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Rakhmawati, Mila Aulia. 2015. Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 

Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara Dalam Pembelajaran Seni Budaya 

Dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas VIII B SMP N 3 Semarang. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Dra. Siti Aesijah, M.Pd. 

Menyanyikan lagu daerah nusantara kurang diminati oleh siswa, sehingga 

berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang maksimal. Oleh karena itu, guru 

harus menggunakan strategi yang tepat dalam menyampaikan materi. 

Permasalahan dalam penelitian ini, apakah dengan menggunakan media audio 

visual dapat meningkatkan minat dan hasil belajar pada siswa kelas VIII B di SMP 

Negeri 3 Semarang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan minat dan hasil belajar dengan media audio visual apakah dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam menyanyikan lagu daerah 

nusantara di kelas VIII B SMP Negeri 3 Semarang 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif tindakan kelas dengan dua 

siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas VIII B di SMP Negeri 3 Semarang . 

Siklus I dan siklus II terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Adapun variabel penelitiannya adalah minat dan hasil belajar menyanyikan lagu 

daerah nusantara. Pengambilan data dilakukan dengan tes dan non tes. Alat 

pengambilan data tes yang digunakan yaitu berupa pedoman unjuk kerja, 

sedangkan alat pengambilan data non tes yaitu berupa pedoman angket minat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyanyikan lagu daerah nusantara 

dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar pada siswa kelas VIII B di SMP Negeri 3 Semarang telah terbukti. Hal itu 

bisa dilihat dari terjadinya peningkatan persentase minat tinggi pada kegiatan pra 

siklus 9,671%, meningkat menjadi pada siklus I 32,258%, dan pada siklus II 

menjadi 83,87%. Dari hasil tersebut ˃70% siswa mendapatkan skor minimal (40-

51). Sedangkan, nilai hasil belajar dari 31 siswa pada pra siklus, siswa yang 

mencapai nilai lebih dari 70 hanya 41,935%, pada siklus I siswa mengalami 

kenaikan sebesar 74,193%, dan pada siklus II siswa mengalami peningkatan 

sebesar 90,322%. 

Saran peneliti, hendaknya guru menggunakan media audio visual dan mampu 

mengembangkan media tersebut secara konsisten dalam pembelajaran lagu daerah 

nusantara sehingga hasil belajar siswa akan terus meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Pelajaran seni budaya, khususnya seni musik dapat disampaikan dengan 

cara praktek dan pemberian teori, namun tidak selamanya proses pembelajaran 

tersebut dapat berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat dari kurangnya minat 

siswa terhadap materi pembelajaran lagu daerah nusantara sehingga hasil belajar 

siswa kelas VIII SMP N 3 Semarang menjadi kurang maksimal. Hal tersebut 

peneliti temukan pada saat menjadi guru PPL di SMP N 3 Semarang, Fenomena 

yang terjadi dimasyarakat pada saat ini adalah dalam mengapresiasi seni musik 

kebanyakan anak-anak lebih senang menyukai musik dan lagu-lagu moderen, baik 

itu berasal dari bangsa sendiri maupun berasal dari mancanegara, dan dalam 

mengapresiasi seni musik tidak diimbangi dengan mengapresiasi musik dan lagu-

lagu daerah nusantara.         

 Sehingga nilai kecintaan terhadap musik dan lagu-lagu daerah yang 

diharapkan selalu melekat pada diri anak-anak kian pudar, dan terkikis oleh musik 

moderen yang ada. Anak sekarang cenderung melupakan musik dan lagu-lagu 

daerah nusantara, terutama nilai dan makna yang terkandung dalam musik dan 

lagu-lagu daerah nusantara (http://musisi.com/archive/index.php/t-9606.html). 

Jika hal ini diabaikan begitu saja maka anak-anak akan semakin melupakan dan 

tidak mengenal budaya nenek moyang yang kental dengan nilai-nilai sosial. Dan 

mereka akan semakin diracuni oleh musik dan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan 

norma sosial yang ada. 



2 
 

 

Dari hasil pengamatan dan pantauan peneliti, pada tanggal 8 Agustus 

2014. Siswa SMP N 3 Semarang tidak terlepas dari fenomena diatas, siswa lebih 

menyukai musik dan lagu-lagu moderen baik itu berasal dari bangsa sendiri 

maupun berasal dari mancanegara dan dalam mengapresiasi seni musik tidak 

diimbangi dengan mengapresiasi musik dan lagu-lagu daerah nusantara.  Pada saat 

pembelajaran berlangsung, siswa SMP N 3 Semarang tidak bersemangat dalam 

menyanyikan lagu-lagu daerah nusantara, dan malah mengeluh. Bahkan 58,064% 

siswa di SMP N 3 Semarang tidak menyukai lagu daerah nusantara. Dibuktikan 

dengan hasil belajar seni budaya kelas VIII B 58,064% tidak tuntas dan 41,935% 

tuntas dari KKM 75.        

 Terlihat dari sikap dan perilaku mereka pada saat pembelajaran 

berlangsung, mereka lebih berminat dan  menyukai lagu-lagu modern yang saat 

ini sedang populer. Ini dapat dilihat dari cara mereka mengapresiasi 

perkembangan musik saat ini, kebaanyakan dari mereka lebih hafal dan fasih 

menyanyikan lagu dari penyanyi dan grup band yang sedang populer saat ini 

daripada menyanyikan lagu daerah nusantara.    

 Berdasarkan fakta diatas, peneliti mencoba menggunakan media audio 

visual untuk membantu siswa dalam meningkatkan minat dan hasil belajar 

menyanyikan lagu daerah nusantara. Menurut Nana Sudjana (dalam Djamarah 

2006:134), media audio visual sebagai media pembelajaran mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu: 1) Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar 

yang efektif, 2) Sebagai pelengkap proses belajar supaya lebih menarik, 3) 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap 
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pengertian yang diberikan guru, 4) Hasil belajar yang dicapai siswa akan tahan 

lama diingat siswa.         

 Di SMP N 3 Semarang kelas VIII terbagi 8 kelompok belajar  yang 

masing-masing kelas terdiri dari 30-35 siswa. Peneliti tertarik untuk meneliti 

sebuah kelas di SMP Negri 3 Semarang, yaitu kelas VIII B. Hal itu dikarenakan 

siswa-siswi di kelas tersebut sebagian besar anak yang rajin, menurut peneliti dan 

para guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Namun menurut Ibu Wiwiek 

Roch Dwi Astuti guru seni budaya di SMP N 3 Semarang, hasil belajar siswa 

kelas VIII B dalam pembelajaran lagu daerah nusantara masih sangat kurang 

memuaskan. Sebenarnya mereka sangat tertarik dengan pelajaran seni budaya, 

namun mereka terlihat cuek karena materi pembelajaran yang kurang menarik dan 

membosankan menurut mereka. Wajar saja bila mereka bersikap seperti itu, 

karena mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Dari data 

observasi selama mengajar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pada kelas VIII B.        

 Dengan adanya pembelajaran melalui media audio visual diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dalam menyanyikan lagu daerah nusantara 

sehingga hasil belajar siswa kelas VIII B dapat meningkat. Untuk itu peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Meningkatkan Minat dan 

Hasil Belajar Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara Dalam Pembelajaran Seni 

Budaya Melalui Media Audio Visual Pada Siswa Kelas VIII B SMP N 3 

Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan alasan dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

masalah dalam “Penelitian Tindakan Kelas” ini dirumuskan sebagai berikut:   

1.2.1 Apakah dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan minat 

siswa dalam menyanyikan lagu daerah nusantara pada siswa kelas VIII B SMP N 

3 Semarang?                

1.2.2 Apakah dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan hasil 

belajar menyanyikan lagu daerah nusantara pada siswa kelas VIII B SMP N 3 

Semarang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah:          

1.3.1 Untuk mengetahui peningkatan minat siswa dalam belajar menyanyikan 

lagu daerah nusantara  dengan menggunakan media audio visual pada siswa kelas 

VIII B SMP N 3 Semarang.             

1.3.2 Untuk mengetahui peningkatanhasil belajar menyanyikan lagu daerah 

nusantara dengan menggunakan media audio visual pada siswa kelas VIII B SMP 

N 3 Semarang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis dalam kegiatan belajar siswa kelas VIII B di 

SMP N 3 Semarang. 
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Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:        

1.4.1  Manfaat Teoritis        

 Secara tidak langsung, penelitian ini dapat memberikan ide pemikiran 

tentang upaya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam 

mengekspresikan hasil suatu karya seni musik, dan dapat juga dimanfaatkan untuk 

mata pelajaran lain yang serumpun seperti Seni Rupa dan Seni Tari.      

1.4.2 Manfaat Praktis         

1.4.2.1 Bagi Siswa                      

1) Siswa menjadi tertarik dengan lagu daerah nusantara.               

2) Menumbuhkan rasa cinta akan lagu warisan nenek moyang.             

3) Meningkatkan kemampuan bernyanyi anak dalam seni musik.     

1.4.2.2 Bagi Guru                  

1) Memperluas pengetahuan dan wawasan guru mengenai penelitian tindakan 

kelas dan penggunaan media audio visual.                

2)  Sebagai alternatif dalam melaksanakan pembelajaran musik.      

1.4.2.3 Bagi Sekolah                  

1) Dengan meningkatkan pengetahuan lagu daerah nusantara siswa dapat 

menyanyikan lagu daerah nusantara dan akan memberikan dampak positif pada 

lestarinya lagu-lagu daerah nusantara, sehingga rasa cinta terhadap lagu warisan 

nenek moyang tertanam pada diri siswa sedini mungkin.             

2) Dengan meningkatnya perolehan hasil belajar siswa, maka kinerja sekolah 

dinilai baik oleh masyarakat. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu:           

1.5.1  Bagian awal skripsi        

 Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesalan, 

halaman motto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar diagram, daftar foto, dan daftar lampiran.          

1.5.2 Bagian isi skripsi           

Terdiri atas lima bab yaitu:                  

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini berisi latarbelakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.       

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Berisi tentang uraian berbagai teori yang mendasari 

penelitian ini.               

BAB III METODE PENELITIAN: Berisi lokasi penelituian, waktu penelitian, 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur penelitian.       

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Berisi mengenai hasil 

penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.         

BAB V PENUTUP: Berisi kesimpulan dan saran.          

1.5.3 Bagian Akhir Skiripsi       

 Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran data 

penelitian sebagai pendukung kelengkapan skripsi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Meningkatkan 

Menurut Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional 

(2005:1197-1198) pengertian meningkatkan berasal dari kata tingkat yang artinya 

susunan yang berlapis-lapis, sedangkan meningkatkan artinya menaikkan, 

mempertinggi (derajat, taraf),Untuk meningkatkan suatu proses belajar menurut 

Slameto (2003:11) diperlukan lingkungan dimana siswa dapat melakukan 

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang 

mirip dengan yang sudah diketahui. Sesuatu dikatakan meningkat bila terjadi 

perubahan dari hal yang rendah menjadi yang tinggi, dari hal yang buruk menjadi 

baik. Jadi pengertian meningkatkan minat dan hasil belajar menyanyikan lagu 

daerah nusantara melalui media audio visual adalah menaikkan, mempertinggi 

rasa, atau minat ketertarikan terhadap lagu daerah nusantara melalui media audio 

visual sehinga diharapkan dengan meningkatnya minat dapat pula meningkatkan 

hasilkan hasil belajar. 

2.2  Minat              

2.2.1 Pengertian minat       

 Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati tersebut diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang. Rasa senang dan rasa ketertarikan pada 

kegiatan tersebut tanpa ada yang menyuruh dalam Slameto (2003:180). Menurut 

kamus Bahasa Indonesia (2005:744) minat artinya kecenderungan hati yang tinggi 
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terhadap sesuatu gairah, keinginan. Minat pada dasarnya adalah penerimaan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu atau kegiatan diluar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungsn tersebut maka semakin besar minatnya.   

 Menurut Dakri (1971:81) untuk mencapai prestasi yang baik disamping 

kecerdasan juga minat, sebab tanpa adanya minat segala kegiatan akan dilakukan 

kurang efektif dan efisien. Dalam percakapan sehari-hari pengertian perhatian 

disalah artikan dengan minat, dalam pelaksanaan perhatian seolah-olah kita 

menonjolkan fungsi pikiran, sedangkan dalam minat seolah-olah menonjolkan 

fungsi rasa, tetapi kenyataannya apa yang menarik minat menyebabkan pula kita 

berperihatian, dan apa yang menyebabkan perhatian kita tertarik, minatpun 

menyertai kita.        

 Minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh 

kepuasan. Minat dapat timbul karena adanya perhatian yang mendalam terhadap 

suatu obyek dimana perhatian tersebut menimbulkan keinginan untuk mengetahui, 

mempelajari, serta membuktikan lebih lanjut. Hal itu menunjukkan bahwa dalam 

minat disamping perhatian, juga terkandung suatu usaha untuk mendapatkan 

sesuatu dari obyek minat tersebut. Sedangkan perhatian bersifat sementara (tidak 

dalam jangka waktu yang lama) dan belum tentu diikuti rasa senang. 

 Ada beberapapengertian minat yang dirumuskan para ahli. Menurut 

Slameto (2003:57) minat adalah kecenderunganyang tetap untukmemperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa, diperhatikan 

terus-menerus yang disertai rasa senang dan diperoleh rasa kepuasan. Minat dapat 

diartikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sustu hal atau 
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aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri.    

 Menurut Tidjan  (1976:71) Minat merupakan gejala psikologis yang 

menunjukan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek sebab ada perasaan 

senang. Dari pengertian tersebut jelas bahwa minat sebagai pemusatan perhatian 

atau reaksi terhadap suatu obyek seperti benda tertentu atau situasi tertentu yang 

didahului oleh perasaan senang terhadap obyek tersebut.Minat ini besar 

sekalipengaruhnya, dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang 

diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. 

Marshel dalam Usman (2001:94) mengemukakan 22 minat, diantaranya ialah 

anak memilih minatnya terhadap belajar. Belajar dengan disertai minat 

menyebabkan semangat dalam belajar dan dapat mempengaruhi hasil 

belajar.Untuk mencapai prestasi yang baik, disamping kecerdasan juga perlu 

adanya minat, sebab apabila tanpa adanya minat segala kegiatan akan dilakukan 

kurang efektif dan efisien.         

  Pengertian minat diatas dapat dipahami bahwa seseorang menaruh minat 

terhadap suatu obyek karena adanya rangsangan, stimulus, atau dorongan. 

Rangsangan atau dorongan tersebut, dapat berasal dari kekuatan minat itusendiri, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mempunyai 

minat terhadap suatu obyek tanpa adanya respon atau dorongan terhadap obyek 

tersebut. Minat menyebabkkan perhatian, dimana minat seolah-olah menonjolkan 

fungsi rasa dan perhatian seolah-olah menonjolkan fungsi pikiran. Hal ini 

menegaskan bahwa apa yang menarik minat menyebabkan pula kita berperhatian 
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dan apa yang menyebabkan berperhatian kita akan tertarik, minatpun 

menyertainya, jadi ada hubungan antara minat dan perhatian.   

  Dalam penelitian ini, meningkatkan minat siswa terhadap musik 

daerahdengan menyajikan beberapa lagu daerah nusantara melalui audio visual 

diharapkan agar siswa terpancing rasa ingin tahunya dan mudah memahami saat 

mendengar dan melihatnya sehingga muncul minat dalam diri siswa dan pada 

akhirnya siswa lebih mudah menerima dan mengapresiasi lagu tersebut dalam 

mempelajari materi sehingga merasa perlu untuk menghafal serta mempelajari 

lagu daerah nusantara.             

2.2.2  Macam-macam Minat  

  Menurut Witherington mengelompokkan minat menjadi 2 macam 

yaitu minat primitif (biologis) dan minat kultural. 1) Minat primitif yaitu 

minat yang timbul dari kebutuhan dari jaringan yang berkisar pada soal-

soal makanan, kebahagiaan hidup atau berkebebasan beraktivitas. Minat 

ini dapt dikatakan sebagai minat pokok dari manusia. 2) Minat kultural 

yaitu minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya 

yang merupakan hasil dari pendidikan, dan minat ini dikatakan sebagai 

minat pelengkap.        

  Menurut Mappiere (1998:63) macam minat dilihat dari bentuknya 

yaitu:1)Minat pribadi dan sosial, yaitu minat yang tumbuh karena untuk 

memenuhi kebutuhan dan lingkungan sosial masyarakat. 2) Minat terhadap 

rekreasi, yaitu minat yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan terhadap 

rekreasi.3) Minat terhadap agama, yaitu minat yang tumbuh untuk 

memenuhi kebutuhan terhadap agama.4) Minat terhadap pendidikan, yaitu 

minat yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendidikan. 

 Menurut Slameto (2003:180) minat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu minat 

yang diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa individu lebih 

menyukai suatu hal daripada hal lainnya dan minat yang dimanifestasikan melalui 

partisipasi dan aktivitas.Berdasarkan pengelompokan tentang macam-macam 

minat diatas, maka dapat diketahui bahwa macam-macam minat meliputi pada diri 
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pribadi dan sosial, minat terhadap rekreasi hal ini merupakan minat pelengkap 

kebutuhan dari dalam diri individu untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, minat 

terhadap agama hal ini sangat penting bagi diri individu untuk memenuhi 

kebutuhan realigi, namun dalam kebutuhan realigi setiap individu memiliki minat 

yang relatif tergantung dari masing-masing individu, kemudian pendidikan atau 

jabatan yang dapat dimanifestasikan untuk masa yang akan datang.       

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat    

 Pada dasarnya faktor-fatktor yang mempengaruhi terhadap minat belajar 

ada dua, yaitu faktor internal (dari dalam diri) dan eksternal (dari lingkungan). 

Faktor Internal atau faktor dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi 

minat belajar, yakni faktor jasmani, faktor psikologis (intelegensi, perhatian, 

minat bakat, kematangan dan kesiapan) dan faktor kelelahan.Faktor Eksternal atau 

lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada diluar diri 

anak.Dalam kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah faktor 

lingkunganlah yang paling dominan mempengaruhi minat belajar siswa yaitu 

menyangkut tujuan belajar, guru, bahan pelajaran, metode mengajar dan media 

pengajaran. Adapun faktor eksternal itu meliputi:       

2.2.3.1 Tujuan Pengajaran, merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Tujuan dapat pula membangkitkan minat belajar siswa sebab 

dengan adanya tujuan ini seorang siswa akan berusaha untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu, sebelum mulai pelajaran, seorang 

guru hendaknya memberitahukan tujuan-tujuan atau aspek-aspek yang harus 

dikuasai oleh siswa setelah pelajaran itu selesai.     
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2.2.3.2 Guru yang Mengajar, interaksi guru dengan siswapun memegang peranan 

dalam membangkitkan minat belajar siswa. Seorang guru yang akrab dengan 

siswanya akan cenderung disukai oleh siswa. Sehubungan dengan hal tersebut. 

Slameto (1995:66) mengatakan bahwa didalam relasi (guru dengan siswa) yang 

baik, siswa akan menyukai berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Hal tersebut 

juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya, ia segan mempelajari mata 

pelajaran yang diberikannya, akibat pelajarannya tidak maju.    

2.2.3.3 Bahan Pelajaran, bahan pelajaran yang menarik minat siswalebih mudah 

dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar.    

2.2.3.4 Metode Pengajaran, menggunakan metode mengajar ini sangat 

mempengaruhi minat belajar siswa. Seorang guru menggunakan metode yang 

bervariasi serta sesuai dengan situasi dan kondisi kelas, akan menimbulkan minat 

siswa untuk belajar dengan aktif. Tetapi apabila metode yang digunakan tidak 

sesuai dengan perkembangan jiwa anak, akan menimbulkan kesukaran bagi anak 

untuk menerima pelajaran yang disampaikan guru serta mengurangi minat 

belajarnya.           

