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ABSTRAK 

Khasanah, Khuswatun. 2015. Keefektifan Strategi Practice Rehersal Pairs        

terhadap Hasil Belajar Materi Bermain Alat Musik Melodis di SD 

Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

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

Kata Kunci: Alat Musik Melodis, Hasil Belajar, Strategi Practice Rehearsal Pairs 

            Strategi pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran mata 

pelajaran SBK, khususnya pada bidang seni musik yaitu strategi ekspositori. 

Untuk materi yang bersifat praktik, guru hanya mengandalkan metode 

demonstrasi. Strategi yang digunakan guru belum cukup bervariasi. Dengan hanya 

mengandalkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi, siswa tidak 

terlibat aktif dan kurangnya kesempatan siswa mengulang materi. Dengan 

menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs, siswa diberi kesempatan untuk 

terlibat aktif dan banyak mengulang untuk menguatkan materi yang didapatnya. 

Pembelajaran seni musik yang menggunakan strategi ekspositori disertai metode 

demonstrasi tidak selalu dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. Strategi 

Practice Rehearsal Pairs dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran. Strategi 

ini mengharuskan setiap siswa berpasangan untuk melakukan keterampilan secara 

bergantian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan strategi 

Practice Rehearsal Pairs dibandingkan dengan hanya strategi ekspositori disertai 

metode demonstrasi terhadap hasil belajar materi bermain alat musik melodis. 

            Sampel penelitian yaitu sejumlah 58 siswa dengan pembagian, di kelas 

eksperimen berjumlah 29 siswa dan kelas kontrol juga sejumlah 29 siswa. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling (sampel 

acak). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

desain quasi experimental design dengan bentuk nonequivalent control group 

design. Uji independent sample t test digunakan untuk menguji hipotesis pertama 

dan uji pihak dengan one sample t test untuk menguji hipotesis yang kedua. 

            Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa nilai thitung>ttabel (2,047> 

2,003), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat  

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa kelas eksperimen yang 

mendapat perlakuan strategi Practice Rehearsal Pairs dengan siswa kelas kontrol 

yang mendapat perlakuan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi pada 

pembelajaran seni musik materi bermain alat musik melodis. Hasil uji keefektifan 

dengan uji pihak kanan menghasilkan thitung>ttabel (3,359>2,048), dengan demikian 

diperoleh keputusan Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga diperoleh kesimpulan 

pada penelitian ini bahwa strategi Practice Rehearsal Pairs efektif terhadap hasil 

belajar materi bermain alat musik melodis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

            Pada bab 1 akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian. Berikut penjelasannya. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

            Pendidikan merupakan suatu usaha agar individu dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya baik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial 

dan spiritual melalui proses belajar maupun pengalaman. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3 menyatakan bahwa: 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

            Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah menjelaskan bahwa Pendidikan Dasar yang meliputi 

SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 
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untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Agar potensi siswa 

dapat berkembang sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta 

tercapainya tujuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 

tersebut, diperlukan proses belajar.  

           Belajar adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slameto 2010: 2). Proses belajar dapat berlangsung dalam 

satuan pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan. 

Salah satu pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar (SD). 

           Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan formal bertugas menyampaikan 

informasi berupa pengetahuan atau keterampilan dari berbagai mata pelajaran 

kepada siswa melalui guru (pendidik) sebagai penyampai informasi. Informasi 

yang dimaksud yaitu materi yang ada dalam suatu mata pelajaran baik yang 

bersifat eksak maupun noneksak. Mata pelajaran eksak meliputi Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), sedangkan mata pelajaran yang bersifat noneksak 

antara lain Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), 

Muatan Lokal, Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) serta Bahasa Indonesia. 

           Menurut Sukarya, dkk (2008: 3.3.15) mata pelajaran SBK merupakan mata 

pelajaran yang memiliki peranan dalam pembentukan pribadi siswa yang 

harmonis. Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah 

karena keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan 

perkembangan siswa, yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam 

bentuk kegiatan berekspresi (berkreasi) dan berapresiasi.  
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            Tujuan pembelajaran seni musik yakni yang berada dalam lingkup 

kelompok mata pelajaran estetika dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 23 Tahun 2006 adalah membentuk karakter siswa menjadi 

manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, 

proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis siswa. 

            Seni Budaya dan Keterampilan memiliki tiga sifat yaitu multilingual, 

multidimensional dan multikultural. Multilingual berarti pengembangan 

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media 

seperti bahasa rupa, bunyi, gerak dan beragam perpaduan dari hal-hal yang telah 

disebutkan tersebut. Multidimensional berarti pengembangan berbagai kompetensi 

meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis dan evaluasi), apresiasi dan 

kreasi dengan cara memadukan unsur estetika, logika, kinestetik dan etika secara 

harmonis. Multikultural mengandung arti bahwa Seni Budaya dan Keterampilan 

menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam 

budaya Nusantara dan mancanegara (Sukarya, dkk 2008: 3.3.15). 

           Salah satu aspek dalam mata pelajaran SBK yaitu aspek seni musik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, 

Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran SBK bidang seni musik di Sekolah 
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Dasar mencakup memainkan alat musik, apresiasi dan ekspresi karya seni musik. 

Salah satu dari ruang lingkup seni musik tersebut yaitu kemampuan memainkan 

alat musik yang terdapat pada silabus SBK kelas IV pada materi bermain alat 

musik melodis. Untuk tingkat sekolah dasar, siswa hanya dibelajarkan untuk dapat 

memainkan alat musik melodis sederhana dengan komposisi musik sederhana.   

           Pembelajaran seni musik di sekolah dasar pada umumnya belum terlaksana 

secara optimal. Hal ini dikarenakan guru yang tidak menguasai materi seni musik. 

Dengan alasan itu, materi seni musik tidak dibelajarkan secara utuh, sehingga 

materi seni musik yang dibelajarkan tidak efektif. Pada materi bermain alat musik 

melodis siswa tidak dibelajarkan secara menyeluruh bagaimana teknik-teknik 

bermain pianika yang benar. Padahal dengan mengajarkan seluruh teknik-teknik 

bermain pianika yang benar dapat melatih perkembangan psikomotorik siswa. 

Misalnya, pada teknik penjarian pada permainan pianika. 

            Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada Selasa, 31 Maret 2015 

dengan guru kelas IV A, Mualfiah, S.Pd.SD dan guru kelas IV B, Ety 

Sulistyawati, S.H.SPd. SD Negeri Tembok Luwung 01 dapat disimpulkan bahwa 

pada pembelajaran seni musik, guru hanya menerapkan strategi dan metode yang 

berpusat pada guru, yaitu strategi ekspositori dan metode demonstrasi. Kegiatan 

pembelajaran dalam strategi ekspositori dan metode demonstrasi tersebut, guru 

hanya menyampaikan materi secara langsung, mendemonstrasikan cara bermain 

musik, kemudian siswa diminta untuk menirukan guru. Siswa tidak diberi 

kesempatan untuk memainkan alat musik dengan bekerja sama dengan teman 

sekelasnya, untuk menggali lebih dalam, informasi tentang materi dalam 
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pembelajaran seni musik. Cara belajar yang demikian membuat siswa merasa 

jenuh dalam pembelajaran dan tidak menguasai sepenuhnya materi pembelajaran 

yang disampaikan. Strategi ekspositori yang disertai dengan metode demonstrasi 

tersebut berpengaruh pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBK bidang 

musik yang kurang optimal. Hal tersebut terbukti dengan rata-rata nilai 

pembelajaran seni musik di kelas IV pada semester 1 hanya mencapai angka 74 

dan persentase ketuntasan siswa 65,7%. 

            Guru hendaknya mampu menerapkan strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran SBK sehingga hasil belajar 

yang diperoleh dapat optimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yaitu dengan menciptakan 

pembelajaran yang kreatif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi siswa, 

sehingga berperan aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran hendaknya didesain 

dengan melibatkan peran aktif siswa sebagai subjek pembelajaran untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui berbagai kegiatan dalam 

pembelajaran. 

            Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam SBK bidang 

seni musik yaitu strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs. Strategi 

pembelajaran Practice Rehearsal Pairs berasal dari active learning (pembelajaran 

aktif). Silberman dalam Hidayat (2009: 228) menjelaskan bahwa strategi Practice 

Rehearsal Pairs adalah strategi yang digunakan untuk mempraktikkan 

keterampilan atau prosedur dengan teman belajar dengan latihan berulang-ulang 

menggunakan informasi untuk mempelajarinya. Strategi Practice Rehearsal Pairs 
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mengandalkan repetisi. Menurut Gagne dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 95) repetisi 

akan meningkatkan hasil belajar. Strategi Practice Rehearsal Pairs lebih 

menekankan pada repetisi atau pengulangan. Strategi Practice Rehearsal Pairs 

yang diterapkan, di dalamnya terdapat juga strategi ekspositori dan metode 

demonstrasi. Hanya saja, ditambah dengan latihan berpasangan oleh siswa. 

Strategi Practice Rehearsal Pairs mengharuskan siswa berpasangan, berlatih 

memainkan teknik-teknik permainan pianika dengan benar. Dengan begitu, siswa 

diharapkan lebih aktif dan semangat untuk belajar bermain pianika dengan teknik 

yang benar sehingga hasil belajar siswa lebih optimal.  

