkungan.
(2) Keadaan guru, karyawan, dan siswa-siswi.
(3) Bentuk denah dan kondisi lingkungan.
(4) Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seni musik dengan
membuat lagu sederhana.
1.2 Proses pembelajaran seni musik dengan membuat lagu sederhana:
(1) Materi
(2) Tujuan
(3) Metode
(4) Media Pembelajaran
(5) Evaluasi
(6) Interaksi antara siswa dan guru

2. Penilaian Unjuk Kerja
Adalah sebuah penilaian yang mencerminkan kegiatan, berupa indikator
yang diukur dari penampilan siswa. Setelah menentukan indikator kemudian
menentukan skala kriteria dengan batas minimal 70, sehingga siswa dianggap
mencapai batas minimal apabila mendapat nilai 70.
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3. Rentang Nilai dan Prosentase Peningkatannya
Untuk memperoleh perbandingan peningkatan pemahaman pada siklus
berikutnya digunakan rentang nilai, untuk menunjukan beberapa kategori antara
lain: (1) sangat baik, (2) baik, (3) cukup baik, dan (4) kurang baik, dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
No.

Rentang Nilai

Kategori

1

91-100

Sangat Baik

2

81-90

Baik

3

71-80

Cukup Baik

4

61-80

Kurang Baik

Jumlah Siswa

Prosentase

Instrumen selanjutnya adalah pedoman untuk mengukur kreativitas dan
hasil belajar siswa dalam pembelajaran membuat lagu sederhana dikelas:
Tabel 3.1 Instrumen Penilaian untuk Mengukur Kreativitas Siswa
No.

Nama
Siswa

Pemahaman Pemahaman Kreativitas Keindahan
Teori
Musik

Rata-rata:

Olah Vokal

Cipta
Nada

Lagu

Nilai
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Keterangan:
(1) Skor 4 untuk kategori sangat baik
(2) Skor 3 untuk kategori baik
(3) Skor 2 untuk kategori cukup baik
(4) Skor 1 untuk kategori kurang baik
Tabel 3.2 Instrumen Penilaian untuk Mengukur Hasil Belajar
No.

Nama Siswa

Indikator
Motif

Lirik

Rata-rata:

Keterangan:
(1) Kategori sangat baik dengan rentang nilai (91-100).
(2) Kategori baik (81-90).
(3) Kategori cukup baik (71-80).
(4) Kategori kurang baik (61-70).

Nilai
Melodi
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Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA

1. Guru Seni Musik SMP 9 Semarang
Daftar pertanyaan:
(1) Apakah pembelajaran seni musik di SMP 9 Semarang diminati oleh para
siswa?
(2) Ketika bapak menyampampaikan materi pelajaran seni musik di kelas,
apakah siswa menunjukan respon yang positif?
(3) Apakah bapak mengajarkan cara membuat lagu sederhana kepada siswa?
(4) Bagaimanakah cara bapak memancing kreativitas siswa dalam memunculkan
ide untuk membuat lagu sederhana?
(5) Bagaimanakah cara bapak memotivasi siswa agar memiliki rasa percaya diri
untuk memainkan hasil karya lagu sederhana yang di buat?
(6) Menurut bapak, apakah dengan membuat lagu sederhana dapat meningkatkan
kreativitas dan hasil belajar siswa?
2. Perwakilan tiga siswa di kelas VII C, diambil dari siswa yang mempunyai nilai
tinggi, nilai sedang, dan nilai rendah.
Daftar pertanyaan:
(1) Apakah kamu senang dengan pelajaran seni musik?
(2) Ketika guru menyampaiakan materi di kelas, apakah kamu dapat menerima
dengan baik?
(3) Apakah kamu di beri materi cara membuat lagu?
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(4) Bagaimana cara kamu memunculkan dan mengembangkan ide menjadi lagu
sederhana?
(5) Apakah kamu merasa kesulitan dalam materi ini?
(6) Bagaimana kamu meyakinkan dirimu bahwa lagu ciptaanmu layak untuk
ditampilkan di depan teman sekelasmu?
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Lampiran 7

PEDOMAN DOKUMENTASI

Sasaran dokumentasi dalam penelitian di SMP 9 Semarang:
1. Foto-foto dalam kegiatan pembelajaran.
Gambar-gambar penunjang penelitian.
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Lampiran 8

INSTRUMEN UNJUK KERJA
Instrumen unjuk kerja yang diberikan guru pada penelitian pra siklus :
(1) Guru memerintahkan siswa untuk berlatih membuat notasi angka sebanyak 2
bar dengan birama 4/4, (meneruskan apa yang sudah dicontohkan bapak guru
di papan tulis).
(2) Guru memerintahkan siswa meneruskan lirik yang sudah dibuat guru pada
notasi yang telah dibuat sebelumnya.