2.2.3.5 Media Pengajaran, media yang dipergunakan guru bermanfaat sekali guna 

memperjelas materi yang akan disampaikan kepada siswa dan mencegah 

terjadinya verbalitas, karena dengan adanya media pengajaran menarik perhatian 

siswa sehingga menimbulkan rasa senang dalam belajar. Sehubungan dengan hal 

tersebut (Nana Sudjana, 1995:5) mengatakan bahwa alat peraga atau media dalam 

mengajar memegang peranan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang 

efektif. Selain itu juga, dengan alat peraga atau media bahan dapat mudah 
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dipahami oleh siswa.          

2.2.3.6 Lingkungan, siswa akan berminat terhadap suatu pelajaran, jika ia berada 

dalam suatu situasi atau lingkungan yang mendorong tumbuhnya minat tersebut. 

Tempat belajar hendaknya tenang, jangan diganggu oleh perangsang-perangsang 

dari sekitar, karena untuk belajar diperlukan konsentrasi pikiran, jangan 

sampaibelajar sambil mendengarkan. Sebaiknya keadaan yang terlampau 

menyenangkan akan dapat merugikan.     

 Wiliam James (2001:95) melihat bahwa minat-minat siswa merupakan 

faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Jadi minat 

merupakan faktor yang menentukan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. 

Gunarsa (1995:69) menyebutkan, bahwa minat akan timbul dari sesuatu yang 

telah diketahui, dan kita dapat mengetahui sesuatu dari belajar. Jadi apabila 

seseorang belum pernah mendengar tentang sesuatu maka ia tidak akan menaruh 

minat terhadapnya. Minat tersebut muncul dari sesuatu yang telah diketahuinya 

dan untuk mengetahui minat tersebut dari belajar.Mappiere (1998:64) menulis 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah: a) perbedaan latar belakang, b) 

tingkat ekonomi sosial, c) status sosial.  

Menurut Sukardi (2004:46) minat pada diri seseorang dapat timbul 

karena adanya faktor-faktor sebagai berikut: 1) The factor of inner urges 

(faktor dorongan dari dalam)Minat timbul karena pengaruh dari dalam 

untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. 2) The factorof social 

motive ( faktor motif dalam lingkungan sosial)Minat timbul karena 

pengaruh kebutuhan dalam masyarakat sekitar di lingkungan. 3) The factor 

of emotional (faktor emosional)Minat timbul karena pengaruh dari emosi 

seseorang yang bersangkutan, artinya seseorang yang melakukan kegiatan 

apabila dilakukan dengan perasaan senang akan memperoleh hasil yang 

memuaskan sekaligus akan memperbesar minatnya terhadap sesuatu. 

  



14 
 

 

Nasution (1995:197) menyatakan bahwa minat dapat ditimbulkan 

dan dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Bangkitkan suatu 

kebutuhan (kebutuhan untuk menghargai keindahan, dan untuk 

mendapatkan penghargaan. 2) Hubungan dengan pengalaman yang telah 

lalu. 3) Beri kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, 

“nothing succesd lie succed”, tak ada yang lebih memberi hasil yang baik 

daripada hasil yang baik. Untuk itu bahan pelajaran harus sesuai dengan 

kesanggupan individu. 4) Gunakan berbagai bentuk metode belajar seperti 

diskusi, kerja kelompok membaca dan yang lainnya. 

 Dari penjelasan-penjelasan diatas kesimpulannya adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat yaitu perbedaan latar belakang, tingkat ekonomi, status 

sosial individu, faktor dari dalam individu itu sendiri, faktor dari luar diri dan 

faktor emosional,dapat mempengaruhi minat seseorang, dan setiap orang memiliki 

tingkatan minat yang berbeda-beda menyesuaikan latar belakang dari dalam diri 

seseorang, tingkat ekonomi seseorang, status sosial seseorang dan faktor 

emosional seseorang.             

2.2.4 Fungsi Minat        

 Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang 

dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan usaha yang gigih serius 

dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Jika seorang siswa 

memiliki rasa ingin belajar, ia akan cepat dapat mengerti dan mengingatnya.  

Elizabeth B. Hurlock (1994:166) menulis tentang fungsi minat bagi 

kehidupan anak sebagai berikut: 1) Minat mempengaruhi intensitas cita-

cita. Sebagai contoh anak yang berminat pada olahraga maka cita-citanya 

adalah menjadi olahragawan yang berprestasi, sedang yang berminat pada 

kesehatan fisiknya maka cita-citanya adalah menjadi dokter. 2) Minat 

sebagai pendorong yang kuat. Minat anak untuk menguasai pelajaran bisa 

mendorongnya untuk belajar kelompok ditempat temannya meskipun 

suasana sedang hujan. 3) Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan 

intensitas minat meskipun diajar oleh guru yang sama dan diberi pelajaran 

tetapi satu anak dan yang lain mendapatkan jumlah pengetahuan yang 

berbeda. Hal ini terjadi karena berbedanya gaya serap mereka dan daya 

serap ini dipengaruhi oleh intensitas minat mereka. 4) Minat yang 
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terbentuk sejak kecil atau masa kanak-kanak sering terbawa seumur hidup 

karena minat membawa kepuasan. Minat menjadi guru yang telah 

membentuk sejak kecil. Sebagai misal akan terbawa sampai hal ini 

menjadi kenyataan.       

 Dalam hal fungsi minat dalam belajar The Liang Gie (1998:28) 

mengemukakan bahwa minat merupakan salah satu faktor untuk meraih 

sukses dalam belajar. Secara lebih terinci arti dan peranan penting minat 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan belajar atau studi ialah: 1) Minat 

melahirkan perhatian yang serta-merta, 2) Minat mempermudah 

terciptanya konsentrasi, 3) Minat mencegah gangguan perhatian diluar, 4) 

Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan, 5) Minat 

memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri.  

Menurut Malik (2007:173) fungsi minat yaitu: 1) Mendorong timbulnya 

kelakuan atau perbuatan, 2) Sebagai pengarah artinya pengarah perbuatan, 3) 

Sebagai penggerak artinya besar kecilnya minat akan mempengaruhi suatu 

pekerjaan.Dalam hubungannya dengan pemusatan perhatian, minat mempunyai 

peranan dalam “ melahirkan perhatian yang serta-merta, memudahkan terciptanya 

pemusatan perhatian, dan mencegah gangguan perhatian dari luar”. Fungsi minat 

dalam belajar lebih besar sebagai motivating force yaitu sebagai kekuatan yang 

mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang berminat kepada pelajaran akan 

tampak terdorong terus untuk tekun belajar, berbeda dengan siswa yang sikapnya 

hanya menerima pelajaran, mereka hanya tergerak untuk mau belajar tetapi sulit 

untuk terus tekun karena tidak ada pendorongnya. Oleh sebab itu untuk 

memperoleh hasil yang baik dalam belajar seorang siswa harus mempunyai minat 

terhadap pelajaran sehingga akan mendorongnya untuk terus belajar.      

2.2.5  PengembanganMinat dalam Pembelajaran    

 Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak seseuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Menurut Mappire (1998:62) 
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menyatakan bahwa minat seseorang dapat dipengaruhi olehpengaruh sosial. 

Pengaruh sosial berperan dalam memantapkan minat remaja terhadap suatu hal. 

Sedangkan untuk mengembangkan minat dapat dilakukan dengan adanya 

dukungan yang diberikan kepada seseorang. Sedangkan menurut Slameto 

(2003:180-181) menyebutkan bahwa cara yang efektif untuk menumbuhkan minat 

seseorang adalah sebagai berikut: 1) menggunakan minat-minat yang dimiliki, 2) 

memberikan hukuman yang bersifat ringan akan lebih baik daripada dimarahi, 3) 

memberikan insentif (hadiah) yang merangsang individu.  

 Kesimpulan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat diketahui 

bahwa minat timbul karena adanya perhatian, dengan kata lain minat merupakan 

sebab serta perhatian dari seseorang. Munculnya minat dapat dipicu dengan 

adanya informasi, motivasi, dan hukuman bagi seseorang dengan maksud 

memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang mempunyai 

minat terhadap sesuatu yang dipelajari, maka ia memiliki sikap positif dan 

merasakan sesuatu dengan hal tersebut, begitu juga sebaliknya.       

2.2.6 Peran Minat dalam Pembelajaran    

 Adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar adalah bentuk dari 

kondisi belajar mengajar yang efektif. Menurut Munandir (2001:185) minat 

merupakan suatu landasan yang paling meyakinkandemi keberhasilansatu proses 

belajar. Artinya apabila seorang siswa memiliki rasa ingin belajar akan mudah 

mengerti, memahami, dan mengingat tentang hal yang dipelajari. Menurut Usman 

(2001:17) menyatakan bahwa minat besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, 

sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diamanatinya. 
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Sebaliknya tanpa minat, seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Dari 

pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa orang mempunyai minat terhadap 

sesuatu, ia akan berusaha lebih keras untuk memperoleh sesuatu yang diminatinya 

atau dengan kata lain dengan adanya minat dalam diri seseorang, maka ia akan 

termotivasi untuk mendapatkan sesuatu itu. Misal seseorang akan menaruh minat 

terhadap lagu Derah nusantara maka ia akan berusaha keras untuk mempelajari 

dan mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah nusantara tersebut. 

 Menurut Slameto (2003:58) siswa yang berminat dalam belajar 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mempunyai kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-

menerus, 2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati, 3) 

Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. Ada 

rasa ketertarikan pada sesuatu aktivitas- aktivitas yang diminati, 4) Lebih 

menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang lainnya, 5) 

Dimanifestasikan melalui pertisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

 Dengan demikian yang dimaksud minat belajar bernyanyi lagu daerah 

nusantara melalui media audio visual adalah perasaan suka atau tertarik, penuh 

perhatian dalam proses pembelajaran pada materi lagu daerah nusantara yang 

dilakukan melalui media audio visual. Minat terhadap lagu daerah nusantara yang 

dilakukan melalui media audio visual. Minat terhadap lagu daerah nusantara pada 

siswa dapat diukur/diamati melalui beberapa indikator yaitu: 1) indikator 

kesenangan, 2) indikator ketertarikan, 3) indikator kesungguhan, 4) indikator 

dorongan.                 
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2.3 Hasil Belajar             

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar      

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperolehdari hasil 

pembelajaran 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 ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran 

atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan (Direktorat Tenaga 

Kependidikan 2008:11). Menurut Suprijono (2009:5), hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. 

Perujuk pemikiran Gagne (dalam Suprijono,2009:5-6) menyatakan bahwa hasil 

belajar berupa: 1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik kemampuannya tersebut 

tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 2) Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang, ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

memngkategorisasikan kemampuan analisis sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan ketrampilan intelektual merupakan 

kemampuan 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) 
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Ketrampilan motorik yaitu 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 berupa kemampuan memnginternalisasi nilai-nilai.Sikap 

merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

 Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh dari hasil pembelajaran berupa kemampuan tertentu setelah mengalami 

aktivitas pembelajaran dan proses pembelajaran, sesuai dengan tujuan pendidikan 

tertentu. Hasil belajar ditandai dengan adanya pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diperoleh berdasarkan pengalaman aktivitas dan proses belajar ditunjukan 

dengan nilai praktek bernyanyi berdasarkan pedoman penilaian yang sudah 

ditentukan.              

2.3.2  Penilaian Hasil Belajar       

 Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai 

siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan tolak ukur untuk 

menilai pencapaian hasil belajar. Dalam hal ini siswa diberi kebebasan dalam 

menggunakan ketrampilan, pengetahuan dalam bernyanyi, dan sikap yang mereka 

kembangkan dari hasil pembelajaran yang telah diperoleh. Dalam proses ini guru 

dapat menilai apakah siswa telah mencapai hasil belajar yang maksimal dari 

proses pembelajaran ataukan kurang maksimal.         

2.3.3  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 Blomm ( dalam Rifa‟i dan Anni 2009: 86-90) yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.       

2.3.3.1 Ranah kognitif menurut Anni (2007: 7) berkaitan dengan hasil berupa 

pengetahuan, kemampuan,dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 

kategori berikut: (1) pengetahuan (knowledge), (2) pemahaman (comprehension), 

(3) penerapan (application), (4) analisis (analysis), (5) sintesis (synthetsis), dan 

(6) penilaian (evaluation).           

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

afektif mencakup kategori sebagai berikut: (1) penerimaan (receiving), (2) 

penanggapan (responding), (3) penilaian (valuing), (4) pengorganisasian 

(organization), (5) Pembentukan pola hidup (organizationbyvaluecomplex). 

2.3.3.4 Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti ketrampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Ranah psikomotor 

mencakup: (1) presepsi (preception), (2) kesiapan (set), (3) gerakan terbimbing 

(guidedresponse), (4) gerakan terbiasa (mechanism), (5) gerakan kompleks 

(complexovertresponse), (6) penyesuaian (adaptation), dan (7) kreativitas 

(originality).         

 Dalam mengukur hasil pembelajaran bisa menggunakan tes dan non 

tes.Tes adalah alat ukur kemampuan kognitif yang dinyatakan, terutama 

kemampuan berfikir.Sedangkan non tes lebih sering digunakan untuk mengukur 

kemampuan afektif.Dari kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian 

meningkatkan minat dan hasil belajar menyanyikan lagu daerah nusantara melalui 

media audio visual yaitu menaikan atau mempertinggi minat, rasa ketertarikan 
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terhadap lagu daerah nusantara melalui media audio visual agar mencapai hasil 

belajar yang maksimal.Sehingga pembelajaran dikatakan meningkat apabila ada 

perubahan perilaku dari hal yang rendah menjadi tinggi, dan dari hal yang buruk 

menjadi baik.  

2.4 Media Audio Visual            

2.4.1  Pengertian Media        

 Istilah media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yang merupakan 

bentuk jamak dari „medium‟ yang secara harafiah yang berarti perantara atau 

pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini 

sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya 

juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam 

pembelajaran disebut media pembelajaran. (Rahadi 2003:9-10)  

 Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pelajaran yang 

mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan membantu keefektifan 

proses pembelajaran dalam penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik 

dan mendapatkan informasi.      

 Bentuk-bentuk media pembelajaran itu sendiri terdapat berbagai macam 

bentuk. Klasifikasi menurut pemakaiannya ada tiga macam bentuk media yang 

digunakan, yaitu media auditif, media visual, dan media audio visual. Dalam 
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pembahasan maka ini akan diterangkan lebih jelas dan detail mengenai media 

audio visual yang mempunyai unsur memadukan antara media auditif dan media 

visual.           

2.4.2 Pengertian Media Audio Visual  

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, 

karena meliputi kedua jenis media auditif (mendengar) dan visual 

(melihat). Media audio visual merupakan sebuah alat bantu audio visual 

yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk 

membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan 

pengetahuan, sikap, dan ide. Penggunaan alat bantu/ media audio visual 

dalam proses belajar mengajar sangat didukung oleh Dwyer 1967 (dalam 

Djamarah 2006:47), salah satu tokoh aliran realisme. Aliran realisme 

berasumsi bahwa belajar yang sempurna hanya dapat tercapai jika 

menggunakan bahan-bahan audio visual yang mendekati realitas. Menurut 

Miller (dalam Djamarah 2006:47), lebih banyak sifat yang menyerupai 

realisasi, makin mudah terjadi belajar.     

 Media audio visual sebagai media pembelajaran mempunyai 

beberapa fungsi yaitu: 1) Sebagai alat bantu mewujudkan situasi belajar 

mengajar yang efektif. 2) Sebagai pelengkap proses belajar supaya lebih 

menarik. 3) mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa 

dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. 4) Hasil belajar 

yang dicapai siswa akan tahan lama mengingat materi, sehingga 

mempunyai nilai tinggi. ( Nana Sudjana dalam Djamarah 2006:134). 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa media 

audio visual membuat kegiatan belajar lebih cepat, efektif, menarik, dan hasil 

belajar akan tahan lama diingat oleh siswa. Karena dengan peran media audio 

visual akan memudahkan siswa dalam memperoleh informasi-informasi baru dan 

informasi-informasi tersebut akan membuat siswa tertarik, sehingga informasi 

yang siswa peroleh akan tahan lama diingat, karena dalam penggunaan media 

audio visual siswa mendapatkan pengalaman baru dalam belajar. 
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2.4.3  Klasifikasi Media Audio Visual     

 Dari segi perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat 

dikelompokan menjadi dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan 

pilihan media teknologi mutakhir (Seels & Glasgow dalam Arsyad, 2002:33) 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pilihan media tradisional dapat dibedakan sebagai 

berikut: (1) visual diam yang diproyeksikan, misal proyeksi opaque (tak tembus 

pandang), proyeksi overhead, slides, dan film strips, (2) visual yang tidak 

diproyeksikan, misal gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pemaran, papan 

info, (3) penyajian multimedia, misal slide plus suara (tape), multi image, (4) 

visual dinamis yang diproyeksikan, misal film, televisi, video, (5) cetak, misal 

buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalahilmiah/berkala, lembaran 

lepas (hand out), (6) permainan, misal teka-teki, simulasi, permainan papan, dan 

(7) realita, misal model, specimen (contoh), manipulatif (peta,boneka).

 Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir dibedakan menjadi (1) media 

berbasis telekomunikasi, misal teleconference, kuliah jarak jauh, dan (2) media 

berbasis mikroprosesor, misal computer-assistted instruction, permainan 

komputer, sistem tutor intelejen, interaktif, hypermedia, dan compact (video) disc. 

2.4.4 Peran Media Audio Visual      

 Media pembelajaran dapat digunakan untuk: (1) Sumber atau bahan 

belajar siswa, dalam hal ini media belajar akan mempunyai peran sebagai sarana 

dimana siswa menemukan hal-hal baru yang akan mereka pelajari, baik secara 

individu maupun kelompok. Peran media sebagai sumber pembelajaran akan 

membantu tugas guru dalam kegiatan mengajar. (2) Memperjelas bahan 
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pengajaran, dalam hal ini media belajar mempunyai peran memperjelas maksud 

dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, karena terkadang pesan 

yang disampaikan guru terlalu verbal (terlalu banyak kata-kata) sehingga justru 

membuat siswa bingung dan tidak jelas terhadap pesan yang telah disampaikan 

guru. (3) Memancing atau menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu 

yang akan dipelajari sehingga siswa dapat menemukan sendiri permasalahan yang 

ingin ia ketahui, sebuah media pembelajaran akan disajikan oleh guru pada awal-

awal pelajaran dimulai setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, sehingga 

dapat memancing siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap 

materi pembelajaran sedangkan pada akhir pelajaran guru menampilkan media 

audio visual untuk memotivasi agar siswa termotivasi untuk belajar.      

2.4.5 Manfaat Media Audio Visual dalam Pembelajaran  

  Secara umum manfaat penggunaan media pengajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar menurut Faturrohman dan Sutikno, (2010: 67) 

adalah: (1) Pemusat perhatian siswa, (2) Menggugah emosi siswa, (3) 

Membantu siswa memahami materi pembelajaran, (4) Membantu siswa 

mengorganisasikan informasi, (5) Membangkitkan motivasi belajar siswa, 

(6) Membuat pembelajaran menjadi lebih konkret, (7) Mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (8) Mengaktifkan pembelajaran, 

(9) Mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada 

guru, dan (10) Mengaktifkan respon siswa.     