            Pada penelitian ini, peneliti akan menguji apakah strategi Practice 

Rehearsal Pairs yang di dalamnya terdapat strategi ekspositori disertai metode 

demonstrasi ini, efektif terhadap hasil belajar materi bermain alat musik melodis 

atau tidak. Untuk mengetahui apakah Practice Rehearsal Pairs efektif atau tidak 

diterapkan pada mata pelajaran SBK materi bermain alat musik melodis, peneliti 

akan membandingkannya dengan kelas yang hanya menerapkan strategi 

ekspositori disertai metode demonstrasi pada materi yang sama.  

            Beberapa penelitian mengenai strategi Practice Rehearsal Pairs telah 

dilakukan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa strategi pembelajaran 

Practice Rehearsal Pairs efektif terhadap hasil belajar siswa. Penelitian tersebut 

antara lain penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Jinnah (2013) yang 

berjudul “Keefektifan Strategi Practice Rehearsal Pairs  terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV pada Materi Karya Rancangan Sendiri di SD Negeri Pesarean 01 

Kabupaten Tegal”. 
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            Penelitian selanjutnya yaitu penelitian eksperimen yang dilakukan oleh 

Fatkhullah (2011) dengan judul “Keefektifan Strategi Pembelajaran Practice 

Rehearsal Pairs dengan Alat Peraga Simetri Lipat dan Simetri Putar dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII MTs NU 05 Sunan Katong 

Kaliwungu Tahun Pelajaran 2010/2011 pada Sub Materi Pokok Persegi Panjang 

dan Persegi”. 

           Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imamudin 

(2013) dengan judul “Keefektifan Strategi Practice Rehearsal Pairs terhadap 

Hasil Belajar Sifat-Sifat Cahaya Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Debong 

Tengah 1 dan 3 Kota Tegal”.  

           Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Strategi Practice Rehearsal 

Pairs terhadap Hasil Belajar Materi Bermain Alat Musik Melodis di Sekolah 

Dasar Negeri Tembok Luwung  01 Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

           Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 

(1) Proses pembelajaran seni musik di SD Negeri Tembok Luwung 01                                                 

Kabupaten Tegal, belum menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi. 

(2)  Hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBK masih rendah. 

(3)  Kurangnya interaksi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 
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(4)   Kurangnya repetisi dalam pembelajaran.  

(5) Keterampilan guru yang relatif rendah dalam mengelola pembelajaran   

SBK khususnya bidang seni musik. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

            Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka berdasarkan 

identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Populasi penelitian yaitu siswa kelas IV semester 2 SD Negeri Tembok 

Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

(2) Variabel yang akan diteliti adalah strategi Practice Rehearsal Pairs dan 

hasil belajar siswa.        

(3) Materi yang akan diteliti yaitu bermain bermain alat musik melodis. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

           Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar materi bermain alat musik 

melodis di kelas yang menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs 

dibandingkan dengan hasil materi belajar bermain alat musik melodis di 

kelas yang menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi? 

(2) Apakah hasil belajar materi bermain alat musik melodis di kelas yang 

menerapkan Practice Rehearsal Pairs lebih baik dibandingkan dengan 

hasil belajar materi bermain alat musik melodis di kelas yang menerapkan 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi? 



9 
 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

            Penelitian ini memiliki tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan 

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

dari penelitian ini. 

1.5.1 Tujuan Umum 

            Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat umum dan luas 

cakupannya. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan strategi 

Practice Rehearsal Pairs jika diterapkan pada materi bermain alat musik melodis. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

            Tujuan khusus merupakan tujuan yang bersifat khusus dan sempit 

cakupannya. Tujuan khusus penelitian ini yaitu:  

(1) Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa materi bermain alat musik 

melodis, kelas yang menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs dengan 

kelas yang menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

(2) Mengetahui hasil belajar materi bermain alat musik melodis, kelas yang 

menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs lebih baik atau tidak jika 

dibandingkan dengan kelas yang menerapkan strategi ekspositori disertai 

metode demonstrasi. 

 

 

 

 



10 
 

 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

            Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi 

peneliti sendiri, melainkan juga bagi siswa, guru dan sekolah.  

1.6.1 Bagi Siswa 

          (1) Dapat memberikan kemudahan siswa dalam mempelajari pelajaran SBK 

                bidang seni musik. 

          (2)  Memberikan hasil belajar yang maksimal kepada siswa.  

          (3)  Mengembangkan motivasi belajar siswa.  

1.6.2 Bagi Guru 

       (1) Memberikan informasi kepada guru-guru di sekolah dasar tentang 

penggunaan strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs dalam 

pembelajaran SBK materi bermain alat musik melodis pada siswa kelas 

IV sekolah dasar. 

         (2)  Sebagai bahan masukan dan informasi kepada para guru dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.  

          (3) Memberikan semangat kepada para guru untuk menggunakan strategi 

pembelajaran sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran SBK khususnya pada seni musik. 

1.6.3 Bagi Sekolah 

          Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik dalam 

mengembangkan pembelajaran SBK materi bermain alat musik melodis di 

sekolah. 

 



11 
 

 
 

1.6.4 Bagi Peneliti 

            (1) Meningkatkan daya pikir, kreativitas dan keterampilan dalam 

menggunakan strategi pembelajaran dalam pembelajaran SBK materi 

bermain alat musik melodis pada kelas IV sekolah dasar. 

          (2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

mengadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

penggunaan strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs dalam 

pembelajaran SBK materi bermain alat musik melodis pada siswa 

sekolah dasar kelas IV. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

            Pada bagian bab 2 ini dijelaskan tentang landasan teori, hasil penelitian 

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

mengenai landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan 

hipotesis yaitu sebagai berikut. 

                                   

2.1 Landasan Teori 

            Landasan teori merupakan dasar pijakan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Pada landasan teori akan dijelaskan teori-teori dari para ahli/tokoh 

yang mendukung penelitian ini. Kajian teori berisi tentang pendidikan, belajar, 

pembelajaran, hasil belajar, pendidikan seni, mata pelajaran SBK, seni musik di 

SD, karakteristik musik siswa SD, strategi pembelajaran, strategi active learning 

(pembelajaran aktif), strategi Practice Rehearsal Pairs, strategi ekspositori, 

metode demonstrasi, dan materi bermain alat musik melodis. Untuk lebih jelasnya 

akan dipaparkan lebih lengkap di bawah ini. 

2.1.1 Hakikat Belajar  

            Secara umum, masyarakat berpendapat bahwa belajar merupakan usaha 

untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan. Belajar identik dengan kegiatan 

siswa di sekolah yang dikaitkan dengan tugas mata pelajaran.   
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            Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi belajar. Beberapa di 

antaranya, yaitu belajar menurut Jackson, Shymansky, Gagne dan Hilgard. 

Jackson (1991) dalam Rusman (2012: 252) menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Shymansky 

(1992) dalam Cahyo (2013: 35) berpendapat bahwa belajar adalah aktivitas siswa 

yang aktif, siswa membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang 

mereka pelajari dan menerapkan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru 

dengan kerangka berpikir yang  ada.  

            Belajar menurut Gagne dan Berliner dalam Rifa‟i dan  Anni (2011: 82) 

adalah proses suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. Sedangkan Hilgard dalam Sanjaya (2011: 228) mengungkapkan: 

“Learning is the process by which an activity originates or changed through 

training procedures (wheter in laboratory or in the natural environment) as 

distinguished from changes by factors not atributable to training”. Dengan kata 

lain, belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan (baik 

latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah) yang dibedakan 

dari perubahan oleh faktor-faktor yang tidak disebabkan latihan. Terdapat 

beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar, salah satunya 

yaitu prinsip repetisi (pengulangan). Prinsip repetisi (pengulangan) menyatakan 

bahwa situasi stimulus dan respon dalam proses belajar perlu dilakukan berulang-

ulang, agar belajar dapat diperbaiki dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil 

belajar (Gagne dalam Rifa‟i dan Anni 2011: 95). 
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            Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses untuk mendapatkan perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan dan sikap pada diri seseorang sebagai hasil dari pengalamannya 

dengan interaksi dengan lingkungannya. 

2.1.2 Pembelajaran  

            Belajar sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Belajar dan 

pembelajaran layaknya dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan. 

Pembelajaran hanya akan terjadi apabila di dalamnya terdapat proses belajar. 

Dalam pembelajaran, guru menjadi fasilitator agar siswa dapat belajar dengan 

mudah. Pembelajaran menurut Hardini dan Puspitasari (2012: 10) adalah suatu 

usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang 

dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan 

Anni (2011: 191) menyatakan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

(events) yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh 

kemudahan. Pembelajaran menurut Rusman (2012: 252) adalah upaya yang 

sistemis dan sistematis dalam menata lingkungan belajar guna menumbuhkan dan 

mengembangkan belajar siswa. 

                 Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis yang 

melibatkan guru agar siswa memperoleh kemudahan dalam belajar. Pembelajaran 

harus dirancang guru dengan sebaik-baiknya, agar siswa tidak mudah bosan 

selama proses pembalajaran. Oleh karena itu, pembelajaran sebaiknya bervariasi 

dari strategi, metode, media maupun model yang digunakan. 
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2.1.3 Hasil Belajar 

            Ada beberapa pengertian hasil belajar dari beberapa ahli pendidikan. 