Instrumen unjuk kerja yang diberikan guru pada penelitian siklus I :
(1) Guru meminta siswa membuat lagu, berbentuk notasi balok secara mandiri
dengan birama 4/4 sebanyak 4 bar.
(2) Guru meminta siswa untuk membuat lirik pada lagu yang dibuat, sesuai
dengan tema yang dipilih siswa.

Instrumen unjuk kerja yang diberikan guru pada penelitian siklus II:
(1) Guru meminta siswa membuat lagu, berbentuk notasi balok secara mandiri
dengan birama 4/4 sebanyak 8 bar.
(2) Guru meminta siswa untuk membuat lirik pada lagu yang dibuat, sesuai
dengan tema yang dipilih siswa.
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Lampiran 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus I
Sekolah

: SMP 9 Semarang

Kelas

: VII (Tujuh)

Mata Pelajaran

: Seni Musik

Semester

: Genap

Standar Kompetensi

: 1. Mengapresiasi Karya Seni Musik

Kompetensi Dasar

: 1.1 Membuat Lagu

Alokasi Waktu

: 3x 40’ (satu kali pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran, siswa dapat:
- Membuat lagu
- Membuat lirik
- Menampilkan hasil karya membuat lagu di depan kelas
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (Discipline)
Tekun (Diligence)
Tanggung jawab (Responsibility)
Ketelitian (Carefulness)
Kerjasama (Cooperation)
Percaya diri (Confidence)
B. Materi Pembelajaran:
Membuat Lagu
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C. Model dan Pembelajaran
 Model Pendekata CTL dan Life Skill
 Ceramah, demonstrasi, diskusi, dan penugasan
D. Langkah-langkah Kegiatan:
Pertemuan pertama
a. Kegiatan Pendahuluan
- Berdoa
- Memeriksa kehadiran siswa
b. Kegiatan Inti
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
- Guru melatih teknik vokal dasar yang digunakan sebagai pemanasan
- Guru memberikan materi tentang teori musik dasar seperti: membuat
pola ritme, membuat melodi, dan membuat lirik
- Guru mengajarkan langkah-langkah membuat lagu
- Guru menyuarakan contoh lagu yang dibuat dengan teknik vokal yang
baik.
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
- Membuat melodi sebanyak 2 bar, kemudian siswa diperintah untuk
melanjutkan sampai bar ke 6 menurut kreativitas masing-masing siswa
- Memerintah siswa untuk member lirik pada lagu yang dibuat
- Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil karyanya berupa lagu untuk
ditampilakan di depan kelas secara berurutan
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
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- Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,
tulisan, maupun isyarat
- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta
didik melalui berbagai sumber
- Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan
- Memfasilitasi peserta didik utnuk memperoleh pengalaman yang
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan
menggunakan bahasa yang baku dan benar
 Membantu menyelesaikan masalah
 Member informasi untuk bereksplorasi lebih jauh
 Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum
aktif
C. Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
- Bersama-sama

dengan

peserta

didik

dan/atau

sendiri

membuat

rangkuman/simpulan pelajaran
- Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanaan secara konsisten dan terprogram
- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi,
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik
- Membuat kesimpulan tentang hasil karya dan kualitas penampilan per
individu
E. Alat/Sumber belajar
 Alat-alat musik
F. Buku “Seni Budaya’’Penilaian
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FORMAT PENILAIAN KREATIVITAS SISWA
N
o

Nam
a
Sisw
a

Jenis Kreativitas

Pemahama
n Teori
Musik

S
B

B

S

K

Ketarangan:

Pemaham
an
Membuat
Lagu

S
B

B

S

Kreativitas
Membuat

Keindahan
Lagu

Jml Ket
Sko Rera
r
ta
Akti
vitas

Lirik

K SB

B S K

SB

B

S

K

Keterangan Rerata:

Beserta Skor:
SB

: Sangat Baik (skor 4)

T: Tinggi (13-16)

B

: Baik (skor 3)

S: Sedang (9-12)

CB : Cukup Baik (skor 2)
KB : Kurang Baik (skor 1)

R: Rendah (4-8)
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FORMAT PENILAIAN TUGAS MANDIRI
No.