  Sedangkan menurut Sadiman, dkk. (2002: 16), media pengajaran 

dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalnya (1) 

obyek yang terlalu besar bisa dibantu dengan realita, gambar, film, atau 

model, (2) obyek yang terlalu kecil bisa dibantu dengan menggunakan 

proyektor atau gambar, (3) gerak yang terlalu cepat dapat dibantu dengan 

timelapse atau high-speed photography,(4) kejadian atau peristiwa dimasa 

lampau dapat ditampilkan dengan pemutaran film, video, foto, maupun 

VCD, (5) obyek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat 

diasajikan dengan model, diagram dan lain-lain, dan (6) konsep yang 

terlalu luas (misalnya gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain) 

dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain.   
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 Dapat disimpulkan bahwamedia audio visual memiliki manfaat yang 

begitu banyak dapat membuat siswa tertarik terhadap materi yang dipelajari, 

membuat siswa aktif dan tidak pasif, membuat siswa dapat menangkap materi dan 

memahaminya, membuat pelajaran menjadi menyenangkan, dan dapat mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra.      

2.5 Siswa SMP          

  Ada beberapa karakteristik siswa usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

antara lain: a) Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan, b) 

Mulai timbulnya ciri-ciri sekunder, c) Kecenderungan ambivalensi, serta 

keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk dominasi 

dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orangtua, d) Senang 

membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan 

yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa, d) Mulai mempertanyakan secara 

skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan  dan keadilan Tuhan, f) Reaksi 

dan ekspresi emosi masih labil, g) Mulai mengembangkan standar dan harapan 

terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan duniasosial, h) Kecenderungan 

minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. (Desmita 2010:36)  

  Anak pada usia SMP ini cenderung tertarik dengan hal-hal baru yang belum 

mereka ketahui, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, baik itu 

pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Apabila mereka tidak dididik dengan benar 

mereka sangatlah mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Seperti sekarang ini, 

banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh siswa SMP. Seperti membolos sekolah, tawuran 

dan masih banyak yang lainnya. Oleh sebab itu perlu pengawasan lebih dari orangtua 

maupun guru di sekolah. Perlu juga adanya pendidikan karakter disekolah agar tertanam 

sikap dan perilaku yang baik dalam diri dan pribadi anak.            

2.6 Lagu Daerah Nusantara            

2.6.1 Pengertian Lagu Daerah       

 Lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu 

dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat 
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lainnya. Bentuk lagu ini sangat sederhana dan menggunakan bahasa daerah atau 

bahasa setempat. Lagu daerah banyak yang bertemakan kehidupan sehari-hari 

sehingga mudah untuk dipahami dan mudah diterima dalam berbagai kegiatan 

rakyat.  Pada umumnya pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi alias noname 

(NN).           

 Menurut sifat dan keberasalannya lagu daerah dibedakan menjadi dua. 

Lagu rakyat dan Lagu klasik. Lagu rakyat yaitu lagu yang berasal dari rakyat di 

suatu daerah. Lagu rakyat tersebar secara alami yang disampaikan secara lisan dan 

turun-temurun. Contoh: lagu rakyat yaitu lagu yang dipakai untuk pernikahan, 

kematian, berladang, berlayar, menenun, dan sebagainya.Lagu klasik yaitu lagu 

yang dikembangkan di pusat-pusat pemerintahan rakyat lama seperti ibu kota 

kerajaan atau kesultanan. Lagu klasik dinilai lebih agung dibandingkan lagu 

rakyat saat pembawaannya. Ini disebabkan karena lagu klasik memiliki fungsi 

yang lain, yaitu diterapkan pada upacara-upacara adat kerajaan.       

2.6.2 Pengertian Lagu Daerah Nusantara     

 Lagu daerah nusantara adalah lagu yang tumbuh dan berkembang pada 

setiap daerah di Nusantara. Lagu daerah nusantara merupakan lagu yang lahir, 

berkembang dan kemudian dilestarikan secara turun-temurun.Disetiap daerah 

nusantara memiliki beragam lagu daerah dimana setiap daerah memiliki 

keragaman lagu daerah nusantara dan memiliki identitas lagu tersendiri dari segi 

bahasa maupun musiknya.        
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2.6.3 Fungsi Lagu Daerah Nusantara       

  Fungsi Lagu daerah nusantara sebagai berikut: 1) Upacara Adat, 

Contoh: Di Sumba sebagai pengiring roh dalam upacara Merapu dan 

musik angklung dalam upacara Seren Taun (panen padi) di Sunda.2) 

Pengiring tari dan pertunjukan, Contoh: Lagu-lagu langgam yang dipadu 

dengan gamelan di jawa dipakai untuk mengiringi pementasan tari Serimpi 

di jawa tengah. Bisa juga dipakai unuk pertunjukan wayang kulit, 

kethoprak, ludruk, drama dsb.3) Media Bermain, Contoh: lagu cublak 

cublak suweng dari Jawa Tengah, ampar ampar pisang di Kalimantan 

Selatan, dan pok ame ame dari Betawi.4) Sebagai media komunikasi, 

Contoh: Pertunjukan musik atau lagu di suatu tempat dapat dipakai media 

komunikasi secara tidak langsung yang ditandakan dengan banyaknya 

orang yang melihat pertunjukan.5) Sebagai media penerangan, Kini lagu 

dalam aneka iklan layanan masyarakat maupun lagu populer dipakai 

sebagai media penerangan. Contohnya lagu tentang pemilu, imunisasi, 

juga lagu bernafaskan agama menjalankan fungsi ini. 

(https://adiozh.wordpress.com/about/) 

2.6.4 Jenis dan Keunikan Lagu Nusantara     

 Lagu yang berkembang di wilayah Nusantara memiliki karakteristik yang 

berragam mulai dari bahasa, melodi, harmoni, sampai notasi. Dari karakteristik 

tersebut maka dapat di kelompokkan sebagai berikut: 

2.6.4.1 Lagu Daerah yaitu lagu yang tumbuh dan berkembang pada suatu daerah 

tertentu. Karakteristik lagu tersebut adalah: a) Bersifat kedaerahan, b) 

Menggunakan bahasa yang sederhana dan digunakan untuk percakapan sehari-

hari, c) Pada umumnya lagu daerah nusantara tidak diketahui penciptanya, d) 

Bersifat turun-temurun.          

2.6.4.2 Lagu Anak-anak yaitu lagu yang diciptakan untuk anak-anak yang 

mempunyai dunia yang spesifik. Ciri lagu anak-anak: a) Tema sesuai dengan 

dunia anak. Contoh: lagu balonku, pelangi, dan lain sebagainya, b) Lagu bersifat 

mendidik, c) Bentuk lagu sederhana, d) Ambitus tidak terlalu luas menyesuaikan 

https://adiozh.wordpress.com/about/
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ambitus suara anak-anak.          

2.6.4.3 Lagu Perjuangan yaitu lagu yang diciptakan untuk mengobarkan semangat 

perjuangan dan rasa nasionalisme. Ciri lagu tersebut adalah: a) Irama penuh 

semangat, b) Mengagung-agungkan kebesaran bangsa, c) Berisi tentang 

menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, kepahlawanan, patriotisme, 

nasionalisme, dan sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa.    

2.6.4.4 Lagu Keroncong yaitu lagu yang merupakan lagu peninggalan bangsa 

portugis. Ciri lagu keroncong antara lain: a) Birama 4/4, b) Menggunakan alat 

musik ukulele, c) Syair lagu terdiri dari 7 kalimat 28 birama, d) Pola lagu A B C, 

d) Harmoni yang digunakan sangat terbatas dan kurang mendapat kebebasan 

untuk berimprovisasi, e) Pembawaan bersifat gagah, f) Tempo Andante dan 

Moderato.            

2.6.4.5 Lagu Seriosa yaitu lagu atau musik yang bernilai tekhnik tinggi. Karakter 

lagu seriosa antara lain: a) Melodi lagu banyak menggunakan nada sisipan, b) 

Lagu menggunakan tekhnik vocal tinggi, c) Dinyanyikan dengan penuh perasaan, 

penghayatan, dan ekspresi, d) Banyak menggunakan nada tinggi.      

2.6.4.6 Lagu Melayu/Dangdut lagu yang merupakan hasil dari pengadopsian 

musik Melayu, India dan Indonesia yang mencakup: a) Cengkok, b) suara musik 

gendang.           

2.6.4.7 Lagu Populeryaitu lagu baru yang disukai pada kurun waktu tertentu, 

biasanya digemari kaum muda atau remaja dan dapat beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi terkini. Ciri lagu populer antara lain: a) Bersifat 

sementara dan cepat terganti oleh lagu baru lain, b) Bersifat menghibur, c) Tidak 
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mempunyai bentuk lagu tertentu biasanya pola bentuk lagu sangat sederhana, d) 

Tema lagu biasanya tentang percintaan atau sesuatu yang sedang popular di masa 

itu. 

2.7 Kerangka Teoritik 

GURU 

 1 

  

 

2 3  

4a 4b 4c 

       5 

 

  6 

  

          7 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik 
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Kerangka Teoritik 

Keterangan: 

1. Guru menyampaikan materi lagu daerah nusantara kepada siswa 

2. Guru menggunakan metode tradisional (metode ceramah) 

3. Guru menggunakan metode modern yaitu menggunakan media dalam 

mengajar 

4. a. Media audio yaitu media yang bisa didengar  

b. Media visual yaitu media yang bisa dilihat  

c. Meddia audio visual yaitu media yang bisa dilihat dan didengar 

5. Dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan minat 

siswa 

6. Dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa 

7. Peningkatan minat dan hasil belajar siswa 

 Salah satu kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah 

menampilkan sikap apresiatif terhadap lagu daerah nusantara, dalam pembelajaran 

ini siswa sebagai subjek penelitian akan diberi pengetahuan bernyanyi lagu daerah 

dengan harapan bahwa seluruh siswa dapat melakukan dengan baik yang 

ditujukan dengan hasil prestasi yang baik. Siswa diberi materi dengan cara 

tradisional yaitu dengan menggunakan metode ceramah, namun hasil belajar yang 

diperoleh kurang memuaskan maka peneliti menggunakan media untuk lebih 

meningkatkan minat belajar siswa yaitu dengan menggunakan media audio visual 
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berupa video-video pertunjukan lagu-lagu daerah nusantara dengan harapan minat 

siswa dalam mempelajari lagu daerah nusantara akan meningkat. 

 Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan melalui dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Siklus I dimulai dari tahap perencanaan berupa rencana kegiatan 

menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan 

masalah. Pada tahap tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan 

yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran melalui media audio visual untuk 

memberikan pengetahuan dan meningkatkan minat siswa dalam mengapresiasikan 

lagu daerah nusantara, kemudian siswa akan diarahkan bagaimana cara 

menampilkan sikap apresiatif terhadap karya seni musik daerah nusantara. Tahap 

observasi dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Hasil yang 

diperoleh dari pembelajaran kemudian direfleksi. 

 Kelebihan yang diperoleh dari siklus I dipertahankan. Sedangkan 

kelemahan yang ada dicari solusinya dalam siklus II dengan cara memperbaiki 

perencanaan paa siklus II. Setelah memperbaiki perencanaan pada tahap 

berikutnya tindakan dan observasi dilakukan sama dengan siklus I. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Meningkatkan 

Minat dan Hasil Belajar Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara Dalam 

Pembelajaran Seni Budaya Dengan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas VIII B 

SMP N 3 Semarang” adalah Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif 

dengan Tindakan Kelas dengan model Kemmis yang dikembangkan oleh Stephen 

Kemmis dan Robin Mc Tanggart pada tahun 1988. Dengan pendekatan ilmu 

psikologi, pedagogis dan ilmu musikologis, dimana dijelaskan menurut Kemmis 

dan Mc Taggart (Suwardi Suwandi, 2009:27) penelitian tindakan dapat dipandang 

sebagai suatu siklus spiral dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan (observasi), dan refleksi yang selanjutnya mungkin diikuti dengan 

siklus spiral berikutnya. Dalam model ini digunakan empat komponen penelitian 

(perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi) dalam system spiral yang saling 

terikat. 

3.2  Lokasi dan Saran 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SMP Negri 3 

Semarang pada kelas VIIIB smester 1 pada tahun pelajaran 2014/2015 dengan 

Standar Kompetensi (SK) Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Objek 

penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB yang berjumlah 31 siswa dengan motivasi 

belajar bervariasi. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan desain penelitian PTK dengan dua siklus yaitu 

siklus I dan siklus II. Hasil proses tindakan pada siklus II bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar apresiasi lagu daerah nusantara setelah 

dilakukan perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar dari refleksi pada siklus I. 

  P P P 

Observasi  R T R T  R T 

 

 O O O 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Keterangan: 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

 

 

 

Prasiklus Siklus I Siklus II 
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SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

3.3.1 Siklus I 

3.3.1.1 Perencanaan: 1) Melakukan refleksi awal terhadap pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada pra siklus. 2) Menyusun RPP siklus I dengan media 

pembelajaran lagu-lagu daerah nusantara yang direncanakan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas. 3) Memberikan penjelasan kepada siswa mengenai teknik 

pelaksanaan media lagu-lagu daerah nusantara. 4) Menyusun angket respon siswa. 

3.3.1.2 Tindakan: 1) Kegiatan awal, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi 

siswa, setelah itu menyampaikan materi pembelajaran yang sudah dikemas dalam 

bentuk media audio visual tentang lagu daerah nusantara. Sebelum diputarkan 

media pembelajaran mengenai lagu daerah nusantara, peserta didik diberikan 

penjelasan mengenai lagu daerah nusantara yang nantinya akan dinyanyikan. 2) 

Kegiatan inti, peneliti bersama-sama dengan peserta didik menyaksikan dan 

mendengarkan bersama contoh video materi lagu daerah nusantara. Kemudian 

siswa mencoba untuk bernyanyi lagu daerah nusantara. Lalu peserta didik secara 

bergantian menyanyikan lagu daerah nusantara dengan diiringi audio iringan lagu 

daerah nusantara dengan pengeras suara/speker. Kemudian peneliti memberikan 

komentar terhadap hasil dari peserta didik. 3) Kegiatan akhir, peneliti memberikan 

evaluasi secara mandiri untuk mengethui kemampuan anak dalam menyerap 

informasi yang telah disampaikan. Peneliti memberikan penghargaan terhadap 

siswa. 
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3.3.1.3 Observasi 

a) Mengamati aktivitas siswa. 

b) Membuat catatan lapangan. 

3.3.1.4 Refleksi 

a) Menganalisis, menyimpulkan dan menginterpretasi data. 

b) Memberikan pertimbangan untuk perencanaan pada siklus II. 

3.3.2 Siklus II 

3.3.2.1 Perencanaan: 1) Melakukan refleksi awal terhadap pembelajaran yang 

sudah dilakukan pada siklus I. 2) Menyusun RPP siklus II sesuai dengan hasil 

refleksi. 3) Membuat lembar kerja siswa. 4) Menyusun angket respon siswa. 

3.3.2.2 Tindakan: 1) Kegiatan awal, guru menyampaikan tujuan dan memberikan 

motivasi pada siswa. Kemudian guru menyiapkan mataeri pembelajaran yang 

telah dikemas dalam bentuk media audio visual mengenai lagu daerah nusantara. 

Sebelum diputarkan media pembelajaran melalui media audiovisual mengenai 

lagu daerah nusantara, peserta didik diberikan penjelasan mengenai lagu daerah 

nusantara yang nantinya akan dinyanyikan. 2) Kegiatan inti, peneliti bersama-

sama dengan peserta didik menyaksikan dan mendengarkan bersama contoh video 

materi lagu daerah nusantara. Lalu peserta didik secara bergantian menyanyikan 

lagu daerah nusantara dengan diiringi audio iringan lagu daerah nusantara dengan 

pengeras suara/speker. Peneliti memberikan komentar terhadap hasil dari peserta 

didik. 3) Kegiatan akhir, peneliti memberikan evaluasi secara mandiri untuk 

mengethui kemampuan anak dalam menyerap informasi yang telah disampaikan. 

a) Peneliti memberikan penghargaan kelompok dan individu. 
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3.3.2.3 Observasi 

a) Mengamati aktivitas siswa. 

b) Membuat catatan lapangan. 

3.3.2.4 Refleksi          

Menganalisis, menyimpulkan dan menginterpretasi data. 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Teknis Analisis Deskriptif Presentase     

 Analisis data yang berkaitan dengan minat belajar siswa dan jugan hasil 

belajar siswa dilakukan menggunakan analisis deskriptif presentase. Melalui 

analisis deskriptif presentase, akan dapat ilihatsecara jelas presentase minat siswa 

dan hasil belajar siswa pada kelas yang menjadi subyek penelitian, baik pada pra 

siklus, siklus pertama, dan juga pada siklus kedua. 

3.4.2 Teknik Analisis Refleksi      

 Analisis refleksi dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai dari analisis 

data pada permasalahan yang diungkap, selanjutnya akan dibahas mengapa hal 

tersebut bisa terjadi. Hal ini akan dikonsultasikan dengan teori, akan dilihat dan 

ditinjau lagi tindakan kelas yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus 

berikutnya. Tidak tertutup kemungkinan tindakan kelas yang dilakukan peneliti 

tidak sesuai dengan hasil yang harapan. Untuk itu perlu dievakuasi kembali 

sampai penelitian tindakan kelas yang direncanakan memperoleh jawaban yang 

pasti. Dengan refleksi yang cermat dan teliti akan didpatkan suatu masukan yang 

berharga dan akan menghasilkan keberhasilan suatu penelitian tindakan kelas. 
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3.5 Indikator Keberhasilan       

 Pada pembelajaran menyanyikan lagu daerah nusantara dengan 

menggunakan media audio visual diharapkan presentase minat belajar siswa 

melampaui target presentase minat belajar yang telah ditentukan oleh peneliti, 

yaitu sebesar 80% dari jumlah siswa. Selain itu diharapkan presentase hasil 

belajar siswa juga melampaui target  presentase hasil belajar yang telah ditentukan 

oleh peneliti, yaitu sebesar 85% dari jumlah siswa. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

3.6.1 Tes          

 Istilah kata tes diambil dari kata “testum”suatu pengertian dalam bahasa 

Prancis Kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada 

pula yang mengartikan sebagai sebuahn piring yang dibuat dari tanah. 

 Didalam buku yang berjudul Evaluasi Pendidikan, Drs. Amir Daien 

Indrakusuma (1975:27) mengatakan demikian, “Tes adalah suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan obyektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang 

boleh dikatakan tepat dan cepat”.      

 Selanjutnya, dalam kutipan lain yang disajikan dalam kutipan lain yang 

disajikan dalam buku Encyclopedia of Edicational Evaluation oleh Scarvia B. 

Anderson (1976),tes adalah serentetan pertanyaan, latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.   
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 Ditinjau dari segi penggunaan untuk mengukur kemampuan siswa, maka 

tes dibedakan menjadi 3, yaitu: 1) tes diagnostik, 2) tes formatif, 3) tes sumatif 

(Arikunto 1997: 30). Disini peneliti menggunakan tes formatif yang berupa tes 

praktek menyanyikan lagu daerah nusantara. Tes formatif yaitu tes yang 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa dalam mengikuti 

suatu proses belajar. Point-point dalam penilaian tersebut antara lain: teknik 

vokal, sikap dan hafalan dalam menyanyikan lagu daerah nusantara. 

3.6.2 Angket (kuesioner)       

 Kuesioner juga sering disebut juga dengan sebutan angket. Pada dasarnya 

kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang 

(responden) yang akan duukur kemampuannya. Dengan kuesioner seseorang 

dapat diketahui/diukur tentang keadaan/datadiri, pengalaman, pengetahuan, sikap, 

pendapat dan lain sebagainya.      

 Menurut Jumhur (1975:55) angket adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan komunikasi secara tertulis dengan sumber data. 

Mengenai maccam angket atau kuesioner menurut Arikunto (1997:25-26) dapat 

ditinjau dari beberapa segi. 

3.6.2.1.1 Ditinjau dari siapa yang menjawab 

1) Kuesioner langsung, yaitu kuesioner yang dikirimkan dan diisi langsung oleh 

orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. 