Berikut penelitian jabarkan pengertian hasil belajar dari berbagai sumber. 

Pengertian hasil belajar menurut Anitah, Rifa‟i dan Anni serta Sudjana. Anitah 

(2009: 2.19) mengartikan hasil belajar sebagai suatu perubahan tingkah laku yang 

baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif dan disadari setelah 

siswa belajar. Menurut Rifa‟i dan Anni (2011: 85), hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Sementara itu, hasil belajar menurut Sudjana (2009: 22) adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Berdasarkan taksonomi Bloom dalam Sudjana (2009: 22), hasil belajar mencakup 

tiga ranah, antara lain ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

       Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintetis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban (reaksi), penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak yang terdiri dari enam aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan, gerakan keterampilan 

kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Ketiga ranah tersebut menjadi 

objek penilaian hasil belajar. Di antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang 

paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran (Sudjana 2009: 22-3). 
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            Berdasarkan beberapa penjelasan tentang pengertian hasil belajar yang 

telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar, yang mencakup tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan ketiga ranah tersebut, 

peneliti akan mengkaji dua ranah yaitu ranah kognitif dan ranah psikomotor, 

melalui tes tertulis dan tes performansi. 

2.1.4 Pendidikan Seni  

            Pendidikan seni sebenarnya adalah pendidikan rasa keindahan, yaitu 

naluriah manusia. Pendidikan Seni merupakan pendidikan apresiasi tentang indah 

dan keindahan serta pemahaman terhadap karya orang lain. Melalui apresiasi seni 

orang akan menghargai karya orang lain dari seni penghargaan terhadap 

keindahan yang diciptakan orang lain, juga menghargai karya orang lain. 

Selanjutnya kegiatan menghargai orang lain ini dikembangkan menjadi 

pendidikan toleransi dan kebersamaan. Jadi, pendidikan seni sebagai pendidikan 

rasa memiliki korelasi positif dengan pendidikan toleransi dari sebagai 

pemindahan kecakapan (transfer of learning) merasakan dan menghargai orang 

lain (Pamadhi, dkk 2011: 11.19-20).  

            Pendidikan Seni di Sekolah Dasar meliputi pencapaian artistik yang dapat 

mengekspresikan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan 

kebutuhan untuk menjadi manusia melalui seni (seni rupa, seni tari dan seni 

musik). Melalui tiga bidang berbeda ini, siswa berkembang, berbagi dan 

meyampaikan pemahaman sejarah, budaya dan lingkungan sosial kepada generasi 

masa depan. Seni dapat menyeimbangkan dan memperkaya pengalaman siswa 
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dengan pengembangan pemahaman dan keterampilan yang signifikan dan unik 

serta diintegrasikan  kepada area belajar lainnya (Sukarya, dkk 2008: 3.2.7). 

Pendidikan seni memiliki fungsi yang berarti bagi perkembangan siswa, di 

antaranya sebagai media ekspresi, media komunikasi, media pengembangan bakat 

dan pengembangan sikap apresiasi (Pamadhi, dkk 2011: 11.24).  

            Pendidikan seni dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengembangkan 

rasa indah pada siswa dan rasa menghargai terhadap keindahan itu sendiri. Dapat 

dikatakan bahwa pendidikan seni bertujuan untuk mengembangkan kepekaan rasa 

pada siswa, pada akhirnya dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang toleran 

dan memiliki rasa menghargai terhadap segala sesuatu. Hal itu sejalan dengan 

peranan pendidikan seni yang dalam hal ini, yaitu membentuk karakter siswa. 

2.1.5 Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan 

            Pendidikan Seni di SD diwujudkan dalam mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan. Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) merupakan mata pelajaran 

yang pada kurikulum KBK dinamakan Kerajinan Tangan dan Kesenian 

(Kertangkes). Dalam SBK dibelajarkan substansi seni seperti wawasan seni, 

apresiasi seni, pengalaman mengolah dan mengapresiasi seni untuk anak SD 

(Pamadhi, dkk 2011: 11.5). Pada setiap bidang utama dalam mata pelajaran SBK 

(seni rupa, seni tari dan seni musik), hasil belajar diorganisir untuk memperoleh 

pemahaman pengetahuan, keterampilan dan teknik secara spesifik (Sukarya, dkk 

2008: 3.2.8-9). Secara umum, substansi seni pada mata pelajaran Kertangkes dan 

SBK sama, yaitu berupa wawasan seni berkebudayaan kebangsaan, pengetahuan 

dasar seni, apresiasi seni, pengalaman mengolah dan mencipta karya seni.  
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              Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi Kurikulum 2006 dijelaskan bahwa mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. 

Disebutkan juga bahwa Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah 

karena keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan 

perkembangan siswa. Kebermaknaan dan kebermanfaatan ini terletak pada 

pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan 

berapresiasi melalui pendekatan: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan 

“belajar tentang seni” (Sukarya, dkk 2008: 3.3.15). 

              Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peranan dalam 

pembentukan pribadi siswa yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan 

perkembangan siswa dalam mencapai multikecerdasan yang terdiri atas 

kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik 

matematik, naturalis serta kecerdasarn adversitas, kecerdasan kreativitas, 

kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional (Sukarya, dkk 2008: 

3.3.15). Dalam suatu penelitian yang berjudul The Classroom Practice of Creative 

Arts Education in NSW Primary School, Power&Klopper (2011: 2) menyatakan 

bahwa: 

   arts education provides students with valuable opportunities to 

experience and build knowledge and skills in self expression, 

imagination, creative and collaborative problem solving, 

communication, creation of shared meanings, and respect for self 

and others. Engagement in quality arts education has also been 

said to positively affect overall academic achievement, engagement 

in learning, and development of emphaty towards others. 
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               Pernyataan tersebut bermakna bahwa pendidikan seni memberikan siswa 

kesempatan berharga untuk mengalami dan membangun pengetahuan dan 

keterampilan dalam ekspresi diri, imajiasi, pemecahan masalah dengan kreatif dan 

kolaboratif, komunikasi, penciptaan makna bersama, dan menghormati diri sendiri 

serta orang lain. keterlibatan dalam pendidikan berkualitas seni juga dikatakan 

positif mempengaruhi prestasi akademik keseluruhan, keterlibatan dalam 

pembelajaran, dan pengembangan empati terhadap orang lain.  

               Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa SBK 

merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang pendidikan seni, bertujuan 

untuk mengembangkan rasa indah dan menghargai keindahan, mengasah 

kepekaan rasa pada siswa, dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Pendidikan 

seni dalam mata pelajaran SBK dimaksudkan untuk mengharmoniskan kinerja 

otak kanan dan kiri, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, yaitu menjadi 

manusia seutuhnya. 

2.1.6 Pendidikan Seni Musik di SD 

            Seni merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu 

dikarenakan manusia memiliki aspek estetik yang perlu dikembangkan, salah 

satunya dapat melalui pendidikan seni. Salah satu cabang seni yang dapat 

dikembangkan yaitu seni musik. Seni musik merupakan seni yang menggunakan 

bunyi sebagai media, ditinjau dari sumber bunyi, bahan dan cara memainkannya 

(Sukarya, dkk 2008: 2.2.1). Unsur-unsur dalam seni musik, yaitu irama, melodi, 

harmoni dan struktur lagu (Pamadhi, dkk 2011:2.3).  
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            Seni musik berperan positif bagi perkembangan mental siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Bolduc (2009:37) dalam 

penelitiannya: 

 for 40 years, researches in the field of education and phsychology 

have demonstrated that musik learning facilitates children’s overall 

devlopment. At the socioacffective level, studie reveal that musik 

education facilitates development of communicative skills, increases 

self-confidence, and with the halp of musik therapy, it enables the 

harmonization of interpersonal relationships among students who 

have intregation difficulties. In addition to being a privileged 

medium to develop kinaesthetic skills musik training also contributes 

to cognitive development. 

 

            Hasil penelitian Bolduc tersebut, mengandung arti bahwa selama 40 tahun 

terakhir, para peneliti di bidang pendidikan dan psikologi telah menunjukkan 

bahwa belajar musik memfasilitasi perkembangan siswa secara keseluruhan. Pada 

tingkat sosioafektif, penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan seni musik 

memfasilitasi pengembangan keterampilan komunikasi, meningkatkan 

kepercayaan diri, dan dengan bantuan terapi musik, memungkinkan harmonisasi 

hubungan interpersonal di antara siswa yang memiliki kesulitan integrasi. Selain 

menjadi media istimewa untuk mengembangkan keterampilan kinestetik 

pendidikan seni musik juga berkontribusi terhadap perkembangan kognitif. 

             Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni 

musik merupakan cabang dari seni yang merupakan menghasilkan musik yang 

memiliki unsur-unsur seperti irama, melodi dan harmoni. Seni musik musik 

berperan secara positif dalam perkembangan mental siswa, seperti 

mengembangkan kreativitas, kemampuan berekspresi, dan kepekaan siswa 

terhadap lingkungannya serta memberikan pengalaman bermusik pada siswa.  
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             Tujuan pendidikan seni musik yakni yang berada dalam lingkup 

kelompok mata pelajaran estetika dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 23 Tahun 2006 adalah membentuk karakter peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Dalam 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, proses 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

siswa. 