Nama Siswa

Indikator
Motif

Lirik

Nilai
Melodi

Keterangan:
Sangat baik

: 91-100

Baik

: 81-90

Cukup baik

: 71-80

Kurang Baik : 61-70

Semarang, 26 Juni 2015

Wali Kelas VII C

Theodorus Adyarto, S.Pd
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Lampiran 10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Siklus II
Sekolah

: SMP 9 Semarang

Kelas

: VII (Tujuh)

Mata Pelajaran

: Seni Musik

Semester

: Genap

Standar Kompetensi

: 1. Mengapresiasi Karya Seni Musik

Kompetensi Dasar

: 1.2 Membuat Lagu

Alokasi Waktu

: 3x 40’ (satu kali pertemuan)

G. Tujuan Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran, siswa dapat:
- Membuat lagu
- Membuat lirik
- Menampilkan hasil karya membuat lagu di depan kelas
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (Discipline)
Tekun (Diligence)
Tanggung jawab (Responsibility)
Ketelitian (Carefulness)
Kerjasama (Cooperation)
Percaya diri (Confidence)
H. Materi Pembelajaran:
Membuat Lagu
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I. Model dan Pembelajaran
 Model Pendekatan CTL dan Life Skill
 Metode: Diskusi dan Tanya Jawab
J. Langkah-langkah Kegiatan:
Pertemuan pertama
c. Kegiatan Pendahuluan
- Berdoa
- Memeriksa kehadiran siswa
d. Kegiatan Inti
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
- Guru melatih teknik vokal dasar yang digunakan sebagai pemanasan
- Guru memberikan materi tentang teori musik dasar seperti: membuat
pola ritme, membuat melodi, dan membuat lirik
- Guru mengajarkan langkah-langkah membuat lagu
- Guru menyuarakan contoh lagu yang dibuat dengan teknik vokal yang
baik.
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
- Membuat melodi sebanyak 2 bar, kemudian siswa diperintah untuk
melanjutkan sampai bar ke 6 menurut kreativitas masing-masing siswa
- Memerintah siswa untuk member lirik pada lagu yang dibuat
- Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil karyanya berupa lagu untuk
ditampilakan di depan kelas secara berurutan
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
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- Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,
tulisan, maupun isyarat
- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta
didik melalui berbagai sumber
- Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan
- Memfasilitasi peserta didik utnuk memperoleh pengalaman yang
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan
menggunakan bahasa yang baku dan benar
 Membantu menyelesaikan masalah
 Member informasi untuk bereksplorasi lebih jauh
 Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum
aktif
C. Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
- Bersama-sama

dengan

peserta

didik

dan/atau

sendiri

membuat

rangkuman/simpulan pelajaran
- Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanaan secara konsisten dan terprogram
- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi,
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik
- Membuat kesimpulan tentang hasil karya dan kualitas penampilan per
individu
K. Alat/Sumber belajar
 Alat-alat musik
 Buku “Seni Budaya’’
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 Penilaian
FORMAT PENILAIAN KREATIVITAS SISWA
N Na
o ma
Sis
wa

Jenis Kreativitas

Pemahama
n Teori
Musik

Pemahama
n Membuat
Lagu

Jml
Sko
r

Kreativitas
Membuat

Keindahan
Lagu

Lirik

S
B

B

S

K

S
B

Ketarangan:

B

S

K

S
B

B

S

K

S
B

B

S

K

Keterangan Rerata:

Beserta Skor:
SB

: Sangat Baik (skor 4)

T: Tinggi (13-16)

B

: Baik (skor 3)

S: Sedang (9-12)

CB : Cukup Baik (skor 2)
KB : Kurang Baik (skor 1)

R: Rendah (4-8)

Ket
Rerat
a
Akti
vitas
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FORMAT PENILAIAN TUGAS MANDIRI
No.

