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ABSTRAK 

Frisca Rindhy Fuana, 2015. “Meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal 

siswa kelas X dengan menggunakan media iringan MIDI di SMA Negeri 1 Kroya 

Kabupaten Cilacap”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 Drs. 

Slamet Haryono, M. Sn dan  pembimbing 2 Abdul Rachman, S. Pd, M. Pd. 

 

Kata kunci : Motivasi, Hasil, Vokal, Belajar, MIDI  

 

Pembelajaran vokal di dalam mata pelajaran seni musik merupakan salah 

satu aspek penting yang harus dicapai untuk membentuk bakat yang dimiliki oleh 

siswa. Namun dalam membentuk bakat tersebut tentunya terlebih dahulu 

diperlukan minat anak dalam bernyanyi. Kurangnya media pembelajaran vokal di 

dalam proses belajar seni musik menimbulkan motivasi dan hasil belajar siswa 

rendah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah 

penggunaan media iringan MIDI dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

vokal siswa di kelas X-1 SMA Negeri 1 Kroya. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas, yang 

dilakukan dengan pendekatan kulitatif dan kuantitatif. Penelitian Tindakan Kelas 

ini dilakukan melalui 2 siklus dengan 4 tahapan pada masing-masing siklusnya, 

yaitu : perencanaan (plan), pelaksanaan dan pengamatan (action&observe), dan 

refleksi (reflect). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan unjuk kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

menggunakan media iringan MIDI pada pembelajaran vokal dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar vokal siswa pada kelas X-1 SMA Negeri 1 Kroya tahun 

ajaran 2014/2015. Terbukti dari 40% dari 34 siswa pada kegiatan pra siklus 

mendapatkan hasil belajar vokal cukup baik, pada siklus I meningkat menjadi 

50% dan mengalami peningkatan yaitu  90% dari 34 siswa pada siklus II yang 

telah mendapatkan kualifikasi nilai baik. Peningkatan dari kegiatan pra siklus 

40% menjadi 90% pada  siklus II pada standar presentase 70%  yaitu kualifikasi 

baik pada kegiatan akhir siklus II, serta dari 6 butir penilaian motivasi yang 

ditentukan oleh peneliti dapat tercapai dalam meningkatkan motivasi belajar vokal 

pada siswa kelas X-1 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode media iringan 

midi, KKM yang telah ditentukan telah tercapai. Untuk itu guru seni musik 

khususnya dalam pembelajaran bernyanyi, sebaiknya menggunakan media iringan 

midi untuk memudahkan penyampaian materi dan praktek bernyanyi pada saat 

pembelajaran berlangsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata pelajaran pendidikan seni memiliki fungsi dan tujuan menumbuhkan 

sikap toleransi, demokrasi, beradab, serta mampu hidup rukun dalam masyarakat 

yang majemuk, mengembangkan kemampuan imajinatif intelektual, ekspresi 

melalui seni, mengembangkan kepekaan rasa, ketrampilan, serta mampu 

menerapkan teknologi, dalam berkreasi seni dan dalam memamerkan dan 

mempergelarkan karya seni, pendidikan seni di sekolah umum pada dasarnya 

diarahkan untuk menumbuhkan rasa estetik dan artistik sehingga terbentuk sikap 

kritis, apresiasif dan kreatif pada diri siswa secara menyeluruh. 

Pada umumnya siswa SMA berusia 15-17 tahun, menurut sebagian besar 

ahli psikologi, anak pada usia tersebut  termasuk dalam periode transisi. Secara 

didaktis, menurut J.J Rousseau (Ahmad. 1991), usia tersebut termasuk dalam 

masa perkembangan pikiran sehingga mulai menerima norma-norma agama dan 

estetika. Whitterington (1999) pembelajaran di sekolah harus memberikan 

pengalaman luas dan beraneka ragam. Anak harus diberi kebebasan untuk 

melakukan penyelidikan di bidang seni. 

Sistim pendidikan Nasional telah memberlakukan tentang Standar 

Nasional Pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 
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tahun 2005 yang mencakup delapan standar minimal pendidikan yang harus 

dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan di Indonesia. Standar Pendidikan yang 

memuat hal media pembelajaran adalah standar proses dan standar sarana dan 

prasarana. 

Dalam  standar proses Bab IV ayat (1) tersurat: “Proses pembelajaran pada 

Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. Pasal ini menyiratkan bahwa 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar guru harus mampu melaksanakannya 

agar menarik dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas serta 

meningkatkan hasil belajar siswa (Kurikulum Dep.Dik.Nas 2004). 

Mengacu pada makna dan tujuan pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan untuk sekolah lanjutan dan sekolah menengah memiliki dua makna 

yaitu multilingual  dan multidimensional. Makna multilingual bermakana 

pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai 

cara dan media seperti bahasa, rupa, gerak, bunyi, peran dan berbagai kompetensi 

meliputi konsep (pengetahuan pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi dan kreasi 

dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestika, dan 

etika. Jadi makna ekspresi yang dituntut dalam kurikulum adalah melatih siswa 

agar menjadi terampil dalam mengungkapkan dirinya secara kreatif melalui 

berbagai media. 
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Pada era globalisasi dengan media komputerisasi telah berkembang 

dengan pesat sehingga menuntut dunia pendidikan untuk mengikuti 

perkembangannya. Begitu juga dengan seni musik yang tidak luput dari dampak 

kemajuan teknologi yang terus berkembang, sehingga banyak hasil karya seni 

musik yang dalam penciptaannya menggunakan media komputer, misalnya 

melalui media MIDI Controller, software encore, Guitar Pro dan sebagainya. 

Membuat sebuah musik tentunya tidak dapat lepas dari alat musik. Namun 

pada perkembangannya membuat musik dapat dilakukan tanpa bantuan alat musik 

yang hanya membutuhkan teknologi komputer berupa software. Salah satu 

contohnya adalah MIDI, yang merupakan iringan musik yang membantu dalam 

kegiatan bernyanyi. MIDI menurut sudut pandang pemusik adalah penghubung 

yang memungkinkan alat musik elektronik, komputer dan peralatan lainnya untuk 

berkorelasi dengan pihak lainnya dalam kegiatan bermusik. Sehingga 

pembelajaran vokalpun tidak luput dari perkembangan MIDI tersebut. MIDI atau 

Musical Instrumen Digital Interface adalah sebuah standar hardware atau 

software Internasional untuk tujuan saling bertukar data seperti kode musik atau 

instrumen musik elektrik, pengendali, komputer dan peranti sejenis untuk 

berkomunikasi dan tidak hanya untuk instrumen tapi MIDI juga membantu dalam 

bernyanyi untuk lebih memudahkan dalam bernyanyi. Roos (2009) memberikan 

pendapat bahwa MIDI bukanlah sebuah musik, tidak berisi suara aktual/nyata, dan 

bukanlah format file digital, seperti MP3.Dari sudut pandang pemusik, MIDI 

adalah penghubung yang memungkinkan alat musik elektronik, komputer, dan 
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peralatan lainnya untuk berkomunikasi, mengontrol, mensinkronisasi satu lain 

dengan waktu yang aktual. 

Pembelajaran vokal di dalam mata pelajaran seni musik merupakan salah 

satu aspek penting yang harus dicapai untuk membentuk bakat yang dimiliki oleh 

siswa. Selain untuk membentuk bakat, menurut Ali (dalam Cak Ugik, 2011) 

menegaskan bahwa tujuan bernyanyi adalah untuk memupuk perasaan irama dan 

perasaan estetis, memperkaya perbendaharaan bahasa dan daya ingat, dan 

bernyanyi memberikan kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan bagi anak, 

sehingga dapat mendorong anak untuk lebih giat dalam belajar. 

 Namun dalam membentuk bakat tersebut tentunya terlebih dahulu 

diperlukan minat anak dalam bernyanyi. Dalam hal ini peran guru sangatlah 

penting. Guru dituntut untuk dapat berkreasi dalam memilih metode yang tepat 

dan menarik dalam kegiatan bernyanyi agar anak juga dapat bernyanyi dengan 

baik, dan benar. Lalu akhirnya manfaat-manfaat bernyanyi seperti apa yang telah 

diuraikan diatas dapat tercapai. Dalam hal ini guru juga harus pandai dalam 

memilih media yang dapat digunakan untuk menyajikan model pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Menurut Joy Dowling (dalam Cak Ugik, 2011) pengaruh-pengaruh positif 

pada macam-macam pembelajaran sangat berkaitan dengan dua bentuk proses 

mental, yakni; memori deklaratif dan memori prosedural. Melalui musik, kedua 

proses tersebut dapat digabungkan. Artinya, musik dianggap mampu 

menggabungkan kekuatan pikiran (deklaratif) dan keterampilan atau gerakan 
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tubuh (prosedural). Itu sebabnya bernyanyi dengan diiringi MIDI dengan beragam 

musik didalamnya diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

SMA Negeri 1 Kroya merupakan salah satu  sekolah menengah negeri 

yang ada di kabupaten Cilacap, memiliki sekolah menengah pada umumnya yakni 

program IPA dan IPS. SMA Negeri 1 Kroya memiliki visi ”menjadi siswa yang 

berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa” dan “menjadi siswa yang paling berprestasi dalam bidang akademik dan 

nonakademik.” Ini mengharapkan siswanya dapat belajar dengan kreatif dan 

mandiri dalam kegiatan belajarnya untuk menumbuhkan kecerdasan jamak 

(multiple intelligent). 

Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan dilaksanakan, menunjukan 

bahwa kemampuan dan minat bernyanyi siswa SMA Negeri 1 Kroya belum 

optimal. Karena apresiasi siswa kurang dalam mengikuti mata pelajaran seni 

musik khususnya bernyanyi, maka dari itu peneliti menggunakan media iringan 

midi untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar vokal. Motivasi 

belajar siswa kelas dinyatakaan sudah meningkat jika kategori perilaku positif 

yaitu: (1) siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang manfaat dan cara 

penggunaan midi, (2) selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru mata 

pelajaran seni musik, (3) siswa mengikuti cara bernyanyi dengan benar (interaksi 

dengan guru), (4) siswa aktif saat belajar vokal dengan menggunakan media 

iringan midi, (5) siswa mampu bernyanyi dengan menggunakan media iringan 
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midi, (6) siswa sering bertanya jika tidak mengerti tentang cara bernyanyi dengan 

menggunakan media iringan midi. 

Dikatakan belum optimal karena siswa di SMA Negeri 1 Kroya memberikan 

perilaku negatif seperti: (1) siswa acuh-tak acuh dalam proses belajar mengajar, (2) 

siswa berbicara sendiri dengan yang lain, (3) siswa kesulitan mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Siswa SMA Negeri 1 Kroya pun belum mencapai nilai yang memuaskan 

dalam mata pelajaran seni musik khususnya dalam bernyayi karena KKM pada 

mata pelajaran Seni musik di SMA Negeri 1 Kroya adalah 75 sedangkan masih 

terlihat jelas dari nilai yang didapat sebagian siswa masih dibawah rata-rata yaitu 

70, dan perlu diberikan pembelajaran yang baru agar para siswa tidak bosan dan 

dapat termotivasi sehingga hasil belajar siswa dapat memuaskan. Dari data yang 

diperoleh, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Vokal Kelas X dengan Menggunakan 

Media Iringan MIDI di SMA Negeri 1 Kroya”. 

Untuk memecahkan masalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Kroya, maka 

dilakukan penelitian tindakan kelas yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi 

dimana praktik-praktik pembelajaran sebelumnya tersebut mencapai suatu tujuan 

dari permasalahan khususnya pada peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal 

siswa. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan media iringan MIDI. 

Dengan penggunaan media iringan MIDI, diharapkan siswa akan lebih tertarik 

dalam pembelajaran vokal serta dapat dengan baik mengikuti nada, irama, dan 
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tempo lagu yang diajarkan sehingga materi yang disampaikan lewat lagu dapat 

diterima dengan baik. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang yang telah 

dipaparkan yakni, pada usia transisi tersebut siswa kurang tertarik akan hal-hal 

yang kurang memiliki inovasi atau terlalu kuno, siswa pastinya akan lebih 

memilih hal-hal baru yang dirasa sangat menantang untuk seusianya. Untuk 

menanggapi hal ini tentunya tidaklah mudah, diperlukan rangsangan-rangsangan 

khusus yang tentunya menimbulkan daya tarik dalam kegiatan belajar mereka 

sehingga rasa antusias yang tinggi muncul dan memberikan dampak positif bagi 

hasi belajar siswa. Anak membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

memicu daya tarik dalam pembelajaran, dalam hal ini peran guru sangat 

berpengaruh dalam peningkatan motivasi siswa dalam bermusik, bagaimana guru 

memberikan media-media yang diperlukan dan dibutuhkan untuk merangsang 

siswa, sehingga nantinya minat dan bakat siswa betul-betul dapat diarahkan 

dengan baik. Berhubungan dengan era globalisasi yang semakin pesat 

perkembangannya, guru diharapkan mampu mengarahkan perkembangan 

teknologi ke arah yang lebih baik tentunya. Penggunaan teknologi dalam 

pendidikan disertai dengan efektifitas kegunaanya dalam pembelajaran perlu 

disampaikan dalam kegiatan belajar, tentunya hal ini untuk menghindari 

penyalahgunaan teknologi yang dikhawatirkan mampu dilakukan oleh siswa 

seusianya. 
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Disamping itu pula, metode pembelajaran vokal yang digunakan dalam 

pembelajaran vokal masih cenderung tradisional dan kurang bervariasi, sedangkan 

metode iringan MIDI dalam belajar vokal ini membutuhkan metode yang dapat 

merangsang anak untuk mencoba dan terus belajar baik di sekolah maupun 

dirumah. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, dari permasalahan-permasalahan yang 

dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan pembatasan yang akan dijadikan  bahan 

penelitian yaitu tentang motivasi siswa dalam pembelajaran vokal menggunakan 

media iringan MIDI pada siswa SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalahnya adalah 

1. Apakah Penggunaan Iringan MIDI dapat Meningkatkan Motivasi Siswa 

dalam Pembelajaran Vokal di SMA Negeri 1 Kroya Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimanakah Penggunaan Iringan MIDI untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa dalam Pembelajaran Vokal di SMA Negeri 1 Kroya Kabupaten 

Cilacap? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan peneliti ini adalah untuk Mengetahui dapat 

tidaknya penggunaan Iringan MIDI dalam meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar vokal di SMA Negeri 1 Kroya Kabupaten Cilacap. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

  Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk : 

1. Memperluas teori tentang aspek pengembangan minat siswa terhadap 

pembelajaran vokal dengan penggunaan iringan MIDI untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dan juga sebagai referensi pada penelitian yang serumpun 

berikutnya. 

2. Memberikan partisipasi positif hasil pikiran peneliti, bagi lembaga-lembaga 

pendidikan informal dan nonformal, khususnya bagi mahasiswa program studi 

Pendidikan seni musik Universitas Negeri Semarang untuk lebih mengenal 

media-media dalam pembelajaran vokal di sekolah-sekolah. 

3. Memberikan informasi bagi masyarakat, agar lebih memahami penggunaan 

dan iringan musik yang memiliki makna secara tertulis 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Bagi Siswa 
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Meningkatkan kemampuan vokal siswa karena penggunaan media MIDI 

siswa dapat lebih tertarik untuk belajar lebih baik dalam pembelajaran vokal 

secara efektif. 

b. Bagi Guru 

Mengembangkan penggunaan media MIDI dalam pencapaian efetivitas 

belajar yang optimal sebagai upaya meningkatkan hasil belajar vokal yang 

menjadi tanggung jawab Guru. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan input kepada kepala Sekolah untuk selalu mendukung dan 

menyediakan Saran dan Prasarana Guru sebagai upaya Meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar Vokal. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Motivasi Belajar 

Pengertian belajar menurut Morgan, mengatakan bahwa belajar adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman (Wisnubrata, 1983:3). Sedangkan 

menurut Moh. Surya (1981:32), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan 

lingkungan.  

Hal tersebut menunjukan bahwa belajar merupakan perubahan dari diri 

seseorang. Perubahan dalam diri seseorang dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti berubahnya pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 

lakunya, keterampilan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya 

dan lain-lain aspek yang ada pada individu (Sudjana, 2002: 280). Namun dalam 

kenyataannya, keadaan sesorang untuk belajar tidak luput dari dorongan, dengan 

demikian motivasi dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk terjadinya 

percepatan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara khusus. 

Welberg (1983) menyimpulkan bahwa motivasi mempunyai kontribusi 

antara 11% sampai 20% terhadap hasil dan prestasi belajar. Studi yang dilakukan 

Suciati menyimpulkan bahwa kontribusi motivasi sebesar 36%, sedangkan Mc 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-belajar-menurut-ahli/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-media-dalam-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/11/mengelas-dengan-proses-las-gas-tungsten.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-quantum-teaching-serta.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pendidikan-formal.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pembelajaran-ekspositori.html
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Clelland (1987) menunjukkan bahwa motivasi berprestasi mempunyai kontribusi 

sampai 64% terhadap hasil dan prestasi belajar (suprijono, 2011: 162). 

Winkles (1987) mengemukakan bahwa motivasi adalah adanya penggerak 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan tertentu. Pengertian ini bermakna jika seseorang melihat suatu 

manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh, maka ia akan berusaha keras untuk 

mencapai tujuan tersebut (Siregar dan Nara, 2011: 49). Secara umum dapat 

dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu 

sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu (Purwanto, 2010: 

73). 

Suprijono (2001: 163) memaparkan indikator motivasi belajar menurut 

Hamzah B. Uno dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil, (2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) 

Adanya harapan dan cita-cita masa depan, (4) Adanya penghargaan dalam belajar, 

(5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif sehingga memungkinkan peserta  didik dapat belajar dengan baik. 

Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa kegiatan di dalam kelas 

yang menarik dan menimbulkan rasa ingin tahu siswa dapat menjadi media kuat 

dalam meraih hasil belajar yang baik. Setiap siswa dalam masa remaja memiliki 

kecenderungan emosi yang tidak stabil, mereka cenderung tertarik dengan hal-hal 

baru (afektif). 
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Adapun motivasi yang berkaitan dengan mata pelajaran seni musik adalah 

motivasi ekstrinsik, dimana motivasi ini membutuhkan ransangan atau dorongan 

dari luar misalnya, media, baik media visual, audio, maupun audio visual  yang 

dapat menimbulkan dan memberikan inspirasi dan ransangan dalam belajar. 

2.2 Hasil Belajar 

Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan, ketrampilan, 

kebiasaaan, kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan 

berkembang disebabkan belajar. Karena itu seseorang dikatakan belajar, bila 

dapat diasumsikan dalam diri orang tersebut menjadi suatu proses kegiatan yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku. 

Dalam Kamus Besar Indonesia (2005: 12), secara etimologis belajar 

memiliki arti “ berusaha untuk memperoleh ilmu atau menguasai suatu 

ketrampilan berlatih “. Definisi tersebut memiliki pengertian bahwa belajar adalah 

sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha untuk 

memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum 

dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, 

memahami, mengerti, melaksanakan dan memiliki ilmu tentang sesuatu. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Daryanto, 2010: 

2). Sedangkan menurut Djamarah dan Zain (2006: 10) belajar adalah proses 

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, baik menyangkut 
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keterampilan, pengetahuan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek 

organisme atau pribadi. 