2) Kuesioner tidak langsung, yaitu kuesioner yang dikirimkan dan diisi oleh 

bukan orang yang diminta keterangannya. Kuesioner tidak langsung biasanya 
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digunakan untuk mencari informasi tentang bawahan, anak, saudara, tetangga, 

dan sebagainya. 

 Dalam penelitian ini peneliti memberikan angket (kuesioner) kepada siswa-siswi 

kelas VIII B SMP N 3 Semarang yang akan dimintai data, untuk mengetahui 

sejauh mana minat dan hasil belajar yang mereka peroleh, sekaligus untuk 

mendapatkan data yang kemudian akan diolah menjadi data kuantitatif. 

3.6.2.1.2 Ditinjau dari cara menjawab 

1) Kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan 

jawaban lengkap sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban 

yang dipilih. 

2) Kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga 

para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Kuesioner terbuka disusun 

apabila macam jawaban pengisi belum terperinci dengan jelas sehingga 

jawabannya akan beraneka ragam. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tertutup, karena 

lebih mudah dalam menganalisa jawaban, serta tidak memakan waktu lama bagi 

siswa untuk mengisi angket. Teknik angket digunakan untuk memperoleh 

pendapat siswa tentang pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media 

audio visual. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi angket minat belajar menyanyikan lagu daerah nusantara 

No Indikator Butir 

1 Kesenangan  1, 2, 3 

2 Ketertarikan  4, 5, 6, 7, 8 

3 Kesungguhan  9, 10, 11, 12 

4 Dorongan 13, 14, 15 

Jumlah 15 

 

Dalam penyusuan angket pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala 

likert. Menurut Arikunto (2007: 190)  dalam skala likert pernyataan-pernyataan 

yang diajukan baik pertanyaan positif atau negatif dinilai dalam 5 skala, yaitu 

sangat menyenangkan, menyenangkan, sedang, tidak menyenangkan, sangat tidak 

menyenangkan.          

 Skor untuk pertanyaan adalah 5 untuk sangat menyenangkan, 4 untuk 

menyenangkan, 3 untuk sedang, 2 untuk tidak menyenangkan, 1 untuk sangat 

tidak menyenangkan. Sedangkan skor untuk pertanyaan negatif adalah 1 untuk 

sangat tidak menyenangkan, 2 untuk tidak menyenangkan, 3 untuk sedang, 4 

untuk menyenangkan, 5 untuk sangat menyenangkan. Untuk memperoleh 

perbandingan peningkatan minat pada siklus berikutnya digunakan rentang nilai 
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yang menunjukan kategori minat sangat tinggi, minat tinggi, minat sedang, minat 

rendah, minat sangat rendah, dituliskan dengan rumus sebagai berikut: 

Banyaknya kelas interval (b) = 5 

Nilai tertinggi =  jumlah soal x 5 = 15 x 5 = 75 

Nilai terendah = jumlah soal x 1 =  15 x 1 = 15 

Rentang = nilai tertinggi – nilai terendah = 75 – 15 = 60 

Interval (p) = 
       

 
  = 

  

 
 = 12 

sehingga diperoleh skor minat sebagai berikut: (1) skor 64 – 75: minat sangat 

tinggi, (2) skor 52  – 63: minat tinggi, (3) skor 40 – 51: minat sedang, (4) skor 27 

– 39: minat rendah, dan (5) skor 15-26: minat sangat rendah (Sudjana 2002: 22). 

3.6.3 Wawancara 

Menurut Arikunto (1997:27), Wawancara atau intervew adalah suatu 

metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden 

dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini 

responden tidak diberi kesempatan samasekali untuk mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan hanya diajukan oleh subyek evaluasi. 

Wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
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3.6.3.1 Wawancara bebas, yaitu wawancara dimana responden mempunyai 

kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa dibatasi oleh patokan-patokan 

yang telah dibuat oleh subyek evaluasi. 

3.6.3.2 Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukanoleh subyek 

evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun 

terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini responden pada waktu menjawab pertanyaan 

tinggal memilih jawaban yang sudah disiapkan oleh penanya.   

 Disini penulis menggunakan wawancara bebas, dimana responden 

mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa dibatasi oleh 

patokan-patokan yang telah dibuat oleh subyek evaluasi. Penulis melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah SMP N 3 Semarang tentang mengenai kapan 

SMP N 3 Semarang didirikan, berapa luas bangunan SMP N 3 Semarang, apa visi 

dan misi SMP N 3 Semarang dan informasi-informasi lainnya. Penulis juga 

melakukan wawancara kepada siswa tentang jalannya kegiatan belajar mengajar, 

minat siswa, dan sarana penunjang pembelajaran seni musik di SMP N 3 

Semarang. 

3.6.4 Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis, dalam pengertian luas dokumentasi bukan hanya berwujud tulisan saja 

tetapi berupa benda-benda peninggalan seperti: prasasti, simbol-simbol, gambar 

dan lain sebagainya (Arikunto, 2006:158-159). Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data terkait dengan sumber materi pembelajaran, termasuk 

program tahunan, program smester, rencana pelaksanaan pembelajaran dan 
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kegiatan selama pelaksanaan penelitian tindakan berlangsung, video, lagu-lagu 

daerah termasuk diantaranya gambar/foto kegiatan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hasil ini selanjutnya diorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi 

data pelengkap. 

3.6.5 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan pedagogis. Teknis analisis dilakukan melalui 

tahap-tahap reduksi data sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Analisis Data 

 Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan reduksi data yang telah 

dikumpulkan, paparan data, analisis, dan penyimpulan data seperti yang 

dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992:16) bahwa analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verivikasi. Reduksi data adalah proses analisis untuk 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan Analisis 
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memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta 

menstransfortasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

 Paparan data dilakukan dengan cara menampilkan data penting secara 

lebih sederhana dan bermakna dalam bentuk narasi, tabel, grafik atau bagan. 

Penyimpulan dilakukan dengan mengambil intisari data yang telah terorganisasi 

dalam bentuk kalimat atau formula singkat, padat namun mengandung pengertian 

yang luas.           

 Data diambil dari angket yang sudah diisi siswa. Jawaban angket terdiri 

dari lima opsi, setiap opsi memiliki nilai berbeda. Skor untuk pertanyaan adalah 5 

untuk sangat menyenangkan, 4 untuk menyenangkan, 3 untuk sedang, 2 untuk 

tidak menyenangkan, 1 untuk sangat tidak menyenangkan. Sedangkan skor untuk 

pertanyaan negatif adalah 1 untuk sangat tidak menyenangkan, 2 untuk tidak 

menyenangkan, 3 untuk sedang, 4 untuk menyenangkan, 5 untuk sangat 

menyenangkan. Untuk memperoleh perbandingan peningkatan minat pada siklus 

berikutnya digunakan rentang nilai yang menunjukan kategori minat sangat tinggi, 

minat tinggi, minat sedang, minat rendah, minat sangat rendah. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Letak SMP N 3 Semarang 

SMP N 3 Semarang merupakan institusi pendidikan formal yang terletak 

di Jalan DI Panjaitan nomor 58, Semarang Tengah.Sekolah ini mempunyai letak 

yang strategis dan tempat yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.Hal itu 

bisa dilihat dari letaknya yang berada di tepi jalan raya, sehingga mudah untuk 

sarana transportasi siswa-siswi ke sekolah. 

4.1.2  Luas SMP N 3 Semarang 

  SMP N 3 Semarang berdiri sejak 1950 oleh pemerintah.Sekolah ini 

mempunyai luas tanah 11.872 mdan dibangun menjadi tiga lantai, SMP N 3 

Semarang merupakan sekolah dengan predikat mutu dengan akreditasi A. 

 

Foto 4.1 Bagian Depan SMP Negeri 3 Semarang 

(Dokumentasi Mila, Oktober 2014) 
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4.1.3  Visi dan Misi SMP N 3 Semarang 

4.1.3.1 SMP Negeri 3 Semarang mempunyai visi dan misi sekolah.Visi sekolah 

ini adalah Berbudi Luhur, Berprestasi Unggul, dan Berwawasan Luas.Indikator 

visi di atas adalah :1)Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan 

masing-masing.2) Menghormati dan bersikap sopan kepada sesama, sesuai 

dengan lingkungan dan budaya bangsa.3) Mendahulukan kepentinganumum 

daripada pribadi. 4) Berprestasi tinggi dalam bidang akademik dan 

nonakademik.5) Mampu bersaing untuk memasuki jenjang pendidikan lebih 

tinggi sesuai dengan bakat dan minat.                  

4.1.3.2 Untuk mencapai visi di atas, SMP Negeri 3 Semarang mengembangkan 

misi sebagai berikut :1) Mempersiapkan insan cendekia yang jujur dan 

bertanggung jawab.2) Mempersiapkan generasi muda yang memiliki pribadi yang 

sopan dan berempati kepada sesama. 3) Mempersiapkan generasi muda yang rajin 

dan khusuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. 4) Meningkatkan pembinaan 

terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. 5) Meningkatkan kemampuan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam  mengoperasikan komputer dan internet. 

6) Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran dengan 

metode CTL, pembelajaran tuntas dan pembelajaran mandiri. 7) Meningkatkan 

penggunaan media pendukung pembelajaran, pengembangan bahan, dan sumber 

pembelajaran. 8) Meningkatkan standar minimal pencapaian ketuntasan belajar. 9) 

Meningkatkan kualitas akademis dan nonakademis. 10) Meningkatkan jalinan 

kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung kemajuan sekolah. 11) 

Mempersiapkan masyarakat sekolah yang siap menghadapi era globalisasi. 12) 
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Menyiapkan peserta didik yang siap bersaing dalam lingkup nasional, regional 

dan internasional.          

4.1.3.3 Tujuan  pendidikan di SMP Negeri 3 Semarang adalah pada tahun 

2014/2015 SMP Negeri 3 Semarang mencapai butir-butir berikut: 1) Semua 

peserta didik mampu melakukan ibadah secara rutin dan khusuk kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 2) Memiliki kepedulian sosial yang tinggi di lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3) Mampu mencapai rata-rata ujian nasional 

minimal 8,50. 4) Mampu menjuarai berbagai lomba baik di tingkat kota, propinsi, 

nasional, dan internasional. 5) Mampu menerapkan teknologi informasi dalam 

pembelajaran. 6) Mampu menguasai bahasa Inggris baik secara aktif maupun 

pasif. 7) Mampu menyelenggarakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan 

menyenangkan. 

4.1.4  Tenaga Pengajar dan Siswa SMP N 3 Semarang 

SMP Negeri 3 Semarang mempunyai tenaga pengajar berjumlah 44 orang 

semuanya terdiri dari 44 orang guru tetap. Jumlah siswa SMP Negeri 3 Semarang 

tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 761 siswa yang terdiri atas: kelas VII 256 

siswa, kelas VIII 254 siswa, dan kelas IX 251siswa. 

4.2  Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Menyanyikan Lagu Daerah 

Nusantara Dengan Media Audio Visual 

4.2.1  Pra Siklus 

Pembelajaran materi lagu daerah nusantara yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 3 Semarang di kelas XIII B pada tahun ajaran 2014/2015 menggunakan 
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metode ceramah dan praktek, berupa guru menuliskan notasi angka dan lirik lagu 

di papan tulis dan memberikan contoh cara menyanyikan lagu tersebut, namun 

siswa mengikuti materi secara pasif sehingga sebagian besar siswa kurang 

memahami materi yang diberikan. Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi cepat 

bosan, bingung selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan lemahnya siswa saat 

diberi tugas untuk mempraktekkan materi. 

 

Foto 4.2Kegiatan Siswa Pada Saat Pra Siklus 

(Sumber: Nur Ratry Whidya Pangestika, 27 Maret 2015) 

 

4.2.1.1 Hasil Pengambilan Angket Minat 

Berdasarkan pengamatan pada proses pembelajaran, sebagian besar siswa 

tampak kurang berminat mengikuti pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan 

perilaku siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Perilaku tersebut 

seperti siswa yang duduk di belakang cenderung berbicara sendiri dan siswa yang 

aktif hanya yang duduk di depan. Selain itu terjadi suasana belajar mengajar yang 

terlalu di dominasi oleh guru tanpa memperhatikan siswa. Peneliti berpendapat 
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bahwa kasus tersebut disebabkan antara lain rendahnya minat siswa ketika 

pembelajaran berlangsung.Minat siswa terhadap pembelajaran lagu daerah 

nusantara ketika menggunakan metode ceramah dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.1 Hasil Angket Minat Siswa Pra Siklus 

No Kualifikasi Frekuensi Prosentase 

1 Minat sangat rendah 5 16,129% 

2 Minat rendah 15 48,387% 

3 Minat sedang 8 25,806% 

4 Minat tinggi 2 6,451% 

5 Minat sangat tinggi 1 3,225% 

Jumlah 31 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

Data Angket Minat Siswa Pra Siklus 

 

Diagram 4.1 Minat Siswa Pra Siklus 
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Diagram di atas menunjukan dari 31 siswa yang mengikuti pembelajaran 

lagu daerah nusantaraterdapat 5 atau 16,129% siswa berminat sangat rendah, 15 

atau 48,387% berminat rendah, 8 atau 25,806% berminat  sedang, 2 atau 6,451% 

berminat tinggi, dan 1 atau 3,225% berminat sangat tinggi terhadap metode 

pembelajaran ceramah yang dilakukan guru di dalam kelas.Berdasarkan data 

tersebut dapat dilihat bahwa secara umum (64,516%) siswa beranggapan metode 

ceramah kurang menarik minat siswa untuk mengikuti materi lagu daerah 

nusantara. 

4.2.1.2 Hasil Penilaian Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja menyanyikan lagu “Burung Tantina” dilakukan 

dengan unison tetapi penilaian tidak menilai kelompok belajarnya melainkan 

setiap siswa dinilai perorangan dalam menyanyikan lagu tersebut meskipun 

bernyanyi secara unisono. Adapun hasil pembelajaran lagu daerah nusantara dapat 

dilihat dari penilaian unjuk kerja menyanyikan lagu “Burung Tantina” yang terdiri 

dari tiga aspek penilaian, yaitu aspek hafalan kelancaran bernyanyi, teknik vocal 

dalam ketepatan nada dan sikap saat bernyanyi. Hasil penilaian unjuk kerja siswa 

kelas VIII B dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Prosentase 

1. 61-70 Kurang bagus 18 58,064% 

2. 71-80 Sedang 10 32,258% 

3. 81-90 Bagus 3 9,677% 

4. 91-100 Sangat bagus 0 0% 
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Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

 

Diagram 4.2 Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

Dalam pra siklus hasil belajar siswa masih kurang bagus. Dari seluruh 

jumlah siswa yang ada di kelas 58,065 %  mendapatkan nilai <70 dan hanya 

41,935 % siswa yang mendapatkan nilai >70. Dari hasil tersebut, peneliti akan 

melaksanakan siklus I. Di harapkan dengan diadakannya siklus I minat dan hasil 

belajar siswa di kelas VIII B dapat mengalamipeningkatan. 

4.2.2  Siklus I 

4.2.2.1 Perencanaan 

Tahap ini harus dipersiapkan secara optimal, karena siswa akan dikenalkan 

dengan pembelajaran melalui media audio visual dengan menampilkan video lagu 

daerah nusantara. Peneliti berupaya untuk memperbaiki kelemahan dalam proses 

pembelajaran senni budaya, khususnya materi lagu daerah nusantara baik secara 

unison maupun secara solo vocal yang telah berlangsung selama ini.Sebelum 

tindakan dimulai peneliti menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan media 
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pembelajaran berupa video lagu-lagu daerah nusantara, dan menyiapkan partitur 

lagu daerah nusantara “Soleram”, membuat dan menyiapkan instrumen peneliti 

berupa observasi, wawancara, dokumentasi untuk memperoleh data, dan 

menyusun format penilaian unjuk kerja untuk mengukur hasil belajar siswa. 

4.2.2.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah 

direncanakan secara matang.Dalam tahap ini dilakukan tindakan sesuai rencana 

yang telah ditetapkan, yaitu siswa menyaksikan tayangan pembelajaran melalui 

media audio visual. Pelaksanaan tindakan dilakukan dengan mengacu pada 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) guru menerapkan penanaman dan 

pemahaman konsep pembelajaran menggunakan media audio visual kepada siswa, 

(2) guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, (3) guru 

menyajikan materi dengan cara menampilkan tayangan-tayangan audio visual 

yang mengacu pada materi, (4) guru membimbing siswa untuk belajar, (5) guru 

mengadakan tes unjuk kerja, dan (6) guru melakukan penilaian hasil unjuk kerja. 

 

Foto4.3 Kegiatan Siswa Pada Saat Siklus I 

(Sumber: Nur Ratry Whidya Pangestika, 3 April 2015) 
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Untuk mengetahui sejauh mana perubahan minat siswa pada pembelajaran 

lagu daerah nusantara dilakukan pengambilan angket.Adapun butir pertanyaan 

angket yakni menyangkut aspek kesenangan, ketertarikan, kesungguhan dan 

dorongan. Perubahan  perilaku siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Angket Minat Siswa Siklus I 

No Kualifikasi Frekuensi Prosentase 

1 Minat sangat rendah 3 9,677% 

2 Minat rendah 3 9,677% 

3 Minat sedang 15 48,387% 

4 Minat tinggi 7 22,580% 

5 Minat sangat tinggi 3 9,677% 

Jumlah 31 100% 

 

Dari tabel diatas dapat digambarkan dalam diagram berikut: 

Data Angket Minat Siswa Siklus I 

 

Diagram 4.3 Hasil Angket Minat Siswa Siklus I 
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Diagram di atas menunjukan dari 31 siswa yang mengikuti pembelajaran 

ansambel terdapat 3 atau 9,677% siswa berminat sangat rendah, 3 atau 9,677% 

berminat rendah, 15 atau 48,387% berminat  sedang, 7 atau 22,580% berminat 

tinggi, dan 3 atau 9,677% berminat sangat tinggi terhadap media pembelajaran 

melalui audio visual yang dilakukan peneliti di dalam kelas VIII B. Berdasarkan 

data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum (32,257%) siswa berminat tinggi 

dalam materi lagu daerah nusantara dengan media audio visual. 

Hasil penilaian unjuk kerja bernyanyi lagu daerah nusantara dilaksanakan 

pada akhir pembelajaran secara individu.Adapun materi penilaian yang diberikan 

yaitu menyanyikan lagu “Soleram”. Aspek penilaian terdiri atas hafalan 

kelancaran bernyanyi, teknik vocal dalam ketepatan nada dan sikap saat 

bernyanyi, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Prosentase 

1. 61-70 Kurang bagus 8 25,806% 

2. 71-80 Sedang 18 58,064% 

3. 81-90 Bagus 5 16,129% 

4. 91-100 Sangat bagus 0 0% 

 

Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut: 
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Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 

  Diagram 4.4 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Dalam siklus I hasil belajar sudah mengalami peningkatan. Dari seluruh 

jumlah siswa yang ada di kelas hanya 25,806% siswa saja yang mendapatkan nilai 

<70 dan 74.192% siswa yang mendapatkan nilai >70. Dari hasil tersebut, peneliti 

akan melaksanakan siklus II. Di harapkan dengan diadakannya siklus II minat dan 

hasil belajar siswa kelas VIII B mengalami peningkatan sesuai target peneliti, 

yaitu >80%. 

4.2.2.3 Observasi 

Tindakan pada siklus I dipantau oleh peneliti, peneliti kemudianmencatat 

kejadian-kejadian yang dialami selama pembelajaran berlangsung.Dan melihat 

apakah ada kendala siswa dalam belajar melalui media audio visual. 