Nama Siswa

Indikator
Motif

Lirik

Nilai
Melodi

Keterangan:
Sangat baik

: 91-100

Baik

: 81-90

Cukup baik

: 71-80

Kurang Baik : 61-70

Semarang, 26 Juni 2015

Wali Kelas VII C

Theodorus Adyarto, S.Pd
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Lampiran 11

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII C SMP 9 SEMARANG
1. Aan Setiawan Putra Aji
2. Abbas Muhammad
3. Adiyaksa Faizal S
4. Aida Nur Khasanah
5. Aliana Safitri
6. Amar Maulana B
7. Annisa Desi Kurniasih
8. Annisa Khaiza W
9. Berinka Kayla S
10. Brinesia Sriwedari
11. Brian Maulana T
12. Chika Anandya Purnama
13. Choerul Adam
14. Dian Wahyuningsih
15. Dewi Wulandari
16. Destiana Wulaningrum
17. Eka Nistiana Sofie
18. Ferina Dwi Putri
19. Ghea Faturokhmah
20. Ghani Kurniawan Aji
21. Hani Rachma S
22. Istiana Fadillah
23. Kiki Naufal L
24. Keysha Nurmala
25. Lina Wardaning Mulid
26. Muhammad Ghofur Abram
27. Naina Dewi Rosmalina
28. Ozan Setiawan
29. Patra Maulida Dewi
30. Priska Waulandari
31. Praja Setiyoko Ma’ruf
32. Prayogi Darmawan Putra
33. Zakaria Abdul Muif

Semarang, 26 Juni 2015
Wali Kelas VII C

Theo Adiyarto, S. Pd

Lampiran 12
SKOR KREATIVITAS SISWA PRA SIKLUS
N
o.

Nama siswa

Aspek yang dinilai
Pemahaman Teori
Musik
SB B CB KB

Pemahaman Membuat
Lagu
SB
B CB
KB

3

3

3

3

3

1

Aan S

2

Abbas M

3

Adiyaksa F

3

2

4

Aida Nur K

3

2

5

Aliana Safitri

6

Amar M

7

Annisa Dewi

8

Annisa K

9

Berinka K

4

4

4

11 Brian M

2

S

13

T

2

10

S

2

9

S

14

T

4

R

10

S

7

R

14

T

5

R

9

S

13

T

1
2

2

1

3
1

3

10

1

2

2

CB KB

3

2

4
2

4

2

3
2

B

3

1

3

SB

1

3

1

Keindahan Lagu

3

4

10 Brinesia S

12 Chika A

Kreativitas Membuat
Lagu
SB B CB KB

3
1

1

3
3

2
3

Jml Ket
Skor

13 Choerul A

4

4
1

14 Dian W
15 Dewi W

4

4

1
4
2

4

4

4

18 Ferina D

4

4

4

2

22 Istiana F

3

23 Kiki Naufal

3

25 Lina W

4

26 Muhammad

4

27 Naina D

2

2

2

S

15

T

14

T

6

R

10

S

6

R

1
2
1

11

S

3

2

10

S

6

R

2

11

S

2

14

T

2
4

1
2

9

2

2

29 Patra M

2

1

4

2

T

3

2
3

28 Ozan S

14

1

3

3

2

1

2

2

24 Keysha N

R

2

3
2

21 Hani R

4

3

2

3

20 Ghani K

T

1

2

17 Eka I

19 Ghea F

15

1
4

3

16 Destiana W

3

2

1

1

1

7

R

1

1

5

R

8

R

2

30 Priska W

3

31 Praja S

3

32 Prayogi

4
3

4

33 Zakaria
Keterangan Jenis Kreativitas:
SB
: Sangat Baik
B
: Baik
CB
: Cukup Baik
KB
: Kurang Baik

3
1

4
1

2

4

1
3

1

1
Keterangan Rerata Kreativitas:
T
: Tinggi (13-16)
S
: Sedang (9-12)
R
: Rendah (4-8)

Semarang, 26 Juni 2015
Peneliti

Shelma Faizuna Anjani

1

12

S

8

R

15

T

4

R

Lampiran 13
SKOR KREATIVITAS SISWA SIKLUS I
N
o.