             Pendidikan seni musik di SD dituangkan dalam mata pelajaran SBK yang 

terintegrasi antara seni musik, seni tari dan seni rupa. Cakupan materi dalam mata 

pelajaran SBK bidang seni musik telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional, tentang Standar Kompetensi Lulusan SBK bidang seni 

musik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2006, Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran SBK bidang seni musik di 

Sekolah Dasar meliputi: (1) mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik 

dengan memperhatikan dinamika melalui berbagai ragam lagu daerah dan wajib 

dengan iringan alat musik sederhana daerah setempat; (2) mengapresiasi dan 

mengekspresikan karya seni musik dengan ansambel sejenis dan gabungan 

terhadap berbagai lagu wajib, daerah dan Nusantara; (3) mengapresiasi dan 

mengekspresikan karya seni musik dengan menyanyikan lagu wajib, daerah dan 

Nusantara dengan memainkan alat musik sederhana setempat. 



22 

 

 
 

                  Sukarya, dkk (2008: 3.2.10) menuturkan bahwa seni musik di SD 

difokuskan pada apresiasi dan ekspresi karya musik dengan mengembangkan 

kemampuan untuk berpikir dan mengekspresikan diri siswa di dalam bunyi. 

Melalui pengenalan lagu dari berbagai konteks budaya dan historis, siswa belajar 

untuk mengidentifikasi secara oral dan visual, merespon menggunakan unsur-

unsur dan pola musik. Aktivitas ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

siswa untuk mendengar apa yang dilihat dan melihat apa yang didengar. Siswa 

belajar untuk mengenali dan menginterpretasikan isi, emosi, ekspresi dan apek 

spiritual di dalam musik yang mereka dengar dan pertnjukkan. Makna yang ingin 

dibangun melalui musik harus dipilih secara seksama agar isinya sesuai dengan 

kemampuan, pengalaman, kebutuhan dan pengetahuan siswa. Dengan bernyanyi, 

bermain dan mendengarkan musik, bergerak mengikuti bunyi dan komposisi, 

siswa mendapatkan kenyamanan ketika mereka belajar (Sukarya, dkk 2008: 

3.2.10). 

                 Masih menurut Sukarya, dkk (2008: 3.2.10) melalui kegiatan bernyanyi 

dan memainkan alat musik dalam gaya dan teknik yang sesuai, secara individu 

atau bersama dengan orang lain, siswa menunjukkan pengembangan berkenaan 

dengan suara, fisik, gaya dan konsep musik. Para siswa belajar untuk mengenali 

dan menginterpretasikan isi, ekspresi dan emosi musik yang mereka pertunjukkan 

dan perdengarkan. 

                 Secara garis besar, materi yang dibelajarkan dalam seni musik mencakup 

kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, dan apresiasi 

karya musik. Kemampuan untuk menguasai olah vokal siswa dibelajarkan tentang 
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teknik bernyanyi yang benar. Pada materi memainkan alat musik, salah satunya 

siswa dibelajarkan tentang keterampilan memainkan alat musik melodis sederhana 

seperti pianika. Sedangkan pada apresiasi musik, kegiatan apresiasi karya musik 

siswa hanya sebatas untuk mendengarkan lagu-lagu, menyanyikan lagu dengan 

notasinya, dan membaca biografi pencipta karya musik tersebut (Pamadhi, dkk: 

9.13).  

            Dapat disimpulkan, materi seni musik yang dibelajarkan di SD sebatas 

pengenalan dasar-dasar bermusik dan bernyanyi serta apresiasi karya musik. 

Pengenalan materi tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa SD. Salah satu materi seni musik yang dibelajarkan di SD yaitu 

memainkan alat musik melodis. Pada penelitian ini, alat musik melodis yang 

digunakan yaitu pianika. 

2.1.7 Karakteristik  Musik Siswa SD  

            Musik yang dibelajarkan di sekolah dasar tentunya harus disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan fisik dan daya pikir. Dilihat dari segi 

perkembangan fisik siswa, dalam mengajarkan permainan alat musik tentunya 

pemilihan alat musik harus mempertimbangkan gerak psikomotorik siswa. 

Pemilihan alat musik disesuaikan dengan kemampuan gerak siswa. Adalah sangat 

tidak mungkin, misalnya anak usia 10 tahun harus memainkan saxophone. Ukuran 

alat musik disesuaikan dengan pertumbuhan tubuh siswa. Beberapa karakteristik 

yang sebaiknya muncul dalam musik siswa SD, yaitu yang pertama ritme musik 

dan pola melodinya pendek sehingga mudah diingat. Mudah diingat ini 

dimaksudkan agar siswa dapat memainkan lagu yang sesuai dengan kemampuan 
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siswa. Kedua, musik sesuai dengan minat dan menyatukan dengan kehidupan 

anak sehari-hari. Ketiga, nyanyian atau lagu tersebut harus mengandung unsur-

unsur musik seperti tempo, dinamik, bunyi dan ekspresi musik yang dapat diolah 

dan diekspresikan siswa. Keempat, melalui musik siswa diberi kesempatan pula 

untuk bergerak melalui musik. Hal ini disebabkan karena siswa SD sangat suka 

bergerak, tidak pernah tinggal diam. Dengan bermain alat musik siswa dapat 

menggerakkan anggota badannya, misal dengan memainkan alat musik pianika 

siswa dapat menggerakan tangannya. Kelima, Musik dibelajarkan secara bertahap 

dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana yang ke rumit dan dari yang 

disenangi ke yang kurang disenangi (Pamadhi, dkk 2011: 3.25-6). 

            Karakterisitik musik siswa SD yang lainnya yaitu, musik yang 

dibelajarkan pada siswa adalah musik sederhana yang komposisinya sederhana, 

Hal itu sesuai dengan tujuan pembelajaran seni musik salah satunya yaitu, agar 

siswa belajar menggunakan media, menyalurkan ekspresi, dan siswa mendapatkan 

pengalaman berkesenian, yaitu memainkan alat musik. Dengan kata lain, 

penekanannya hanya pada pengenalan alat-alat musik dan pengetahuan dasar 

tentang musik (Sukarya, dkk 2008: 3.3.3-4).  

            Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut, bahwa musik yang 

dibelajarkan di SD harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan fisik dan minat 

siswa. Materi yang dibelajarkan tidak terlalu sukar, ukuran alat musik yang 

digunakan hanya alat musik sederhana yang sesuai dengan fisik siswa. 

Mempertimbangkan karakteristik tersebut, peneliti mengambil materi memainkan 

alat musik melodis menggunakan pianika, yang relatif mudah dimainkan siswa. 
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2.1.8  Strategi Pembelajaran 

                      Strategi dapat diartikan sebagai rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu. 

Strategi pembelajaran digambarkan sebagai sifat, tingkah laku yang tidak 

teramati, atau langkah nyata yang dapat diamati (Hardini dan Puspitasari 

2012:12). J.R David dalam Hardini dan Puspitasari (2012: 12) menyatakan bahwa 

strategi belajar mengajar (pembelajaran) meliputi rencana, metode dan perangkat 

kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. 

           Sedangkan menurut Muhaimin (2003) dalam Hamid (2011: 22) strategi 

pembelajaran merupakan sebuah pola umum perbuatan guru sebagai organisasi 

belajar, sedangkan siswa sebagai subjek belajar dalam upaya mewujudkan 

kegiatan belajar-mengajar. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah 

karakteristik abstrak dari serentetan perbuatan guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Dimyati dan Soedjono (1996) dalam 

Anitah, dkk (2009: 1.24) adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan 

mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen 

pembentukan sistem pembelajaran. Berikutnya, belajar menurut Suprijono (2010: 

13), “Pembelajaran merupakan dialog interaktif dalam suatu proses konstruktif 

dengan subjek siswa”. 

           Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut, bahwa strategi pembelajaran 

merupakan segala daya upaya yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat mencakup metode, model maupun 

media pembelajaran. 
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2.1.9 Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning) 

            Menurut Pannen (2001) dalam Cahyo (2013: 136), “active learning 

merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui 

cara-cara belajar yang aktif  menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar 

mandiri merupakan tujuan akhir dari pembelajaran aktif. Kegiatan pembelajaran 

harus dirancang dengan baik agar bermakna bagi siswa. Belajar bermakna terjadi 

apabila siswa mampu untuk memutuskan apa yang akan dipelajari dan bagaimana 

cara mempelajarinya. 

           Menurut Hamid (2011: 48) strategi pembelajaran aktif adalah segala 

bentuk pembelajaran yang memungkinkan para siswa berperan secara aktif dalam 

proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antarsiswa maupun 

antara siswa dengan pengajar. Suatu pembelajaran aktif cenderung membuat 

siswa lebih mengingat  mata pelajaran yang diberikan.  

           Suatu pembelajaran dikatakan aktif jika memiliki karakteristik yang 

disebutkan Bowell (1995) dalam Hamid (2011: 49), di antaranya: pertama, 

penekanan proses pembelajaran pada pengembangan keterampilan pemikiran 

analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kedua, siswa 

tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi juga mengerjakan sesuatu 

yang berkaitan dengan materi pelajaran. Ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-

nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Keempat, siswa lebih 

banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan evaluasi. 

Kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran.   
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           Strategi pembelajaran aktif bermakna pembelajaran yang melibatkan peran 

aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengingat lebih kuat 

materi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil strategi 

pembelajaran aktif  Practice Reehearsal Pairs. 

2.1.10 Strategi Practice Rehearsal Pairs 

           Strategi Practice Rehearsal Pairs adalah strategi yang digunakan untuk 

mempraktikkan suatu keterampilan/prosedur dengan teman belajar dengan latihan 

praktik berulang-ulang menggunakan informasi untuk mempelajarinya. Silberman 

(1996) dalam Hidayat (2009: 228) mengartikan strategi Practice Rehearsal Pairs 

sebagai suatu strategi sederhana untuk melatih gladi resik kecakapan/ prosedur 

dengan partner belajar. Tujuan Strategi Practice Rehearsal Pairs melibatkan 

siswa aktif secara berpasangan yakni untuk meyakinkan dan memastikan bahwa 

kedua pasangan dapat memperagakan keterampilan atau prosedur, untuk 

meningkatkan keakraban antarsiswa dan memudahkan mempelajari materi yang 

bersifat psikomotor (Zaini 2008: 81). 

             Silberman (1996) dalam Hidayat (2009: 228) menyatakan bahwa langkah-

langkah Strategi Practice Rehearsal Pairs yaitu: (1) guru memilih satu 

keterampilan yang akan dipelajari oleh siswa, (2) guru membentuk pasangan-

pasangan dalam setiap pasangan buat dua peran yaitu demonstrator dan pengamat, 

(3) setelah guru membentuk pasangan-pasangan, guru meminta kepada 

demonstrator mendemonsrasikan cara mengerjakan keterampilan yang telah 

ditentukan, pengamat bertugas mengamati dan menilai penjelasan atau 

demonstrasi yang dilakukan temannya, (4) guru menyuruh kedua pasangan siswa 
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untuk bertukar peran, yaitu demonstrator kedua diberi keterampilan yang lain, (5) 

guru meminta siswa untuk melakukan keterampilan atau  prosedur tersebut 

dilakukan sampai selesai dan dapat dikuasai oleh siswa, (6) ketika pasangan telah 

menyelesaikan kerja siswa, guru mengatur demonstrasi di hadapan kelas.     

            Prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs  

menurut Suprijono (2009: 116), yaitu: (1) guru memilih satu keterampilan yang 

akan dipelajari siswa, (2) guru membentuk pasangan-pasangan. Dalam pasangan, 

buat dua peran yaitu penjelas atau pendemonstrasi dan pemerhati, (3) siswa yang 

bertugas sebagai pendemonstrasi, mendemonstrasikan cara mengerjakan 

keterampilan yang telah dtentukan. Pemerhati bertugas mengamati dan menilai 

penjelasan atau demonstrasi yang dilakukan temannya, (4) pasangan siswa 

bertukar peran. Siswa yang berperan sebagai demonstrator kedua diberi 

keterampilan yang lain, (5) proses diteruskan sampai semua ketermapilan atau 

prosedur dapat dikuasai. 

            Menurut Zaini (2008: 82) Strategi Practice Rehearsal Pairs  memiliki 

kelebihan antara lain: (1) sangat cocok untuk materi yang bersifat psikomotor, (2) 

meningkatkan partisipasi siswa, (3) interaksi antarsiswa lebih mudah. Selain 

kelebihan strategi Practice Rehearsal Pairs memiliki kelemahan yaitu kurang 

optimal jika diterapkan pada materi kognitif, banyak pasangan yang melapor, 

serta jika ada perselisihan tidak ada penengah. 

             Pada penelitian ini, peneliti akan menguji keefektifan strategi Practice 

Rehearsal Pairs dengan mempertimbangkan kelebihan-kelebihan strategi Practice 

Rehearsal Pairs yang dikemukakan oleh Zaini tersebut, dengan menerapkannya 
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pada mata pelajaran SBK materi bermain alat musik melodis. Kelemahan-

kelemahan pada strategi Practice Rehearsal Pairs dapat diatasi dengan beberapa 

cara, yaitu dengan memilih materi yang bersifat psikomotor, jika ada pasangan 

yang melapor maka guru sebaiknya memberi arahan dengan jelas, dan bila terjadi 

perselisihan guru harus segera menengahi. Selain itu, guru harus mempersiapkan 

semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran secara matang, sebelum 

pelaksanaan pembelajaran. Terakhir, guru memberikan arahan dengan jelas 

sehingga pada saat berlangsung pembelajaran, tidak terjadi perselisihan. 

                                      Strategi Practice Rehearsal Pairs merupakan strategi yang di dalamnya 

terdapat aspek psikomotor yang melibatkan aktivitas fisik. Melalui strategi 

Practice Rehearsal Pairs siswa diharapkan dapat lebih memahami materi 

pembelajaran seni musik. 

2.1.11  Strategi Ekspositori 

      Rifa‟i dan Anni (2011: 234) mengartikan pengajaran ekspositori yakni 

pembelajaran sistematik yang direncanakan oleh guru mengenai informasi yang 

bermakna. Roy Killen (1998) dalam Sanjaya (2006: 177) menamakan strategi 

ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung. Artinya, dalam 

strategi ekspositori, materi pembelajaran disampaikan langsung tanpa 

memperhatikan tingkat keaktifan siswa. Menurut Sanjaya (2006: 177) strategi 

pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari strategi pembelajaran yang 

berorientasi kepada guru. Karena pada strategi ekspositori guru memiliki peran 

yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Kegiatan siswa pada strategi 

ekspositori sebatas mendengarkan penjelasan guru atau mencatat materi. 
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            Strategi ekspositori dipengaruhi oleh aliran belajar behavioristik yang 

menekankan bahwa perilaku manusia pada dasarnya keterkaitan antara stimulus 

dan respon. Strategi ekspositori juga dipengaruhi oleh pandangan  ilmu jiwa lama 

yang dikembangkan John Locke dengan konsepnya, Tabularasa yang kemudian 

konsep ini ditransfer ke dalam dunia pendidikan. Konsep tersebut menyatakan 

bahwa jiwa seseorang bagaikan kertas putih yang belum bertulis. Kertas putih ini 

kemudian akan mendapatkan coretan dari luar. Terserah kepada unsur luar yang 

akan menulis, mau ditulis apa pun kertas ini akan bersifat reseptif. Dengan kata 

lain, siswa dianggap sebagai gelas kosong,yang menerima begitu saja apa yang 

diberikan guru dalam pembelajaran. Akivitas siswa hanya sebatas mendengarkan, 

mencatat, serta menjawab pertanyaan jika disuruh guru (Sardiman 2011: 98). 

   Keberhasilan proses pembelajaran pada strategi ekspositori sangat 

tergantung oleh guru. Siswa hanya menerima begitu saja konsep atau 

keterampilan dari guru. Hal ini berdampak pada kreativitas siswa yang tidak 

berkembang. Selain itu, terkadang strategi ini membuat siswa merasa jenuh 

karena siswa tidak terlibat secara aktif. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan 

tersebut, bahwa strategi ekspositori merupakan strategi langsung, yang mana guru 

menyampaikan secara langsung materi kepada siswa. 

2.1.12 Metode Demonstrasi 

            Metode demonstrasi merupakan metode yang berpusat pada guru, yang 

mana guru memperagakan atau mencontohkan peristiwa atau keterampilan 

tertentu. Metode demonstrasi adalah peragaan tentang cara melakukan atau 

mengerjakan sesuatu. Metode demonstrasi merupakan metode yang paling 
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sederhana dibandingkan dengan metode mengajar lainnya. Metode demonstrasi 

adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu 

pengertian atau prosedur tertentu pada siswa. Kelemahan dari metode ini yaitu 

siswa tidak dapat melihat secara keseluruhan benda atau peristiwa yang sedang 

didemonstrasikan dan apabila siswa tidak terlibat secara aktif, maka metode 

demonstrasi menjadi tidak efektif (Hardini dan Puspitasari 2012: 28-9). 

                 Berikut adalah langkah-langkah metode demonstrasi menurut (Aqib 2013: 

29), yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu guru menyampaikan 

materi, selanjutnya menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan, kemudian 

mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Sementara guru 

mendemosntrasikan, siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisa. 

Terakhir, guru membuat kesimpulan bersama siswa.  

2.1.13 Materi Bermain Alat Musik Melodis  

            Materi SBK bermain alat musik melodis, disarikan dari tiga buku, yaitu 

Pendidikan Seni di SD  (Pamadhi, dkk 2011: 5.4), Seni Budaya dan Keterampilan 

untuk SD/MI Kelas IV (Subekti, Rantinah dan Supriyaningtyas  2010: 86-93) dan 

Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD/MI Kelas IV (Narimo dan Katminingsih 

2010: 111). 

          Alat musik melodis menurut Subekti, Rantinah dan Supriyaningtyas 

(2010: 86) adalah alat musik yang mempunyai nada. Alat musik ini berfungsi 

untuk menghasilkan rangkaian nada yang merupakan sebuah melodi lagu. 