 Dari hasil pengamatan pada awal kegiatan, minat dan hasil belajar siswa 

masih kurang maksimal.Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi lagu yang bersifat kedaerahan, sehingga siswa cukup sulit untuk 

menghafalkan lirik dan memahami makna dari lagu tersebut meskipun lirik dan 

nadanya sederhana.Untuk memperbaiki kondisi tersebut, guru memberikan 
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pemahaman kepada siswa untuk tidak malu jika ingin bertanya, setiap siswa harus 

juga diajarkan guru untuk saling memberikan motivasi dan belajar bersama. 

Peneliti memberikan waktu kepada siswa untuk berlatih menyanyikan lagu daerah 

”Soleram”. Selanjutnya peneliti hanya memandu dan mengamati kinerja siswa 

dalam bernyanyi.Siswa dikondisikan untuk bisa memainkan lagu “Soleram”. 

4.2.2.4 Refleksi 

Setelah dilakukan tindakan serta observasi tentang minat dan hasil belajar 

siswa, pada siklus I peneliti melakukan refleksi. Berdasarkan hasil observasi, 

pemberian tes praktek pada siklus I, dapat disampaikan sebagai berikut: (1) siswa 

masih kesulitan dalam menghafalkan, (2) siswa sudah mengalami perubahan 

perilaku, dan mulai untuk mencintai keberagaman lagu daerah nusantara, (3) 

siswa masih mengalami kesulitan terhadap makna lagu daerah nusantara, dan (4) 

masih ada beberapa siswa yang kurang serius dalam menyanyikan lagu daerah 

nusantara.Berdasarkan hasil observasi tersebut, sudah terjadipeningkatan minat 

dan hasil belajar siswa meskipun masih banyak ditemui kekurangan. 

 Dari permasalahan yang terjadi di atas, perlu dilakukan revisi untuk 

tindakan pada siklus II yaitu: (1) dari hasil mengamati media audio visual siswa 

diharapkan mendapatkan pengetahuan baru dan mulai tertarik dengan materi 

pembelajaran lagu daerah nusantara, (2) siswa diharapkan saling bekerjasama satu 

sama lain dan saling memberi motivasi satu sama lain, (3) target maksimal harus 

disampaikan sebelum pembelajaran dimulai sehingga siswa akan berusaha untuk 

memenuhi target, dan (4) refleksi tugas langsung diinformasikan kepada seluruh 

siswa sehingga siswa dapat termotivasi semangat belajarnya. 
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4.2.3  Siklus II 

4.2.3.1 Perencanaan        

 Peneliti menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi 

siklus I. Tindakan siklus II masih sama , yaitu siswa menyaksikan tayangan 

pembelajaran melalui media audio visual. Tetapi masih perlu ada perubahan 

dalam tindakan siklus II, dalam siklus II peneliti kembali menyiapkan media 

pembelajaran berupa video lagu-lagu daerah nusantara, dan menyiapkan partitur 

lagu daerah nusantara “Kicir-kicir”, dalam siklus II kegiatan peneliti masih 

hampir sama dengan siklus I. 

4.2.3.2 Tindakan        

 Pada tahap tindakan pada siklus II merupakan bentuk aplikasi dari tahap 

perencanaan dengan harapan terjadi peningkatan minat dan hasil belajar yang 

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

peneliti menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa saat bermain ansambel, (2) 

peneliti memberikan bimbingan secara bertahap dan merata dengan cara memberi 

penjelasan atau membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam tes 

ketrampilan bernyanyi pada siklus I, (3) peneliti memberikan masukan dari siklus 

I yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga diharapkan siswa mampu 

memperbaiki dalam siklus II, (4) peneliti membentuk kelompok baru yang terdiri 

dari berbagai macam minat siswa agar siswa yang memiliki minat tinggi dapat 

memotivasi agar siswa yang tidak menyukai materi lagu daerah nusantara dapat 

termotivasi, (5) peneliti mengamati peningkatan minat dan hasil belajar siswa, dan 

(6) pada pertemuan berikutnya guru memberikan tes praktek menyanyikan lagu 
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daerah nusantara “Kicir-kicir” untuk mengetahui peningkatan minat dan hasil 

belajar siswa. 

 

Gambar 4.4 Kegiatan Siswa Pada Saat Siklus II 

(Sumber: Nur Ratry Whidya Pangestika, 17 April 2015) 

 

Hasil Pengambilan Angket untuk mengetahui perubahan minat siswa 

dalam menyanyikan lagu daerah nusantara pada siklus II ini dilakukan 

pengambilan angket.Adapun butir pertanyaan angket yakni menyangkut aspek 

kesenangan, ketertarikan, kesungguhan dan dorongan. Perubahan  perilaku siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 Hasil Angket Minat Siswa Siklus II 

No Kualifikasi Frekuensi Prosentase 

1 Minat sangat rendah 0 0% 

2 Minat rendah 0 0% 

3 Minat sedang 5 16,129% 

4 Minat tinggi 19 61,290% 

5 Minat sangat tinggi 7 22,580% 

Jumlah 31 100% 
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Dari tabel diatas dapat digambarkan dalam diagram berikut: 

Data Angket Minat Siswa Siklus II 

 

Diagram 4.5 Hasil Angket Minat Siswa Siklus II 

 Diagram di atas menunjukkan bahwa dari 31 siswa yang mengikuti pembelajaran 

5 atau 16,129% siswa yang memiliki minat sedang, 19 atau 61,290% siswa yang 

memiliki minat tinggi, dan 7 atau 22,580% memiliki minat sangat tinggi dalam 

pembelajaran lagu daerah nusantara dengan media pembelajaran melalui audio 

visual. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum 26 atau 

83,87% siswa berminat tinggi dalam pembelajaran lagu daerah nusantara dengan 

media pembelajaran dengan audio visual. Sehingga bila minat siswa sudah tinggi 

maka diharapkan hasil belajar siswa juga akan tinggi.  

 Penilaian Hasil unjuk kerja bernyanyi lagu daerah nusantara pada siklus II 

ini merupakan data kedua setelah dilaksanakannya pembelajaran pada siklus I. 

Adapun materi penilaian yang diberikan yaitu menyanyikan lagu daerah “Kicir-

kicir”.Aspek penilaian terdiri atas hafalan kelancaran bernyanyi, teknik vocal 
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dalam ketepatan nada dan sikap saat bernyanyi. Secara umum hasil penilaian 

unjuk kerja bermain ansambel pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Prosentase 

1. 61-70 Kurang bagus 3 9,677% 

2. 71-80 Sedang 16 51,612% 

3. 81-90 Bagus 10 32,258% 

4. 91-100 Sangat bagus 2 6,451% 

 

Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut: 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

 

Diagram 4.6 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil belajar siswa pada siklus II dapat dikatakan sangat memuaskan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa kelas VIII B 90,321% siswa di 
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siswa mendapatkan nilai <70. 
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4.2.3.3 Observasi 

Pada siklus II ini, aspek yang diamati dalam observasi ini masih sama 

seperti pada siklus I, yaitu perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Observasi 

ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dilakukan 

untuk memperoleh data perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran,peningkatan minat dan hasil belajar 

siswa dapat terlihat sangat baik ketika siswa mampu bernyanyi dengan baik dalam 

menyanyikan lagu daerah nusantara, siswa nampak senang dalam mengikuti 

pembelajaran dengan media audio visual, dan siswa mampu dengan baik 

mengikuti materi lagu daerah nusantara melalui media audio visual. 

4.2.3.4 Refleksi 

Pembelajaran lagu daerah nusantara pada siklus II dapat berjalan dengan 

baik dan lancer.Minat siswa menjadi lebih baik dan hasil belajar siswa 

meningkat.Dengan pemberian materi secara menyenangkan melalui media audio 

visual dan bimbingan secara inovatif, siswa mampu menjadikan situasi 

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

minat siswa semakin baik, siswa kelihatan senang dan mau berusaha belajar.Pola 

belajar siswa semakin baik dan minat terhadap lagu daerah nusantara menjadi 

semakin meningkat.Setelah diadakan tes terjadi peningkatan rerata nilai dan 

prosentase ketuntasan. 

4.2 Pembahasan        

 Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa permasalahan dalam 

penelitianini adalah minat dan hasil belajar siswa yang masihrendah dalam 
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menyanyikan lagu daerah nusantara. Oleh karena itu perlu pemilihan strategi 

pembelajaran yang tepatuntuk memecahkan masalah tersebut.Strategi yang 

dimaksud adalah dengan menggunakan media audio visual.Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan dalam dua siklus, yang masing masing siklus dilakukan 

melalui empat tahap, yaitu perencanaan, pengamatan, tindakan dan refleksi.Siklus 

II dilakukan sebagai upaya pelaksanaan perbaikan pada siklus I. Untuk mengukur 

sejauh mana minat siswa dalam menyanyikan lagu daerah nusantara, dilakukan 

pengambilan angket.Pengukuran minat siswa dilakukan pada pra siklus, siklus I 

dan siklus II.        

 Berdasarkan hasil pengambilan angket minat menyanyikan lagu daerah 

nusantara dalam pembelajaran seni budaya denganmetode ceramah pada kondisi 

awal (pra siklus) diperoleh hasil sebesar 9,676%siswa berminat tinggi.Hasil 

pengambilan angket minat terhadap lagu daerah nusantara pada siklus I diperoleh 

hasil sebesar 32,257 berminat tinggi, dan hasil pengambilan agket minat pada 

siklus II deperoleh hasil sebesar 83,87% berminat tinggi. Meningkatnya minat 

siswa terjadi karena adanya perbaikan dan perubahan metode pembelajaran, dan 

refleksi pada siklus I. Bagi siswa pengalaman belajar menggunakan media audio 

visual ini merupakan pengalaman yang menarik dan menyenangkan karena siswa 

dapat belajar dengan menyenangkan dengan media audio visual. Dengan media 

audio visual juga membuat siswa lebih mudah memahami dan menhafalkan lirik 

dari lagu daerah nusantara, sehingga siswa tertarik dan antusias dalam mengikuti 

materi tersebut.  
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Oleh karena adanya rasa tertarik timbullah perasaan senang dalam 

mengikuti pembelajaran. Perasaan senang akan menimbulkan minat. Tidjan 

(1976:71).        

 Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, kondisi pembelajaran terbilang 

kondusif, meskipun ada beberapa siswa yang mengeluhmasih kesulitan pada 

materi lagu daerah nusantara.Pada siklus II, siswa mampu bernyanyi dengan baik, 

peneliti juga dapat mengkondisikan siswa dengan baik, siswa lebih semangat dan 

senang dalam menyanyikan lagu daerah nusantara, meskipun beberapa siswa 

masih mengalami kesulitan dalam menyanyikan lagu daerah nusantara tetapi 

siswa terlihat antusias.Lain halnya pada siklus I masih ada siswa yang mengeluh 

dengan materi lagu daerah nusantara tersebut, itu berdampak pada kurang 

efisiennya waktu dalam kegiatan pembelajaran.  

 Perubahanyang cukup baik terjadi pada siklus I dibandingkan dari pra 

siklus, walaupun masih banyak siswa yang mengeluh dengan materi lagu daerah 

nusantara, kemudian pada siklus II.Siswa mulai mampu bernyanyi dengan 

baik.Kenyataan ini didukung dengan semakin baiknya siswa ketika mereka 

melakukan tes ketrampilan bernyanyi, mereka semakin baik dalam bernyanyi dan 

menghayati lagu.Siswa terlihat tidak bingung dalam menyanyikan lagu daerah 

nusantara.Sehingga situasi pembelajaran di kelas terlihat kondusif dan 

menyenangkan.        

 Secara rinci peningkatan skor minat dan hasil belajar siswa disajikan pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 Peningkatan Minat Belajar Siswa Tiap Siklus 

No Minat Siswa 

Jumlah Siswa Persentase 

Pra 

Siklus 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

1 

Sangat 

Rendah 

5 3 - 16,129% 9,677% - 

2 Rendah 15 3 - 48,387% 9,677% - 

3 Sedang 8 15 5 25,806% 48,387% 16,129% 

4 Tinggi 2 7 19 6,451% 22,580% 61,290% 

5 

Sangat 

Tinggi 

1 3 7 3,22% 9,677% 22,580% 

 

Peningkatan minat belajar siswa pada tiap siklus dapat dilihat pada diagram 

berikut:   Peningkatan Minat Siswa 

 

Diagram 4.7 Peningkatan Minat Siswa Tiap Siklus 
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Peningkatan minat dalam menyanyikan lagu daerah nusantaraakan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar bermain ansambel 

dilakukan dengan cara penilaian unjuk kerja untuk mengetahui hasilnya. 

Berdasarkan penilaian unjuk kerja bermain ansambel diperoleh hasil bahwa siswa 

mengalami peningkatan nilai. Peningkatan hasil belajar siswa tiap siklus dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

No 

Rentang 

Nilai 

Jumlah Siswa Persentase 

Pra 

Siklus 

Siklus I 

Siklus 

II 

Pra 

Siklus 

Siklus I Siklus II 

1 61-70 18 8 3 58,064% 16,129% 9,677% 

2 71-80 10 18 16 32,258% 58,064% 51,612% 

3 81-90 3 5 10 9,677% 16,129% 32,258% 

4 91-100 - - 2 - - 6,451% 

 

Peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus dapat dilihat pada 

diagram berikut:  Peringkat Hasil Belajar Siswa 
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Diagram 4.8 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

Peningkatan hasil belajar siswa tidak terlepas dari pengaruh peningkatan 

minat terhadap pembelajaran. Slameto (2003: 54) mengatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor psikologis yang terdiri 

intelegensi, minat, bakat, kematangan, dan kesiapan juga turut mempengaruhi 

hasil belajar seseorang. Artinya bila seseorang yang memiliki intelegensi, bakat, 

kematangan, dan kesiapan tinggi namun tidak memiliki minat yang tinggi, maka 

seseorang itu belum tentu nantinya akan memperoleh hasil belajar yang tinggi. 

Dengan demikian materi lagu daerah nusantara dengan menggunakan media audio 

visual dapat meningkatkan minat siswa dari 61,290% berminat rendah menjadi 

19,354% minat rendah pada siklus I dan 0% minat rendah pada siklus II, siswa 

mendapatkan skor minimal (40-51) dan hasil belajar siswa 90,321% siswa 

memperoleh nilai >70. Dengan hasil tersebut, penelitian ini dapat dikatakan 

berhasil dalam meningkatkan minat dan hasil belajar menyanyikan lagu daerah 

nusantara dalam pembelajaran seni budaya dengan media audio visual pada siswa 

kelas VIII B di SMP N 3 Semarang.       

 Untuk meningkatkan suatu proses belajar Menurut Slameto (2003:11) 

diperlukan lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-

penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang 

sudah diketahui. Sesuatu dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari hal yang 

rendah menjadi yang tinggi, dari hal yang buruk menjadi baik.Hasil belajar 

merupakan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami proses belajar 

(Anni 2005:5). Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 
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pada apa yang dipelajari oleh pembelajar tersebut.   

 Dengan demikian pembelajaran lagu daerah nusantara dengan 

menggunakan media audio visual dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa dengan 83,87% siswa berminat tinggi dengan skor minimal (40-51) dan 

hasil belajar siswa 90%siswa memperoleh nilai >70. Dengan hasil tersebut, 

penelitian ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa melalui media audio visual dalam pembelajaran seni budaya. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan media audio visual dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa menyanyikan lagu daerah nusantara. Persentase minat belajar siswa dalam 

menyanyikan lagu daerah nusantara pada kegiatan pra siklus sebanyak 9,676% 

minat tinggi, meningkat menjadi 32,257% minat tinggi pada siklus I, dan kembali 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,87%. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pada proses belajar menyanyikan lagu daerah nusantara menggunakan 

media audio visual minat siswa meningkat sebanyak 79,192%. Ini berarti 

peningkatan minat belajar siswa pada siklus II telah berhasil karena telah 

melampaui target yang ditentukan. 

Selain meningkatkan minat belajar siswa, dengan media audio visual juga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyanyikan lagu daerah 

nusantara. Persentase hasil belajar siswa dalam menyanyikan lagu daerah 

nusantara pada kegatan pra siklus sebanyak 41,935% meningkat menjadi 74,193% 

pada siklus I, dan kembali mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

90,322% pada siklus II. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada proses belajar 

menyanyikan lagu daerah nusantara menggunakan media audio visual hasil 

belajar siswa meningkat sebanyak 48,387%. Ini berarti peningkatan minat belajar 

siswa pada siklus II telah berhasil namun dalam hasil belajar siswa masih kurang 

maksimal dengan demikian guru hendaknya menggabungkan metode 

pembelajaran dengan media pembelajaran yang lain. 



69 
 

 

5.2  Saran 

5.2.1 Pembelajaran seni budaya khususnya dalam materi menyanyikan lagu 

daerah nusantara, guru hendaknya menggunakan metode yang tepat agar siswa 

dapat dengan mudah menangkap materi yang diberikan oleh guru, sehingga minat 

siswa dapat terus meningkat. Pembelajaran menggunakan media audio visual 

dapat meningkatkan minat siswa. Guru diharapkan mencoba menggunakan media 

audio visual untuk ke depannya dalam pembelajaran lagu daerah nusantara agar 

minat siswa dapat terus meningkat. 

5.2.2 Hasil belajar siswa dalam materi menyanyikan lagu daerah nusanta dengan 

media audio visual dapat dikatakan berhasil namun peningkatkan hasil belajajar 

siswa kurang maksimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru mampu 

mengembangkan metode lain dengan media audio visual dalam pembelajaran lagu 

daerah nusantara sehingga kedepannya hasil belajar siswa akan terus meningkat. 

5.2.3 Kepada pihak sekolah, diharapkan untuk menjaga fasilitas seperti LCD, 

Proyektor dan menambah media-media pembelajaran lain, seperti alat musik 

daerah nusantara. Tujuannya adalah agar siswa tidak jenuh dan dapat termotivasi 

dengan adanya media dalam suatu pembelajaran. Dan siswa dapat secara langsung 

mendapat pengalaman. Hal itu penting dilakukan supaya anak mengetahui 

keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sehingga diharapkan dapat muncul 

sikap bangga terhadap tanah air dan siswa dapat melestarikan budaya yang ada di 

Indonesia. 
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 Lampiran 1 

  

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
 

 Satuan Pendidikan : SMP N 3 Semarang 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 

Kelas/semester : VIII/2 

Materi Pokok : Lagu Tradisi dan Lagu Daerah Nusantara (Soleram) 

Alokasi Waktu: 2 Pertemuan (6 JP) 

 

 

 A.     Kompetensi Inti 
 

KI 1   : Menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

 

KI 2   : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa 

ingin tahu, estetika, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, gotong 

royong dalam berinteraksi efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

 

KI 3  : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu  

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian 

yang tampak mata. 

 

KI 4 :  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan abstrak 

(menulis,membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lainnya yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

 B.     Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

 

No. 

 

Kompetensi Dasar 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

1. 1 . 1.1 Menerima, 

menanggapi dan 

menghargai 

keragaman dan 

keunikan musik 

sebagai bentuk rasa 

1.1.1 Menerima keragaman dan 

keunikan musik  di Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa 

 

1.1.2 Menghargai keragaman dan 

Lampiran 1 
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syukur terhadap 

anugerah Tuhan 

 

keunikan musik di Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa 

1.1.2  

 

2.  2. 2.1 Menunjukkan sikap 

menghargai, jujur, 

disiplin, melalui 

aktivitas berkesenian 

 

2.1.1 Menghargai orang lain 

dalam aktivitas 

berkesenian 

2.1.2 Mengekspresikan ide dan 

perasaan secara jujur 

dalam aktivitas 

berkesenian 

2.1.3 Mengikuti aktivitas 

berkesenian secara disiplin 

3. 3.1 Memahami teknik 

vokal dalam 

bernyanyi lagu 

secara unisono 

 

3.1.1 Menjelaskan pengertian 

unisono dalam bernyanyi 

3.1.2 Menjelaskan arti penting 

teknik vokal dalam 

bernyanyi 

3.1.3 Menjelaskan sikap badan, 

teknik pernafasan, 

frasering, artikulasi, 

intonasi,  dan ekspresi 

(dinamik dan tempo) 

dalam bernyanyi secara 

unisono 

 4. 4.1 Menyanyikan lagu 

secara unisono 

 

 

 

4.1.1 Menyanyikan lagu secara 

unisono dengan sikap 

badan, teknik pernafasan, 

frasering, artikulasi, dan 

intonasi yang benar 

4.1.2 Menampilkan lagu secara 

unisono dengan teknik 

vokal dan ekspresi yang 

benar 

 

 

 C.     Tujuan Pembelajaran    

  

1. Kompetensi Sikap Spiritual: 

 

1.1.1.1 Menerima keragaman dan keunikan seni musik di Indonesia sebagai anugerah 

Tuhan yang Maha Esa dengan baik. 