Nama siswa

Aspek yang dinilai
Pemahaman Teori
Musik
SB B CB KB

Pemahaman
Kreativitas Membuat
Membuat Lagu
Lagu
SB B CB KB SB B CB KB

1

Aan S

4

4

2

Abbas M

4

4

3

Adiyaksa F

4

Aida Nur K

4

5

Aliana Safitri

4

6

Amar M

7

Annisa Dewi

8

Annisa K

9

Berinka K

3

3

4

15

T

2

11

S

2

10

S

14

T

6

R

1

1

2

2

11

S

3

2

2

10

S

15

T

6

R

9

S

15

T

4

4
2

11 Brian M

2

2
4

T

KB

3

2

4

13

CB

3

2

10 Brinesia S

12 Chika A

2
3

2

3

B

3

2

4

SB

2

4

4

Ket

Keindahan Lagu

3

3

Jml
Skor

3
1

1

3
4

2
3

13 Choerul A

4

4

3

14 Dian W
15 Dewi W

4
2

4

4
3

Destiana W

3
2

2

4

4

3

2

2

15

T

9

S

16

T

10

S

16
17 Eka I

4

4

4

3

15

T

18 Ferina D

4

4

4

3

15

T

6

S

13

T

9

S

2

19 Ghea F

2

1

20 Ghani K

3

21 Hani R

3

3

22 Istiana F

3

3

3

2

11

T

23 Kiki Naufal

3

3

3

2

11

S

24 Keysha N

3

3

2

9

S

3

2

11

S

15

T

10

S

7

R

10

S

25 Lina W

4

26 Muhammad

4

27 Naina D

3

3

4
3

2
3

3
2

4

28 Ozan S
29 Patra M

4

1

3

1
2
3

2
2

1

2

2
2

1
2

30 Priska W

4
3

31 Praja S
32 Prayogi

4
3

4

33 Zakaria

Keterangan Jenis Kreativitas:
SB
: Sangat Baik
B
: Baik
CB
: Cukup Baik
KB
: Kurang Baik

3
2

4
2

3
2

4
1

4
1

1

Keterangan Rerata Kreativitas:
T
: Tinggi (13-16)
S
: Sedang (9-12)
R
: Rendah (4-8)

Semarang, 26 Juni 2015
Peneliti

Shelma Faizuna Anjani
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Lampiran 14
SKOR KREATIVITAS SISWA SIKLUS II
N
o.

Nama siswa

Aspek yang dinilai
Pemahaman Teori
Musik
SB B CB KB

Pemahaman
Membuat Lagu
SB B CB KB

Kreativitas
Membuat Lagu
SB B CB KB

1

Aan S

4

4

4

2

Abbas M

4

4

4

3

Adiyaksa F

4

Aida Nur K

4

5

Aliana Safitri

4

6

Amar M

4

7

Annisa Dewi

4

8

Annisa K

9

Berinka K

3

12 Chika A

3
4

3
3

2

4

2
4

1

4

4

3

Ket

15

T

16

T

12

S

12

S

16

T

10

S

15

T

12

S

15

T

KB

2

2

3

3

CB

3

4

4

2

4

3

4

10 Brinesia S
11 Brian M

3

4

4

B

4

3

3

SB

3

3

4

Keindahan Lagu

Jml
Skor

3

2

10

S

3

2

10

S

16

T

4

13 Choerul A

4

4

3

14 Dian W
15 Dewi W

4
2

4

4
3

16 Destiana W

3
4

3

3

15

T

3

11

S

16

T

11

S

4
3

2

17 Eka I

4

4

4

4

16

T

18 Ferina D

4

4

4

4

16

T

6

S

15

T

11

S

2

19 Ghea F
20 Ghani K

4

2

1

4

3

1
4

21 Hani R

3

3

22 Istiana F

3

3

3

2

11

T

3

3

2

12

S

3

3

2

11

S

3

3

2

12

S

16

T

2

11

S

2

8

R

2

11

S

23 Kiki Naufal

4
3

24 Keysha N
25 Lina W

4

26 Muhammad

4

27 Naina D

4
3

4
3

2

28 Ozan S
29 Patra M

2

3

4
3

2
3

3

2
3

30 Priska W

4
3

31 Praja S
32 Prayogi

4
3

4

33 Zakaria

Keterangan Jenis Kreativitas:
SB
: Sangat Baik
B
: Baik
CB
: Cukup Baik
KB
: Kurang Baik

4
3

4
2

3
2

4
2

4
2

1

Keterangan Rerata Kreativitas:
T
: Tinggi (13-16)
S
: Sedang (9-12)
R
: Rendah (4-8)

Semarang, 26 Juni 2015
Peneliti

Shelma Faizuna Anjani

15

T

11

S

16

T

7

R
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HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII C TIAP SIKLUS
Nama Siswa
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Aan S
Abbas M
Adiyaksa F
Aida Nur K
Aliana Safitri
Amar M
Annisa Dewi
Annisa K
Berinka K
Brinesia S
Brian M
Chika A
Choerul A
Dian W
Dewi W
Destiana W
Eka I
Ferina D