Berdasarkan cara memainkannya, alat musik melodis terdiri atas alat musik 

melodis tiup, petik, pukul, dan gesek. Contoh alat musik melodis antara lain 
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Gambar 2.2 Pianika 

Gambar 2.1 Recorder 

 

recorder, pianika, harmonika, belira, saksofon, piano dan lain-lain. Berikut 

penjelasan selengkapnya contoh-contoh alat musik melodis.  

2.1.13.1 Recorder 

.                                                 

            

            Berdasarkan cara memainkannya, recorder termasuk alat musik tiup. Ada 

empat jenis alat musik recorder, yaitu: (1) recorder sopranino, yaitu recorder 

dengan ukuran yang paling kecil; (2) recorder sopran, yaitu recorder dengan 

ukuran sedang; (3) recorder alto, recorder dengan ukuran agak besar; (4) recorder 

tenor, yang merupakan recorder berukuran paling besar. Recorder yang paling 

sering digunakan di sekolah yaitu recorder sopran. Pada permainan recorder, 

tanda    berarti lubang recorder dibuka, sedangkan tanda      artinya lubang 

recorder ditutup. 

          2.1.13.2 Pianika 

            

 

            Pianika juga termasuk kelompok alat musik tiup. Pianika merupakan alat 

musik yang berbilah seperti piano (keyboard), terdiri dari tuts putih yang 

berfungsi memainkan nada-nada pokok (asli), dan tuts hitam yang berfungsi 

memainkan nada-nada kromatis. Alat musik ini dimainkan dengan cara 

meniupkan udara langsung melalui lubang peniup. Kemudian tuts ditekan seperti 

memainkan alat musik piano. Pianika digunakan untuk memainkan melodi pokok 

lagu dan memainkan akor pengiring. 
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Gambar 2.4 Belira 

Gambar 2.5 Saksofon 

Gambar 2.3 Harmonika 

2.1.13.3 Harmonika 

          

           Harmonika tergolong alat musik tiup yang dimainkan dengan cara ditiup 

dan disedot sambil digeser ke arah kanan dan kiri. Harmonika dapat digunakan 

untuk musik sederhana maupun musik yang kompleks. Untuk memainkannya, 

kita meniup dan menghirup pada lubang-lubang harmonika. 

2.1.13.4  Belira 

 

  

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

Bilah-bilah pada belira tersebut memiliki nada-nada yang berbeda tingginya. Alat 

musik belira dimainkan dengan cara memukulkan alat pemukul yang terbuat dari 

logam maupun plastik pada bilah-bilah belira.  

2.1.13.5 Saksofon 

                 

 

             

            Saksofon merupakan alat musik tiup yang terbuat dari logam. Bentuknya 

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

pada lubang tiupnya sambil menekan tombol yang ada pada alat musik tersebut. 

(Subekti, Rantinah dan Supriyantiningtyas 2010: 86-7). 
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2.1.13.6. Piano  

            Piano termasuk alat musik keyboard akan tetapi cara memainkannya 

dengan ditekan, meskipun sebenarnya suara yang dihasilkan piano berasal dari 

alat pemukul yang  berada di dalam badan piano. Alat tersebut dinamakan 

hummer yang terletak di dalam badan piano (rongga resonansi), yang akan 

memukul papan-papan nada (toots) dimainkan (Pamadhi, dkk 2011: 5.47). 

 Pianika dimainkan dengan menggunakan teknik penjarian: 

Keterangan: 

1 : ibu jari 

2: jari telunjuk 

3: jari tengah 

4: jari manis 

5: jari kelingking 

          Untuk memainkan nada 1 (do rendah) sampai і (do tinggi) dengan pianika, teknik 

penjarian yang digunakan adalah 1,2,3,1,2,3,4,5. 

                  Teknik adalah cara mengerjakan sesuatu. Teknik permainan pada pianika 

artinya cara seseorang untuk memainkan alat musik pianika dengan benar. Ada 

beberapa teknik permainan pada pianika, antara lain teknik pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamik. (1) teknik pernafasan dalam permainan pianika yang benar 

adalah menarik nafas secara teratur, dengan cara menghitung secara pelan dan 

berkala. Misalkan, 4 hitungan tarik nafas dan disimpan di perut (bukan di dada) 

dan 4 hitungan dihembus habis dengan jumlah konstan (bukan disembur, kuat di 

awal, melemah di akhir), (2) ketepatan tempo. Tempo adalah kecepatan suat lagu, 

3 4 

1 

2 
5 
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dan perubahan-perubahan kecepatan lagu itu. Tempo lagu dapat dibagi dalam tiga 

kelompok, yaitu: lambat, sedang dan cepat, (3) dinamik. Dinamik merupakan 

tingkat kekerasan atau kelembutan pada musik. Dinamik merupakan salah satu 

unsur musik yang menunjukkan keras lembutnya lagu yang dinyanyikan. 

Dinamika dalam musik dapat dikelompokkan menjadi beberapa, di antaranya 

yaitu: Forte (f) = keras, Mezzo forte (mf) = agak keras, Fortissimo (ff) = sangat 

keras, Fortissimo possibe (fff) = sekeras-kerasnya, Piano  = lembut, Mezzo piano 

(mp) = agak lembut, Pianissimo (pp) = sangat lembut. Pianissimo possible (ppp) = 

selembut-lembutnya.  

        Ada tiga tanda perubahan dinamik, antara lain: 

Cressendo                  = makin lama makin keras,  Descressendo                = makin 

lama makin lembut, dan Fermata                   = memperpanjang ketukan tanpa   

batas (diperpanjang) (Narimo dan Katminingsih 2010: 111). 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

                   Ada beberapa hasil penelitian yang relevan mengenai penerapan Strategi 

Practice Rehearsal Pairs yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Hasil-hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi Practice Rehearsal Pairs merupakan 

strategi yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

tersebut di antaranya yaitu:  

           Penelitian yang dilakukan oleh Kodir, Sudarmono Abdul (2013) dari 

Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe  Practice-Rehearsal Pairs (PRP) terhadap  Hasil  Belajar  Siswa  pada Standar 
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Kompetensi  Menafsirkan Gambar Teknik  Listrik  di SMK Negeri 2 Pamekasan”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar pada materi kebebasan 

berorganisasi pada kelas eksperimen 80, sedangkan pada kelas kontrol hanya 

75,76. Melalui perhitungan uji thitung, didapat thitung>ttabel, (2,198>1,665). Dari hasil 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi Practice Rehearsal Pairs 

berpengaruh positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

             Penelitian yang lainnya, yaitu oleh Maziyah (2014) dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Berbicara Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui Strategi Pembelajaran Aktif 

Tipe Practice Rehearsal Pairs Siswa Kelas III MI Ma‟arif Pademonegoro 

Sukodono Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berbicara 

Bahasa Indonesia materi bertelepon, dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif tipe Practice Rehearsal Pairs, data yang diperoleh dari tes kemampuan 

berbicara siswa pada aspek yang dinilai meliputi: keberanian, kosakata, susunan 

kata, kelancaran, dan intonasi pada siklus I diperoleh nilai rata-rata tes siswa 

adalah 72,6 dan ketuntasan belajar mencapai 60% dengan jumlah siswa yang 

tuntas belajar 12 siswa. Pada siklus II, diperoleh nilai rata-rata tes siswa adalah 

80,2 dan ketuntasan belajar mencapai 80% dengan jumlah siswa yang tuntas 

belajar 16 siswa. Hasil tersebut menunjukkan secara klasikal sudah mengalami 

ketuntasan karena sudah mencapai di atas KKM 75.  

            Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Roza, 

Delsi dan Haryono (2013) dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman 
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konsep matematis siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe 

Practice Rehearsal Pairs lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa 

yang menggunakan pembelajaran konvensional siswa kelas VIII MTsTI Batang 

Kabung Padang. Teknik analisis data adalah menggunakan uji t satu kepala 

dengan bantuan MINITAB. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa 

dihasilkan nilai P adalah 0,044 yang berarti kurang dari α = 0,05, sehingga 

hipotesis penelitian diterima. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep 

matematika siswa dengan menggunakan praktik jenis pasang latihan strategi aktif 

lebih baik daripada matematika pemahaman konsep siswa dari pembelajaran 

konvensional dengan tingkat 95% kepercayaan . 

            Penelitian berikutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sujiyanto, 

Susiani dan Budi (2013) dari Universitas Negeri Sebelas Maret dengan judul: 

“Penerapan Strategi Practice Rehearsal Pairs dalam Peningkatan Pembelajaran 

Kelas V SDN Kalijaran 01 Maos Cilacap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

langkah penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs dapat meningkatkan 

pembelajaran IPA. Penilaian proses meningkat dari 42,36% pada siklus I menjadi 

85,42% pada siklus III, sedangkan hasil belajar meningkat sebesar 72,91% dari 

hasil pratindakan 16,67%.  

             Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, Siska (2013) dari Universitas 

Negeri Medan yang berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Practice 

Rehearsal Pairs terhadap Kemampuan Membaca Cepat Siswa Kelas XI SMA 

Swasta Prayatna Medan Tahun Ajaran 2012/2013”. Dari perhitungan uji hipotesis, 

diperoleh thitung = 3,02, selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf 
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signifikan 5% dengan df = (N1 +N2) - 2 = 58. Pada tabel t dengan df = 58 

diperoleh ttabel pada taraf signifikan 5% = 2,03. Kriteria pengujian adalah H0 

ditolak jika t0 > tt dan H0 diterima jika t0 < tt. Dari hasil pengujian, terbukti bahwa 

t0 (3,02) > tt (2,03) = 0,05. Ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

membuktikan bahwa Ha (hipotesis alternatif), yakni kemampuan membaca cepat 

siswa yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran Practice Rehearsal 

Pairs lebih baik daripada kemampuan membaca cepat siswa yang diajar dengan 

menggunakan strategi ekspositori diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs 

terhadap kemampuan membaca cepat siswa kelas XI SMA Swasta Prayatna 

Medan Tahun Pembelajaran 2012/2013. 

             Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlish (2009) dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul: “Efektivitas Strategi Pembelajaran 

Practice Rehearsal Pairs terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Al Qur‟an 

Hadist di MI Al Bukhori Rungkut Surabaya”. Penelitian ini melibatkan satu 

variabel independent atau predictor (X) strategi pembelajaran Practice Rehearsal 

Pairs dan variabel dependent atau kriterium (Y) prestasi belajar, teknik analisa 

data yang digunakan adalah analisis uji t dengan rumus t-test. Hasil analisa data 

melalui perhitungan rumus t-test dan dikonsultasikan kedalam t-tabel terungkap 

bahwa to lebih besar, baik pada taraf signifikansi 5 % maupun pada taraf 

signifikansi 1 % dengan nilai 2.639 2.75 1.990. Itu artinya terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al Qur‟an Hadits 

antara yang menerapkan strategi pembelajaran rehearsal dengan yang tidak 
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menerapkan strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs efektif 

diterapkan pada mata pelajaran Al Qur‟an Hadits khususnya, dan mata pelajaran 

lain umumnya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

            Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2010). Skripsi Universitas 

Islam Negeri Surabaya yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Strategi 

Pembelajaran Practice Rehearsal Pairs (Praktik Berpasangan) terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Putra-Putri 

Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan”. Metode yang digunakan adalah 

metode penelitian kuantitatif. Dari hasil tes, setelah penerapan strategi Practice 

Rehearsal Pairs dilaksanakan rata-rata untuk kelas putra yang menerapkan 

strategi praktik berpasangan adalah 82,50 dan untuk kelas putri rata-rata 70,33. 

Dari hasil analisis di atas bahwa ada perbedaan antara hasil belajar siswa putra 

dan putri. Untuk pengunaan metode ceramah, analisis menujukkan bahwa hasil 

belajar untuk kelas putra rata-rata 75,83 dan untuk putri 67,33 itu berarti ada 

perbedaan antara hasil belajar siswa putra dan putri. Dari hasil analisis, diketahui 

antara pengunaan strategi Practice Rehearsal Pairs dan metode ceramah 

diterapkan di kelas putra dan putri ternyata hasilnya lebih bagus di kelas yang 

menggunakan strategi Practice Rehearsal Pairs (praktik berpasangan). 

            Penelitian yang dilakukan oleh Adibah, Ratu Rozanatul (2012), skripsi 

Universitas Islam Negeri Jakarta, dengan judul: “Pengaruh Startegi Pembelajaran 

Practice Rehearsal Pairs terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Practice 
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Rehearsal Pairs terhadap hasil belajar matematika siswa. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan rancangan two group 

randomized subject posttest only. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah 

uji perbedaan dua rata-rata populasi dengan menggunakan uji-t. Hasil dari uji 

hipotesis ini ternyata thitung>ttabel (2,86>1,9967) artinya Ha diterima, sehingga 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar matematika siswa yang 

menggunakan strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs dengan 

menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Dengan demikian strategi 

pembelajaran Practice Rehearsal Pairs berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa.                

             Penelitian yang dilakukan oleh Menik Lestari (2013), skripsi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto yang berjudul “The Effectiveness of Practice 

Rehearsal Pairs for Teaching Speaking (An Experimenal Study at the Second 

Grade of SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto in Academic Year 2011/2012)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Praktik Latihan 

Pasangan (Practice Rehearsal Pairs) untuk mengajar berbicara di kelas II SMA 

Muhammadiyah 1 Purwokerto di tahun akademik 2011/2012. Penelitian ini 

menggunakan eksperimen kuasi. Sampel penelitian yaitu, kelas XI IS 2 kelas 

sebagai eksperimen dan XI IS 4 sebagai kelas kontrol. Setelah menganalisis data, 

disimpulkan bahwa Praktik Latihan Pasangan (Practice Rehearsal Pairs) efektif 

untuk mengajar berbicara. Hal itu didukung oleh ttest> ttabel, di mana ttest = 7.61 ttabel 

(2,0167). Jadi, Praktik Latihan Pasangan (Practice Rehearsal Pairs) efektif untuk 

mengajar berbicara. 
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             Penelitian yang dilakukan oleh Lee, Hyun (2012) dari Inha University 

berjudul: “Incorporating Active Learning and Student Inquiry into an 

Introductory Merchandising Class”. Penelitian ini untuk membuktikan bahwa 

pembelajaran aktif meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. Hal itu 

dibuktikan dengan hasil belajar dan aktivitas siswa sangat positif. 

             Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, strategi Practice Rehearsal 

Pairs merupakan strategi pembelajaran yang efektif dan berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Akan tetapi, penelitian mengenai strategi Practice 

Rehearsal Pairs yang diterapkan pada mata pelajaran SBK, bidang seni musik 

belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini termasuk penelitian 

baru yang membahas tentang keefektifan strategi Practice Rehearsal Pairs 

terhadap mata pelajaran SBK. Oleh karena itu, peneliti semakin tertarik untuk 

melaksanakan penelitian untuk menguji keefektifan strategi Practice Rehearsal 

Pairs terhadap hasil belajar materi bermain musik melodis di SD Negeri Tembok 

Luwung 01. Proses penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas IV A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah 

kelas yang diberi perlakuan dengan strategi Practice Rehearsal Pairs, sedangkan 

kelas kontrol adalah kelas  yang diberi perlakuan dengan strategi ekspositori 

disertai dengan metode demonstrasi. Hasil penelitian diperoleh dengan 

membandingkan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

            Tujuan pembelajaran seni musik yakni yang berada dalam lingkup 

kelompok mata pelajaran estetika dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 23 Tahun 2006 adalah membentuk karakter siswa menjadi 

manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menyatakan 

bahwa: 

proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.    

         

            Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembelajaran SBK bidang seni 

musik lebih menekankan pada aktivitas fisik (psikomotor) dan latihan yang 

berulang. Hal itu dimaksudkan agar keterampilan dalam hal bermusik lebih 

dipahami oleh siswa. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam pembelajaran 

seni musik hendaknya lebih melibatkan siswa, interaktif dan menyenangkan bagi 

siswa, agar dalam proses pembelajaran siswa tidak merasa jenuh. Selain itu, 

sesuai dengan prinsip pembelajaran yang dikemukakan Gagne dalam Rifa‟i dan 

Anni (2011: 95) yaitu prinsip pengulangan yang dapat meningkatkan hasil belajar. 

Untuk itu, dalam pembelajaran SBK bidang seni musik diperlukan strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, kerja sama antarsiwa dan 

latihan yang berulang. Hal itu dimaksudkan agar siswa lebih mudah memahami 

materi dan tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. 
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            Namun pada kenyataan di SD Negeri Tembok Luwung 01, guru cenderung 

menerapkan strategi yang berpusat pada guru, yaitu strategi ekspositori disertai  

metode demonstrasi dalam pembelajaran seni musik. Pembelajaran di kelas hanya 

terpusat pada guru, siswa kurang terlibat secara aktif, dan kurang melakukan 

repetisi (pengulangan). Hal tersebut berakibat pada hasil belajar siswa yang 

kurang optimal, terbukti dengan nilai rata-rata kelas hanya mencapai 74. 

             Strategi Practice Rehearsal Pairs akan memberi kesempatan pada siswa 

untuk belajar dengan teman belajar, aktif membangun keterampilan bermusik dan 

latihan berulang, agar informasi mengenai keterampilan bermusik dapat melekat 

di memori jangka panjangnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan strategi Practice Rehearsal Pairs yang di 

dalamnya terdapat strategi ekspositori dan metode demonstrasi. Peneliti akan 

menguji keefektifan strategi Practice Rehearsal Pairs terhadap hasil belajar 

materi bermain alat musik melodis. Diharapkan dengan menggunakan strategi 

Practice Rehearsal Pairs hasil belajar siswa lebih baik daripada hasil belajar 

siswa di kelas yang menggunakan strategi ekspositori disertai metode 

demonstrasi. 