1.1.1.2 Serius dalam mempelajari keragaman dan keunikan seni musik di Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 
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2. Kompetensi Sikap Sosial: 

 

2.1.1.1 Tidak mencontek dalam mengerjakan tugas. 

2.1.1.2 Mengakui kekurangan yang dimiliki 

2.1.1.3 Membawa perlengkapan belajar yang diperlukan dalam pembelajaran seni 

musik. 

2.1.1.4 Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi secara kelompok dengan tertib. 

 

3. Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan: 

 

Pertemuan 1 

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat: 

3.1.1.1 Mengidentifikasi pengertian lagu daerah secara mandiri 

3.1.2.1 Mengidentifikasi fungsi lagu daerah secara mandiri 

3.1.2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri lagu daerah secara mandiri 

3.1.2.3  Mengidentifikasi tekhnik bernyanyi solo vocal 

3.1.2.4 Mengidentifikasi sikap badan, teknik pernafasan, frasering, artikulasi,intonasi, 

dan ekspresi (dinamik dan tempo) dalam bernyanyi solo vocal dengan tepat 

secara mandiri 

 

Pertemuan 2 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

4.1.1.1 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan frasering yang 

benar 

4.1.1.2 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan artikulasi yang 

benar 

4.1.1.3 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan intonasi yang 

benar 

4.1.1.4 Menyanyikan Lagu secara mandiri dan ekspresi (dinamik dan tempo) dengan 

tepat 

4.1.1.5 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan teknik vokal 

dan ekspresi (dinamik dan tempo) yang benar dengan percayadiri 

4.1.1.6 Melalui kegiatan menyanyi peserta didik dapat mengekspresikan ide dan 

perasaan secara jujur dalam aktivitas berkesenian  

  

 

 D.    Materi Pembelajaran   
 

Pertemuan 1 

Memutar Musik Lagu Daerah Nusantara 

Pengertian Lagu Daerah Nusantara: Lagu yang berasal dari daerah tertentu 

Pengertian Fungsi Lagu Daerah Nusantara: Untuk hiburan rakyat pada jaman 

dahulu 
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Ciri-ciri lagu daerah nusantara: Lirik menggunakan bahasa daerah, Biasanya tidak 

diketahui penciptanya, Lirik menceritakan kegiatan dalam masyarakat sehari-hari 

atau berisi tentang nasehat 

Penyampaian materi lagu daerah: Soleram 

Teknik vokal 

Pengertian teknik vokal yaitu meliputi: sikap badan (relaks tidak tegang) , teknik 

pernafasan (pengaturan nafas dalam bernyanyi dalam nada tinggi nafas 

dikeluarkan dengan irit sedikit demi sedikit), frasering, artikulasi (a,i,u,e,o harus 

jelas),intonasi (penekanan penggalan kata harus tepat) dan ekspresi ( dinamik dan 

tempo) 

Teks lagu (untuk berlatih menyanyi secara mandiri dengan sikap badan dan teknik 

pernafasan yang benar) 

Menyajikan lagu secara mandiri: menyanyikan lagu dengan satu suara yaitu 

melodi utama. 

Teks lagu-lagu (untuk berlatih menyanyi mandiri dengan teknik vokal dan 

ekspresi yang benar) 

Teks lagu-lagu (untuk tampil menyanyi secara mandiri dengan teknik vokal dan 

ekspresi yang benar)  

 

Pertemuan 2 

Menyajikan lagu secara solo vocal dengan rasa percaya diri 

Penilaian lagu daerah nusantara sesuai keinginan siswa beserta koreo secara solo 

vocal 

 

E.   Metode Pembelajaran 
 

1.      Pembelajaran Saintifik 

2.      Pembelajaran Kontekstual 

3.      Pembelajaran Kooperatif 

 

 F.   Media, Alat dan Sumber Belajar 

 

1. Media: Video tentang orang yang sedang bernyanyi secara solo vocal dengan 

sikap badan, teknik vocal, dan ekspresi yang benar. 

 

2. Alat : 

 

a.Teks Lagu: Soleram 

 

b. Audio Visual/ LCD 

 

c. Alat musik harmonis (keyboard), Musik Iringan (MIDI) 

 

3. Sumber Belajar: 
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a. Buku Siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni 

Budaya.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Hal. 34-71) 

 

b. Buku referensi: Kumpulan Lagu Daerah Nusantara Terpopuler 

 

c. Situs internet: http://www.youtube.com/watch?v=qEi0g6TvAgY 

 

 

 G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Pertemuan 1 

 

a.     Pendahuluan  (10 menit ) 

 

1)    Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  

2)    Apersepsi: menayangkan video/ audio visual tentang menyanyi secara unisono 

dengan teknik vokal yang benar . 

3)    Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan 

video/ audio visual tersebut. 

4)    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

  

b.     Kegiatan inti (100 menit) 

 

Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

  Mengamati 
1)    Mengamati video/audio visual tentang menyanyi secara solo vocal dengan teknik 

vokal dan ekspresi yang benar 

2)    Melakukan studi pustaka tentang pengertian lagu daerah nusantara, fungsi, ciri-

ciri lagu daerah nusantara dan arti penting teknik vokal, sikap badan, teknik 

pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi dan ekspresi (dinamik dan tempo) dalam 

bernyanyi dengan cermat 

3) Mengamati guru yang memeragakan menyanyi dengan teknik vokal dan ekspresi 

yang benar 

 

Menanya 
4)    Menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau belum tahu yang ditemukan saat 

melakukan proses pengamatan dan studi pustaka 

 

Mencoba 
5)    Mengidentifikasi pengertian menyanyi secara solo vocal 

6) Mengidentifikasi makna lagu daerah nusantara, fungsi dan, ciri-ciri lagu daerah 

nusantara 

7) Berlatih menyanyikan lagu secara solo vocal dengan sikap badan dan pernafasan 

yang benar serta dengan ekspresi (dinamik dan tempo) dengan tepat 

http://www.youtube.com/watch?v=qEi0g6TvAgY
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Menalar 
8)  Membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi 

 

Menyaji 
9)  Menyanyikan lagu secara solo vocal dengan sikap badan dan pernafasan yang 

benar. 

 

c.      Penutup (10 menit) 

 

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 

2) Peserta didik mencatat tugas yang diberikan guru untuk mengamati video/ audio 

visual tentang menyanyi dengan teknik vokal yang benar  

3) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran berikutnya 

4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 

 

Pertemuan 2 

 

a.    Pendahuluan (10 menit ) 

 

1)   Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  

2)   Apersepsi: menayangkan video/ audio visual tentang menyanyi secara unisono 

dengan teknik vokal dan ekspresi yang benar . 

3)   Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan 

video/ audio visual tersebut. 

4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

b.    Kegiatan inti (100 menit) 

 

Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

   Mengamati 
1)   Mengamati video/ audio visual tentang menyanyi secara unisono dengan teknik 

vokal dan ekspresi yang benar 

2)   Mengamati guru yang memeragakan menyanyi dengan teknik vokal dan ekspresi 

yang benar 

 

Menanya 
3)  Menanyakan hal-hal yang kurang jelas yang ditemukan saat melakukan proses 

pengamatan  

 

Mencoba 
4) Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara solo vocal dengan percaya diri 

 

Menyaji 
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5) Menampilkan lagu secara solo vocal dengan teknik vokal dan ekspresi yang benar 

dengan rasa percaya diri (penilaian) 

 

 

 

c.    Penutup (10 menit) 

 

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 

2) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 

 

  

H. Penilaian 

 

 

FORMAT PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

No 

 

Nama Siswa 

Indikator 

Nilai 
Hafalan Teknik Vocal Sikap 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Keterangan:  

Sangat bagus : 91-100 

Bagus             : 81-90 

Sedang            : 71-80 

Kurang bagus  : 61-70 
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Semarang,  10 April2015 

      Praktikan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SMP N 3 Semarang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

 Satuan Pendidikan : SMP N 3 Semarang 

Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 

Kelas/semester : VIII/1 

Materi Pokok  : Lagu Tradisi dan Lagu Daerah Nusantara (Kicir-kicir) 

Alokasi Waktu: 2 Pertemuan (6 JP) 

 

 

 A.     Kompetensi Inti 
 

KI 1   : Menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

 

KI 2   : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa 

ingin tahu, estetika, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, gotong 

royong dalam berinteraksi efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

 

KI 3  : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu  

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian 

yang tampak mata. 

 

KI 4 :  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan abstrak 

(menulis,membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lainnya yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

 B.     Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

 

No. 

 

Kompetensi Dasar 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

2. 1 . 1.2 Menerima, 

menanggapi dan 

menghargai 

keragaman dan 

keunikan musik 

sebagai bentuk rasa 

syukur terhadap 

anugerah Tuhan 

 

1.2.1 Menerima keragaman dan 

keunikan musik  di Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa 

 

1.2.2 Menghargai keragaman dan 

keunikan musik di Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa 

1.1.2  
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3.  2. 2.2 Menunjukkan sikap 

menghargai, jujur, 

disiplin, melalui 

aktivitas berkesenian 

 

2.1.4 Menghargai orang lain 

dalam aktivitas 

berkesenian 

2.1.5 Mengekspresikan ide dan 

perasaan secara jujur 

dalam aktivitas 

berkesenian 

2.1.6 Mengikuti aktivitas 

berkesenian secara disiplin 

3. 3.2 Memahami teknik 

vokal dalam 

bernyanyi lagu 

secara unisono 

 

3.2.1 Menjelaskan pengertian 

unisono dalam bernyanyi 

3.2.2 Menjelaskan arti penting 

teknik vokal dalam 

bernyanyi 

3.2.3 Menjelaskan sikap badan, 

teknik pernafasan, 

frasering, artikulasi, 

intonasi,  dan ekspresi 

(dinamik dan tempo) 

dalam bernyanyi secara 

unisono 

 4. 4.2 Menyanyikan lagu 

secara unisono 

 

 

 

4.1.3 Menyanyikan lagu secara 

unisono dengan sikap 

badan, teknik pernafasan, 

frasering, artikulasi, dan 

intonasi yang benar 

4.1.4 Menampilkan lagu secara 

unisono dengan teknik 

vokal dan ekspresi yang 

benar 

 

 

 C.     Tujuan Pembelajaran    

  

4. Kompetensi Sikap Spiritual: 

 

4.1.1.1 Menerima keragaman dan keunikan seni musik di Indonesia sebagai anugerah 

Tuhan yang Maha Esa dengan baik. 

4.1.1.2 Serius dalam mempelajari keragaman dan keunikan seni musik di Indonesia 

sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 

 

 

5. Kompetensi Sikap Sosial: 

 

5.1.1.1 Tidak mencontek dalam mengerjakan tugas. 

5.1.1.2 Mengakui kekurangan yang dimiliki 
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5.1.1.3 Membawa perlengkapan belajar yang diperlukan dalam pembelajaran seni 

musik. 

5.1.1.4 Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi secara kelompok dengan tertib. 

 

6. Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan: 

 

Pertemuan 1 

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat: 

3.1.1.1 Mengidentifikasi pengertian lagu daerah secara mandiri 

3.1.2.1 Mengidentifikasi fungsi lagu daerah secara mandiri 

3.1.2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri lagu daerah secara mandiri 

3.1.2.3  Mengidentifikasi tekhnik bernyanyi solo vocal 

3.1.2.4 Mengidentifikasi sikap badan, teknik pernafasan, frasering, artikulasi,intonasi, 

dan ekspresi (dinamik dan tempo) dalam bernyanyi solo vocal dengan tepat 

secara mandiri 

 

Pertemuan 2 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

4.2.1.1 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan frasering yang 

benar 

4.2.1.2 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan artikulasi yang 

benar 

4.2.1.3 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan intonasi yang 

benar 

4.2.1.4 Menyanyikan Lagu secara mandiri dan ekspresi (dinamik dan tempo) dengan 

tepat 

4.2.1.5 Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara mandiri dengan teknik vokal 

dan ekspresi (dinamik dan tempo) yang benar dengan percayadiri 

4.2.1.6 Melalui kegiatan menyanyi peserta didik dapat mengekspresikan ide dan 

perasaan secara jujur dalam aktivitas berkesenian  

  

 

 D.    Materi Pembelajaran   
 

Pertemuan 1 

Memutar Musik Lagu Daerah Nusantara 

Pengertian Lagu Daerah Nusantara: Lagu yang berasal dari daerah tertentu 

Pengertian Fungsi Lagu Daerah Nusantara: Untuk hiburan rakyat pada jaman 

dahulu 

Ciri-ciri lagu daerah nusantara: Lirik menggunakan bahasa daerah, Biasanya tidak 

diketahui penciptanya, Lirik menceritakan kegiatan dalam masyarakat sehari-hari 

atau berisi tentang nasehat 

Penyampaian materi lagu daerah: Kicir-kicir 

Teknik vokal 

Pengertian teknik vokal yaitu meliputi: sikap badan (relaks tidak tegang) , teknik 

pernafasan (pengaturan nafas dalam bernyanyi dalam nada tinggi nafas 
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dikeluarkan dengan irit sedikit demi sedikit), frasering, artikulasi (a,i,u,e,o harus 

jelas),intonasi (penekanan penggalan kata harus tepat) dan ekspresi ( dinamik dan 

tempo) 

Teks lagu (untuk berlatih menyanyi secara mandiri dengan sikap badan dan teknik 

pernafasan yang benar) 

Menyajikan lagu secara mandiri: menyanyikan lagu dengan satu suara yaitu 

melodi utama. 

Teks lagu-lagu (untuk berlatih menyanyi mandiri dengan teknik vokal dan 

ekspresi yang benar) 

Teks lagu-lagu (untuk tampil menyanyi secara mandiri dengan teknik vokal dan 

ekspresi yang benar)  

 

Pertemuan 2 

Menyajikan lagu secara solo vocal dengan rasa percaya diri 

Penilaian lagu daerah nusantara sesuai keinginan siswa beserta koreo secara solo 

vocal 

 

E.   Metode Pembelajaran 
 

1.      Pembelajaran Saintifik 

2.      Pembelajaran Kontekstual 

3.      Pembelajaran Kooperatif 

 

 F.   Media, Alat dan Sumber Belajar 

 

1. Media: Video tentang orang yang sedang bernyanyi secara solo vocal dengan 

sikap badan, teknik vocal, dan ekspresi yang benar. 

 

2. Alat : 

 

a.Teks Lagu: Kicir-kicir 

 

b. Audio Visual/ LCD 

 

c. Alat musik harmonis (keyboard), Musik Iringan (MIDI) 

 

3. Sumber Belajar: 

 

a. Buku Siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni 

Budaya.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Hal. 34-71) 

 

b. Buku referensi: Kumpulan Lagu Daerah Nusantara Terpopuler 

 

c. Situs internet: http://www.youtube.com/watch?v=qEi0g6TvAgY 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=qEi0g6TvAgY
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G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Pertemuan 1 

 

a.     Pendahuluan  (10 menit ) 

 

1)    Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  

2)    Apersepsi: menayangkan video/ audio visual tentang menyanyi secara unisono 

dengan teknik vokal yang benar . 

3)    Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan 

video/ audio visual tersebut. 

4)    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

  

b.     Kegiatan inti (100 menit) 

 

Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

  Mengamati 
1)    Mengamati video/audio visual tentang menyanyi secara solo vocal dengan teknik 

vokal dan ekspresi yang benar 

2)    Melakukan studi pustaka tentang pengertian lagu daerah nusantara, fungsi, ciri-

ciri lagu daerah nusantara dan arti penting teknik vokal, sikap badan, teknik 

pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi dan ekspresi (dinamik dan tempo) dalam 

bernyanyi dengan cermat 

3) Mengamati guru yang memeragakan menyanyi dengan teknik vokal dan ekspresi 

yang benar 

 

Menanya 
4)    Menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau belum tahu yang ditemukan saat 

melakukan proses pengamatan dan studi pustaka 

 

Mencoba 
5)    Mengidentifikasi pengertian menyanyi secara solo vocal 

6) Mengidentifikasi makna lagu daerah nusantara, fungsi dan, ciri-ciri lagu daerah 

nusantara 

7) Berlatih menyanyikan lagu secara solo vocal dengan sikap badan dan pernafasan 

yang benar serta dengan ekspresi (dinamik dan tempo) dengan tepat 

 

Menalar 
8)  Membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi 

 

Menyaji 
9)  Menyanyikan lagu secara solo vocal dengan sikap badan dan pernafasan yang 

benar. 
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c.      Penutup (10 menit) 

 

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 

2) Peserta didik mencatat tugas yang diberikan guru untuk mengamati video/ audio 

visual tentang menyanyi dengan teknik vokal yang benar  

3) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran berikutnya 

4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 

 

Pertemuan 2 

 

a.    Pendahuluan (10 menit ) 

 

1)   Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  

2)   Apersepsi: menayangkan video/ audio visual tentang menyanyi secara unisono 

dengan teknik vokal dan ekspresi yang benar . 

3)   Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan 

video/ audio visual tersebut. 

4)   Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

b.    Kegiatan inti (100 menit) 

 

Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

   Mengamati 
1)   Mengamati video/ audio visual tentang menyanyi secara unisono dengan teknik 

vokal dan ekspresi yang benar 

2)   Mengamati guru yang memeragakan menyanyi dengan teknik vokal dan ekspresi 

yang benar 

 

Menanya 
3)  Menanyakan hal-hal yang kurang jelas yang ditemukan saat melakukan proses 

pengamatan  

 

Mencoba 
4) Menyanyikan Lagu Daerah Nusantara secara solo vocal dengan percaya diri 

 

Menyaji 
5) Menampilkan lagu secara solo vocal dengan teknik vokal dan ekspresi yang benar 

dengan rasa percaya diri (penilaian) 

 

c.    Penutup (10 menit) 

 

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 

2) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
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H. Penilaian 

 

 

FORMAT PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

No 

 

Nama Siswa 

Indikator 

Nilai 
Hafalan Teknik Vocal Sikap 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Keterangan:  

Sangat bagus : 91-100 

Bagus             : 81-90 

Sedang            : 71-80 

Kurang bagus  : 61-70 
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Semarang,  24 April 2015 

      Praktikan 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

SMP N 3Semarang 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Sasaran Observasi 

1. Gambaran umum SMP Negeri 3 Semarang  meliputi: 

(1) Lokasi, letak, dan kondisi lingkungan. 

(2) Keadaan guru, karyawan dan siswa. 

(3) Bentuk denah dan kondisi lingkungan. 

2. Proses pembelajaran lagu daerah nusantara melalui media audio visual 

meliputi: 

(1) Materi 

(2) Tujuan 

(3) Metode 

(4) Media Pembelajaran 

(5) Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Kapan Sekolah SMP N 3 Semarang didirikan? 