2.2.1 Prinsip-prinsip Belajar 

Suprijono (2009: 4) emnyatakan ada tiga prinsip belajar, diantaranya : 

1. Prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar memilki ciri-ciri : (a) sebagai hasil tindakan rasional instrumental 

yaitu perubahan yang disadari, (b) kontinyu atau berkesinambungan dengan 

perilaku lainnya, (c) fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup, (d) 

positif atau berakumulasi, (e) aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan 

dilakukan, (f) permanen atau tetap, (g) bertujuan dan terarah, dan (h) 

mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

2. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, 

konstruktif, dan organic. Belajar merupakan kesatuan fungsionaldari berbagai 

komponen belajar. 

3. Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah 

hasil dari interaksi antara siswa dengan lingkungannya. 

Sardiman (2012: 24-35) membagi beberapa prinsip belajar yang penting untuk 

diketahui, antara lain : 

1) Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. 

2) Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para siswa. 
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3) Belajar akan lebih efektif, bila ada suatu motivasi. Terutama motivasi dari 

dalam atau dasar kebutuhan atau intirinsic motivation, lain halnya belajar 

dengan rasa takut atau dibarengi dengan rasa tertekan dan menderita. 

4) Dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan (dengan 

kemungkinan berbuat keliru) dan conditioning atau pembiasaan. 

5) Kemampuan belajar seseorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 

6) Belajar dapat melakukan tiga cara, yaitu : diajar secara langsung, control, 

kontak, penghayatan, pengalaman langsung (seperti anak belajar bicara, 

sopan santun, dan lain-lain) ; dan pengenalan atau peniruan. 

7) Belajar melaui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif 

mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lain, bila 

dibandingkan dengan belajar hafalan saja. 

8) Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan. 

9) Bahan pelajaran yang bermakna atau berarti, lebih mudah dan menarik 

dipelajari, daripada bahan yang kurang bermakna. 

10) Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta keberhasilan 

siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

11) Belajar sedapat mungkin diubah dalam bentuk aneka ragam tugas, sehingga 

anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri. 

Daryanto (2010: 24) membagi prinsip-prinsip belajar sebagai berikut : (1) 

dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan 
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dan membimbing untuk mencapai tujuan intruksional, (2) belajar bersifat 

keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana 

sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya, (3) belajar harus dapat 

menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional, 

(4) belajar itu proses kontinyu maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya, (5) belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan 

discovery, (6) belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya, (7) belajar memerlukan sarana 

yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang, (8) belajar perlu ada 

interaksi siswa dengan lingkungannya, (9) belajar adalah proses hubungan antara 

pengertian yang satu dengan pengertian lain, dan (10) repetisi, dalam proses 

belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian dan keterampilan atau sikap itu 

mendalam pada siswa 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-

prinsip belajar, yaitu belajar adalah proses, belajar harus menimbulkan perubahan 

positif, belajar akan lebih baik bila didorong dengan motivasi, kemampuan belajar 

dipengaruhi banyak hal, serta melakukan banyak hal pendukung untuk dapat 

mengoptimalkan proses belajar baik dari diri sendiri maupun lingkungan. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Anni (2007: 14) menyatakan bahwa seperangkat faktor yang memberikan 

kontribusi belajar adalah kondisi internal dan eksternal pembelajar. Kondisi 

internal mencakup : (1) kondisi fisik, seperti keseharan organ tubuh ; (2) kondisi 
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psikis, seperti kemampuan intelektual, dan emosional ; (3) kondisi social, seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi eksternal, antara lain 

variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat 

belajar,iklim, suasana lingkungan dan budaya belajar masyarakat. 

Syah (2007: 144) secara global, faktor-faktor  yang mempengaruhi belajar 

siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni : 

(1) Faktor  Internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

(2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan sekitar 

siswa. 

(3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. 

Ahmadi dan Supriyono (2004: 139) menggolongkan faktor yang mempengaruhi 

belajar menjadi tiga macam, yaitu : 

(1) Faktor-faktor stimulus belajar, yang meliputi : panjangnya bahan pelajaran, 

kesulitan bahan pelajaran, berartinya bahan pelajaran, berat ringannya tugas, 

dan suasana lingkungan eksternal. 

(2) Faktor-faktor mertode belajar, yang meliputi : kegiatan berlatih atau praktik, 

over learning dan drill,resitasi selama belajar, pengenalan tentang hasil-hasil 

belajar, belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian, penggunaan 

modalitas indra, bimbingan dalam belajar, dan kondisi-kondisi intensif. 
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(3) Faktor-faktor individual, yang meliputi ; kematangan, faktor usia kronologis, 

faktor perbedaan jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, 

kondisi kesehatan jasmani, kondisi kesehatan rohani, dan motivasi. 

       Daryanto (2010: 55-57) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar sebagai berikut: 

(1) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar, yang digolongkan menjadi 

faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial seperti misalnya 

keadaan udara, cuaca, waktu (pagi, atau siang, ataupun malam), tempat 

(letaknya,pergedungannya), alat-alat yang dipakai untuk belajar (seperti alat 

tulis menulis, buku-buku, alat-alat peraga, dan sebagainya yang biasa kita 

sebuat sebagai alat-alat pelajaran). Faktor sosial yang dimaksud disini adalah 

faktor manusia(sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun tidak 

langsung hadir. Biasanya faktor tersebiut mengganggu konsentrasi, sehingga 

perhatian tidak ditujukan kepada hal yang dipelajari atau aktivitas belajar itu 

semata-mata. 

(2) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar , yang digolongkan menjadi 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi keadaan 

kondisi jasmani pada umumnya dan keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu 

terutama fungsi-fungsi panca indera. Sedangkan faktor psikologi meliputi hal 

yang mendorong aktivitas belajar itu, hal yang merupakan alasan 

dilakukannya perbuatan belajar itu. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa adalah faktor yang berasala dari 

siswa, dan faktor yang berasala dari luar diri siswa. Faktor yang berasala dari diri 

siswa meliputi kondisi fisik, kondisi psikis, kondisi sosial, dan kondisi rohani. 

Faktor yang berasal dari luar diri siswa, tempat belajar, alat-alat yang dipakai 

untuk belajar, iklim, cuaca, waktu, dan budaya belajar masyarakat.  

2.2.3 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni 2007: 5). Purwanto (2011: 54) 

menyatakan hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah 

mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran 

atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. 

Menurut Suprijono (2009: 5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk 

pemikiran Gagne (dalam Suprijono 2009: 5-6) menyatakan bahawa hasil belajar 

berupa: 

(1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi symbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 
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(2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresantisakan konsep dan 

lambing. Keterampilan intelektual terdiri dari lemampuan mengkategorisasi, 

kemampuan analitis-analitis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

(3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

(4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap verupa kemampuan menginternalisasi 

dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-

nilai sebagai standar perilaku. 

2.2.4 Penilaian Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai 

siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dijadikan ukuran untuk menilai 

ketercapaian hasil belajar. 

2.2.5 Objek Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar 

yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Objek penilaian disini adalah tiga 
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ranah hasil belajar menurut Bloom dalam ( Rifa’I dan Anni 2009: 86-90), yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

(1) Ranah Kognitif menurut Anni (2007 : 7) berkaitan dengan hasil berupa 

pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif 

mencakup kategori berikut : (a) pengetahuan (knowledge), (b) pemahaman 

(comprehension),(c) penerapan (application), (d) analisis (analysis), (e) 

sintesis (synthesis), dan (f) penilaian (evaluation). 

(2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, minat, dan nilai. Ranah 

afektif mencakup kategori berikut : (a) penerimaan (receiving) , (b) 

penanggapan (responding), (c) penilaian (valuing), (d) pengorganisasian 

(organization), dan (e) pembentukan pola hidup (organization bya a value 

complex) 

(3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motoric dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ranah 

psikomotor mencakap ranah berikut: (a) persepsi (perception), (b) kesiapan 

(set), (c) gerakan terbimbing (guided response), (d) gerakan terbiasa 

(mechanism), (e) gerakan kompleks (complex overt response), (f) 

penyesuaian (adaptation), dan (g) kreativitas (originality). 
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2.3  Vokal 

Vokal berasal dari kata bahasa latin vokalis yang berarti berbicara atau 

bersuara. Dalam fonetik, vokal merupakan suara yang di dalam bahasa lisan dan 

dapat di ciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan 

udara yang terkumpul diatas glotis, sedangkan vokal kontras dengan konsonan 

yang di ciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik  artikulasi di sepanjang 

rongga suara. Sebuah vokal dapat di pandang sebagai silabik, apabila suara yang 

terbuka mirip dengan vokal, namun tidak silabik atau bisa juga disebut dengan 

semivokal. 

Menurut Rudy MY (2008: 46) Dalam membentuk 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, biasa dimainkan oleh seorang penyanyi, atau sekelompok orang. Jika 

dimainkan perorangan disebut solo dan jika dimainkan atau dinyanyikan secara 

rampak atau sekelompok orang suara bersama (samen zingen). Sejalan dengan hal 

tadi maka Adjie (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. 
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Adapun Unsur-Unsur Tekhnik Vokal yaitu : 

1. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, 

artikulasi sangat diwajibkan pada saat bernyanyi, karena pesan sebuah lagu 

disampaikan melalui syair yang dinyanyikan. Artikulasi berkaitan dengan 

bahasa yang digunakan pada lagu yang dinyanyikan. Untuk lagu Indonesia, 

latihan dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) huruf vokal, yang terdiri dari huruf 

A, I, U, E, dan O. Latihan berulang-ulang melafalkan huruf ini. Buka mulut 

lebar-lebar sesuai huruf yang dilafalkan, (2) Huruf Konsonan, adalah huruf 

mati atau huruf selain A, I, U, E, dan O. Huruf tersebut harus benar-benar 

dilafalkan dengan baik. Perlu diperhatikan pada huruf B, P, dan T tidak boleh 

dilakukan penekanan yang berlebihan. 

2. Pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, 

kemudian disimpan, dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan 

keperluan. Pernapasan ada dua yaitu pernapasan perut, rongga perut berfungsi 

untuk menyimpan udara, seseorang yang menggunakan pernapasan perut 

akan terlihat perutnya akan selalu bergerak seiring nafas orang tersebut. 

Sedangkan pernapasan diafragma menggunakan rongga dada untuk 

menyimpan udara. Dalam bernyanyi dan memainkan alat musik tiup 

dianjurkan untuk menggunakan pernapasan diafragma. Dengan menggunakan 

pernapasan diafragma, penggunaan udara/napas lebih efektif dalam 

membantu produksi suara 

3. Tekhnik Pernafasan di bagi tiga jenis, yaitu : (a) Pernafasan Dada: cocok 

untuk nada-nada rendah, penyanyi mudah lelah. (b) Pernafasan Perut: udara 
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cepat habis, kurang cocok digunakan dalam menyanyi, karena akan cepat 

lelah. (c) Pernafasan Diafragma: adalah pernafasan yang paling cocok 

digunakan untuk menyanyi, karena udara yang digunakan akan mudah diatur 

pemakaiannya, mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. 

4. Phrasering adalah : Pemenggalan kata dalam kalimat, bait kalimat lagu 

maupun kalimat bahasa. Kalimat lagu (kalimat musik) yang harus 

diperhatikan adalah menjaga nuansa alur melodi secara utuh dengan demikian 

apabila mengambil nafas harus memperhatikan kalimat musik yang ada lewat 

tanda-tanda penulisan dalam partitur lagu seperti koma maupun titik, aturan 

pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 

5. Solfegio adalah : Latihan vokal dengan menyanyikan solmisasi (do, re .i, dst) 

dan kemudian dikembangkan dengan menempatkan huruf vokal sebagai ganti 

solmisasi. Solfegio juga dapat diartikan sebagai ilmu dalam memahami 

interval musik dan notasi. Solfegio bertujuan untuk memberikan pemahaman 

tentang jarak nada satu ke nada yang lain dengan cara menyanyikan berbagai 

macam bentuk notasi, dengan menyanyikan interval nada yang berbeda-beda. 

6. Sikap Badan : adalah posisi badan ketika seseorang sedang nyanyi, bisa 

sambil duduk, atau berdiri, yang penting saluran pernafasan jangan sampai 

terganggu. 

7. Resonansi adalah : peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh 

getaran benda lain. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi alami kedua 

sumber bunyi harus sama atau kelipantannya. Resonansi juga suatu usaha 
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untuk memperindah suara dengan mefungsikan rongga-rongga udara yang 

turut bervibrasi/ bergetar disekitar mulut dan tenggorokan. 

8. Vibrato adalah : Sebuah hasil dari dukungan teknik pernafasan yang baik 

Kebanyakan penyanyi menggunakan vibrato untuk mengartikan ungkapan 

perasaannya dalam bernyanyi, dapat juga untuk memperindah sebuah lagu 

dengan cara memberigelombang/ suara yang bergetar teratur, biasanya di 

terapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. 

9. Improvisasi adalah : melakukan sesuatu tanpa persiapan. Biasanya terjadi 

secara serta merta karena di dukung oleh kondisi dan keadaan. Improvisasi 

bersifat spontan dan reflex untuk memperindah lagu dengan 

merubah/menambah sebagian melodi lagu dengan profesional, tanpa merubah 

melodi pokoknya. 

10. Intonasi adalah : ketepatan suatu nada, bunyi nada yang tepat menghasilkan 

suara jernih dan nyaring serta enak didengar atau tinggi rendahnya suatu nada 

yang harus dijangkau dengan tepat. 

2.3.1 Kemampuan Vokal Anak Usia 13-16 tahun atau Remaja 

 Perlu diperhatikan khususnya pada anak laki-laki yang berminat untuk 

belajar vokal. Di usia 13-16 tahun, adakalanya mereka telah mengalami 

perubahan hormonal yang menyebabkan wilayah suara mereka turun/rendah 1 

oktaf. Wilayah suara mereka pun menjadi terbatas. Pada ketinggian nada tertentu, 

mereka sulit untuk menyanyikannya. Didalam musik, wilayah suara anak laki-laki 

yang demikian itu dinamakan Cambiata.  
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 Tahapan perkembangan vokal yang terjadi diantara rentang usia 13-16 

tahun, adalah (Johan: 2013: 28) : 

1. Kemampuan dalam mengapresiasi kesan bunyi yang konsonan, dibandingkan 

bunyi yang disonan. 

2. Kemampuan dalam menampilkan aspek ritmis, berkembang. 

3. Kemampuan dalam persepsi ritmis dan mengingat melodi, berkembang. 

4. Kemampuan dalam memahami melodi 2 suara. 

5. Kemampuan dalam merasakan unsur harmoni semakin baik. 

Kestabilan perkembangan fisik yang mulai terjadidiusia 13-16 tahun 

keatas juga berpengaruh pada kestabilan mental anak usia dini. Perkembangan 

vokal pun, menuju kepada kemampuan apresiasi musik yang semakin meningkat, 

terutama bila itu berhubungan dengan kognitif dan respon emosi. Anak diusia ini, 

akan memiliki kemampuan dalam mengapresiasi musik bahkan vokal sesuai 

minat serta lingkungan yang mempengaruhinya saat ia tumbuh kembang. 

2.4 Hasil Belajar Vokal 

Hasil Belajar Vokal adalah perubahan tingkah laku, kreasi, apresiasi dan 

kemampuan dalam belajar vokal yang diperoleh siswa setelah siswa menerima 

proses pembelajaran vokal. Hasil belajar vokal dinyatakan meningkat jika siswa 

dapat bernyanyi lebih baik setelah mengikuti proses belajar vokal yaitu: (1) siswa 

dapat mengekspresikan diri nya dalam bernyanyi dengan menghayati setiap lagu 

yang dinyanyikan, (2) siswa dapat mengikuti tempo dengan benar, (3) cara 

pengucapan kata yang baik dan jelas atau artikulasi sangat penting dalam 
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bernyanyi karena pesan lagu agan tersampaikan dengan baik, (4) Ketepatan pitch 

yang benar dalam bernyanyi, (5) phrasering atau pemenggalan kata yang benar 

sangat berpengaruh dalam bernyanyi. Dan hasil belajar vokal adalah hasil yang 

dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran dalam waktu tertentu yang dikukur 

dengan menggunakan alat evaluasi tertentu. Hasil belajar vokal pada siswa kelas 

X-1 sendiri disini diartikan sebagai hasil yang dicapai siswa kelas X-1 dalam 

bernyanyi dengan diiringi Midi, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan 

pembelajaran yang ditentukan. Indikator penilaian meliputi phrasering, ketepatan 

pitch, tempo, dan dinamika. 

2.5  Siswa 

Prof. Dr. Shafique Ali Khan (2010: 07) menyatakan siswa adalah orang 

yang datang ke suatu lembaga umtuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe 

pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan 

berapapun usianya, dari mana pun, siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan 

biaya apa pun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka 

mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan. 

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi 

sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, siswa 

sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin 

mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat 

mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. 
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Siswa adalah pribadi yang unik yang mempunyai potensi dan mengalami 

proses berkembang. Dalam proses berkembang itu siswa membutuhkan bantuan 

yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tapi oleh diri sendiri. Dalam 

proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah siswa, bagaimana 

keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen 

yang lain. Apa bahan yang diperlukan ,bagaimana yang tepatuntuk bertindak, alat 

atau fasilitas apa yang cocok dan mendukung. Semua itu harus disesuaikan 

dengan keadaan/karakteristik murid. Itulah sebabnya siswa adalah merupakan 

subjek belajar. 

2.5.1 Aspek yang Berhubungan dengan Belajar 

Hal-hal yang harus diperhatikan siswa agar belajar menjadi efektif dan 

produktif, di antaranya, (1) Siswa harus menyadari sepenuhnya akan arah dan 

tujuan belajarnya, sehingga siswa senantiasa siap siaga untuk menerima dan  

mencernakan bahan, (2) Siswa harus mempunyai motif yang murni (intrinsik atau 

niat), (3) Harus belajar dengan “kepala penuh”, artinya siswa memiliki 

pengetahuan dan pengalaman-pengalaman belajar sebelumnya, sehingga 

memudahkan dirinya untuk menerima sesuatu yang baru, (4) Siswa harus 

menyadari bahwa belajar bukan semata-mata menghafal. Didalamnya juga 

terdapat penggunaan daya-daya mental lainnya yang harus dikembangkan 

sehingga memungkinkan dirinya memperoleh pengalaman-pengalaman dan 

mampu memecahkan berbagai masalah, (5) Harus senantiasa memusatkan 

perhatian (konsentrasi pikiran) terhadap apa yang sedang dipelajari dan berusaha 
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menjauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi sehingga terbina suasana 

ketertiban dan keamanan belajar bersama/sendiri. 