Motif
Pra
I

Aspek yang dinilai
Lirik
Melodi
II Pra I
II Pra
I
II

Pra

I

II

75
80
71
70
80
70
70
70
80
70
73
83
83
70
83
72
83
84

79
85
75
84
85
74
74
75
86
74
75
86
87
75
87
77
88
86

75
80
71
70
80
70
70
70
80
70
73
83
83
70
83
72
83
84

80
84
74
75
84
68
74
74
86
70
76
86
86
74
86
75
85
87

83
86
80
82
86
74
76
76
88
74
77
87
88
76
88
77
88
88

78
82
72
72
83
70
71
74
84
70
74
86
84
73
85
74
84
86

75
80
71
70
80
70
70
70
80
70
73
83
83
70
83
72
83
84

83
84
75
75
83
64
74
75
86
70
76
87
88
74
86
75
86
87

87
88
87
85
86
75
77
76
89
75
78
89
89
76
88
76
89
88

75
80
71
70
80
70
70
70
80
70
73
83
83
70
83
72
83
84

79
85
76
77
86
70
76
74
88
70
78
85
87
76
87
75
86
89

82
86
77
78
87
73
77
76
89
72
79
86
89
77
88
77
87
89

Rerata

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ghea F
Ghani K
Hani R
Istiana F
Kiki Naufal
Keysha N
Lina W
Muhammad
Naina D
Ozan S
Patra M
Priska W
Praja S
Prayogi
Zakaria

70
72
70
72
72
70
72
84
70
70
70
72
70
83
70

75
84
83
73
74
73
74
86
75
70
74
74
73
84
70

76
86
85
75
77
76
84
87
77
70
76
84
83
83
70

70
72
70
72
72
70
72
84
70
70
70
72
70
83
70

75
86
84
75
75
74
75
86
76
70
75
76
75
85
70

79
88
87
77
79
78
87
88
78
70
79
81
77
87
70

70
72
70
72
72
70
72
84
70
70
70
72
70
83
70

79
79
78
76
77
78
77
86
78
70
78
71
79
89
70

79
79
79
79
78
79
78
87
79
70
79
75
79
89
70

70
72
70
72
72
70
72
84
70
70
70
72
70
83
70

76
83
82
75
75
75
75
86
76
70
76
74
76
86
70

78
84
84
77
78
78
83
87
78
70
78
80
80
86
70

Semarang. 26 Juni 2015
Peneliti

Shelma Faizuna Anjani
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU SENI MUSIK
SMP 9 SEMARANG

Nama

: Theodorus Adyarto, S. Pd

Alamat

: Jalan Nilam 1 nomor 34, Kelurahan. Sambiroto, Kecamatan.
Kedung Mundu. Semarang.

Tanggal

: 20 April 2015

Waktu

: Pukul 10.00-10.10

Tempat

: Ruang guru SMP 9 Semarang

Hasil wawancara selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pertanyaan: Apakah pembelajaran seni musik di SMP 9 Semarang diminati oleh
para siswa?
Jawaban: Saya senang sekali, karena mata pelajaran seni musik mendapat
perhatian lebih dari anak-anak SMP 9 Semarang.
Pertanyaan: Ketika bapak menyampampaikan materi pelajaran seni musik di
kelas, apakah siswa menunjukan respon yang positif?
Jawaban: Iya, saya berusaha memberi penguatan kepada anak-anak sebelum saya
masuk pada materi, sehingga ketika saya masuk pada materi anak-anak
sudah siap dan sigap dalam menyimak pelajaran yang saya berikan.
Pertanyaan: Apakah bapak mengajarkan cara membuat lagu sederhana kepada
siswa?