2. Berapa luas  bangunanSMP N 3 Semarang? 

3. Berikan gambaran tentang denah SMP N 3 Semarang! 

4. Apa visi dan misi SMP N 3 Semarang? 

5. Berapa jumlah tenaga pengajar  dan siswa di SMP N 3 Semarang? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda suka terhadap lagu-lagu daerah nusantara? 

2. Lagu daerah apa saja kah yang anda ketahui? 

3. Apakah anda dapat menyanyikan lagu daerah nusantara dengan baik? 

4. Menurut anda, apa manfaat dari mempelajari lagu-lagu daerah nusantara? 

5. Menurut anda, apa kendala yang menghambat proses pembelajaran lagu 

daerah nusantara? 
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ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 

Nama    : 

Kelas/No Absen  : VIII B/ 

Jenis Kelamin   : Laki-laki/Perempuan 

 

1. Bagaimanakah perasaan kamu saat mengikuti pelajaran seni budaya khususnya 

seni musik? 

a. Sangat menyenangkan   d. Tidak senang 

b. Menyenangkan    e. Sangat tidak senang 

c. Biasa saja 

2. Apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran seni musik menggunakan 

metode yang diajarkan? 

a. Sangat menyenangkan   d. Tidak menyenangkan 

b. Menyenangkan    e. Sangat tidak menyenangkan 

c. Biasa saja 

3. Apa yang kamu rasakan terhadap cara penyampaian pembelajaran seni musik 

yang dilakukan oleh guru? 

a. Sangat menyenangkan   d. membosankan 

b. Menyenangkan    e. Sangat membosankan 

c. Biasa saja 

4. Apakah pelajaran seni musik adalah pelajaran yang membosankan? 

a. Sangat tidak benar   d. Benar 

b. Tidak benar    e. Sangat benar 

c. Biasa saja 

5. Apakah kamu sering membolos pada saat pembelajaran lagu daerah nusantara? 

a. Tidak pernah    d. Berusaha membolos 

b. Kadang-kadang    e. Selalu membolos 

c. Bila memungkinkan 

6. Apakah kamu tertarik mempelajari lagu daerah nusantara? 

a. Sangat tertarik    d. Tidak tertarik 

b. Tertarik     e. Sangat tidak tertarik 

c. Biasa saja 

7. Apakah kamu tertarik dengan mata pelajaran seni musik khususnya lagu daerah 

nusantara? 

a. Sangat tertarik    d. Tidak tertarik 

b. Tertarik     e. Sangat tidak tertarik 

c. Biasa saja 

8. Pada saat kamu mendengar lagu-lagu daerah, bagaimana perasaan kamu? 

a. Sangat tertarik    d. Tidak tertarik 

b. Tertarik     e. Sangat tidak tertarik 

c. Biasa saja  
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9. Pada saat guru memberi contoh serta memperlihatkan sebuah tayangan 

melalui audio visual, tiba-tiba ada yang membuat keributan, apa yang anda 

lakukan? 

a. Merasa sangat terganggu dan berusaha dengan sunguh-sunguh untuk tetap 

memperhatikan 

b. Merasa cukup terganggu 

c. Biasa saja  

d. Senang karena perhatian jadi berubah 

e. Ikut menambah keributan 

10. Jika diadakan penilaian menyanyikan lagu daerah nusantara dan nilai yang 

kamu peroleh jelek, maka tindakan kamu adalah... 

a. Sangat kecewa dan bersungguh sungguh untuk rajin belajar 

b. Kecewa dan berusaha belajar 

c. Biasa saja dan tetap santai 

d. Tidak kecewa dan malas belajar 

e. Tidak pernah kecewa dan sangat malas belajar 

11. Bagaimana pola belajar kamu pada pembelajaran lagu daerah nusantara? 

a. Belajar dengan sungguh sungguh meski tidak ada tes 

b. Belajar jika ada waktu 

c. Belajar jika akan ada penilaian 

d. Belajar setelah mendapat nilai jelek 

e. Tidak pernah belajar 

12. Bagaimana perasaanmu jika guru bidang studi seni musik tidak datang 

mengajar? 

a. Kecewa berat namun tetap belajar dengan sungguh sungguh walau tanpa 

guru 

b. Kecewa namun tetap belajar sendiri  

c. Biasa saja dan tidak belajar 

d. Senang dan malas belajar 

e. Senang sekali karena merasa tidak ada beban 

13. Apa yang kamu lakukan bila dalam mengikuti pembelajaran ada hal yang 

kamu belum jelas? 

a. Terdorong untuk segera bertanya dan meminta penjelasan 

b. Terdorong untuk bertanya kalau diberi kesempatan bertanya 

c. Kadang kadang bertanya 

d. Diam saja karena tidak biasa bertanya 

e. Masa bodoh dengan materi pelajaran 

14. Setelah kamu mendengarkan musik daerah, baik disengaja maupun tidak, 

pemikiran apa yang muncul dari benak hatimu? 

a. Ingin ikut bernyanyi 

b. Cukup senang walaupun tidak bias menyanyikan 

c. Kadang-kadang senang 

d. Tidak senang 

e. Sangat tidak senang karena tidak mengenal lagu daerah 

15. Apakah ada dorongan dalam diri kamu untuk mempelajari lagu daerah 

nusantara? 
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a. Ada dan sangat ingin belajar  d. Tidak ada dorongan untuk belajar 

b. Ada     e. Tidak ada dorongan sama sekali 

c. Biasa saja 

 

 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Sasaran dokumentasi dalam penelitian di SMP N 3 Semarang: 

1. Papan nama sekolah. 

2. Foto-foto dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Gambar-gambar penunjang penelitian. 
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PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Merupakan seperangkat butir kriteria penilaian yang mencerminkan 

rangkaian kegiatan, yang merupakan indikator-indikator dari keterampilam yang 

diukur atau yang harus ditampilkan oleh siswa. Nilai 75 menunjukan bahwa siswa 

mampu mencapai batas kemampuan minimal yang ditetapkan. 

 

Tabel butir poin bentuk skala penilaian hasil belajar  

 

No 

 

Nama Siswa 

Indikator 

Nilai 
Hafalan Teknik Vocal Sikap 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Rentang Nilai dan Prosentase Peningkatannya 

Untuk memperoleh perbandingan peningkatan pemahaman pada siklus 

berikutnya digunakan rentang nilai yang menunjukan kategori sangat bagus, 

bagus, cukup bagus, kurang bagus, sangat kurang. Rentang nilai itu didapat dari 

jumlah aspek yang dinilai lalu dibuat kategori sangat bagus dengan rentang nilai 

91-100 sangat bagus, 81-90 bagus, 71-80 cukup, 61-70 kurang. Dengan demikian 

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

kelas. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini. 
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Tabel Rentang Nilai dan Prosentase Peningkatannya 

No Rentang Nilai Kategori Jumlah Siswa Prosentase 

1 61-70 Kurang bagus   

2 71-80 Cukup bagus   

3 81-90 Bagus   

4 91-100 Sangat bagus   

Rumus Prosentase:  £ 

           X 100 

  ∑ 

Keterangan :  

£   : Banyaknya siswa dengan rentang nilai X 

∑    : Jumlah siswa 

Di bawah ini adalah instrument untuk mengukur hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran ansambel di kelas: 

FORMAT PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

No 

 

Nama Siswa 

Indikator 

Nilai 
Hafalan Teknik Vocal Sikap 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Keterangan: sangat bagus: 91-100, bagus: 81-90, sedang: 71-80, kurang bagus: 

61-70.  
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH  

 

Responden   : Kepala Sekolah SMP N 3 Semarang 

Nama           : Drs. Eko Djatmiko, M.Pd. 

Tanggal       : 30 Maret 2015 

Tempat       : Kantor Kepala Sekolah 

Waktu         : 10.00 WIB 

Daftar Pertanyaan: 

1. Kapan Sekolah SMP N 3 Semarang didirikan? 

Jawaban: 

SMP N 3 Semarang berdiri sejak 1950 oleh pemerintah. 

 

2. Berapa luas  bangunanSMP N 3 Semarang? 

Jawaban: 

Luas tanah maupun bangunan SMP N 3 Semaran kurang lebih 11.872 m dan 

dibangun menjadi tiga lantai. 

 

3. Apakah predikat mutu SMP N 3 Semarang cukup baik? 

Jawaban: 

Ya tentu saja, SMP N 3 Semarang merupakan sekolah dengan predikat mutu  

akreditasi A. 

 

4. Apa visi dan misi SMP N 3 Semarang? 

Jawaban: 

SMP Negeri 3 Semarang mempunyai visi dan misi sekolah.Visi sekolah ini 

adalah Berbudi Luhur, Berprestasi Unggul, dan Berwawasan Luas. 

 Indikator visi di atas adalah : 

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Menghormati dan bersikap sopan kepada sesama, sesuai dengan 

lingkungan dan budaya bangsa. 

3. Mendahulukan kepentinganumum daripada pribadi 

4. Berprestasi tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik. 

Lampiran 3 
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5. Mampu bersaing untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi 

sesuai dengan bakat dan minat. 

 

Untuk mencapai visi di atas, SMP Negeri 3 Semarang mengembangkan 

misi sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan insan cendekia yang jujur dan bertanggung jawab. 

2. Mempersiapkan generasi muda yang memiliki pribadi yang sopan dan 

berempati kepada sesama. 

3. Mempersiapkan generasi muda yang rajin dan khusuk beribadah 

kepada Tuhan yang Maha Esa. 

4. Meningkatkan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan  

5. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam  mengoperasikan komputer dan internet. 

6. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran 

dengan metode CTL, pembelajaran tuntas dan pembelajaran mandiri 

7. Meningkatkan penggunaan media pendukung pembelajaran, 

pengembangan bahan, dan sumber pembelajaran 

8. Meningkatkan standar minimal pencapaian ketuntasan belajar. 

9. Meningkatkan kualitas akademis dan nonakademis. 

10. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak yang 

mendukung kemajuan sekolah.  

11. Mempersiapkan masyarakat sekolah yang siap menghadapi era 

globalisasi. 

12. Menyiapkan peserta didik yang siap bersaing dalam lingkup nasional, 

regional dan internasional. 

 

5. Berapa jumlah tenaga pengajar  dan siswa di SMP N 3 Semarang? 

Jawaban: 

SMP Negeri 3 Semarang mempunyai tenaga pengajar berjumlah 44 orang 

semuanya terdiri dari 44 orang guru tetap. Jumlah siswa SMP Negeri 3 

Semarang tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 761 siswa yang terdiri atas: 

kelas VII 256 siswa, kelas VIII 254 siswa, dan kelas IX 251siswa. 



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 

Responden 1  

Nama         : Chyntia Dewi Purnomo 

Tanggal              : 27 Maret 2015 

Tempat              : Ruang Seni Budaya 

Waktu : 10.50 WIB 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda suka terhadap lagu-lagu daerah nusantara? 

Jawaban: 

Lumayan suka, karena menarik kadang-kadang musiknya ada yang tidak biasa 

tidak seperti lagu pop pada umumnya. 

 

2. Lagu daerah apa saja kah yang anda ketahui? 

Jawaban: 

Dari Jawa Tengah ada gundul-gundul pacul, dari DKI Jakarta ada Kicir-kicir, dari 

Papua ada yamko rambe yamko, dan Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan 

Selatan dan masih banyak yang lainnya. 

 

3. Apakah anda dapat menyanyikan lagu daerah nusantara dengan baik? 

Jawaban: 

Lumayan baik karena saya senang mempelajarinya. 

 

4. Menurut anda, apa manfaat dari mempelajari lagu-lagu daerah nusantara? 

Jawaban: 

Dapat mengetahui berbagai macam lagu daerah nusantara yang ada di Indonesia, 

dan secara tidak langsung juga ikut melestarikannya. 

 

5. Menurut anda, apa kendala yang menghambat proses pembelajaran lagu daerah 

nusantara? 

Jawaban: 

Bahasanya terkadang susah dimengerti, kadang susah untuk dihafal. Walaupun 

bias menyanyikannya terkadang tidak tahu artinya. 

 



 
 

 
 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 

Responden 2  

Nama         : Naufal Hisyam Arrafi 

Tanggal              : 27 Maret 2015 

Tempat              : Ruang Seni Budaya 

Waktu : 10.50 WIB 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda suka terhadap lagu-lagu daerah nusantara? 

  Jawaban: 

  Suka, karena penting untuk para generasi muda untuk mengetahui lagu daerah 

nusantara. 

 

2. Lagu daerah apa saja kah yang anda ketahui? 

Jawaban: 

  Ada Kicir-kicir, Soleram, Apuse, Yamko Rambe Yamko dan lain-lain. 

 

3. Apakah anda dapat menyanyikan lagu daerah nusantara dengan baik? 

Jawaban: 

  Lumayan baik. 

 

4. Menurut anda, apa manfaat dari mempelajari lagu-lagu daerah nusantara? 

Jawaban: 

  Kita dapatmelestarikan budaya daerah nusantara. 

 

5. Menurut anda, apa kendala yang menghambat proses pembelajaran lagu 

daerah nusantara? 

  Jawaban: 

  Bahasanya karena setiap daerah mempunyai bahasa yang berbeda-beda, 

contohnya daerah Ambon menggunakan bahasa Ambon, di Jawa 

menggunakan bahasa Jawa. 

 

 



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 

Responden 3  

Nama         : Putri Fatimah 

Tanggal              : 27 Maret 2015 

Tempat              : Ruang Seni Budaya 

Waktu : 10.50 WIB 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah anda suka terhadap lagu-lagu daerah nusantara? 

  Jawaban: 

  Lumayan suka, karena musiknya unik. 

 

2. Lagu daerah apa saja kah yang anda ketahui? 

Jawaban: 

  Gundul-gundul Pacul dari Jawa Tengah, Es Lilin dari Jawa Barat, Manuk 

Dadali dari Jawa Barat dan lain-lain. 

 

3. Apakah anda dapat menyanyikan lagu daerah nusantara dengan baik? 

Jawaban: 

  Lumayan, tapi ngga semuanya bias. 

 

4. Menurut anda, apa manfaat dari mempelajari lagu-lagu daerah nusantara? 

Jawaban: 

  Kita dapat tahu budaya-budaya dari masing-masing daerah lewat lagu. 

 

5. Menurut anda, apa kendala yang menghambat proses pembelajaran lagu 

daerah nusantara? 

  Jawaban: 

  Bahasanya, karena setiap daerah mempunyai bahasa yang berbeda-beda, 

contohnya daerah Ambon menggunakan bahasa Ambon, di Jawa 

menggunakan bahasa Jawa. 

 

 

 



 
 

 
 

 

  

PROFIL SEKOLAH 

 

A. Profil SMP Negeri 3 Semarang 

 

1.  Nama Sekolah    : SMP NEGERI 3 SEMARANG 

2.  Nomor Statistik Sekolah  : 201036306003 

3.  Tipe Sekolah    : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2 

4.  Alamat sekolah    : Jl.DI Panjaitan No. 58 Semarang Tengah 

5.  Telepon/Fax. / HP  KS :  024 – 3541525 / 081325613369 

6.  Status Sekolah    : Negeri 

7.  Luas Lahan / Tanah   : 11.872 m 

8.  Status Kepemilikan   : Milik Pemkot 

9.  Nama Kepala Sekolah   : Drs. H. Eko Djatmiko, M.Pd. 

10. Tingkat Pendidikan   : S2 / Magister Pendidikan 

11. Masa Kerja Kepala Sekolah  : 11tahun, 3 bulan 

12. Nilai Akreditasi Sekolah   : A ( 96 ) Tahun 2010 
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13.  Data Siswa: 

 

No. Data Kelas 
Jumlah 

Rombel 

Jumlah Siswa 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Kelas VII 8 114 142 256 

2. Kelas VIII 8 111 143 254 

3. Kelas IX 8 105 146 251 

Jumlah 24 330 431 761 

 

14. Jumlah Ruang Kelas    : 24 ruang 

15. Jenjang Pendidikan dan Status Guru: 

 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

Status Guru Jumlah Guru 

Jumlah 
GT GTT 

Laki-

laki 
Perempuan 

1. S2 6 - 3 3 6 

2. S1 36 - 16 20 36 

3. D-4 - - - - - 

4. D3/Sarmud 2 - - 2 2 

5. D2 - - - - - 

6. D1 - - - - - 

7. < SMA - - - - - 

Jumlah 44    44 

 



 
 

 
 

16. Rata-rata beban mengajar guru   : 24 JAM 

17. Data Jumlah Guru sesuai dengan bidangnya: 

No. Mata Pelajaran 
Jumlah Guru 

Jumlah 
PNS Gr.Bantu GTT/WB Honorer 

1. IPA 5    5 

2. Matematika 5    5 

3. Bahasa Indonesia 6    6 

4. Bahsa Inggris 4    4 

5. Pendidikan Agama 3    3 

6. IPS 6    6 

7. Penjas,Or Kes 2    2 

8. Kesenian 2    2 

9. PKn 2    2 

10. TIK/Ketrampilan 3    3 

11. BK 4    4 

12. Bahsa Jawa 2    2 

13. PKK -    - 

Jumlah 44    44 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

18. Pegawai Administrasi (Tata Usaha): 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

Status Pegawai Jenis Kelamin Jumlah 

PT PTT Laki-laki Perempuan  

1. S1 2 1  3 3 

2. D3/Sarmud      

3. D2      

4. D1      

5.  SMA 2 6 4 4 8 

6.  SMP  2 2  2 

7. <SMP 1  1  1 

Jumlah 5 9 7 7 14 

 

19. Jumlah Petugas Perpustakaan/Pustakawan :  orang 

20. Jumlah Buku Perpustakaan    : 

No. Jenis Buku Judul Buku Exemplar 

1. Buku Paket 88 22.662 

2. Buku Bacaan 7.216 11.466 

3. Buku Referensi 1.220 1.497 

Jumlah   

 

21. Jumlah Petugas Laboratorium  :  1  

 

 

 



 
 

 
 

 

22. Kepemilikan Fasilitas Ruang/Laboratorium : 

No. Jenis Ruang Jumlah 
Ukuran P x 

L 

Kondisi* 

B CB KB TB 

1. Lab. IPA (Biologi) 1 7 x 10  V   

2. Lab. IPA (Fisika)       

3. Lab. Bahasa 2 7 x 9 V    

4.  Lab. Komputer 2 7 x 9 V    

5. Ruang Kelas  24 7 x 9 V    

6. R. 

Ketrampilan/Kesenian 

1 7 x 9 V    

7. R. Perpustakaan 1 7 x 12 V    

8. R Kepala Sekolah 1 6 x 8 V    

9. R.Wakil Kepala Sekolah 1 6 x 8 V    

10. R. Guru 1 6 x20 V    

11.  R. Tata Usaha 1 7 x 9 V    

12.  Kamar Kecil Siswa 20 3 x 4 V    

13. Kamar Kecil Guru  3X 4 V    

14. Kamar Kecil KepSek 1 3 x 4 V    

15. Aula       

16. Ruang Kantin 1 7 x 6 V    

17. Ruang OSIS 1 3 x 4 V    

18. Ruang Pramuka 1 3 x 4 V    

19. Ruang BK 1 7 x 9 V    



 
 

 
 

20. Ruang Koperasi 1 4 x 4 V    

21. Ruang UKS 1 6 x 8 V    

22. Ruang Multimedia I       

23. Ruang Multimedia II       

24. Ruang Dharma Wanita       

25. Mushola 1 10 x 20 V    

26. Tempat Parkir 1 4 x 8 V    

27. Pos Satpam       

28        

 

Keterangan kondisi* :B = Baik   KB = Kurang Baik 

CB = Cukup Baik  TB = Tidak Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 3 Semarang 

 

a. Visi Sekolah 

 BERBUDI  LUHUR,  BERPRESTASI  UNGGUL,  

 DAN BERWAWASAN  LUAS 

 Indikator visi di atas adalah : 

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-

masing. 