2.5.2 Aspek yang Berhubungan dengan Siswa dan Bimbingan  

Kesadaran siswa akan guna bimbingan belajar serta bimbingan dalam 

bersikap, agar dirinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta 

melaksanakan sikap-sikap yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu 

menjadi tugas siswa untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga bimbingan itu 

dapat dilaksanakan secara efektif, diantaranya dengan, (1) Siswa harus 

menyediakan dan  merelakan diri untuk dibimbing, sehingga ia memahami akan 

potensi dan kemampuan dirinya dalam belajar dan bersikap, (2) Menaruh 

kepercayaan kepada pembimbing dan menjawab semua pertanyaan dengan 

sebenarnya dan sejujurnya, (3) Berani dan berkemampuan untuk mengekspresikan 

atau mengungkapkan segala segala perasaan dan latar belakang masalah yang 

dihadapinya, (4) Menyadari akan tanggung jawab terhadap dirinya untuk 

memecahkan segala masalah dengan tenaganya sendiri. 

2.6 Media 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin 

medius yangberarti tengah. Dalam bahasa Indonesia kata medium diartikan 

sebagai “antara’ atau “sedang”(Latuheru, 1988: 14). Media adalah segala bentuk 

dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media 

juga alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. Luhhan Basuki (1992) menyatakan media adalah 

semua saluran pesan yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dari 
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seseorang kepada orang lain yang tidak ada dihadapannya, jadi disimpulkan 

bahwa media adalah segala alat bantu yang digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan bahan yang telah direncanakan oleh penyaji kepada siswa 

sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Syaiful 

Bahri Djamarah (2007: 9) media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. 

Jenis-jenis media secara umum dapat dibagi menjadi: 

1. Media Visual: media visual adalah media yang dapat dilihat, dibaca, dan 

diraba.Media ini mengandalkan indra penglihatan dan peraba. Berbagai jenis 

media ini sangat mudah untuk didapatkan. 

2. Media Audio: media audio adalah media yang bisa didengar saja, 

menggunakan indra telinga sebagai salurannya. 

3. Media Audio Visual: media audio visual adalah media yang bisa didengar 

dan dilihat secara bersamaan.Media ini menggerakan indra pendengaran dan 

penglihatan secara bersamaan. 

4. Media berbasis manusia : Media berbasis manusia merupakan media yang 

digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan peran atau informasi. 

5. Media berbasis cetakan : Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling 

umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, 

jurnal, majalah, dan lembar lepas. 

6. Media berbasis visual : Media berbasis visual (image) dalam hal ini 

memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual 
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dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat 

pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi 

materi pelajaran dengan dunia nyata. 

7. Media berbasis computer : Komputer memilih fungsi yang berbeda-beda 

dalam bidang pendidikan dan latihan komputer berperan sebagai manajer 

dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed 

Instruction(CMI). Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted 

Instruction(CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi 

ia bukanlah penyampai utama materi pelajaran. 

Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan 

dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup 

penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan 

yang disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan 

media. Media mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata 

atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikongkretkan dengan 

kehadiran media. Dengan demikian anak didik lebih mudah mencerna bahan 

daripada tanpa bantuan media. 

Hal tersebut tidak lepas bahwa peranan media tidak akan terlihat bila 

penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah 
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dirumuskan, karena itu tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan 

untuk menggunakan media. Hal ini merupakan sebuah hal yang penting, apabila 

diabaikan maka media bukan lagi sebagai alat bantu pengajaran, namun sebagai 

penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan dapat dipahami bahwa 

media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

guna mencapai tujuan pengajaran. 

2. 6. 1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 

pikiran,perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan belajar  sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam 

mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang 

dimanafatkan untuk tujuan pembelajaran atau  pelatihan. Heinich, Molenda, dan 

Russell (1993) mendefinisikan media sebagai alat saluran komunikasi. Istilah 

media itu sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata"medium” yang secara harfiah berarti"perantara”yaitu perantara sumber 

pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Pengertian media 

pembelajaran menurut Latuheru (1988: 14) media pembelajaran adalah semua alat 

(bantu) atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan 

maksud menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru 

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atauwarga 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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belajar). Sadiman (2008: 7) menjelaskan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat bantu yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar. Dalam 

interaksi pembelajaran, guru menyampaikan pesan ajaran berupa materi 

pembelajaran kepada siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran, terdapat proses belajar mengajar yang pada 

dasarnya merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi tersebut, guru 

bertindak sebagai komunikator (communicator) yang bertugas menyampaikan 

pesan pendidikan (message) kepada penerima pesan (communicant) yaitu anak. 

Agar pesan-pesan pendidikan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik 

oleh anak, maka dalam proses komunikasi pendidikan tersebut diperlukan wahana 

penyalur pesan yang disebut media pendidikan/pembelajaran. Proses pembelajaran 

mengandung lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan 

pembelajaran. 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian yang berbeda yakni, media adalah bentuk-bentuk media 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. 

 



34 
 

 
 

2.6.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi Media (Sudrajat: 2011: 20) mengemukakan fungsi media diantaranya 

yaitu: 

a) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para siswa. 

b) media pembelajaran dapat melampai batasan ruang kelas. 

c) media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa 

dengan lingkungan. 

d) media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

e) media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, kongkrit, dan realistis. 

f) media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

g) media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang kongkrit 

sampai dengan abstrak. 

Hamalik (dalam Arsyad, 2002: 15) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan 

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembalajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada 

saat itu. Disamping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa menigkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran datadan 

memadatkan informasi. Paparan fungsi media pengajaran Hamalik diatas 
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menekankan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat meningkatkan motivasi dan keinginan belajar siswa serta siswa 

dapat tertarik dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2002: 

20-21) dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakanuntuk 

perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu: 

a) memotivasi minat dan tindakan adalah melahirkan minat dan merangsang para 

siswa atau pendengar untuk bertindak. 

b) menyajikan informasi berfungsi sebagai pengantar ringkasan laporan, atau 

pengetahuan latar belakang. 

c) memberi instruksi dimana informasi yang terdapat dalam bentuk atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi.  

Pendapat Kemp dan Dayton(dalam Arsyad, 2002: 20-21) tentang fungsi 

media pmbelajaran menekankan bahwa media pembelajaran dapat memberikan 

motivasi dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan informasi, 

memberikan instruksi untuk menarik siswa agar bertindak dalam suatu aktivitas. 

Berdasarkan beberapa paparan fungsi media diatas,dapat disimpulkan bahwa 

media dapat meningkatkan motivasi,  rangsangan dan mempermudah siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan. 

 

2.6.3 Manfaat Media Pembelajaran 
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Manfaat Media Pembelajaran Brown (1983:17) menyatakan bahwa 

“educational media of all types incresaingly important roles in enabling students 

to reap benefits from individualized learning”, semua jenis media pembelajaran 

akan terus meningkatkan peran untuk memungkinkan siswa memperoleh manfaat 

dari pembelajaran yang berbeda. Menggunakan media pembelajaran secara 

efektif, akan menciptakan suatu proses belajar mengajar yang optimal. Pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu 

bagian penting dari proses pembelajaran. Media pembelajaran memberikan 

manfaat dari pendidik maupun peserta didik. 

Arsyad (2002 : 26) mengemukakan manfaat media media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut : 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar ,interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dengan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3)  Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinyya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan 

Menurut Latuheru (1988: 23) manfaat media pembelajaran yaitu: 1) media 

pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak-anak didik terhadap 
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materi pengajaran yang disajikan. 2) media pembelajaran mengurangi, bahkan 

dapat menghilangkan adanya verbalisme. 3) media pembelajaran mengatasi 

perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari 

anak didik. 4) media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar 

yang sulit diperoleh dengan cara yang lain. 5) media pembelajaran dapat 

mengatasi masalah batas-batas ruang dan waktu. 6) media pembelajaran dapat 

membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang 

mereka alami. 7) media pembelajaran dapat membantu anak didik dalam 

mengatasi hal yang sulit nampak dengan mata. 8) media pembelajaran dapat 

menumbuhkan kemampuan berusaha sendiri berdasarkan pengalaman dan 

kenyataan. 9) media pembelajaran dapat mengatasi hal/peristiwa/kejadian yang 

sulit diikuti oleh indera mata. 10) media pembelajaran memungkinkan terjadinya 

kontak langsung antara anak didik, guru, dengan masyarakat, maupun dengan 

lingkungan alam di sekitar mereka. 

2.6.4 Syarat-syarat Pemilihan Media Pembelajaran 

Menghasilkan suatu produk media pembelajaran yang baik maka 

diperlukan syarat dalam pemilihan media. Setyosari (2008: 22) mengidentifikasi 

syarat-syarat media sebagai berikut: 

1.  Identifikasi ciri-ciri media yang diperhatikan sesuai dengan kondisi, unjuk 

kerja (performance) atau tingkat setiap tujuan pembelajaran. 

2. Identifikasi kerakteristik siswa (pembelajar) yang memerlukan media 

pembelajaran khusus. 
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3. Identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan dengan media 

pembelajar yang akan digunakan. 

4. Identifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang 

mudah dilaksanakan. 

5. Identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan 

penggunaan media pembelajaran. 

Menggunakan media harus memperhatikan syarat pemilihan media 

terlebih dahulu. Syarat-syarat dalam pemilihan media pembelajaran menurut Saud 

(2009: 97) adalah sebagai berikut: 

a. Tepat guna, artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

b. Berdaya guna, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu  

meningkatkan motivasi siswa. 

c. Bervariasi, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong 

sikap aktif siswa dalam belajar. 

Prinsip-prinsip media yang dipaparkan oleh Saud tersebut 

mengidentifikasikan bahwa media yang tepat guna, berdaya guna, dan bervariasi 

dapat menjadi suatu media pembelajaran yang baik. Isi media yang dirancang 

sesuai dengan desain pembelajaran dapat menjadikan media berkualitas. Media 

yang berkualitas akan menumbuhkan ketertarikan bagi peserta didik untuk belajar 

menggunakan media. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa syarat-syarat pemilihan media harus diperhatikan dengan baik, sehingga 

dapat menghasilkan suatu media pembelajaran yang menarik dengan materi yang 
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tepat. Belajar menggunakan media pembelajaran menjadi optimal. Media 

pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang mampu membantu 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Syarat-syarat pembuatan media harus 

memperhatikan beberap faktor. Faktor yang diperhatikan (1) perangkat 

pembelajaran, (2) lingkungan belajar, (3) tempat belajar, (4) ekonomi sosial 

budaya. 

2.7  Nilai Musik Bagi Siswa 

Hal yang menonjol dari musik dalam pendidikan pemula adalah berdasar 

nilai musik bagi pertumbuhan dan belajar siswa. Schellenberg (2003) 

menghubungkan musik dengan sederetan keterampilan kognitif. Schellenberg 

(2003) berpendapat, peningkatan ini berkaitan dengan periode perhatian terpusat, 

hafalan, dan konsentrasi yang diperlukan saat mendengarkan musik, dan bermusik 

atau menciptakan musik. 

Schellenberg (2003) mendokumentasikan hal-hal tersebut : 

1. Musik memiliki nilai intrisik dan instrumental di dalam dan pada musik itu 

sendiri. Musik penting untuk perkembangan manusia dan pikiran kreatif. 

2. Musik bisa juga digunakan untuk menyampaikan gagasan dan membentuk 

konsep, mengajar atau mengajak, menghibur, merancang, merencanakan, 

memperindah, dan menciptakan (Consortium of National Arts Education 

Associations {CNAEA}, 1994) 

3. Musik memainkan peran berharga dalam menciptakan kebudayaan dan 

membentuk peradaban. Musik mendorong anak-anak pada kesenian rakyat 
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dan manfaatnya pada kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain 

(CNAEA,1994) 

4. Musik adalah kegiatan sosial. Mendengarkan musik dan menyanyi atau 

menari bersama dapat menyatukan anak-anak. Setiap anak merasa sebagai 

bagian dari komunitas pada saat bernyanyi bersama. 

5. Musik adalah cara lain untuk simbolis pikiran dan ekspresi lainya. Dengan 

cara enactive dan iconic saat mencari tahu dan mempelajari dunia lewat 

tindakan, persepsi, dan imajimasi, musim tumbuh menjadi cara belajar yang 

simbolis.  

6. Musik memberi anak-anak kesempatan langka untuk menciptakan dan fasih 

dalam cara berfikir mereka. Mereka bisa merespons dengan cara unik saat 

mendengarkan atau bergerak mengikuti musik dan menciptakan lagu dan 

syair baru. 

7. Musik memberi anak-anak kesempatan untuk mengungkapkan perasaan-

perasaan dan gagasan mereka dengan bebas ketika mereka menari di sinar 

matahari, menabuh drum, atau menyanyikan lagu gembira. 

 

2.8 MIDI (Music Instrument Digital Interface) 

MIDI adalah suatu bahasa musik standar yang diterima secara umum dalam 

dunia musik digital. (Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, 

2004, p2). MIDI adalah interface untuk perangkat musik elektronik dengan 

perangkat-perangkat yang berkaitan.(Casabona, Helen and David Frederick, 1987, 

p5). 
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Beberapa definisi MIDI berdasarkan Paul Messick (1998, p3). MIDI adalah: 

(1) Media untuk menghubungkan antara perangkat musik, komputer, dan 

perangkat lainnya, (2) Media untuk memainkan suara yang telah diolah, (3) Media 

untuk standarisasi protokol komunikasi, (4) Berguna sebagai media untuk 

mengendalikan perangkat non musikal, seperti sistem pencahayaan pada sebuah 

pertunjukan teater, tape rekorder, dan lain-lain, (5) Sebuah kegiatan yang 

berhubungan erat dengan proses tetapi tidak dengan audio, (6) Bentuk nyata dari 

proses pembuatan musik, (7) Media yang dapat diubah-ubah.  

MIDI merupakan: (1) Media berbentuk audio, (2) Media berupa gelombang 

audio, (3) Media yang hanya digunakan sound card pada komputer, (4) Media 

yang lambat dalam hitungan waktu yang sebenarnya, (5) Media yang kecepatan 

tidak terbatas (tetap dapat membuat delay).  

MIDI adalah singkatan dari Musical Instrument Digital Interface yang 

merupakan standar perangkat keras dan perangkat lunak internasional untuk 

bertukar data seperti kode musik dan MIDI Event diantara perangkat musik 

elektronik dan komputer dari merek yang berbeda. MIDI data sebenarnya 

merupakan sekumpulan instruksi dan bukanlah versi digital dari rekaman suara. 

Definisi Midi dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu sudut pandang pemusik dan 

sudut pandang programmer. 

(http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/sound/programmer_guide/chapter1.htm

l -112483).  

Keunggulan data midi : (1) Jenis music instrument bisa di ubah tanpa 

harus rekam ulang data lagu, (2) Ukuran file kecil sekitar 5 menit atau sama 
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dengan 50kb, (3) Tidak perlu menggunakan komputer dengan spesifikasi yang 

tinggi. Dan kelemahan dari midi adalah kualitas suara instrument tergantung dari 

soundcard atau instrument midi yang digunakan dan efek midi terbatas. 

Dan instrumen yang diperlukan dalam memainkan midi yaitu: keyboard 

(worstation) disarankan seri yang sudah bisa bikin composer style atau user 

(rythem), kabel usb (host usb kabel)/midi kabel, komputer desktop/ laptop. 

2.8.1 Perangkat Keras Pendukung 

2.8.1.1 Soundcard (kartu suara) 

 Kartu suara (Sound Card) adalah suatu perangkat keras komputer yang 

digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, Sound 

Card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang, sound card 

adalah perangkat wajib disetiap komputer. Dilihat dari cara pemasangannya, 

sound card dibagi 3: 

1) Sound Card Onboard, yaitu sound card yang menempel langsung pada 

motherboard komputer.  

2) Sound Card Offboard, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA/PCI 

pada motherboard. Rata-rata, sudah menggunakan PCI. 

3) Soundcard External, adalah sound card yang penggunaannya disambungkan 

ke komputer melalui port eksternal, seperti USB atau FireWire. 

Untuk memainkan musik MIDI, pada awalnya menggunakan teknologi 

FM Synthesis, namun sekarang sudah menggunakan Wavetable Synthesis 

Sedangkan untuk urusan digital audio, yang dulunya hanyalah 2 kanal (stereo), 
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sekarang sudah menggunakan 4 atau lebih kanal suara (Surround). Kualitas nya 

pun sudah meningkat dari 8 bit, kemudian 16 bit, dan sekarang sudah 24 bit, 

bahkan 32 bit. 

Hal pertama yang perlu diingat dalam memilih sound card yang baik 

adalah sesuai dengan kebutuhan. Apakah hanya membutuhkan channel stereo atau 

banyak channel dalam suatu sound card. Berapa banyak track yang dibutuhkan 

untuk mrlakukan perekaman dalam waktu bersamaan. Saat ini, banyak sound card 

menawarkan solusi lebih dari 16 bit, bahkan ada yang mencapai 20 dan 24 bit. 

Biasanya, ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh pengguna 

komputer dalam memilih sound card yang akan digunakan, di mana hal tersebut 

tergantung pada pemilihan software yang nantinya akan digunakan. Kembali lagi 

pada software audio developer dan produsen sound card itu sendiri, sebaik apa 

kompatibilitas sound card dengan software itu sendiri.  

Hal tersebut nantinya akan berpengaruh juga pada driver sound card yang 

disediakan (ASIO atau WMA driver). Kegunaan driver tersebut nantinya akan 

sangat berpengaruh pada kualitas recording yang dihasilkan serta tingkat 

kompatibilitas antara hardware dan software. 

2.8.1.2 Kabel 

 Kabel audio dan MIDI adalah hal yang juga sangat berpengaruh pada saat 

melakukan proses recording nantinya. Karena jika kabel yang dipergunakan 

memiliki resistansi yang cukup tinggi dan memiliki tingkat noise yang cukup 

besar, maka nantinya hasil perekaman pun akan kurang maksimal. Dan pastikan 
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bahwa antara slot input dan jack input kabel memiliki tipe yang sama, jangan 

sampai menyambungkan tipe jack stereo  ke dalam slot mono, atau sebaliknya. 

 Kabel MIDI atau yang disebut MIDI Connector juga nantinya mungkin akan 

diperlukan, apabila nantinya melakukan Music Digital Recording (MDR) dengan 

menggunakan  bantuan keyboard dari luar tetapi ingin melakukan input melalui 

MIDI 

2.8.1.3 Speaker 

 Baik tidaknya suara rekaman yang dihasilkan juga bergantung kepada 

pemilihan speaker itu  sendiri. Karena speaker adalah sebuah alat yang berguna 

bagi kepentingan  monitoring hasil rekaman, sebaiknya menggunakan sebuah 

speaker yang berkarakteristik flat (tanpa  equalizer/amplifier). Music Digital 

Recording (MDR) adalah sebuah teknik sistem rekaman musik secara digital 

dengan mempergunakan alat-alat digital, yang akhir-akhir ini telah banyak 

beredar seiring dengan berkembangnya teknologi komputerisasi itu sendiri. 

 Karena seperti diketahui, banyak hal yang dapat digunakan dengan 

menggunakan bantuan komputer mulai dari hal-hal yang sederhana atau bahkan 

hingga hal-hal yang rumit sekalipun, dan ini berlaku pula halnya dengan MDR. 

Karena jika benar-benar memahami dan memiliki dasar yang cukup mengenai 

sistem komputer, maka akan cukup mudah untuk memahami bagaimana sebuah 

sistem komputer membantu dalam kehidupan sehari-hari. 