Jawaban: Sebenarnya itu pengembangan dari kurikulum kelas VII, ketika siswa
mulai paham dalam menerima materi dasar teori musik saya
mencoba memancing kreativitas siswa untuk membuat karya berupa
lagu dan ternyata siswa dapat membuat lagu sederhana.
Pertanyaan: Bagaimanakah cara bapak memancing kreativitas siswa dalam
memunculkan ide untuk membuat lagu sederhana?
Jawaban: Saya berusaha memberikan penguatan materi kepada siswa. Dari segi
teori musik saya harus yakinkan siswa untuk paham dan
meyakinkan siswa agar mempunyai rasa percaya diri untuk
berusaha

menggabungkan

nada-nada

untuk

membuat

lagu

sederhana.
Pertanyaan: Bagaimanakah cara bapak memotivasi siswa agar memiliki rasa
percaya diri untuk memainkan hasil karya lagu sederhana yang di
buat?
Jawaban: Diawali dengan mengepresiasi, saya sangat menjunjung tinggi
apresiasi. Dengan memberi penghargaan pada karya siswa maka
mereka akan merasa senang karna hasil karyanya dihargai, secara
tidak langsung itu akan memacu siswa untuk lebih kreatif dalam
membuat karya-karya selanjutnya yang lebih baik lagi.
Pertanyaan: Menurut bapak, apakah dengan membuat lagu sederhana dapat
meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa?

Jawaban: Menurut saya iya, dengan membuat lagu sederhana siswa akan paham
bagaimana caranya menggabungkan nada-nada yang bervariasi juga
pada saat membuat lirik, tentunya siswa akan bermain pada imajinasi
membuat lirik. Guru hanya membantu mengarahkan jalan pikiran siswa
agar tidak keluar dari jalur tema lagu yang sudah berikan. Dengan
mengapresiasi lagu yang sudah dibuat siswa itu akan memberikan rasa
senang dan bangga pada diri siswa, sehingga akan muncul rasa ingin
terus berkarya yang lebih baik lagi. Hal inilah yang mendasari siswa
untuk terus belajar, sehingga secara langsung kreativitas siswa akan
terus berkembang yang tentunya berbanding lurus juga dengan hasil
belajar.

Semarang, 6 Mei 2015
Guru Seni Musik

Peneliti

Theodorus Adyarto, S. Pd

Shelma Faizuna Anjani
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA NILAI TINGGI

Nama

: Muhammad Ghofur Abram

Alamat

: Jalan Fatmawati, Pedurungan, Semarang

Tanggal

: 24 April 2015

Waktu

: 09.00-09.15

Tempat

: Ruang kelas VII C SMP 9 Semarang

Hasil wawancara selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pertanyaan: Apakah kamu senang dengan pelajaran seni musik?
Jawaban: Iya sangat senang.
Pertanyaan: Ketika guru menyampaiakan materi di kelas, apakah kamu dapat
menerima dengan baik?
Jawaban: Iya saya bisa menerima pelajaran seni musik dari bapak guru.
Pertanyaan: Apakah kamu di beri materi cara membuat lagu?
Jawaban: Iya
Pertanyaan: Bagaimana cara kamu memunculkan dan mengembangkan ide
menjadi lagu sederhana?
Jawaban: Langkah paling mudah itu menentukan tema dahulu. Saya biasanya
menentukan tema lagu yang akan dibuat, misalnya saya ingin membuat
lagu anak-anak, saya memilih tema kelinciku. Dari kelinciku, saya
dapat membayangkan lagu tersebut merupakan lagu sederhana dengan

suasana yang riang. Ide awal ini untuk membuat lirik, untuk melodinya
saya mencari nada nada dengan bantuan pianika. Nada sudah ditemukan
baru saya buat pola iramanya.
Pertanyaan: Apakah kamu merasa kesulitan dalam materi ini?
Jawaban: Tidak, kebetulan saya dirumah mengikuti les privat keyboard jadi saya
sudah paham sebelumnya.
Pertanyaan: Bagaimana kamu meyakinkan dirimu bahwa lagu ciptaanmu layak
untuk ditampilkan di depan teman sekelasmu?
Jawaban: Bapak guru selalu mengajarkan kepada para siswanya untuk selalu
mengahargai hasil karya orang lain, biarpun itu bagus ataupun jelek
kami sudah terbiasa dari awal pertemuan selalu menghargai orang lain,
apalagi menghargai hasil karya orang lain. Jadi, saya cukup
mempunyai rasa percaya diri untuk menampilkan lagu buatan saya di
depan kelas.