2. Menghormati dan bersikap sopan kepada sesama, sesuai dengan 

lingkungan dan budaya bangsa. 

3. Mendahulukan kepentinganumum daripada pribadi 

4. Berprestasi tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik. 

5. Mampu bersaing untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi 

sesuai dengan bakat dan minat. 

b. Misi Sekolah 

Untuk mencapai visi di atas, SMP Negeri 3 Semarang mengembangkan 

misi sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan insan cendekia yang jujur dan bertanggung jawab. 

2. Mempersiapkan generasi muda yang memiliki pribadi yang sopan dan 

berempati kepada sesama. 

3. Mempersiapkan generasi muda yang rajin dan khusuk beribadah 

kepada Tuhan yang Maha Esa. 

4. Meningkatkan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan  

5. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam  mengoperasikan komputer dan internet. 

6. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran untuk semua mata pelajaran 

dengan metode CTL, pembelajaran tuntas dan pembelajaran mandiri 



 
 

 
 

7. Meningkatkan penggunaan media pendukung pembelajaran, 

pengembangan bahan, dan sumber pembelajaran 

8. Meningkatkan standar minimal pencapaian ketuntasan belajar. 

9. Meningkatkan kualitas akademis dan nonakademis. 

10. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak yang 

mendukung kemajuan sekolah.  

11. Mempersiapkan masyarakat sekolah yang siap menghadapi era 

globalisasi. 

12. Menyiapkan peserta didik yang siap bersaing dalam lingkup nasional, 

regional dan internasional. 

c. Tujuan Sekolah 

Tujuan  pendidikan di SMP Negeri 3 Semarang adalah pada tahun 

2014/2015 SMP Negeri 3 Semarang mencapai butir-butir berikut: 

1.  Semua peserta didik mampu melakukan ibadah secara rutin dan 

khusuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Memiliki kepedulian sosial yang tinggi di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

3. Mampu mencapai rata-rata ujian nasional minimal 8,50. 

4. Mampu menjuarai berbagai lomba baik di tingkat kota, propinsi, 

nasional, dan internasional. 

5. Mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembelajaran 

6. Mampu menguasai bahasa Inggris baik secara aktif maupun pasif. 

7. Mampu menyelenggarakan suasana belajar yang kondusif, 

nyaman, dan menyenangkan. 

      

  Semarang, 8  Agustus 2014 

         

 

 

 



 
 

 
 

HASIL MINAT SISWA PRA SIKLUS 

No  Nama Peserta Didik 

Prasiklus 

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rt 

1 ADENIA WINES HAJAR 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 60.00 Minat Tinggi 

2 ADIK SULTHON HANAFI .I 4 2 2 2 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 38.00 Minat Rendah 

3 ANANTA RAMADHANI .S 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 26.00 Sangat Rendah 

4 ANISA AULIA 3 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

5 BAGUS WISNU NUGROHO 3 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 3 2 3 1 37.00 Sangat Rendah 

6 BASUKI NURCAHYO 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

7 BAYU EKA PAMBUDI 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 25.00 Sangat Rendah 

8 BURHANUDIN MUKHAMAD.N 4 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 39.00 Minat Rendah 

9 CHYNTIA DEWI PURNOMO 4 4 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 61.00 Minat Tinggi 

10 DIAN LAILA SHIFA 4 2 2 2 5 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

11 DIMAS PRAMONO JATI 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

12 EVAN ARYA WIRATAMA 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

13 FADHIILA KHOIRUNNISAA 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 50.00 Minat Sedang 

14 FEBRINA AULIA DEWI 

                 
15 GRASIKA ARRAYA PUTRI 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

16 HAENNA MAHARANI 4 2 2 2 5 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

17 LILIANTI ELLEST TAMARA 2 2 2 2 5 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

18 M. ZIDNI  HASANZIDAN 4 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

19 MUHAMMAD FARHAN .P S 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 25.00 Sangat Rendah 

20 NAUFAL ADI NUGROHO 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 67.00 Sangat Tinggi 

21 NAUFAL HISYAM AR RAFI 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 25.00 Sangat Rendah 

22 NIKADO KAUTSAR 3 2 2 2 5 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Sedang 

23 NUR ENDAH ARUM PUJI .L 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

24 PUTRI FATIMAH 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 51.00 Minat Sedang 

25 RAYSA SANGSTHITA 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

26 RISA AULIA APSARI 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 51.00 Minat Sedang 

27 SABRINA MITA PRAMESWARI 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 51.00 Minat Sedang 

28 SALMA NUR HALISA 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

29 SALSABILLA MELATI .S 3 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 39.00 Minat Rendah 

30 TALITHA ELVINA FITRIANI 4 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 39.00 Minat Rendah 

31   TENGKU FREDLY REINALDO 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 50.00 Minat Sedang 

32 TIARA ARDIANI 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 51.00 Minat Sedang 

 

Keterangan Skor minat: 

1. Minat Sangat Tinggi = 64-75     

2. Minat Tinggi= 52-63 

3. Minat Sedang = 40-51 

4. Minat Rendah = 27-39 

5. Minat Sangat Rendah = 15-26 

Lampiran 5 



 
 

 
 

HASIL MINAT SISWA SIKLUS I 

No  Nama Peserta Didik 

SIKLUS I 

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rt 

1 ADENIA WINES HAJAR 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 64.00 Sangat Tinggi 

2 ADIK SULTHON HANAFI .I 4 2 2 2 5 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 39.00 Minat Rendah 

3 ANANTA RAMADHANI .S 4 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37.00 Minat Rendah 

4 ANISA AULIA 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

5 BAGUS WISNU NUGROHO 4 2 2 2 5 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 39.00 Minat Rendah 

6 BASUKI NURCAHYO 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

7 BAYU EKA PAMBUDI 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 26.00 Sangat Rendah 

8 BURHANUDIN MUKHAMAD.N 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 50.00 Minat Sedang 

9 CHYNTIA DEWI PURNOMO 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 64.00 Sangat Tinggi 

10 DIAN LAILA SHIFA 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

11 DIMAS PRAMONO JATI 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 51.00 Minat Sedang 

12 EVAN ARYA WIRATAMA 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 51.00 Minat Sedang 

13 FADHIILA KHOIRUNNISAA 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 51.00 Minat Sedang 

14 FEBRINA AULIA DEWI 

                 
15 GRASIKA ARRAYA PUTRI 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

16 HAENNA MAHARANI 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 51.00 Minat Sedang 

17 LILIANTI ELLEST TAMARA 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 51.00 Minat Sedang 

18 M. ZIDNI  HASANZIDAN 4 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 49.00 Minat Sedang 

19 MUHAMMAD FARHAN .P S 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 26.00 Sangat Rendah 

20 NAUFAL ADI NUGROHO 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 68.00 Sangat Tinggi 

21 NAUFAL HISYAM AR RAFI 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 26.00 Sangat Rendah 

22 NIKADO KAUTSAR 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 63.00 Minat Tinggi 

23 NUR ENDAH ARUM PUJI .L 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

24 PUTRI FATIMAH 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 61.00 Minat Tinggi 

25 RAYSA SANGSTHITA 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62.00 Minat Tinggi 

26 RISA AULIA APSARI 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 60.00 Minat Tinggi 

27 SABRINA MITA .P 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63.00 Minat Tinggi 

28 SALMA NUR HALISA 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

29 SALSABILLA MELATI .S 5 4 4 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

30 TALITHA ELVINA FITRIANI 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 51.00 Minat Sedang 

31 TENGKU FREDLY REINALDO 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 61.00 Minat Tinggi 

32 TIARA ARDIANI 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 63.00 Minat Tinggi 

 

Keterangan Skor minat: 

1. Minat Sangat Tinggi = 64-75 

2. Minat Tinggi= 52-63 

3. Minat Sedang = 40-51 

4. Minat Rendah = 27-39 

5. Minat Sangat Rendah = 15-26 

 



 
 

 
 

HASIL MINAT SISWA SIKLUS II 

No  Nama Peserta Didik 

SIKLUS II 

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rt 

1 ADENIA WINES HAJAR 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 65.00 Sangat Tinggi 

2 ADIK SULTHON HANAFI I .I 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

3 ANANTA RAMADHANI .S 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 51.00 Minat Sedang 

4 ANISA AULIA 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 61.00 Minat Tinggi 

5 BAGUS WISNU NUGROHO 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

6 BASUKI NURCAHYO 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 57.00 Minat Tinggi 

7 BAYU EKA PAMBUDI 4 3 3 4 5 4 5 5 3 3 3 1 3 4 4 54.00 Minat Tinggi 

8 BURHANUDIN MUKHAMAD.N 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 5 61.00 Minat Tinggi 

9 CHYNTIA DEWI PURNOMO 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 65.00 Sangat Tinggi 

10 DIAN LAILA SHIFA 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 62.00 Minat Tinggi 

11 DIMAS PRAMONO JATI 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 57.00 Minat Tinggi 

12 EVAN ARYA WIRATAMA 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 57.00 Minat Tinggi 

13 FADHIILA KHOIRUNNISAA 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 62.00 Minat Tinggi 

14 FEBRINA AULIA DEWI 

                 
15 GRASIKA ARRAYA PUTRI 5 4 3 3 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 4 59.00 Minat Tinggi 

16 HAENNA MAHARANI 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 61.00 Minat Tinggi 

17 LILIANTI ELLEST TAMARA 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 58.00 Minat Tinggi 

18 M. ZIDNI  HASANZIDAN 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 54.00 Minat Tinggi 

19 MUHAMMAD FARHAN .P S 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 51.00 Minat Sedang 

20 NAUFAL ADI NUGROHO 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 70.00 Sangat Tinggi 

21 NAUFAL HISYAM AR RAFI 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 50.00 Minat Sedang 

22 NIKADO KAUTSAR 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 62.00 Minat Tinggi 

23 NUR ENDAH ARUM PUJI .L 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 63.00 Minat Tinggi 

24 PUTRI FATIMAH 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 64.00 Minat Tinggi 

25 RAYSA SANGSTHITA 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64.00 Sangat Tinggi 

26 RISA AULIA APSARI 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 62.00 Minat Tinggi 

27 SABRINA MITA .P 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 70.00 Sangat Tinggi 

28 SALMA NUR HALISA 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 4 4 3 5 4 63.00 Minat Tinggi 

29 SALSABILLA MELATI  .S 4 4 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 63.00 Minat Tinggi 

30 TALITHA ELVINA FITRIANI 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 5 4 63.00 Minat Tinggi 

31 TENGKU FREDLY REINALDO 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 4 4 3 64.00 Sangat Tinggi 

32 TIARA ARDIANI 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 68.00 Sangat Tinggi 

 

 Keterangan Skor minat: 

1.Minat Sangat Tinggi = 64-75 

2.Minat Tinggi= 52-63 

3.Minat Sedang = 40-51 

4.Minat Rendah = 27-39 

5.Minat Sangat Rendah = 15-26 

 



 
 

 
 

HASIL BELAJAR SISWA PRA SIKLUS 

No Nama Peserta Didik Hafalan Teknik Sikap Rt 

1 ADENIA WINES HAJAR 83 80 80 81 

2 ADIK SULTHON HANAFI ILYASA 61 65 75 67 

3 ANANTA RAMADHANI .S 60 64 65 63 

4 ANISA AULIA 76 75 77 76 

5 BAGUS WISNU NUGROHO 65 61 60 62 

6 BASUKI NURCAHYO 72 68 70 70 

7 BAYU EKA PAMBUDI 70 61 70 67 

8 BURHANUDIN MUKHAMAD .N 75 72 75 74 

9 CHYNTIA DEWI PURNOMO 80 83 80 81 

10 DIAN LAILA SHIFA 73 72 71 72 

11 DIMAS PRAMONO JATI 66 68 67 67 

12 EVAN ARYA WIRATAMA 70 65 60 65 

13 FADHIILA KHOIRUNNISAA 72 70 74 72 

14 FEBRINA AULIA DEWI 

    15 GRASIKA ARRAYA PUTRI 62 60 70 64 

16 HAENNA MAHARANI 70 65 75 70 

17 LILIANTI ELLEST TAMARA 68 70 72 70 

18 M. ZIDNI  HASANZIDAN 70 60 62 64 

19 MUHAMMAD FARHAN .P S 61 65 60 62 

20 NAUFAL ADI NUGROHO 82 80 81 81 

21 NAUFAL HISYAM AR RAFI 60 65 64 63 

22 NIKADO KAUTSAR 75 77 76 76 

23 NUR ENDAH ARUM PUJI LESTARI 70 62 60 64 

24 PUTRI FATIMAH 75 78 72 75 

25 RAYSA SANGSTHITA 70 75 65 70 

26 RISA AULIA APSARI 80 70 72 74 

27 SABRINA MITA PRAMESWARI 77 80 71 76 

28 SALMA NUR HALISA 74 70 72 72 

29 SALSABILLA MELATI SUKARNO 70 70 70 70 

30 TALITHA ELVINA FITRIANI 66 70 68 68 

31 TENGKU FREDLY REINALDO 75 78 75 76 

32 TIARA ARDIANI 81 85 83 83 
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HASIL BELAJAR SISWASIKLUS I 

No Nama Peserta Didik Hafalan Teknik Sikap Rt 

1 ADENIA WINES HAJAR 88 86 87 87 

2 ADIK SULTHON HANAFI ILYASA 65 68 77 70 

3 ANANTA RAMADHANI .S 65 72 73 70 

4 ANISA AULIA 80 76 78 78 

5 BAGUS WISNU NUGROHO 67 65 66 66 

6 BASUKI NURCAHYO 73 69 71 71 

7 BAYU EKA PAMBUDI 72 65 70 69 

8 BURHANUDIN MUKHAMAD .N 78 80 76 78 

9 CHYNTIA DEWI PURNOMO 85 81 80 82 

10 DIAN LAILA SHIFA 77 76 75 76 

11 DIMAS PRAMONO JATI 65 73 72 70 

12 EVAN ARYA WIRATAMA 72 70 68 70 

13 FADHIILA KHOIRUNNISAA 72 74 76 74 

14 FEBRINA AULIA DEWI 

    15 GRASIKA ARRAYA PUTRI 75 68 67 70 

16 HAENNA MAHARANI 73 74 75 74 

17 LILIANTI ELLEST TAMARA 75 73 74 74 

18 M. ZIDNI  HASANZIDAN 70 75 68 71 

19 MUHAMMAD FARHAN .P S 65 76 75 72 

20 NAUFAL ADI NUGROHO 88 87 89 88 

21 NAUFAL HISYAM AR RAFI 65 70 66 67 

22 NIKADO KAUTSAR 78 82 80 80 

23 NUR ENDAH ARUM PUJI LESTARI 74 68 71 71 

24 PUTRI FATIMAH 78 80 82 80 

25 RAYSA SANGSTHITA 75 80 70 75 

26 RISA AULIA APSARI 85 77 78 80 

27 SABRINA MITA PRAMESWARI 80 79 81 80 

28 SALMA NUR HALISA 75 70 74 73 

29 SALSABILLA MELATI SUKARNO 73 75 77 75 

30 TALITHA ELVINA FITRIANI 72 70 71 71 

31 TENGKU FREDLY REINALDO 80 85 87 84 

32 TIARA ARDIANI 87 88 80 85 
 

 

  

 



 
 

 
 

HASIL BELAJAR SISWASIKLUS II 

No Nama Peserta Didik Hafalan Teknik Sikap Rt 

1 ADENIA WINES HAJAR 90 93 90 91 

2 ADIK SULTHON HANAFI ILYASA 75 75 75 75 

3 ANANTA RAMADHANI .S 75 75 75 75 

4 ANISA AULIA 84 77 79 80 

5 BAGUS WISNU NUGROHO 70 72 68 70 

6 BASUKI NURCAHYO 75 76 74 75 

7 BAYU EKA PAMBUDI 73 67 70 70 

8 BURHANUDIN MUKHAMAD .N 85 80 78 81 

9 CHYNTIA DEWI PURNOMO 90 80 85 85 

10 DIAN LAILA SHIFA 80 81 82 81 

11 DIMAS PRAMONO JATI 75 76 74 75 

12 EVAN ARYA WIRATAMA 76 74 75 75 

13 FADHIILA KHOIRUNNISAA 75 76 80 77 

14 FEBRINA AULIA DEWI 

    15 GRASIKA ARRAYA PUTRI 80 72 73 75 

16 HAENNA MAHARANI 75 80 82 79 

17 LILIANTI ELLEST TAMARA 80 79 78 79 

18 M. ZIDNI  HASANZIDAN 78 75 72 75 

19 MUHAMMAD FARHAN .P S 75 75 75 75 

20 NAUFAL ADI NUGROHO 92 90 91 91 

21 NAUFAL HISYAM AR RAFI 72 68 70 70 

22 NIKADO KAUTSAR 81 82 83 82 

23 NUR ENDAH ARUM PUJI LESTARI 77 76 75 76 

24 PUTRI FATIMAH 80 82 84 82 

25 RAYSA SANGSTHITA 80 88 75 81 

26 RISA AULIA APSARI 88 87 80 85 

27 SABRINA MITA PRAMESWARI 90 83 82 85 

28 SALMA NUR HALISA 80 75 79 78 

29 SALSABILLA MELATI SUKARNO 82 78 83 81 

30 TALITHA ELVINA FITRIANI 79 77 75 77 

31 TENGKU FREDLY REINALDO 90 80 85 85 

32 TIARA ARDIANI 90 89 85 88 

 

 

 

 



 
 

 
 

PARTITUR PRA SIKLUS 
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PARTITUR SIKLUS II 

 

  



 
 

 
 

DOKUMEN PROSES PEMBELAJARAN 

DI SMP N 3 SEMARANG 

(Dokumentasi Mila, Oktober 2014) 

Kegiatan Siswa Pada Saat Pra Siklus 

(Sumber: Nur Ratry Whidya Pangestika, 27 Maret 2015) 
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Kegiatan Siswa Pada Saat Siklus I 

(Sumber: Nur Ratry Whidya Pangestika, 3 April 2015) 

 

 

 

 

 

Kegiatan Siswa Pada Saat Siklus II 

(Sumber: Nur Ratry Whidya Pangestika, 17 April 2015) 



 
 

 
 

 

DENAH SMP N 3 SEMARANG 

LANTAI  1 

AULA/MUSHOLA 

 

Kopsis Tangga B. ING 

1 

IPA 2 

Parkir siswa      

 

 

IPA 1 

R. Agama 

Katholik 

    

R. Agama 

Kristen 

    

GUDANG     

 

 

 

 

KANTIN 

SEKOLAH 

 

KOPSIS 

R.PP 

(SEKRETARIA

T US) 

 

OR 

    

 

 

 

 

BK 

    

 

 

 

Tangga 

     

Tangga 

 

KEPSEK 

 

 

TU 

 

Pintu 

Gerbang 

 

PERPUSTAKAAN 
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LANTAI  2 

AG.ISLAM 

2 

 

AG.ISLAM 

1 

B.ING 

2 

Tangga B.ING 

3 

IPA 3 

      

 

IPS 4      

IPA 4 

      

IPS 3      

GUDANG 

 

IPS 2 

     

IPA 5 

 

IPS 1 

     

RUANG PP 

Tangga     Tangga 

 

KOM 2  

 

 

KOM 1  

 

 

MUSIK 

 

SENBU

D 2 

 

SENBU

D 1 

 

Toilet 

 

 



 
 

 
 

LANTAI  3 

MAT 1 MAT 2 

 

MAT 3 Tangga MAT 4 

 

MAT 5 

 

B.IND 4 

     

 

B.IND 3 

     

 

B.IND 2 

     

 

B.IND 1 

     

 

Tangga 

  

 

   

Tangga 

 

PKn 2 PKn 1 BK 

 

 

B.JAWA 1 B.JAWA 2 Toilet 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

HASIL ANGKET MINAT SISWA 
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