2.8.2 Perangkat Lunak Pendukung 
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 Format Midi merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan rekaman dan 

penulisan notasi . Software yang digunakan dalam kegiatan rekaman diantaranya 

adalah Adobe Audition, Music Maker, Sonar, Nuendo, Cool edit, Pro Tools dan 

sebagainya. Sedangkan aplikasi untuk penulisan notasi diantaranya yaitu, Encore, 

Sibelius, Finale, Guitar pro, dan lain-lain. 

2.8.2.1 Sibelius 

 Sibelius adalah sebuah program software khusus untuk mengetik 

notasi musik berupa not balok. Program ini dipakai oleh para penggubah lagu, 

arranger, musisi, videografer, DJ, penerbit lagu. Biasanya digunakan dalam 

menggubah atau mengedit musik klasik, jazz, pop, band, dan vokal. Sibelius dapat 

mengedit partitur dan memainkan hasil lagunya sebelum dicetak. Selain itu, not 

balok juga dapat ditulis tanpa mengetik tetapi dengan cara memainkan piano atau 

gitar yang terdapat di dalam program tersebut. Jenis musik yang dapat didengar 

melalui gubahan Sibelius yaitu alat gesek, alat tiup kayu, brass, perkusi, gitar, 

piano, vocal, dan lain-lain.Aplikasi Sibelius terdapat Keyboard and Fret Windows 

(Jendela Keyboard dan Papan Fret Gitar). Dengan menekan nada-nada pada 

jendela yang menampilkan keyboard dan gitar, maka not akan secara langsung 

tertulis di garis paranada, atau “memainkan” tombol QWERTY pada komputer 

seperti bermain piano. Sibelius juga dapat menginput musik dari microphone 

dengan AudioScore Lite. Proses penginputan dapat dilakukan dengan cara 

menyanyikan atau memainkan sebuah instrumen kepada microphone yang sudah 

disambungkan ke komputer. (Wikipedia :2013) 
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Kelebihan di dalam Sibelius ini dibandingkan dengan software lainnya 

diantaranya  adalah  (1) Mengetahui Timing yang benar untuk memainkan nada, 

(2) Mengetahui posisi not balok, (3) Memiliki banyak fitur yang dapat 

mempermudah penggubahan atau penyuntingan suatu lagu, (4)  Dapat menyimpan 

karya kedalam bentuk file audio (WAV) dengan standar kualitas CD. 

2.8 Kerangka Berpikir 

 Winkles (1987) mengemukakan bahwa motivasi adalah adanya penggerak 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah 

penggerak bagi seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan 

sesuatu sehingga memperoleh hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan, ukuran 

keberhasilan ditujukan terhadap metode menggunkan media midi dalam proses 

pembelajaran vokal. Hasil pembelajaran vokal dengan menggunakan media 

iringan midi dapat meningkatkan hasil belajar vokal yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran vokal yang tanpa menggunakan media midi. 

Siswa dapat lebih mudah mengikuti belajar vokal dengan menggunakan 

midi karena mempermudah untuk mengikuti tempo, irama, dan nada sehingga 

anak lebih tertarik dalam belajar vokal, serta penggunaan midi yang mudah dan 

bervariasi yang membuat siswa menjadi lebih senang. Pembelajaran vokal tanpa 

menggunakan media midi dalam penelitian ini adalah pembelajaran vokal yang 

dilakukan oleh guru secara langsung dan siswa merasa bosan karena pembelajaran 

yang manual, tapi setelah guru menggunakan media midi siswa merasa lebih 



47 
 

 
 

senang karena bagi mereka itu merupakan pembelajaran baru sehingga membuat 

anak menjadi penasaran.  

Guru dalam hal ini menjelaskan dan mengajarkan cara bernyanyi dengan 

menggunakan midi. Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian 

Tindakan kelas, ada 3 tahapan pada penelitian ini yaitu tahap pra siklus, siklus I, 

dan siklus II. Dalam tahap pra siklus peneliti belum menggunakan media iringan 

midi dan mendapatkan hasil motivasi dan hasil belajar siswa kurang terbukti siswa 

bernyanyi dengan asal-asalan dan hasil belajar masih banyak yang dibawah KKM 

( <75), karena motivasi dan hasil belajar vokal masih kurang sehingga guru dan 

peneliti berkolaborasi menggunakan media midi dalam belajar vokal, pada siklus I 

terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal, siswa menjadi lebih 

bersemangat dalam bernyanyi, lebih aktif lagi dalam bernyanyi dan terjadi 

peningkatan hasil belajar, sebagian anak banyak yang mendapatkan hasil belajar 

vokal >75, siswa semakin penasaran dan tertarik dengan pembelajaran vokal 

menggunakan midi karena lebih memudahkan mereka.  

Jadi motivasi dan hasil belajar itu saling berkaitan, jika siswa termotivasi 

belajar dengan baik hasil belajar vokal siswapun membuahkan hasil yang baik, 

hasil belajar dan motivasi lebih bisa meningkat lagi apabila guru memberikan 

metode baru dalam proses pembelajaran 
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Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.9 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan landasan teori diatas dapat diajukan rumusan hipotesis 

tindakan adalah Dengan penggunaan Iringan Midi dapat meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar Vokal pada Siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kroya Kabupaten 

Cilacap. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, 

melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif (dalam penelitian 

ini kolaboratif antara guru dengan peneliti/mahasiswa) dan partisispatif dengan 

tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat disebut PTK (Kusumah dan Dwitagama 2010: 9). 

Objek penelitian ini adalah siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Kroya yang 

berjumlah 34 siswa yang terbagi menjadi 8 laki-laki dan 26 perempuan dengan 

latar belakang bervariasi.  

PTK dilaksanakan di dalam pembelajaran vokal dengan iringan MIDI. 

Penelitian ini terbagi ke dalam dua siklus, yaitu siklus I dan  siklus II. Diawali 

dengan tahap pra siklus. Siklus I dan siklus II terdiri dari dua pertemuan, 

pertemuan pertama kegiatan pembelajaran, sedangkan pada pertemuan kedua 

diadakan penilaian 
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3.1.1 Tahap Perencanaan Tindakan meliputi : 

a. Membuat Instrumen 

Instrumen diperlukan sebagai rencana baik guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Instrumen yang perlu disiapkan yaitu RPP, Instrument aktivitas 

belajar dan hasil belajar. 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana juga sangat penting dalam proses pembelajaran seni 

musik, dalam pembelajaraan kali ini alat musik keyboard, laptop, LCD dan 

Midi yang diperlukan. Untuk itu sebelum proses pembelajaran berlangsung 

dipersiapkan dan dicek seluruhnya. 

c. Membuat lembar observasi 

d. Membuat alat bantu yang diperlukan 

e. Membuat alat evaluasi/test untuk kerja 

3.2  Latar dan Waktu Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas X-`1 SMA 

Negeri 1 Kroya. Materi yang dijadikan bahan penelitian adalah meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi. Sesuai 

dengan surat ijin penelitian dari fakultas. Penelitian dilaksanakan selama 3 

minggu sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah dengan pertemuan sebanyak 2 

kali setiap minggunya. Subjek penelitian dari hasil observasi awal yang dilakukan 

terhadap subjek penelitian, didapat data tentang motivasi dan hsil belajar vokal 

kelas X-1 tahun ajaran 2013/2014 yaitu kurang memuaskan, hanya 40% siswa 
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saja yang mencapai batas nilai kriteria ketuntasan materi (KKM). Pembelajaran 

hanya terjadi satu arah yaitu guru menjelaskan materi pelajaran, sedangkan siswa 

hanya pasif menyimak tanpa menanggapinya. Aktivitas belajar yang seperti inilah 

yang perlu diperbaiki agar tidak terasa membosankan. 

3.3 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) dengan menggunakan perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Penelitian tindakan kelas ini berfokus pada upaya untuk mengubah kondisi riil 

sekarang ke arah kondisi yang diharapkan (improvemen oriented). Penelitian 

tindakan kelas ini dimaksudkan untuk mencari pemecahan masalah dengan ruang 

lingkup yang tidak terlalu luas berkaitan dengan hal-hal yang dihadapi guru 

sendiri dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dalam kajian ini, 

penelitian tindakan dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar  

vokal siswa. Secara umum prosedur penelitian mencakup : (1) Perencanaan, (2) 

Implementasi tindakan, (3) Observasi, (4) Analisis dan refleksi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian yang 

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, melaksankan, 

dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif (dalam penelitian ini kolaboratif 

antara guru dengan peneliti/mahasiswa) dan partisipasi dengan tujuan 

memperbaikikinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Penelitian ini akan dilakukan dalam 2 siklus secara berkelanjutan 

berdasarkan waktu pertemuan. Rancangan siklus penelitian menggunakan 
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rancangan  menurut Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama seperti gambar 

berikut  

 

Gambar 3.1 Rancangan penelitian Tindakan Wijaya Kusumah dan Dedi 

Dwitagama 

 Langkah pertama pada setiap siklus adalah penyusunan rencana 

tindakan. Tahapan berikutnya pelaksanaan dan sekaligus pengamatan terhadap 

pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan kemudian dievaluasi dalam bentuk 

refleksi. Apabila hasil refleksi siklus pertama menunjukan bahwa pelaksanaan 

tindakan belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, maka berikutnya 
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disusun lagi rencana untuk dilaksanakan pada siklus kedua. Demikian seterusnya 

sampai hasil yang diinginkan benar-benar tercapai. 

3.3.1 Prosedur Pra Siklus 

3.3.1.1 Perencanaan (planning) 

 Perencanaan umum dimaksudkan untuk menyusun rancangan yang 

meliputi keseluruhan aspek yang terkait. Pada tahap perencanaan, yang akan 

dilakukan peneliti dalam kegiatan pra siklus yaitu : (1) membuat rencana cara 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal (2) menyiapkan midi dan 

lagu sesuai tema pembelajaran dan alat evaluasi yang berupa test observasi. 

3.3.1.2 Tindakan (action) 

Implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu 

tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada pra siklus , tindakan yang 

dilakukan adalah : (1)  pelaksanaan program pembelajaran sesuai jadwal, (2)  

mengadakan observasi tentang proses pembelajaran, (3) mengadakan tes praktik, 

(4) penilaian tes praktik. 

3.3.1.3 Observasi (Observation) 

 Observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau 

kolaborator. Pada tahap ini, yang akan dilakukan peneliti yaitu mengamati 

mengenai hasil belajar vokal, serta sejauh mana motivasi dan minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran vokal dengan menggunakan media iringan midi. 

3.3.1.4 Refleksi (Reflection) 
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 Refleksi dalah perbuatan merenung atau memikirkan sesuatu atau upaya 

evaluasi yang dilakukan oleh para kolaborator atau partisipan yang terkait dengan 

PTK yang dilaksanakan. Refleksi yang dilakukan yaitu dengan melihat dan 

mengkaji hasil selama pembelajaran terutama dalam hal kekurangan untuk acuan 

tindakan selanjutnya. 

3.3.2 Prosedur Siklus 1 

3.3.2.1 Perencanaan (planning) 

 Pada tahap perencanaan, yang akan dilakukan peneliti dalam siklus 1 yaitu 

: (1) mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa dan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar, (2) membuat rencana pembelajaran vokal 

dengan menggunakan iringan midi, (3) menyiapkan lagu sesuai tema 

pembelajaran dan media iringan midi serta alat evaluasi yang berupa test 

observasi. 

3.3.2.2 Tindakan (action) 

 Dalam tahap ini pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tindakan dengan mengacu pada beberapa 

langkah sebagai berikut : (1) guru memilih lagu sesuai yang diajarkan, (2) guru 

menyiapkan midi sesuai dengan lagu yang diajarkan, (3) guru menyiapkan media 

pemutar midi berupa keyboard atau komputer, (4) guru mengajarkan cara untuk 

menggunakan midi pada keyboard atau komputer, (5) guru mencontohkan 

menyanyikan lagu dengan menggunakan iringan midi, (6) guru memberikan 
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penjelasan sederhana  tentang midi dan manfaat midi, (7) menyanyikan lagu 

bersama-sama secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang sempurna, (8) 

refleksi tentang pembelajaran dengan bimbingan guru, dan (9) penugasan. 

3.3.2.3 Observasi (Observation) 

 Observasi berupa pengamatan terhadap dampak dari tindakan-tindakan 

yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini, 

yang akan dilakukan peneliti yaitu mengamati mengenai kemampuan siswa dalam 

bernyanyi serta sejauh mana motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran vokal dengan menggunakan iringan midi. 

3.3.2.4 Refleksi (Reflection) 

 Refleksi dilakukan untuk melihat dan mengkaji hasil selama pembelajaran 

siklus 1 terutama dalam hal kekurangan. Berdasarkan tindakan yang sudah 

dilakukan dan menganalisis dari hasil observasi, apakah proses pembelajaran 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal dengan menggunakan midi yang 

dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Jika belum, 

maka perlu adanya penyempurnaan pada siklus berikutnya. Sedangkan apabila 

terdapat kelebihan pada hasil siklus I maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 

3.3.3 Prosedur Siklus II 

3.3.3.1 Perencanaan (planning) 

 Perencanaan dalam siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini meliputi : (1) mengidentifikasi dan 



56 
 

 
 

mengklarifikasi maslah yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar, (2) membuat rencana pembelajaran vokal dengan menggunakan iringan 

midi, (3) menyiapkan lagu sesuai tema pembelajaran dan media iringan midi serta 

alat evaluasi yang berupa test observasi. 

3.3.3.2  Tindakan (action) 

Tindakan pada siklus II sama halnya dengan tindakan pada siklus I yaitu : 

(1) memilih lagu sesuai yang diajarkan, (2) guru menyiapkan midi sesuai dengan 

lagu yang diajarkan, (3) guru menyiapkan media pemutar midi berupa keyboard 

atau komputer, (4) guru dan siswa mencoba untuk menggunakan midi pada 

keyboard atau komputer,  (5) guru memberikan penjelasan sederhana  tentang 

midi dan manfaat midi, (6) menyanyikan lagu bersama-sama secara berulang-

ulang untuk mendapatkan hasil yang sempurna, (7) guru merefleksikan hasil dari 

proses pembelajaran menggunakan midi untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar vokal siswa. 

3.3.3.3 Observasi (Observation) 

 Observasi yang akan dilakukan pada siklus II sama halnya dengan 

observasi Pada siklus I. yaitu mengenai kemampuan hasil belajar siswa dalam 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, serta sejauh motivasi 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bernyanyi dengan menggunakan 

iringan midi dalam peningkatan motivasi. 
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 Hasil pada tahap observasi di kumpulkan untuk di analisis dan di evaluasi 

oleh peneliti. Kemudian peneliti dapar merefleksikan diri tentang berhasil atau 

tidaknya yang telah dilakukan. Diharapkan pada siklus II ini “Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar Vokal Siswa Kelas X Dengan Menggunakan Media 

Iringan Midi di SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap “ dapat tercapai. 

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah : 

3.3.4.1 Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siswa dan sekolah, 

seperti daftar nama dan nilai siswa serta foto-foto saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.  

3.3.4.2 Teknik Pengamatan/Observasi 

 Teknik observasi adalah pengamatan langsung di lokasi penelitian tentang 

fenomena-fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan judul skripsi. Dalam 

observasi ini yang diamati adalah motivasi dan hasil belajar vokal siswa dengan 

menggunakan media iringan midi di SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. 

Pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung guru memberikan materi 

lagu dan midi sesuai dengan tema yang dinyanyikan oleh siswa kelas X-1 SMA 
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Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. Terdapat beberapa aspek yang diamati dalam 

observasi minat dalam penelitian ini yaitu perhatian, interaksi dengan guru, respon 

positif (senang), motivasi siswa dan kemampuan  hasil belajar vokal siswa dengan 

baik.  

3.3.4.3 Teknik Tes 

 Teknik tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, sikap, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik tes dalam penelitian ini digunakan 

untuk mendapatkan data hasil belajar kemampuan dan motivasi dalam belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi yaitu dengan tes praktek 

(bernyanyi) dengan diiringi midi pada siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Kroya, 

Kabupaten Cilacap. Beberapa aspek yang diamati adalah  motivasi, minat, 

kemampuan bernyanyi dan hasil belajar dalam belajar vokal dengan 

menggunakan iringan midi. 

3.3.4.4 Teknik Angket 

 Teknik angket sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadi atau hal yang ia 

ketahui. Kisi-kisi angket motivasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

No Indikator Butir 

1 Kebutuhan 1 dan 2 

2 Dorongan 3 dan 4 

3 Tujuan 5 dan 6 
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Jumlah Butir 6 

 

Untuk lebih jelasnya kisi-kisi dari angket motivasi dapat di lihat di 

halaman lampiran instrumen. 

 

3.3.5 Teknis Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepoada orang 

lain. Analisis data dilakukan sewaktu proses pembelajaran berlangsung dan 

setelah  pembelajaran berakhir pada setiap tindakan dalam satu siklus. Pada akhir 

siklus diberikan evaluasi dan refleksi, kemudian menyusun persiapan untuk siklus 

kedua. Pada siklus kedua dilakukan analisis data yang sama seperti siklus 

pertama. Bila hasil siklus kedua kurang memuaskan, maka diadakan siklus ketiga. 

3.3.5.1 Analisis deskriptif Kualitatif 

 Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang digunakan untuk 

mengolah data yang tidak bisa diukur dengan angka yaitu berupa kasus, sehingga 

memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian. Dalam penelitian ini data yang 

diambil berupa proses penelitian dengan menggunakan media iringan midi yang 

dilakukan pada saat kegiatan belajar untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar vokal yang berlangsung di SMA Negeri 1 Kroya, Kbupaten Cilacap. 

3.3.5.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif 
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 Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data yang digunakan untuk 

mengolah data yang diukur dengan menggunakan angka. Dalam penelitian ini 

data yang diambil berupa hasil penilaian yang diperoleh dari siswa kelas X SMA 

Negeri 1 kroya, Kabupaten Cilacap melalui tes praktek tertulis yaitu mengisi 

angket motivasi yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan. Langkah-

langkah yang dilakukan untuk menghitung data sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar anak sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya penelitian tindakan kelas. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa. 

b. Setelah mengetahui nilai rata-rata sebelum Penelitian dilakukan tes setiap 

akhir pelajaran untuk mengetahui perkembangan hasil belajar anak. 

c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam 2 siklus, jika dirasa kurang memuaskan 

maka dilakukan tes terus menerus sehingga mencapai target ketuntasan yang 

telah ditentukan.  

Dari beberapa tahap diatas, dapat ditetapkan pedoman peningkatan motivasi 

dan hasil belajar vokal menggunakan midi sebagai berikut : 

1. Hasil belajar anak dan motivasi dalam belajar vokal menggunakan iringan 

midi dinyatakan meningkat jika skor postest 70% siswa kelas X pada siklus II 

meningkat dari postest siklus I, dengan standar ketuntasan ≥ 75 sebagaimana 

ditentukan dalam Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) standar kompetensi 

hasil belajar vokal dan motivasi dengan menggunakan iringan midi di SMA 

Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. 
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2. Motivasi belajar siswa kelas X dinyatakaan meningkat jika kategori perilaku 

positif mencapai 70% pada siklus II. Terdapat 6 kategori penilaian saat 

pembelajaran berlangsung, terdiri dari perilaku positif dan perilaku negatif. 