Semarang, 6 Mei 2015
Siswa

Peneliti

Muhammad Ghofur Abram

Shelma Faizuna Anjani
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA NILAI SEDANG

Nama

: Aida Nur Khasanah

Alamat

: Jalan Elang Raya, Kedung Mundu, Semarang

Tanggal

: 24 april 2015

Waktu

: 09.00-09.15

Tempat

: Ruang kelas VII C SMP 9 Semarang

Hasil wawancara selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pertanyaan: Apakah kamu senang dengan pelajaran seni musik?
Jawaban: Iya saya senang dengan pelajaran seni musik.
Pertanyaan: Ketika guru menyampaiakan materi di kelas, apakah kamu dapat
menerima dengan baik?
Jawaban: Saya dapat menerima pelajaran seni musik dengan baik.
Pertanyaan: Apakah kamu diberi materi cara membuat lagu?
Jawaban: Iya, saya diajarkan untuk membuat lagu.
Pertanyaan: Bagaimana cara kamu memunculkan dan mengembangkan ide
menjadi lagu sederhana?
Jawaban: Cara saya membuat lagu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bapak
guru. Yang penting saya sudah benar-benar paham akan teori musik
yang dasar dan dapat menyuarakan dengan teknik vokal, sehingga nanti
saya akan bangga akan lagu hasil ciptaan saya.

Pertanyaan: Apakah kamu merasa kesulitan dalam materi ini?
Jawaban: Terkadang saya merasa bingung untuk membuat lagu, jalan keluarnya
saya biasanya bertanya kepada bapak guru dan pak guru langsung
membantu saya.
Pertanyaan: Bagaimana kamu meyakinkan dirimu bahwa lagu ciptaanmu layak
untuk ditampilkan di depan teman sekelasmu?
Jawaban: Apabila saya tidak percaya diri, pak guru selalu mendukung saya dan
teman-teman juga menyemangati saya. Jadi saya tidak malu untuk maju
ke depan.

Semarang, 6 Mei 2015
Siswa

Peneliti

Aida Nur Khasanah

Shelma Faizuna Anjani
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA NILAI RENDAH

Nama

: Zakaria Abdul Muif

Alamat

: Perum Bukit Cendana, Sambiroto, Kedung Mundu, Semarang.

Tanggal

: 24 April 2015

Waktu

: 09.00-09.15

Tempat

: Ruang Kelas VII C SMP 9 Semarang

Hasil wawancara selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pertanyaan: Apakah kamu senang dengan pelajaran seni musik?
Jawaban: Iya sebenarnya tidak begitu.
Pertanyaan: Ketika guru menyampaikan materi di kelas, apakah kamu dapat
menerima dengan baik?
Jawaban: Saya dapat menerima dengan baik.
Pertanyaan: Apakah kamu diberi materi cara membuat lagu?
Jawaban: Iya, saya diberi materi cara membuat lagu.
Pertanyaan: Bagaimana cara kamu memunculkan dan mengembangkan ide
menjadi lagu sederhana ?
Jawaban: Cara saya memunculkan ide biasanya saya minta bantuan pak guru
untuk mengajari saya membuat pola irama lagu, apabila sudah dibuat
pola iramanya saya bisa melanjutkan sendiri dalam membuat lagu. Dari

pola irama yang dibuat saya ganti dengan not-not yang saya cari dengan
alat musik pianika yang saya bawa.

Pertanyaan: Apakah kamu merasa kesulitan dalam materi ini?
Jawaban: Saya merasa kesulitan pada tahap awal membuat lagu saja, setelah itu
saya merasa paham.
Pertanyaan: Bagaimana kamu meyakinkan dirimu bahwa lagu ciptaanmu layak
untuk ditampilakan di depan teman sekelasmu?
Jawaban: Saya biasanya menanyakan pada teman-teman saya dulu tentang hasil
yang saya buat, kalau kata teman saya sudah benar saya percaya diri
untuk menampilakan lagu di depan kelas.

Semarang, 6 Mei 2015
Siswa

Zakaria Abdul Muif

Peneliti

Shelma Faizuna Anjani
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HASIL DOKUMENTASI

Kelas VII C Sedang Menerima Pelajaran yang Diberikan Bapak Guru
(Foto Shelma FA, November 2014)

Kelas VII C Sedang Berdiri dengan Sigap Mendengarkan Materi dari Guru
(Foto Shelma FA, November 2014)

Contoh Birama yang Dibuat oleh Guru Untuk Memancing Kreativitas Siswa
dalam Membuat Lagu Sederhana
(Foto Shelma FA, November 2014)

Ekspresi Bahagia Siswa-Siswi Kelas VII C Setelah Berhasil Membuat
Lagu Sederhana
(Foto Shelma FA, November 2014)
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