Perilaku Positif seperti: (1) siswa memperhatikan saat guru menjelaskan 

tentang manfaat dan cara penggunaan midi (perhatian), (2) selalu 

mengerjakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran seni musik, (3) siswa 

mengikuti cara bernyanyi dengan benar (interaksi dengan guru), (4) siswa 

aktif saat belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, (5) siswa 

mampu bernyanyi dengan menggunakan media iringan midi, (6) siswa sering 

bertanya jika tidak mengerti tentang cara bernyanyi dengan menggunakan 

media iringan midi. Dan perilaku Negatif seperti: (1) siswa acuh-tak acuh 

dalam proses belajar mengajar, (2) siswa berbicara sendiri dengan yang lain, 

(3) siswa kesulitan mengikuti proses belajar mengajar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai letak geografis dan 

lokasi SMA Negeri 1 Kroya, visi dan misi SMA Negeri 1 Kroya, sarana dan 

prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Kroya dan tenaga pengajar dan siswa SMA 

Negeri1 Kroya 

 

4.1.1 Letak Geografis dan Lokasi 

SMA Negeri 1 Kroya merupakan salah satu sekolah yang didirikan atas 

dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor : 0206/9/30, tanggal 18 Juli 1980 sebagai salah atu realisasi program Pelita 

disektor Pendidikan. (Tata Usaha SMA Negeri 1 Kroya, 11 Februari 2015) 

Secara geografis kala pertama sekolah diselenggarakan sebagai upaya 

memfasilitasi putra-putri daerah untuk memperoleh kesempatan belajar tanpa 

harus keluar kota. Hal itu bisa dicermati bahwa Kroya merupakan wilayah 

strategis di Cilacap Timur serta mudah dijangkau dari wilayah manapun. Di sisi 

lain, unit baru SMA Negeri 1 Kroya merupakan unit strategis yang dijadikan 

percontohan, baik ditinjau dari sisi arsitektural maupun program pembelajaran 

yang akan diselenggarakan. Hal ini bisa dilihat dari sisi fisik maupun fasilitas 

yang tersedia pada sekolah yang bersangkutan. 
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Dalam awal perjalanan memberikan pelayanan pembelajaran kepada 

masyarakat, SMA Negeri 1 Kroya yang ketika itu masih SMA Negeri Kroya 

hanya diperkenankan menerima empat kelas pararel. Artinya selama beberapa 

tahun sekolah harus konsekuen menerima siswa sejumlah yang telah ditentukan 

pemerintah. Kebijaksanaan tersebut dikandung maksud sebagai bentuk 

penanaman kemandirian sekolah serta rasio daya tampung sekolah secara realistis 

dan berkesinambungan. Setelah melampaui tahapan yang begitu panjang, maka 

dalam kurun waktu tiga dasawarsa, lembaga tidak bisa mengelak dari realitas 

yang harus ditanggapi. Kondisi inilah yang mendorong pengelola untuk selalu 

mengupayakan fasilitas maupun program pembelajaran agar bisa lebih berdaya 

guna dan berhasil guna dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin 

menggejala. Oleh karena itu, ditahun pembelajaran 2011/2012 SMA Negeri 1 

Kroya telah mampu melayani masyarakat dengan mampu membuka sembilan 

kelas secara pararel, termasuk didalamnya memiliki program imersi (program 

pengajaran dengan pengantar Bahasa Inggris) dengan menggunakan bahasa 

Indonesi dan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian dalam proses 

pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA dan TIK. Pada usianya yang hampir 

35 tahun SMA Negeri 1 Kroya terus mengadakan pembenahan sehingga mampu 

memberikan suasana yang kondusif dan nyaman bagi siswa dalam kegiatan 

belajar. Dengan ruang gerak yang tersedia siswa dapat beraktivitas secara leluasa 

untuk mengembangkan potensi dirinya, baik aktivitas indoor maupun outdoor. 

(Tata Usaha SMA Negeri 1 Kroya, 11 Februari 2015) 
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Gambar 4.1 Tampak depan SMA Negeri 1 Kroya 

(Dokumentasi Frisca Rindhy Fuana, Februari 2015) 

 

4.1.2 Visi dan Misi SMA Negeri 1 Kroya 

SMA Negeri 1 Kroya mempunyai visi dan misi sekolah. Visi sekolah ini 

adalah Siswa SMA Negeri I Kroya menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, 

berakhlak mulia, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, Siswa SMA 

Negeri I Kroya menjadi siswa yang paling berprestasi dalam bidang akademik dan 

non akademik. Sedangkan misi SMA Negeri 1 Kroya adalah (1) Menyediakan 

fasilitas belajar yang memadai, lingkungan belajar yang nyaman, dan situasi 

belajar mengajar yang kondusif, (2) Menyediakan fasilitas untuk pengembangan 

bakat dan kemampuan sebagai bekal bermasyarakat, (3) Menyiapkan sumber daya 

manusia yang handal mampu dan mengerti kebutuhan pembangunan untuk 

kesejahteraan masyarakat, (4) Memotivasi siswa untuk mencapai nilai rata-rata 

ujuian nasional lebih dari 7,5, (5) Menumbuhkan sikap disiplin dan semangat 
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keunggulan kompetitif baik dalam bidang imtaq maupun IPTEK, (6) Menyiapkan 

siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. (Tata Usaha SMA Negeri 1 Kroya, 11 Februari 2015). 

 

4.1.3 Sarana dan Prasarana Sekolah 

 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kroya memiliki gedung sekolah dan 

bangunan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Prasarana Gedung SMA Negeri 1 Kroya 

No Jenis Ruangan Jumlah Ukuran 

1 Ruang kelas 27 9x8 

2 Laboratorium IPA 3 15x8 

3 Laboratorium Bahasa 1 15x8 

4 Laboratorium Komputer 2 18x8 

5 Ruang Kesenian 1 8x12 

6 Aula 1 41x21 

7 Ruang Uks 2 6x2 

8 Koperasi 1 5x4 

9 Ruang Bk 1 6x4 

10 Ruang Kepala Sekolah 1 5x6 

11 Ruang Guru 1 29x17 
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12 Ruang TU 1 9x8 

13 Ruang Osis 1 12x11 

14 Kamar mandi guru 2 3x1 

15 Kamar Mandi siswa 6 2x1 

Sumber Data : (Tata Usaha SMA Negeri 1 Kroya, 11 Februari 2015) 

 

4.1.4 Tenaga Pengajar dan Siswa SMA Negeri 1 Kroya 

 Pada saat ini SMA Negeri 1 Kroya dipimpin oleh Drs. Hendro Setyono, 

M. M. Jumlah tenga pendidik sampai saat ini 57 orang yang terdiri dari 39 PNS 

dan 18 guru honorer. Dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Pengajar SMA Negeri 1 Kroya 

   No Mata pelajaran 

Jumlah guru yang ada (orang) 

Guru 

Tetap 

Guru Tidak 

Tetap 

Jumlah 

Guru 

Tenaga pendidik/ guru 

1 PPKN 2 1 3 

2 Pendidikan Agama 

Pendidikan agama Islam 

Pendidikan agama Protestan 

Pendidikan agama Katolik 

Pendidikan agama budha 

 

2 

0 

0 

0 

 

0 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

3 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 3 6 
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4 Bahasa Inggris 4 0 4 

5 Sejarah Nasional dan Umum 2 0 2 

6 Pendidikan jasmani 2 0 2 

7 Matematika  4 2 6 

8 Fisika 2 1 3 

9 Biologi  3 0 3 

10 Kimia  3 0 3 

11 Ekonomi  3 1 4 

12 Sosiologi  1 1 2 

12 Geografi  2 0 2 

13 Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

1 1 2 

14 Pendidikan Seni 1 1 2 

15 Bahasa Asing 0 2 2 

16 Bimbingan Konseling 4 0 4 

17 Muatan Lokal 0 2 2 

Jumlah  39 18 57 

Sumber Data : (Tata Usaha SMA Negeri 1 Kroya, 11 Februari 2015) 

Dan jumlah siswa SMA Negeri 1 Kroya tahun pelajaran 2014/2015 

berjumlah 945 siswa yang terdiri atas : kelas X 316 Siswa, kelas XI 318 siswa, 

kelas XII 311 siswa. Dengan rincian sebagai berikut : 



68 
 

 
 

Tabel 4.3 Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Kroya 

Tingkatan Program 

Pengajaran 

Jumlah Siswa (Orang) Jumlah Rombongan 

Belajar Laki-laki Perempuan L+P 

Kelas X 81 235 316 9 Rombel  

Kelas XI IPA 46 129 175 5 Rombel  

Kelas XI IPS 45 98 143 4 Rombel  

Kelas XII IPA 24 144 168 5 Rombel  

Kelas XII IPS 52 91 143 4 Rombel  

Total  248 697 945 27 Rombel  

Sumber Data : (Tata Usaha SMA Negeri 1 Kroya, 11 Februari 2015) 

 

4.2 Hasil Penelitian Motivasi dan Hasil Belajar Vokal Dengan Menggunakan 

Media Iringan Midi di SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap 

 Hasil penelitian meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan Midi meliputi kondisi awal (prasiklus), siklus I, 

siklus II. Hasil penelitian berupa tes berupa penilaian anak dalam bernyanyi dan 

nontes berupa observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian motivasi belajar 

diambil dari observasi dan dokumentasi, sedangkan hasil belajar vokal diambil 

dari hasil tes bernyanyi dengan menggunakan media iringan Midi. 
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4.2.1 Pra Siklus 

Pada pra siklus peneliti akan membahas mengenai perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi yang dilakukan oleh guru sebelum menggunakan media 

iringan MIDI. 

4.2.1.1 Perencanaan 

Perencanaan umum dimaksudkan untuk menyusun rancangan yang 

meliputi keseluruhan aspek yang terkait. Pada tahap perencanaan, yang akan 

dilakukan guru dalam kegiatan pra siklus yaitu : (1) membuat rencana cara untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal dengan media iringan alat musik 

(2) menyiapkan alat musik dan lagu sesuai tema pembelajaran dan alat evaluasi 

yang berupa test observasi. 

4.2.1.2 Tindakan 

Implementasi tindakan oleh guru pada pra siklus pada prinsipnya 

merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Pada pra siklus , tindakan yang dilakukan oleh guru adalah : (1)  pelaksanaan 

program pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan, (2) melakukan proses 

belajar vokal tanpa menggunakan media iringan midi, (3) mengadakan tes praktik 

bernyanyi menggunakan media alat musik yang dilakukan oleh guru seni musik, 

(4) penilaian tes praktik, (5) Dan memberikan angket tentang motivasi belajar 

vokal sebelum menggunakan media iringan midi. 
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4.2.1.3 Observasi 

Observasi atau monitoring dilakukan guru atau kolaborator. Pada tahap 

ini, yang akan dilakukan guru mengamati mengenai hasil belajar vokal, serta 

sejauh mana motivasi dan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

vokal sebelum menggunakan media iringan midi. Dan bagaimana cara mengajar 

guru agar hasil belajar dan motivasi siswa meningkat dalam proses pembelajaran 

vokal. 

4.2.1.4 Refleksi 

Refleksi adalah perbuatan merenung atau memikirkan sesuatu atau upaya 

evaluasi yang dilakukan oleh guru yang terkait dengan proses pembelajaran vokal 

yang telah dilaksanakan. Refleksi yang dilakukan yaitu dengan melihat dan 

mengkaji hasil selama pembelajaran sebelum menggunakan media iringan midi 

untuk belajar vokal terutama dalam hal kekurangan untuk acuan tindakan 

selanjutnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti sebelum 

tindakan dilaksanakan, menunjukan bahwa motivasi dan hasil belajar vokal siswa 

belum optimal. Ditandai dengan siswa acuh-tak acuh dalam proses belajar 

mengajar, siswa berbicara sendiri dan tidak aktif saat mengikuti pelajaran seni 

musik, siswa kesulitan mengikuti proses belajar mengajar dan lemahnya saat 

diberi tugas untuk mempraktekkan materi. Hal tersebut dikarenakan guru masih 

menggunakan metode ceramah dimana guru mendominasi kegiatan pembelajaran. 

Dalam kegiatan tersebut pengajar menyampaikan materi pembelajaran secara 
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lisan dan praktek, namun siswa mengikuti secara pasif sehingga sebagian besar 

siswa kurang memahami materi yang diberikan karena beberapa kemungkinan, 

diantaranya: (1) adanya kemungkinan siswa kurang bisa menangkap apa yang 

dijelaskan oleh guru, (2) siswa belum bisa menguasai materi, dan (3) siswa belum 

dapat bekerjasama dengan baikdengan guru. Hal tersebut menyebabkan siswa 

menjadi cepat bosan dan bingung selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Motivasi dan hasil belajar vokal yang diperoleh pun menjadi tidak maksimal. 

Oleh karena itu perlunya media baru agar siswa tidak bosan yaitu dengan 

menggunakan media iringan Midi diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar vokal siswa 

Berdasarkan hasil belajar vokal dalam ulangan harian  pertama pada pra 

siklus dapat diketahui bahwa dari jumlah siswa 34, yang berhasil memperoleh 

nilai bagus 7 anak, sedang 7 anak, dan kurang bagus 20 anak. Dan pada angket 

motivasi pada pra siklus pun sebagian besar siswa tidak pernah melakukan 

pernyataan yang ada dalam angket motivasi. Dari kondisi tersebut, motivasi dan 

hasil belajar siswa pada pra siklus masih kurang sehingga peneliti ingin 

menggunakan media iringan Midi agar dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar vokal siswa. 

Motivasi dan hasil belajar vokal siswa pada pra siklus terbilang cukup 

rendah hal itu dapat dilihat dari kurang fokusnya perhatian siswa terhadap apa 

yang guru terangkan dan praktekkan saat jam pelajaran seni musik berlangsung, 

banyak siswa yang tidak dapat bernyanyi dengan baik. Dalam pra siklus motivasi 
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dan hasil belajar vokal siswa bisa di katakan rendah, hanya ada beberapa siswa 

saja yang mendapatkan nilai sesuai standar ketuntasan yang telah di tetapkan. 

Siswa cenderung bosan di dalam kelas dan tidak ada gairah untuk belajar.  

Motivasi dan hasil belajar vokal siswa berdasarkan hasil evaluasi pada pra siklus 

dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Motivasi Siswa Pra Siklus 

No Kategori Motivasi Belajar Jumlah 

1. Tinggi 0 anak 

2. Sedang 6 anak 

3. Rendah 28 anak 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Hasil Motivasi Siswa Pra Siklus 
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Berikut ini merupakan keterangan dari tabel 4.2 dan diagram 4.1. 

1. Tinggi 

Motivasi belajar siswa dinyatakan tinggi jika kategori perilaku positif 

mencakup : (1) Siswa memperhatikan guru menjelaskan tentang manfaat dan cara 

penggunaan midi, (2) Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru mata 

pelajaran seni musik, (3) Siswa mengikuti cara bernyanyi vokal dengan 

menggunakan media iringan midi, (4) Siswa aktif saat belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi, (5) Siswa mampu bernyanyi dengan 

menggunakan media iringan midi, (6) Siswa sering bertanya jika tidak mengerti 

tentang cara bernyanyi dengan menggunakan media iringan midi. 

2. Sedang 

Motivasi belajar siswa dinyatakan sedang apabila perilaku positif siswa saat 

mata pelajaran seni musik khususnya bernyanyi kurang dari enam kriteria 

penilaian mengenai motivasi belajar dan beberapa siswa memberikan perilaku 

negatif seperti contohnya, Siswa acuh tak acuh dalam proses belajar mengajar, 

dan tidak memperhatikan sama sekali apa yang guru jelaskan atau ajarkan. 

3. Rendah 

Motivasi belajar siswa dinyatakan rendah jika enam kriteria penilaian 

motivasi siswa tidak ada sama sekali dalam diri tiap siswa,dan siswa memberikan 

lebih dari satu perilaku negatif seperti: (1) Siswa acuh tak acuh dalam proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, (2) Siswa tidak 

memperhatikan guru saat menjelaskan materi yang diberikan, (3) Siswa berbicara 
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sendiri dengan siswa yang lain, (4) Siswa kesulitan mengikuti proses belajar 

mengajar. 

 

Gambar 4.2 Proses belajar mengajar vokal sebelum menggunakan media 

iringan midi pada pra siklus 

( Dokumentasi Frisca Rindhy Fuana, Februari 2015 ) 

 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Vokal Siswa Pra Siklus 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Persentase 

1.      96-100  Sangat bagus - 0% 

2.    86-95  Bagus 7 20% 

3.     76-85 Cukup bagus 7 20% 

4.   60-75  Kurang bagus 20 60% 
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Untuk menentukan dan mengukur hasil belajar vokal siswa dapat 

dikategorikan menjadi sangat bagus (96-100), bagus (86-95), sedang (76-85), dan 

kurang bagus (60-75). 

 

 

Diagram 4.2 Hasil Belajar Vokal Pra Siklus 

 

Berikut ini merupakan keterangan dari tabel 4.5 dan diagram 4.2. 

1. Sangat Bagus 

Hasil belajar vokal siswa dikatakan sangat bagus dengan rentang nilai 96-100 

apabila siwa memenuhi kriteria penilaian vokal yaitu : ketepatan Pitch nya tepat, 

Temponya tepat, Pernapasannya tepat dan Artikulasinya tepat. Masing-masing 

kriteria mempunyai nilai tersendiri tergantung guru yang menilai hasil belajar 

vokal siswa tersebut. 

2. Bagus 

Hasil belajar vokal siswa dikatakan Bagus apabila siswa mendapat rentang 

nilai 86-95, hasil belajar vokal dinyatakan memenuhi rentang nilai 86-95 apabila 

siswa hanya memenuhi 3 kriteria penilaian vokal. 
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3. Cukup Bagus 

Hasil belajar vokal siswa dikatakan cukup bagus apabila siswa mendapat 

rentang nilai 76-85, dan siswa hanya memenuhi 2 kriteria penilaian vokal dan 

kriteria penilaian vokal yang lain tidak memenuhi syarat dan mendapat nilai yang 

cukup baik. 

4. Rendah 

Hasil belajar vokal siswa dikatakan rendah apabila siswa mendapat rentang 

nilai 60-75, dan siswa hanya memenuhi 1 kriteria penilaian vokal atau tidak sama 

sekali memenuhi kriteria penilaian vokal dengan nilai yang tidak cukup baik. 

4.2.2 Siklus I 

 Pada siklus I peneliti akan membahas mengenai perencanaan, tindakan dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penerapan metode yang digunakan. 

4.2.2.1 Perencanaan 

Tahap ini harus dipersiapkan secara optimal agar bisa meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar vokal siswa. Peneliti berupaya untuk memperbaiki 

kelemahan dalam proses pembelajaran seni musik, khususnya tentang motivasi 

dan hasil belajar vokal siswa. Dengan menggunakan media iringan midi 

diharapkan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal siswa. Sebelum 

tindakan dimulai peneliti menyusun rencana perbaikan pembelajaran dan 

menyiapkan keyboard dan midi. Peneliti juga membuat dan menyiapkan 

instrument peneliti berupa lembar observasi/pengamatan motivasi dan hasil 
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belajar vokal siswa sebelum dan sesudah siswa melaksanakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan media iringan midi dan juga selama 

melakukan proses belajar mengajar. Peneliti juga menyiapkan instrumen penilaian 

motivasi berupa angket motivasi dan juga lembar penilaian hasil belajar vokal 

siswa. Dengan itu nantinya peneliti akan mengetahui perubahan motivasi dan 

hasil belajar vokal siswa setelah menggunakan media iringan midi dalam proses 

pembelajaran. 

4.2.2.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah 

direncanakan secara matang. Secara garis besar tindakan yang akan diterapkan 

oleh siswa pada siklus I terdiri atas: (1) pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) 

penutup. 

1. Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan informasi tentang maksud dari 

tujuan proses belajar mengajar vokal dengan menggunakan media iringan midi. 

Dan siswa juga harus paham dengan tujuan tersebut. Agar tujuan dapat tercapai 

harus ada interaksi antara guru dan siswa. 

2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, siswa melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut 

yaitu: (a) Siswa tahu manfaat midi, (b) Siswa mengerti dan paham tujuan dari 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, (c) Guru 

menyiapkan keyboard dan midi untuk proses belajar mengajar, (d) Guru 

mencontohkan bernyanyi dengan menggunakan iringan midi, (e) Siswa bernyanyi 
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secara individu dan kelompok dengan menggunakan media iringan midi, (f) 

Siswa menerima evaluasi dari guru setelah proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi selesai. 

3. Penutup 

Dalam bagian penutup guru melakukan beberapa kegiatan, yaitu: (a) Guru 

memberikan masukan terhadap siswa tentang proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi yang sudah dilaksanakan dan (b) Guru 

menginformasikan pada siswa untuk proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi pada pertemuan berikutnya.  

 

Gambar 4.2 Proses belajar mengajar vokal dengan menggunakan media  

                      iringan midi  pada siklus I 

                                             (Dokumentasi Frisca Rindhy, Februari 2015) 

 

 

 4.2.2.3 Observasi 

Tindakan pada siklus I dipantau oleh peneliti. Untuk memperlancar 

kegiatan observasi peneliti menggunakan lembar observasi. Peneliti juga mencatat 
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kejadian-kejadian yang dialami selama proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi. Hasil observasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pada siklus I proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek siswa yang mengikuti 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi. Aspek Siswa dari hasil 

pengamatan pada awal proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi motivasi dan hasil belajar vokal siswa kurang baik. Hal tersebut dikarenakan 

karena pada mata pelajaran seni musik khususnya bernyanyi, siswa belum begitu 

memahami tentang midi sehingga tempo mereka belum bisa menyesuaikan 

dengan iringan midi dan merupakan media belajar baru bagi mereka. Sehingga 

siswa cenderung bingung pada saat mata pelajaran seni musik khusunya 

bernyanyi. Pada awal proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi terlihat siswa masih canggung. kurangnya pemahaman siswa terhadap midi 

merupakan faktor utama. Sehingga ketika siswa bernyanyi secara bersama-sama, 

siswa masih belum bisa berkoordinasi secara baik dan terkesan bingung. 

Pada pertemuan selanjutnya siswa sudah mampu berkoordinasi lumayan 

baik secara individu maupun kelompok, siswa juga sudah bisa menikmati belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi. Namun ada beberapa anak yang 

belum bisa berkoordinasi dan masih kebingungan sehingga belum bisa menikmati 

bernyanyi dengan menggunakan media iringan midi. Untuk memperbaiki semua 

itu, guru harus fleksibel dan berusaha membuat proses belajar vokal dengan 

menggunakan iringan midi lebih santai lagi supaya siswa tidak malu dan tidak 
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takut untuk bertanya kepada guru, siswa juga harus berlatih tempo dengan 

menggunakan iringan midi. 

Pada pertemuan ini guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya 

dan belajar secara berulang-ulang agar siswa tidak ada rasa tertekan dan bosan 

dalam proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi. Selanjutnya 

guru dan peneliti hanya memandu dan mengamati kinerja siswa dalam bernyanyi 

menggunakan media iringan midi. Siswa dikondisikan untuk bisa bernyanyi 

dengan kompak dengan tempo, dinamika, artikulasi yang benar. Hasil yang 

diperoleh pada akhir kegiatan masih belum optimal, khususnya siswa yang 

pendiam dan belum bisa kompak dan percaya diri dalam bernyanyi dengan 

menggunakan iringan midi. Siswa tersebut cenderung individual dan tidak mau 

bertanya tentang materi yang belum dipahami kepada temannya maupun gurunya. 

Peneliti mengadakan tes motivasi dan peningkatan hasil belajar vokal 

siswa. Untuk tes motivasi peneliti menggunakan angket motivasi yang akan 

diberikan kepada siswa dan di kumpulkan kembali kepada peneliti. Sedangkan 

untuk mengukur hasil belajar peneliti menggunakan penilaian unjuk kerja. Hasil 

peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal siswa setelah mengikuti proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi disajikan pada tabel 

dibawah ini. 

Peningkatan motivasi belajar vokal siswa setelah mengikuti proses belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi pada siklus I lebih meningkat 

dibandingkan pada waktu pra siklus, dari angket motivasi yang diberikan pada 

siswa dan kemudian disaat itu juga dikumpulkan kembali pada guru, dapat 
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disimpulkan bahwa siswa sangat senang dan gembira pada saat mereka belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi. Siswa sangat menyambut 

antusias proses belajar tersebut. Walaupun masih ada beberapa anak yang masih 

belum dapat mengikuti dengan baik. Selain itu setelah siswa mengikuti proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, mereka merasa ketagihan 

dan penasaran dengan bentuk iringan midi pada lagu-lagu lain, karena dengan 

menggunakan iringan midi sangat mempermudah siswa dalm bernyanyi dan 

membuat anak lebih senang dengan iringannya sehingga mereka terlihat lebih 

aktif dan kreatif. Yang sebelumnya mereka tidak bisa mengerti tempo setelah 

mengikuti proses belajar tersebut mereka sudah bisa mengerti tempo.  

          Tabel 4.6 Skor motivasi siswa setelah mengikuti dua kali proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi pada Siklus I 

No Kategori Jumlah 

1. Tinggi 1 anak 

2. Sedang 15 anak 

3. Rendah 17 anak 

 

Terdapat peningkatan motivasi belajar vokal siswa setelah mengikuti 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, hal ini terlihat dari 

siswa yang pada kegiatan pra siklus pada saat mengikuti mata pelajaran seni 

musik khususnya bernyanyi cenderung lebih baik. Hasil motivasi belajar siswa 

setelah mengikuti dua kali belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

pada siklus I dapat divisualisasikan pada diagram berikut : 
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Diagram 4.3 Hasil Motivasi Siswa Siklus I 

 

Diagram 4.3 Motivasi siswa pada siklus I 

 

Peningkatan hasil belajar vokal siswa setelah mengikuti proses belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi pada siklus I lebih meningkat 

dibandingkan pada waktu pra siklus. Siklus I dapat disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 4.7 Hasil belajar siswa setelah mengikuti proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi  pada Siklus I 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Prosentase 

1. 96-100 Sangat bagus 3 10% 

2. 86-95 Bagus 7 20% 

3. 76-85 Cukup bagus 7 20% 

4. 60-75 Kurang bagus 17 50% 

 

Untuk menentukan dan mengukur hasil belajar siswa dapat dikategorikan 

menjadi sangat bagus (96-100), bagus (86-95), sedang (76-85), dan kurang bagus 

(60-75). 
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Hasil belajar siswa setelah mengikuti proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi pada siklus I 50% siswa mendapatkan nilai ˃75 

dan 50% siswa yang lain mendapatkan nilai = 75. 

 

Diagram 4.4 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

4.2.2.4 Refleksi  

Setelah dilakukan tindakan serta observasi tentang motivasi dan hasil 

belajar vokal siswa pada siklus I, peneliti melakukan refleksi. Berdasarkan hasil 

observasi pada siklus I, dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Siswa masih 

belum memperhatikan guru saat menjelaskan tentang manfaat dan cara 

penggunaan midi, (2) Masih banyak siswa yang belum mengerjakan tugas yang 

diberikan guru mata pelajaran seni musik, (3) Siswa masih belum berani bertanya 

saat ada materi yang kurang paham, baru beberapa siswa saja yang mulai berani 

bertanya, (4) masih ada beberapa siswa yang kurang serius dalam mengikuti 

kegiatan belajar dikelas. 

˃75 

=75 
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Berdasarkan hasil observasi diatas, sudah terjadi peningkatan motivasi dan 

hasil belajar vokal siswa meskipun masih banyak ditemui kekurangan. Dari 

permasalahan yang terjadi di atas, perlu dilakukan revisi untuk tindakan pada 

siklus II yaitu: (1) guru diharapkan mampu membimbing dan lebih santai lagi 

dalam pelaksanaan proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

agar siswa bisa lebih menikmati belajar vokal dengan iringan midi, (2) guru harus 

lebih mendekatkan lagi antara siswa dengan guru agar siswa tidak takut untuk 

bertanya jika belum mengerti tentang materi yang diberikan, (3) latihan 

perkelompok atau individu lebih diintensifkan dibawah pengawalan bimbingan 

guru, (4) target maksimal harus disampaikan sebelum proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi dimulai sehingga siswa akan berusaha untuk 

memenuhi target. 

 

 

4.2.3 Siklus II 

 Pada siklus II peneliti akan membahas mengenai perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. 

4.2.3.1  Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, peneliti dan guru mata pelajaran seni 

musik menyusun rencana perbaikan pembelajaran untuk meningkatan motivasi 

dan hasil belajar vokal siswa dengan menggunakan media iringan midi. Ada 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perubahan dalam tindakan siklus 

kedua adalah sebagai berikut : (1) Pada kegiatan pendahuluan, guru harus betul-
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betul mampu memberikan motivasi pada siswa sehingga siswa bisa bekerjasama 

dengan baik dalam proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi, (2) Pada kegiatan inti, waktu yang tersedia harus dapat dimanfaatkan secara 

efisien, siswa harus bisa mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi dengan gembira dan tanpa tekanan, (3) Pada kegiatan 

penutup, siswa memperoleh refleksi kinerja siswa secara langsung oleh guru, dan 

(4) Menyiapkan instrument penelitian untuk mengetahui sejauh mana 

peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal siswa. 

   

4.2.3.2 Tindakan 

Pada tahap tindakan pada siklus II merupakan bentuk aplikasi dari tahap 

perencanaan dengan harapan terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal 

siswa yang maksimal. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II adalah: (1) Guru 

menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa saat proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi, (2) Guru memberikan bimbingan secara 

bertahap dan merata dengan cara memberi penjelasan atau membahas kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa pada siklus I seperti siswa masih belum baik dalam 

mengikuti iringan midi, siswa masih kaget dengan media baru dalam 

pembelajaran vokal, tempo siswa masih belum bagus, siswa masih sedikit  

bingung dengan cara pemakaian midi, dan cara mendapatkan midi yang bervariasi. 

Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal pada pembelajaran silkus 

II, (3) Guru memberikan masukan dari siklus I yang sudah dilaksanakan 
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sebelumnya seperti lebih memperhatikan lagu saat guru menjelaskan pemakaian 

midi, mendengarkan midi berulang kali agar siswa dapat mengikuti iringannya 

dengan baik, siswa lebih memperhatikan lagi saat guru mengajarkan tempo-tempo 

yang tepat dan cara bernyanyi yang baik dengan menggunakan media iringan 

midi, sehingga diharapkan siswa mampu memperbaiki dalam siklus II, (4) Guru 

mengamati ketika siswa berlatih dan bernyanyi dengan menggunakan media 

iringan midi. 

 

 

Gambar 4.3 Kegiatan Pada Siklus II 

(Dokumentasi Frisca Rindhy, Februari 2015) 

 

 

4.2.3.3 Observasi 

Tindakan pada siklus II dilakukan oleh guru dan dipantau oleh peneliti. 

Untuk memperlancar kegiatan, peneliti menggunakan lembar observasi. Hasil 

observasi peneliti dapat diuraikan bahwa pada siklus II peningkatan motivasi dan 

hasil belajar vokal siswa melalui prose belajar vokal dengan menggunakan media 



87 
 

 
 

iringan midi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek 

pengamatan meliputi: (1) kegiatan  awal, meliputi: (a) apersepsi dan (b) tujuan 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi dapat dilaksanakan 

dengan baik, (2) pada kegiatan inti, siswa diharapkan sudah bisa mengikuti proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi dengan gembira,karena 

jika itu sudah terpenuhi berarti motivasi belajar vokal siswa telah meningkat,dan 

hal itu akan berimbas ke peningkatan hasil belajar vokal siswa, (3) guru bisa 

menggunakan waktu dengan baik, (4) bimbingan terhadap siswa dan monitoring 

cara kerja siswa berlangsung secara interaktif dan merata, dan (5) pada kegiatan 

penutup, guru mampu memotivasi supaya siswa lebih bersemangat lagi dalam 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi. 

Secara keseluruhan peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal siswa 

setelah siswa mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi adalah sangat baik. Hasil pengamatan terhadap siswa pada siklus II adalah 

sebagai berikut: (1) peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal siswa dapat 

terlihat ketika siswa sudah memperhatikan guru saat menjelaskan tentang manfaat 

dan cara penggunaan midi, (2) dalam siklus II ini, motivasi siswa bertambah, 

siswa yang mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi terlihat lebih aktif dan dapat bernyanyi dengan lebih bagus dengan tempo 

yang tepat.  

Pada siklus II ini siswa mendapatkan angket motivasi lagi seperti pada 

siklus I. Dan hasilnya siswa yang pada siklus sebelumnya memilih tidak pernah 

ataupun kadang-kadang melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi, 
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Pada siklus II ini siswa memilih jawaban selalu melakukan hal yang ada pada 

pernyataan angket motivasi. Siswa menyadari bahwa adanya proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi menambah motivasi belajar mereka 

pada mata pelajaran seni musik khususnya bernyanyi. Selain itu siswa yang 

mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, terlihat 

lebih aktif dalam mata pelajaran seni musik khusunya bernyanyi, mereka dapat 

bernyanyi dengan benar dengan tempo yang tepat, mereka juga selalu 

memperhatikan guru saat guru menyampaikan materi, dan yang paling penting 

adalah terjadi interaksi dengan guru dan siswa lainnya. Motivasi belajar mereka 

jadi lebih meningkat. Secara rinci peningkatan motivasi belajar vokal siswa 

setelah mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

pada siklus II disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Skor motivasi siswa setelah mengikuti empat kali proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi Siklus II 

No Kategori Jumlah 

1. Tinggi 31 anak 

2. Sedang 3 anak 

3. Rendah 0 anak 

 

Terdapat peningkatan motivasi belajar vokal siswa setelah mengikuti enam 

kali proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi sebesar 100%, 

hasil motivasi belajar siswa setelah mengikuti enam kali proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi pada siklus II dapat divisualisasikan 

pada diagram berikut: 
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Diagram 4.5 Hasil Motivasi Siswa Siklus II 

 

Peningkatan hasil belajar vokal siswa setelah mengikuti proses belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi pada siklus II menunjukan bahwa 

31 anak atau mencapai 90% dari 34 siswa memperoleh nilai ˃75. Secara rinci 

peningkatan hasil belajar vokal siswa setelah mengikuti proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi  pada siklus II disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.9 Hasil belajar Siswa Siklus II 

No Rentang Nilai       Kategori Jumlah Siswa      Prosentase 

1.      96-100 Sangat bagus    8 25% 

2.      86-95  Bagus   15 45% 

3.     76-85   Cukup bagus    7 20% 

4.     60-75   Kurang bagus    4 10% 

  

Untuk menentukan dan mengukur hasil belajar siswa dapat dikategorikan 

menjadi sangat bagus (96-100), bagus (86-95), sedang (76-85), dan kurang bagus 
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(60-75). Dari hasil belajar siswa pada siklus II 90% siswa dikelas mendapatkan 

nilai >75 dan 10% siswa mendapatkan nilai = 75. Dari hasil penelitian pada siklus 

II sangat terlihat adanya peningkatan yang baik dari hasil belajar vokal siswa dan 

motivasi belajar vokal siswa dengan menggunakan media iringan midi. Jadi 

proses belajar vokal dikatakan berhasil dengan menggunakan media iringan midi, 

sehingga guru seni musik dapat menggunakan metode atau cara belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi. Hasil belajar siswa pada kegiatan siklus 

II dapat divisualisasikan pada diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

4.2.3.4 Refleksi 

Proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi pada siklus 

II dapat berjalan dengan baik dan lancar. Motivasi siswa menjadi lebih baik saat 

mengikuti mata pelajaran seni  

 khususnya bernyanyi dikelas dan hasil belajar vokal siswa pun meningkat. 

Juga dengan bimbingan secara inovatif mampu menjadikan situasi proses belajar 

˃75 

=75 
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dikelas maupun diproses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

lebih kondusif, interaktif, dan tidak membosankan. Setiap pertemuan motivasi 

siswa semakin baik, siswa kelihatan senang dan mau berusaha lebih kreatif. Siswa 

menjadi rajin mengerjakan tugas dan bertanya kepada guru seni  

.Kerjasama terjadi sangat baik antara siswa. Setelah siswa mengikuti 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi  terjadi peningkatan 

rerata nilai dan prosentase ketuntasan.  

4.3 Pembahasan Per Siklus 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa permasalahan dalam 

penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar vokal siswa yang rendah. Oleh 

karena itu proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi adalah 

solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Karena dengan adanya 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi siswa menjadi lebih 

aktif  didalam kelas. Selain itu siswa yang sebelumnya tidak pernah 

memperhatikan guru mengajar saat mata pelajaran seni musik, setelah siswa 

mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi siswa 

menjadi selalu memperhatikan guru,senang bertanya dan dapat bernyanyi dengan 

baik. Dalam mata pelajaran seni musik khususnya bernyanyi selama ini, siswa 

cendeung jenuh dan bosan. Hal itu terjadi karena media pembelajaran yang 

digunakan guru kurang. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa setelah siswa mengikuti 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi pada siklus II 
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berdampak pada motivasi dan hasil vokal siswa menjadi lebih baik. Meskipun 

secara keseluruhan tindakan belum sempurna namun setelah siklus II proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, motivasi dan hasil belajar 

vokal siswa meningkat karena pemahaman siswa meningkat. Perubahan ini terjadi 

pada pertemuan enam pada siklus II. 

Pada pertemuan di siklus II, siswa mulai rutin memperhatikan guru dan 

dapat bernyanyi dengan baik dengan tempo yang benar dan tepat.  Guru juga bisa 

mengkondisikan siswa dengan baik sehingga pelajaran seni musik tiap minggunya 

berjalan dengan baik. hanya pada siklus I masih ada siswa yang belum bernyanyi 

dengan benar, banyak siswa juga yang  jenuh dan bosan waktu dalam kegiatan 

pelajaran seni musik.  

Bernyanyi akan membawa anak berperilaku halus dan sabar karena 

perasaan sangat diutamakan dalam bernyanyi, selain itu anak juga dapat 

menghargai kelebihan dan kekurangan diri dari orang lain, hal ini sangat 

bermanfaat bagi anak dalam menghadapi kehidupan masyarakat yang semakin 

komplek. Secara rinci peningkatan motivasi dan hasil belajar vokal siswa setelah 

mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi disajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Tiap Siklus 

No Kategori Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Tinggi 0 anak 1 anak 31 anak 

2. Sedang 6 anak 15 anak 3 anak 

3. Rendah 28 anak 17 anak 0 anak 
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Peningkatan motivasi belajar vokal siswa setelah mengikuti proses belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi pada tiap siklus dapat 

divisualisasikan dalam diagram berikut: 

 

 

 

  

Diagram 4.7 Hasil Motivasi Siswa Rendah 

 

 

 

 

  

Diagram 4.8 Hasil Motivasi Siswa Sedang 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.9 Hasil Motivasi Siswa Tinggi 

Hasil Motivasi Siswa Tinggi 
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Peningkatan hasil belajar vokal siswa setelah mengikuti proses belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi pada setiap siklus dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.11 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus setelah mengikuti proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi  

 

 

No 

 

RentangNilai 

Ketuntasan Persentase 

Pra  

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

 II 

Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. 96-100 - 3 8 0% 10% 25% 

2. 86-95 7 7 15 20% 20% 45% 

3. 76-85 7 7 7 20% 20% 20% 

4. 60-75 20 17 4 60% 50% 10% 

 

Peningkatan hasil belajar vokal siswa yang dijelaskan pada tabel 4.11  

setelah mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

pada setiap siklusnya yang mengalami peningkatan dapat divisualisasikan dalam 

diagram berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.10 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

˃75 
=75 
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Rentang nilai peningkatan hasil belajar vokal siswa setelah mengikuti 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi pada akhir kegiatan 

silkus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.12 Rentang Nilai dan Persentase Peningkatan 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Persentase 

1. 96-100 Sangat Bagus 8 25% 

2. 86-95 Bagus 15 45% 

3. 76-85 Sedang 7 20% 

4. 60-75 Kurang Bagus 4 10% 

 

Motivasi (Azwar, 2000: 15) adalah rangsangan, dorongan ataupun 

pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang mau 

berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah 

direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Hasil belajar 

merupakan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami proses belajar 

(Anni, 2005: 5).  Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh pembelajar tersebut. Motivasi belajar menunjukan 

kepada hasil belajar, sedangkan hasil belajar itu merupakan indikator adanya 

derajat perubahan tingkah laku siswa (Humalik, 2001: 159). Dengan 

meningkatnya motivasi belajar vokal siswa, hasil belajar vokal siswa juga akan 

meningkat. Dengan motivasi belajar yang meningkat akan sering terjadi interaksi 

pada saat jam pelajaran berlangsung, baik interaksi dengan guru ataupun interaksi 
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antar siswa (Nasution, 2006: 36). Dalam proses kegiatan belajar mengajar 

diperlukan strategi dari guru, agar siswa tidak jenuh dan selalu bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. Dengan adanya proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi ini terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar vokal siswa 

dan juga hasil belajar vokal siswa, dilihat dari proses pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus I dengan menggunakan media iringan midi, guru melakukan 

pendekatan dengan siswa untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian 

diikuti oleh siswa yang bernyanyi bersama dengan mengikuti lagu yang telah 

diajarkan oleh guru. Tindakan berikutnya guru melakukan tes praktik bernyanyi 

dan mendapatkan peningkatan 50% siswa mendapatkan nilai >75, tahap terakhir 

guru melakukan refleksi dan menyiapkan tahapan siklus II. 

Pada tindakan pertama pada siklus II guru mengajak siswa untuk 

bernyanyi bersama dan mengikuti guru secara berulang-ulang. Materi 

disampaikan secara langsung dan dapat diterima oleh siswa, dilihat dari ketepatan 

nada, tempo saat bernyanyi dan antusias siswa. Tindakan kedua yang dilakukan 

guru melakukan tes praktik untuk mendapatkan nilai dari proses belajar vokal 

siswa menggunakan iringan midi pada siklus II. Dengan demikian proses belajar 

vokal siswa dengan menggunakan media iringan midi dapat meningkatkan 

motivasi belajar vokal siswa dan hasil belajar siswa 90% siswa memperoleh nilai 

>75. Dengan hasil tersebut, penelitian ini dapat dikatakan berhasil dalam 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal siswa melalui proses belajar vokal 

siswa dengan menggunakan media iringan midi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, motivasi belajar 

vokal siswa meningkat setelah siswa mengikuti proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi dari kriteria penilaian yang diharapkan oleh 

peneliti telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang sebelum mengikuti 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi tidak pernah 

memperhatikan guru menjelaskan tentang materi yang diajarkan, Setelah siswa 

mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

siswapun menjadi memperhatikan saat guru menjelaskan materi dan banyak 

bertanya, dan yang lebih terlihat siswa yang tadinya tidak dapat bernyanyi dengan 

baik setelah mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi mereka menjadi baik dalam bernyanyi. Hal tersebut menunjukan bahwa 

terjadi peningkatan motivasi belajar vokal pada siswa tersebut.  

Jika motivasi belajar vokal siswa meningkat akan berkesinambungan 

dengan hasil belajar vokal siswa yang juga akan ikut meningkat. Terbukti dari 

hasil belajar vokal setiap siklus, dari 34 siswa yang mengikuti proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi, 40% mempunyai nilai >75 pada pra 

siklus, meningkat menjadi 50% pada siklus I, dan 90% mendapatkan nilai >75 

pada siklus II 
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5.2 Saran 

 Dari kesimpulan di atas, terbukti bahwa metode iringan MIDI dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar vokal siswa. Maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah (1) Guru seni musik dapat menggunakan media 

iringan MIDI dalam proses pembelajaran vokal untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar vokal, (2) Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran vokal dalam 

pelajaran seni musik, ruang seni musik diharapkan dilengkapi dengan perangkat 

multimedia yang dapat mendukung proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan MIDI. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda menyukai belajar vokal dengan menggunakan media iringan 

midi? 

2. Apakah anda mampu belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi? 

3. Apakaha anda sudah memahami materi tentang midi? 

4. Sudahkah anda mengetahui manfaat midi? 

5. Apakah materi yang diberikan terlalu susah dipahami? 

6. Apakah belajar vokal dengan menggunakan midi dapat lebih memotivasi anda 

dalam belajar vokal? 

7. Bagaimana minat anda dalam belajar vokal dengan mengggunakan midi? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran 1 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

1. Sasaran Observasi 

(a) Gambaran umum SMA Negeri 1 Kroya meliputi: 

(1) Lokasi, letak, dan kondisi lingkungan. 

(2) Keadaan guru dan siswa. 

(3) Kondisi lingkungan. 

(4) Sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Kroya. 

(b) Proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi meliputi: 

(1) Perencanaan. 

(2) Tindakan. 

(3) Observasi. 

(4) Refleksi. 

 

  

2.  Butir Kriteria Bentuk Skala Penilaian (Penilaian Unjuk Kerja) 

Merupakan seperangkat butir kriteria penilaian yang mencerminkan 

rangkaian proses, yang merupakan indikator-indikator dari keterampilan yang 

diukur atau yang harus ditampilkan oleh siswa. Dalam penyajiannya setelah 

ditentukan indikator kemudian ditentukan skala Kriteria penilaian dengan batas 

minimal 75. Nilai 75 menunjukan bahwa siswa mampu mencapai batas 

kemampuan minimal yang ditetapkan. Dalam setiap kriteria ditentukan rentang 

nilai antara 61-100 yang kemudian diambil rata-rata, untuk lebih jelasnya lihat 

tabel berikut: 

 

3.  Rentang Nilai dan Prosentase Peningkatannya 

Untuk memperoleh perbandingan peningkatan pemahaman pada siklus 

berikutnya digunakan rentang nilai yang menunjukan kategori sangat bagus, 

Lampiran 2 
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bagus, cukup bagus, kurang bagus. Rentang nilai itu didapat dari jumlah aspek 

yang dinilai dan dibuat kategori sangat bagus dengan rentang nilai 96-100 sangat 

bagus, 86-95 bagus, 76-85 cukup bagus, 60-75 kurang bagus. Dengan demikian 

pada akhirnya akan diketahui berapa prosentase yang didapat dari jumlah siswa di 

kelas. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini. 

 

Tabel Rentang Nilai dan Prosentase Peningkatannya 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Prosentase 

1 96-100 Sangat bagus   

2 86-95 Bagus   

3 76-85 Cukup bagus   

4 60-75 Kurang bagus   

 

 

I.  Butir Kriteria Bentuk Skala Penilaian Hasil Belajar 

Merupakan seperangkat butir kriteria penilaian yang mencerminkan 

rangkaian proses, yang merupakan indikator-indikator dari keterampilam yang 

diukur atau yang harus ditampilkan oleh siswa. Dalam penyajiannya setelah 

ditentukan indikator kemudian ditentukan skala Kriteria penilaian dengan batas 

minimal 75. Nilai 75 menunjukan bahwa siswa mampu mencapai batas 

kemampuan minimal yang ditetapkan. Dalam setiap kriteria ditentukan rentang 

nilai antara 61-100 yang kemudian diambil rata-rata, untuk lebih jelasnya lihat 

tabel berikut: 
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INSTRUMEN PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

          No 

 

       Nama Siswa 

Indikator 
I 

Nilai 

Ketepatan 

Pitch 

Ketepatan 

 tempo 

      

Pernapasan 

 

artikulasi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Rata-rata: 

 

Keterangan: (1) sangat bagus (96-100), (2) bagus (86-95), (3) sedang (76-85), dan (4) 

kurang bagus (60-75). 

 

II. Butir Kriteria Bentuk Skala Penilaian Motivasi 

Dalam bentuk penilaian motivasi belajar vokal siswa dapat dibagi lima 

skala dengan kategori : 1) Sangat Rendah (SR) apabila siswa tidak mengikuti 

proses belajar vokal dengan menggunakan media midi, 2) Rendah (R) apabila 

siswa kurang aktif mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media 

iringan midi, 3) Cukup (C) apabila siswa cukup aktif dalam mengikuti proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi, 4) Tinggi (T) ) apabila 
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siswa aktif dalam mengikutiproses belajar vokal dengan menggunakan media 

iringan midi, 5) Sangat Tinggi (ST) apabila siswa sangat aktif dalam mengikuti 

proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi. 

 

 

INSTRUMEN PENILAIAN MOTIVASI SISWA 

 

No Pernyataan TP K S 

1 Memperhatikan saat guru menjelaskan tentang 

manfaat dan cara penggunaan midi 
   

2 Mengerjakan tugas yang diberikan guru mata 

pelajaran seni musik 

   

3 
Mengikuti cara bernyanyi vokal dengan 

menggunakan media iringan midi 
   

4 Aktif saat belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi 

   

5 Mampu bernyanyi dengan menggunakan media 

iringan midi 

   

6 Sering bertanya jika tidak mengerti tentang cara 

bernyanyi dengan menggunakan media iringan midi 

   

 Jumlah    

  

1) TP apabila siswa tidak pernah melakukan pernyataan yang ada dalam angket 

motivasi di atas. 2) K apabila siswa kadang-kadang melakukan pernyataan yang 

ada dalam angket motivasi di atas. 3) S apabila siswa selalu melakukan 

pernyataan yang ada dalam angket motivasi di atas.  
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Sasaran dokemuntasi dalam penelitian di SMA Negeri 1 Kroya: 

1. Papan nama sekolah. 

2. Foto-foto dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Gambar-gambar penunjang penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran 3 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU SENI MUSIK 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan anda menjadi guru seni musik di SMA Negeri 1 Kroya? 

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

3. Apakah lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan proses belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi? 

4. Strategi apa yang anda gunakan agar siswa tertarik dengan proses belajar 

vokal dengan menggunakan media iringan midi? 

5. Tujuan apa yang hendak dicapai pada proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi? 

6. Kendala apa yang dihadapi selama proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi? 

7. Bagaimana tindakan anda dalam menghadapi siswa yang belum ada 

peningkatan dalam motivasi dan hasil belajar vokal setelah mengikuti proses 

belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi? 

8. Bagaimana suasana kelas setelah siswa mengikuti proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi? 

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

 

 

 

Lampiran 4 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Responden: Siswa SMA Negeri 1 Kroya. 

Nama                : Andre Yozart Syah 

Tanggal            : Februari 2015 

Tempat             : Ruang kelas X-1 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda menyukai belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi? 

Jawaban: 

Saya suka, karena menjadi lebih teratur dalam bernyanyi, dan saya tidak bingung 

dalam bernyanyi karena ada iringan yang enak. 

2. Apakah anda mampu belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi? 

Jawaban: 

Saya rasa saya sudah mampu karena saya bisa belajar vokal dengan midi dengan 

cepat, dan menurut saya belajar vokal dengan iringan midi lebih asik. 

3. Apakah anda memahami materi tentang midi? 

Jawaban: 

Iya, saya paham materi midi, walaupun awalnya lumayan susah tapi karena guru 

menjelaskanya dengan baik jadi saya perlahan memahami midi. 

 

4. Sudahkah anda mengetahui manfaat midi? 

Lampiran 5 
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Jawaban: 

Sudah,saya tahu bahwa midi membantu kita dalam bernyanyi karena dapat 

dengan mudah menjaga tempo dalam bernyanyi, mengetahui nada dan irama, 

dan mengetahui kapan interlude dan kapan coda. 

5. Apakah materi yang diberikan susah untuk dipahami? 

Jawaban: 

Tidak terlalu susah, karena guru menjelaskanya dengan sabar jadi saya paham. 

6. Apakah belajar vokal dengan menggunakan midi dapat lebih memotivasi dalam 

belajar vokal? 

Jawaban: 

Iya, karena saya merasa ingin berlatih vokal terus-menerus, dan saya senang 

bernyanyi dengan iringan midi lebih enak dan mudah. 

7. Bagaimana minat anda dalam belajar vokal dengan menggunakan iringan midi? 

Jawaban:  

Saya minat karena lebih menarik dan banyak tantangan, dan saya ingin 

mempunyai midi yang banyak dari berbagai lagu untuk berlatih setiap saat. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU SENI MUSIK 

 

Responden: Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Kroya. 

Nama        : Ian Surya Nugraha S. Pd. 

Tanggal     : Februari, 2015. 

Tempat     : Ruang Seni Musik. 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Sejak kapan anda menjadi guru seni musik di SMA Negeri 1 Kroya? 

Jawaban: 

Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kroya sejak bulan oktober tahun 20013. 

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

Jawaban: 

Iya, pendidikan saya dulu S1 Seni Musik. 

3. Apakah lingkungan sekolah sudah mendukung pelaksanaan proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi? 

Jawaban: 

Lingkungan sekolah sudah memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari ruang seni 

musik yang memiliki ruang sendiri dan terpisah. Dan sekolah mempunyai 

seperangkat alat musik. 

4. Strategi apa yang anda gunakan agar siswa tertarik dengan proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi? 

5. Jawaban: 

Strategi yang saya gunakan hanya memberi motivasi pada siswa saja kalau 
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belajar vokal dengan midi sangat bermanfaat dan membuat belajar vokal menjadi 

lebih mudah. 

6. Tujuan apa yang hendak dicapai pada proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi? 

Jawaban: 

Tujuan yang hendak saya capai supaya anak-anak bisa lebih meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar vokal. 

7. Kendala apa yang dihadapi selama proses belajar vokal dengan menggunakan 

media iringan midi? 

Jawaban: 

Kendala yang saya hadapi dalam proses belajar ini adalah masih ada siswa yang 

belum bisa mengikuti dan bernyanyi dengan iringan midi dan belum mengerti 

tentang midi. 

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

Jawaban: 

Cara saya memotivasi siswa dengan cara memberikan pengetahuan kepada siswa 

supaya lebih mencintai alat musik yang ada di Negara kita sendiri. Khususnya 

alat-alat musik Nusantara di Indonesia. 

  

Guru seni musik     Peneliti 

 

Ian Surya Nugraha     Frisca Rindhy Fuana 

NIP. -        NIM. 2501410014 

 

 

                    Cilacap, Februari 2015 
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DAFTAR NAMA SISWA 

SMA NEGERI 1 KROYA YANG MENGIKUTI BELAJAR VOKAL DENGAN 

MENGGUNAKAN MEDIA IRINGAN MIDI 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

         
NO NIS NAMA SISWA L/P 

1 9653 
AFNI NURIL HANAH 

P 

2 9654 
ANDREYOZART SYAH 

L 

3 9655 
ANISA NURUL HIDAYAH 

P 

4 9656 
AULIA NIDA 

P 

5 9657 
BAGUS WAHYU 

L 

6 9658 
BUNGA PERMATASARI 

P 

7 9659 
CINDY EKA CAHYANING 

P 

8 9660 
DELA CINDY UTAMI 

P 

9 9661 
DEWI SRI RAHMADANI 

P 

10 9662 
ELIN SHINTA DEWI 

P 

11 9663 
ENGGAR SELASIH 

P 

12 9664 
FANY OKTAVIANINGSIH 

P 

13 9665 
FEBRI YULIANA PRAMONO 

P 

14 9666 
FRISKA AYU EKA 

P 

15 9667 
GUSTINA TASYA 

P 

16 9668 
HANIF KUSDIYANTORO 

L 

17 9669 
HARIS FAJAR SUBEKTI 

L 

18 9670 
HUGO ARDINE RAISA 

L 

19 9671 
KUKUH HIDAYAT 

L 

20 9672 
LIA APRILIA BUDIMAN 

P 

21 9673 
LUTFI NUR ANISA 

P 

22 9674 
MALA PRADESTI IDAT 

P 
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23 9675 
MEITA DWI RAHMAWATI 

P 

24 9676 
MEILINA ZULFANINGSIH 

P 

25 9677 
MELI ANGGI ANTIKA 

P 

26 9678 
NUR INDAH ZUFANI 

P 

27 9679 
NURANI NOVITASARI 

P 

28 9680 
OKTAVIANI DIAN 

P 

29 9682 
RENI SHINTIA 

P 

30 9683 
RIFKI SUTANTO 

L 

31 9684 
RIKA SALSABILA 

P 

32 9685 
SUCI SETYOASIH 

P 

33 9686 
TEGUH SETYADI 

L 

34 9687 
YUSTIKA AKBAR RINI 

P 

 

 

Cilacap, Februari 2015 

Guru Seni Musik     Peneliti 

 

Ian Surya Nugraha     Frisca Rindhy Fuana 

NIP. -       NIM. 2501410014  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah : SMA NEGERI 1 KROYA  

Mata Pelajaran  : Seni Musik 

Alokasi Waktu  : 45 menit (Dua Minggu Sekali ) 

 

A. Tujuan Perbaikan Pembelajaran  

1. Meningkatkan hasil belajar vokal siswa melalui proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi 

2. Meningkatkan motivasi belajar vokal siswa melalui proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi 

  

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

 

 

B. Materi Ajar  

      Lagu my love, Westlife 

 

C. Metode Pembelajaran  

Model pendekatan, latihan, penugasan,metode lagu dan Life skill. 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

a. Kegiatan pendahuluan  
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Tanya jawab berbagai hal yang terkait dengan motivasi dan hasil belajar 

siswa 

b. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Mengarahkan peserta didik untuk bernyanyi lagu my love. 

 Menampilkan midi yang akan dibahas. 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membuat kelompok masing-masing 5 orang untuk praktek 

bernyanyi. 

 Berlatih teknik bernyanyi. 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar vokal siswa 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 
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 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif  

 

c.Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bernyanyi bersama-sama dengan siswa menggunakan media iringan 

midi 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

 Menanyakan kesulitan-kesulitan siswa selama proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi 

 

E. Penilaian 

Penilaian dilakukan selama proses dan bagaimana siswa setelah siswa 

mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

dalam mengikuti pelajar seni musik setiap minggunya. 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA........ 

 

 

 

( ........................................... ) 

NIP/NIK : ………………… 

 .........., .....................  20...     

Guru Mapel SBK. 

 

 

 

( .......................................... ) 

NIP/NIK : ………………. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah : SMA NEGERI 1 KROYA 

Mata Pelajaran  : Seni Musik 

Alokasi Waktu  : 45 menit (Dua Minggu Sekali ) 

 

A. Tujuan Perbaikan Pembelajaran  

1. Meningkatkan hasil belajar vokal siswa melalui proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi 

2. Meningkatkan motivasi belajar vokal siswa melalui proses belajar vokal 

siswa dengan menggunakan media iringan midi 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

 

B. Materi Ajar  

Lagu Apalah Arti menunggu menggunakan iringan midi 

C. Metode Pembelajaran 

Model pendekatan, latihan, penugasan,metode lagu dan Life skill 

F. Langkah-langkah Pembelajaran  

c. Kegiatan pendahuluan  
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Tanya jawab berbagai hal yang terkait dengan motivasi dan hasil belajar 

siswa 

 

d. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Mengarahkan peserta didik untuk bernyanyi lagu cinta terbaik. 

 Menampilkan midi yang akan dibahas. 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Membuat kelompok masing-masing 5 orang untuk praktek 

bernyanyi. 

 Berlatih teknik bernyanyi. 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar vokal dengan 

menggunakan media iringan midi untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar vokal siswa 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 
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 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif  

 

c.Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Bernyanyi bersama-sama dengan siswa menggunakan media iringan 

midi 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

 Menanyakan kesulitan-kesulitan siswa selama proses belajar vokal 

dengan menggunakan media iringan midi 

 

G. Penilaian 

Penilaian dilakukan selama proses dan bagaimana siswa setelah siswa 

mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi 

dalam mengikuti pelajar seni musik setiap minggunya. 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA........ 

 

 

 

( ........................................... ) 

NIP/NIK : ………………… 

 .........., .....................  20...     

Guru Mapel SBK. 

 

 

 

( .......................................... ) 

NIP/NIK : ………………. 
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ANGKET MOTIVASI SISWA PRA SIKLUS 

(Sebelum siswa mengikuti proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi) 

No 
 

Nama Siswa 

 

Memperhatikan 

saat guru 

menjelaskan 

tentang manfaat 

dan cara 

penggunaan 

midi 

 

Mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

mata pelajaran 

seni musik 

 

Mengikuti cara 

bernyanyi 

vokal dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

Aktif saat 

belajar vokal 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

Mampu 

bernyanyi 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

Sering bertanya 

jika tidak 

mengerti 

tentang cara 

bernyanyi 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

 

 

Jumlah 

Skor 

 

 

 

Rerata 

Motivas

i 

 

TP 

 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

1 AFNI NURIL HANAH 1    2   2   2  1   1   9 R 

2 ANDREYOZART SYAH 1   1    2   2  1   1   8 R 

3 ANISA NURUL HIDAYAH 1    2   2   2  1   1   9 R 

4 AULIA NIDA  2   2   2   2  1    2  11 S 

5 BAGUS WAHYU   2    3   3   3 1    2  14 S 

6 BUNGA PERMATASARI  2   2   2   2  1   1   10 R 

7 CINDY EKA CAHYANING  2   2   2   2  1    2  11 S 

8 DELA CINDY UTAMI 1    2   2   2  1   1   9 R 

9 DEWI SRI RAHMADANI 1   1   1   1   1   1   6 R 

10 ELIN SHINTA DEWI 1   1    2   2  1   1   8 R 

11 ENGGAR SELASIH  2   2   2    3  2   2  13 S 

12 FANY OKTAVIANINGSIH 1   1   1    2  1   1   7 R 

13 FEBRI YULIANA PRAMONO 1   1   1   1   1   1   6 R 

14 FRISKA AYU EKA 1    2   2    3 1   1   10 R 

15 GUSTINA TASYA  2   2   2   2  1   1   10 R 

16 HANIF KUSDIYANTORO  2   2    3  2  1   1   11 S 

17 HARIS FAJAR SUBEKTI  2   2   2   2  1   1   10 R 

18 HUGO ARDINE RAISA 1    2   2   2  1   1   9 R 

19 KUKUH HIDAYAT 1   1   1   1   1   1   6 R 
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20 LIA APRILIA BUDIMAN   2   2   2   2   2  1   11 S 

21 LUTFI NUR ANISA  2   2   2   2  1   1   10 R 

22 MALA PRADESTI IDAT  2   2   2   2  1   1   10 R 

23 MEITA DWI RAHMAWATI  2   2  1     3 1   1   10 R 

24 MEILINA ZULFANINGSIH 1    2   2    3 1   1   10 R 

25 MELI ANGGI ANTIKA 1    2    3  2  1   1   10 R 

26 NUR INDAH ZUFANI 1    2   2   2  1   1   9 R 

27 NURANI NOVITASARI 1    2  1    2  1   1   8 R 

28 OKTAVIANI DIAN 1    2   2   2  1   1   9 R 

29 RENI SHINTIA  2   2   2   2  1   1   10 R 

30 RIFKI SUTANTO 1    2    3  2  1   1   10 R 

31 RIKA SALSABILA 1    2   2    3 1   1   10 R 

32 SUCI SETYOASIH 1    2   2   2  1   1   9 R 

33 TEGUH SETYADI 1   1   1   1   1   1   6 R 

34 YUSTIKA AKBAR RINI 1    2   2   2  1   1   9 R 

 

Keterangan Jenis Motivasi                               Rerata Motivasi : 

 

1.TP (Tidak pernah melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)           T (Tinggi)  = 15-18 

2. K (Kadang-kadang melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                 S (Sedang) = 11-14 

3. S (Selalu melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                                   R (Rendah) = 6-9 

Cilacap, Februari 2015 

Guru seni musik SMA Negeri 1 Kroya         Peneliti 

 

Ian Surya Nugraha,S. Pd        Frisca Rindhy Fuana 

NIP. -               NIM. 2501410014 
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ANGKET MOTIVASI SISWA SIKLUS I 

(Siswa telah mengikuti 2 (Dua) kali proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan Midi) 

No 
 

Nama Siswa 

 

Memperhatikan 

saat guru 

menjelaskan 

tentang manfaat 

dan cara 

penggunaan 

midi 

 

Mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

mata pelajaran 

seni musik 

 

Mengikuti cara 

bernyanyi 

vokal dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

Aktif saat 

belajar vokal 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

Mampu 

bernyanyi 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

Sering bertanya 

jika tidak 

mengerti 

tentang cara 

bernyanyi 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

 

 

Jumlah 

Skor 

 

 

 

Rerata 

Motivas

i 

 

TP 

 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

1 AFNI NURIL HANAH  2   2   2   2  1   1   10 R 

2 .ANDREYOZART SYAH  2   2   2   2  1   1   10 R 

3 ANISA NURUL HIDAYAH  2   2   2   2  1    2  11 R 

4 AULIA NIDA  2   2   2   2  1    2  11 R 

5 BAGUS WAHYU   3  2    3   3  2   2  15 T 

6 BUNGA PERMATASARI  2   2   2   2  1    2  11 S 

7 CINDY EKA CAHYANING  2   2   2   2  1    2  11 S 

8 DELA CINDY UTAMI  2   2   2   2  1   1   10 R 

9 DEWI SRI RAHMADANI  2   2   2   2  1   1   10 R 

10 ELIN SHINTA DEWI 1    2   2   2   2  1   10 R 

11 ENGGAR SELASIH  2   2    3   3  2   2  14 R 

12 FANY OKTAVIANINGSIH  2   2   2   2  1   1   10 R 

13 FEBRI YULIANA PRAMONO  2   2   2   2  1   1   10 R 

14 FRISKA AYU EKA  2   2    3  2  1   1   11 S 

15 GUSTINA TASYA  2   2   2   2  1    2  11 S 

16 HANIF KUSDIYANTORO  2   2   2   2  1   1   10 R 

17 HARIS FAJAR SUBEKTI  2   2   2   2   2   2  12 S 

18 HUGO ARDINE RAISA  2   2   2   2   2   2  12 S 

19 KUKUH HIDAYAT  2   2   2   2  1   1   10 R 
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20 LIA APRILIA BUDIMAN   2   2   2   2   2   2  12 S 

21 LUTFI NUR ANISA  2   2   2    3  2  1   12 S 

22 MALA PRADESTI IDAT  2   2   2   2   2   2  12 S 

23 MEITA DWI RAHMAWATI  2   2  1    2   2   2  11 S 

24 MEILINA ZULFANINGSIH  2   2   2   2  1   1   10 R 

25 MELI ANGGI ANTIKA  2   2   2   2   2   2  12 S 

26 NUR INDAH ZUFANI  2   2   2   2  1   1   10 R 

27 NURANI NOVITASARI  1    2    3  2  1   1  10 R 

28 OKTAVIANI DIAN   2   2   2   2  1    2 11 S 

29 RENI SHINTIA    3  2   2   2  1   1  11 S 

30 RIFKI SUTANTO   2   2   2   2  1    2 11 S 

31 RIKA SALSABILA   2   2   2   2  1   1  10 R 

32 SUCI SETYOASIH   2   2   2   2  1   1  10 R 

33 TEGUH SETYADI   2   2   2   2  1   1  10 R 

34 YUSTIKA AKBAR RINI  1    2   2   2  1   1  9 S 

 
Keterangan Jenis Motivasi :                                                                                                                              Rerata Motivasi : 

 

1.TP (Tidak pernah melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                    T (Tinggi)  =  15-18 

2. K (Kadang-kadang melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                 S (Sedang) = 11-14 

3. S (Selalu melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                                   R (Rendah) = 6-9 

Cilacap, Februari 2015 

Guru seni musik SMA Negeri 1 Kroya         Peneliti 

 

Ian Surya Nugraha,S. Pd                    Frisca Rindhy Fuana 

 NIP. -             NIM. 2501410014 
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ANGKET MOTIVASI SISWA SIKLUS II  

(Siswa telah mengikuti 4 (Empat) kali proses belajar vokal dengan menggunakan media iringan midi) 

No 
 

Nama Siswa 

 

Memperhatikan 

saat guru 

menjelaskan 

tentang manfaat 

dan cara 

penggunaan 

midi 

 

Mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

mata pelajaran 

seni musik 

 

Mengikuti cara 

bernyanyi 

vokal dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

Aktif saat 

belajar vokal 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

Mampu 

bernyanyi 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

Sering bertanya 

jika tidak 

mengerti 

tentang cara 

bernyanyi 

dengan 

menggunakan 

media iringan 

midi 

 

 

 

Jumlah 

Skor 

 

 

 

Rerata 

Motivas

i 

 

TP 

 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

 

TP 

 

K 

 

S 

1 AFNI NURIL HANAH   3  2    3   3  2    3 16 T 

2 .ANDREYOZART SYAH   3  2   2    3   3   3 16 T 

3 ANISA NURUL HIDAYAH   3   3   3   3  2    3 17 T 

4 AULIA NIDA   3   3   3   3  2    3 17 T 

5 BAGUS WAHYU   3   3   3   3  2    3 17 T 

6 BUNGA PERMATASARI   3   3   3   3  2    3 17 T 

7 CINDY EKA CAHYANING   3   3   3   3 1    2  15 T 

8 DELA CINDY UTAMI   3   3   3   3  2    3 17 T 

9 DEWI SRI RAHMADANI  2   2   2   2   2   2  12 S 

10 ELIN SHINTA DEWI   3  2   2    3  2    3 15 T 

11 ENGGAR SELASIH   3   3   3   3   3   3 18 T 

12 FANY OKTAVIANINGSIH   3   3   3   3  2   2  16 T 

13 FEBRI YULIANA PRAMONO   3   3   3   3   3   3 18 T 

14 FRISKA AYU EKA   3   3   3   3  2    3 17 T 

15 GUSTINA TASYA   3   3   3   3  2    3 17 T 

16 HANIF KUSDIYANTORO   3   3   3   3  2    3 17 T 

17 HARIS FAJAR SUBEKTI   3   3   3   3  2   2  16 T 

18 HUGO ARDINE RAISA   3   3   3   3   3   3 18 T 
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19 KUKUH HIDAYAT   3   3   3   3   3   3 18 T 

20 LIA APRILIA BUDIMAN    3   3   3   3   3   3 18 T 

21 LUTFI NUR ANISA   3   3   3   3  2    3 17 T 

22 MALA PRADESTI IDAT   3   3   3   3  2    3 17 T 

23 MEITA DWI RAHMAWATI   3  2   2    3  2    3 15 T 

24 MEILINA ZULFANINGSIH   3   3  2    3  2    3 16 T 

25 MELI ANGGI ANTIKA   3   3   3   3  2    3 17 T 

26 NUR INDAH ZUFANI   3  2   2    3  2   2  14 S 

27 NURANI NOVITASARI   3  2   2    3  2    3 15 T 

28 OKTAVIANI DIAN   3   3   3  2   2    3 16 T 

29 RENI SHINTIA   3   3  2   2   2    3 15 T 

30 RIFKI SUTANTO   3  2    3   3  2    3 16 T 

31 RIKA SALSABILA   3   3   3   3   3   3 18 T 

32 SUCI SETYOASIH   3  2   2    3  2    3 15 T 

33 TEGUH SETYADI  2   2   2   2   2   2  12 S 

34 YUSTIKA AKBAR RINI   3   3   3   3  2    3 17 T 

 

Keterangan Jenis Motivasi :                                                                                                                              Rerata Motivasi : 

 

1.TP (Tidak pernah melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                    T (Tinggi)  =  15-18 

2. K (Kadang-kadang melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                 S (Sedang) = 11-14 

3. S (Selalu melakukan pernyataan yang ada dalam angket motivasi)                                                   R (Rendah) = 6-9 

Cilacap, Februari 2015 

Guru seni musik SMA Negeri 1 Kroya         Peneliti 

Ian Surya Nugraha,S. Pd                Frisca Rindhy Fuana 

NIP. -                                    NIM. 2501410014 
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HASIL BELAJAR SISWA PER SIKLUS 

 

No  

Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai  

Rerata 

 
 

Ketepatan Pitch 

 

Ketepatan Tempo 

 

Phrasering 

 

 

Dinamika 

Pra I II Pra I II Pra I II Pra I II Pra I II 

1 AFNI NURIL HANAH 75 76 96 75 78 96 75 78 96 75 76 96 75 77 96 

2 .ANDREYOZART SYAH 75 76 86 75 76 88 75 78 86 75 78 86 75 77 87 

3 ANISA NURUL HIDAYAH 88 88 88 86 88 90 86 90 86 86 88 88 90 90 88 

4 AULIA NIDA 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

5 BAGUS WAHYU 78 86 88 76 86 90 76 86 86 76 86 88 77 86 88 

6 BUNGA PERMATASARI 86 96 96 86 96 96 86 96 96 86 96 96 86 96 96 

7 CINDY EKA CAHYANING 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

8 DELA CINDY UTAMI 75 76 88 75 78 86 75 78 86 75 76 86 75 77 87 

9 DEWI SRI RAHMADANI 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

10 ELIN SHINTA DEWI 78 78 86 76 80 86 76 78 86 76 78 86 77 79 86 

11 ENGGAR SELASIH 78 88 96 86 90 96 86 88 96 86 86 96 87 88 96 

12 FANY OKTAVIANINGSIH 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

13 FEBRI YULIANA PRAMONO 75 75 78 75 75 78 75 75 78 75 75 78 75 75 78 

14 FRISKA AYU EKA 86 96 96 86 96 98 86 96 96 86 96 96 86 96 97 

15 GUSTINA TASYA 75 75 78 75 75 80 75 75 80 75 75 78 75 75 79 

16 HANIF KUSDIYANTORO 87 88 88 86 90 90 86 88 88 86 86 88 86 88 89 

17 HARIS FAJAR SUBEKTI 75 75 78 75 75 78 75 75 78 75 75 80 75 75 79 

18 HUGO ARDINE RAISA 75 75 96 75 75 96 75 75 96 75 75 96 75 75 96 

19 KUKUH HIDAYAT 76 86 88 76 86 90 76 86 88 76 86 86 76 86 88 

20 LIA APRILIA BUDIMAN  75 75 78 75 75 78 75 75 78 75 75 78 75 75 78 

21 LUTFI NUR ANISA 75 75 86 75 75 86 75 75 86 75 75 86 75 75 86 

22 MALA PRADESTI IDAT 75 75 80 75 75 80 75 75 86 75 75 78 75 75 81 

23 MEITA DWI RAHMAWATI 76 78 88 76 78 86 76 80 90 76 76 86 76 78 88 

24 MEILINA ZULFANINGSIH 76 76 88 76 80 86 76 80 86 76 78 86 76 79 87 

25 MELI ANGGI ANTIKA 77 78 86 76 76 86 76 78 86 80 78 86 77 78 86 

26 NUR INDAH ZUFANI 88 88 88 88 88 90 86 90 90 86 86 86 87 88 89 
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27 NURANI NOVITASARI 88 96 98 96 98 98 86 96 96 86 96 96 89 97 97 

28 OKTAVIANI DIAN 75 75 86 75 75 86 75 75 86 75 75 86 75 75 86 

29 RENI SHINTIA 75 75 78 75 75 78 75 75 80 75 75 78 75 75 79 

30 RIFKI SUTANTO 76 86 98 78 86 96 76 86 96 76 86 96 77 86 97 

31 RIKA SALSABILA 75 75 86 75 75 86 75 75 86 75 75 86 75 75 86 

32 SUCI SETYOASIH 75 75 76 75 75 80 75 75 78 75 75 78 75 75 78 

33 TEGUH SETYADI 75 75 96 75 75 96 75 75 96 75 75 96 75 75 96 

34 YUSTIKA AKBAR RINI 75 75 88 75 75 86 75 75 86 75 75 86 75 75 87 

 

 

Cilacap, Februari 2015 

Guru seni musik SMA Negeri 1 Kroya         Peneliti 

 

 

 

Ian Surya Nugraha,S. Pd        Frisca Rindhy Fuana 

 NIP. -              NIM. 2501410014 
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Gambar 1.3 Ruang guru SMA Negeri 1 Kroya 

 

Gambar 1.4 Ruang seni musik 
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Gambar 1.5 Foto Guru seni musik SMA Negeri 1 Kroya 

 

Gambar 1.6 Saat proses pembelajaran menggunakan media MIDI 
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Gambar 1.7 Saat proses pembelajaran 
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Surat Penetapan Pembimbing skripsi 
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