            Pada penelitian ini, kelas IV A dijadikan sebagai kelas eksperimen, yaitu 

kelas yang diberi perlakuan dengan menerapkan strategi Practice Rehearsal 

Pairs. Sedangkan kelas IV B dijadikan sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang 

menerapkan strategi ekspositori disertai dengan metode demonstrasi. Kerangka 

berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.   
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Gambar 2.6  Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis  

           Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho1: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar materi bermain alat musik 

melodis pada siswa kelas IV SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten 

Tegal di kelas yang menerapkan Practice Rehearsal Pairs dengan kelas 

yang menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

Strategi ekspositori & 

metode demonstrasi 

 

Strategi Practice 

Rehearsal Pairs   

Teacher Centered 
Student Centered 

Hasil Belajar materi 

bermain alat musik 

melodis dengan 

menerapkan strategi 

Practice Rehearsal Pairs. 

 

 

Hasil Belajar materi 

bermain alat musik 

melodis dengan 

menerapkan strategi 

ekspositori disertai 

metode demonstrasi. 

 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

dibandingkan 

 

Proses 

pembelajaran 

 

1. Terdapat perbedaan atau tidak antara hasil belajar materi bermain alat musik melodis 

dengan pembelajaran strategi Practice Rehearsal Pairs dibandingkan pembelajaran 

dengan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

2. Hasil belajar materi bermain alat musik melodis dengan pembelajaran strategi Practice 

Rehearsal Pairs lebih baik atau tidak lebih baik jika dibandingakan hasil belajar materi 

bermain alat musik melodis dengan pembelajaran strategi ekspositori disertai metode 

demonstrasi. 

 

 

Mata Pelajaran SBK Materi Bermain 

Alat Musik Melodis 
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       Ha1: Terdapat perbedaan hasil belajar materi bermain alat musik  melodis 

pada siswa kelas IV SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal 

di kelas yang menerapkan Practice Rehearsal Pairs dengan kelas yang 

menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

       Ho2: Hasil belajar materi bermain alat musik melodis pada siswa kelas IV SD 

Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal di kelas yang menerapkan 

Practice Rehearsal Pairs tidak lebih baik dari kelas yang menerapkan 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

     Ha2: Hasil belajar materi bermain alat musik melodis pada siswa kelas IV SD  

Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal di kelas yang menerapkan 

Practice Rehearsal Pairs lebih baik dari kelas yang menerapkan 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

                                           

Bab 3 ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian. Metode yang digunakan antara lain, desain penelitian, populasi 

dan sampel, variabel penellitian, teknik penelitian data dan instrumen penelitian. 

Berikut penjelasannya mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas: 

 

3.1 Desain Penelitian 

         Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental. Pemilihan 

desain ini disebabkan peneliti tidak mengontrol secara ketat masuknya pengaruh 

variabel-variabel luar. Selanjutnya, di  dalam desain penelitian quasi experimental 

dibagi menjadi dua bentuk, salah satunya yaitu bentuk nonequivalent control 

group design yang dipilih sebagai desain dalam penelitian ini. Sugiyono (2012: 

118) mengungkapkan bahwa “desain nonequivalent control group design hampir 

sama dengan pretest-posttest control group design pada true experimental design, 

hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak 

dipilih secara random”. Gambaran dari nonequivalent control group design yakni 

seperti di bawah ini menurut Sugiyono (2012: 118): 

 

 

                          Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

          O1          X          O2 

           O3                      O4 
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Keterangan: 

O1                    =  kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O3                          =  kelas kontrol sebelum diberi perlakuan 

X   = perlakuan   

 O2   = hasil penilaian kelas eksperimen setelah diberi perlakuan  

O4  = hasil penilaian kelas kontrol setelah tidak diberi perlakuan 

Sebelum dilakukan penelitian, kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mendapat perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan tes awal (pretest). Tes awal 

digunakan untuk mengetahui mengetahui kemampuan awal siswa di kedua kelas. 

Setelah dilaksanakan tes awal (pretest), peneliti melakukan pembelajaran di 

kedua kelas dengan strategi yang berbeda. Di kelas eksperimen menggunakan 

strategi Practice Rehearsal Pairs, sedangkan di kelas kontrol dilaksanakan 

pembelajaran dengan strategi ekspositori disertai dengan metode demonstrasi. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas 

ekperimen dan kontrol, dilaksanakan tes akhir (posttest) pada akhir pertemuan 

kedua. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif eksperimen quasi experimental 

design yang menerapkan bentuk nonequivalent control group design. Data 

penelitiannya berupa data kuantitatif guna menerangkan hasil belajar siswa 

setelah mendapat perlakuan dengan strategi Practice Rehearsal Pairs yang akan 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang menerapkan strategi ekspositori disertai 

metode demonstrasi pada pembelajaran SBK materi bermain alat musik melodis. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

         Untuk melaksanakan penelitian diperlukan sampel dari populasi. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini diambil dari sampel. Berikut akan dijelaskan 

mengenai populasi dan sampel: 

3.2.1 Populasi  

          Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 119). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV A dan IV B SD Negeri Tembok 

Luwung 01 Kabupaten Tegal yang berjumlah 70 siswa. Alasan penentuan 

populasi ini karena kedua kelas tersebut satu sekolah dan merupakan kelas paralel 

yang disebar secara acak pada tiap kelas, sehingga kedua kelas tersebut memiliki 

kesetaraan dari segi kemampuan akademik, guru yang mengajar di kedua kelas 

tersebut memiliki jenjang pendidkan yang sama serta lama guru mengajar relatif 

sama, sehingga dapat dikatakan kedua kelas tersebut tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan.  

3.2.2 Sampel 

                Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 120). Dalam penelitian ini, sampel diambil 

dengan menggunakan teknik simple random sampling. Menurut Sugiyono (2012: 

122) simple random sampling (sampel acak) adalah teknik pengambilan anggota 

sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 



49 
 

 

Sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol 

yang dipilih secara acak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tabel krecjie. Dari perhitungan jumlah sampel didapatkan hasil 58 

siswa kelas IV yang akan digunakan sebagai sampel. Penentuan anggota sampel 

menggunakan teknik simple random sampling. Alasan peneliti memilih teknik 

pengambilan sampel acak karena jumlah siswa keseluruhan mencapai 70 siswa. 

Jika populasi dijadikan sampel semua jumlah siswa terlalu banyak. Kedua kelas 

Berikut ditampilkan tabel krecjie dikutip dari Sugiyono (2012: 131).  

Tabel 3.1 Tabel Krecjie 

Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu dengan Taraf 

Kesalahan 5% 

No. N S No. N S No. N S 

1. 10 10 19. 110 84 37. 290 158 

2. 15 15 20. 120 89 38. 300 161 

3. 20 19 21. 130 95 39. 320 167 

4. 25 24 22. 140 100 40. 340 172 

5. 30 28 23. 150 105 41. 360 177 

6. 35 33 24. 160 110 42. 380 182 

7. 40 38 25. 170 114 43. 400 186 

8. 45 42 26. 180 119 44. 420 191 

9. 50 47 27. 190 123 45. 440 195 

10. 55 51 28. 200 127 46. 460 198 

11. 65 55 29. 210 131 47. 480 202 

12. 70 58 30. 220 135 48. 500 205 

13. 75 67 31. 230 139 49. 550 213 

14. 80 71 32. 240 142 50. 600 221 

15. 85 68 33. 250 146 51. 650 227 

16. 90 72 34. 260 149 52. 700 233 

17. 95 75 35. 270 152 53. 750 238 

18. 100 78 36. 280 155 54. 800 243 

Keterangan: 

N = Jumlah Populasi 

S = Sampel 
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            Cara menentukan pengambilan sampel berdasarkan tabel tersebut, yaitu 

jika populasi penelitian kurang dari 20, maka jumlah seluruh populasi tersebut 

dijadikan sampel. Lalu, jika jumlah populasi 20, sampel yang diambil sebanyak 

19. Semakin banyak populasi, semakin banyak sampel yang digunakan. Jumlah 

populasi antara 10-100 digunakan selisih lima. Rentang jumlah populasi antara 

110-300, digunakan selisih sepuluh tiap jenjang, misalnya dari 110, lalu 120, 130, 

dan seterusnya. Kemudian, rentang jumlah populasi antara 320-500, digunakan 

selisih dua puluh tiap jenjang. Misalnya, dari populasi 320, 340 dan seterusnya. 

Sedangkan, rentang populasi antara 550-800, digunakan selisih 50. Jadi, misalnya 

terdapat jumlah populasi yang tidak ada pada tabel krecjie, maka jumlah sampel 

dapat ditentukan dengan rumus lain. 

            Berdasarkan jumlah siswa kedua kelas, maka sampel untuk tiap-tiap kelas 

dapat dihitung dengan rumus: 

Sampel tiap kelas = 
jumlah  siswa  per  kelas

jumlah  siswa  kedua  kelas
 x jumlah sampel dari tabel krecji 

(Sugiyono 2012: 132). 

Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan sampel untuk kelas IV A sebagai 

kelas eksperimen sebanyak 29 siswa dan sampel kelas IV B sebagai kelas kontrol 

sebanyak 29 siswa. Sementara itu, siswa yang lainnya tetap mengikuti proses 

pembelajaran, hanya saja untuk kepentingan pengambilan data hasil penelitian 

berupa data hasil belajar siswa, peneliti menggunakan sampel sebanyak 29 siswa 

dari masing-masing kelas berdasarkan hasil penghitungan rumus yang telah 

ditentukan.  
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3.3 Variabel Penelitian 

            Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012: 

64). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.3.1 Variabel Terikat 

            Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa siswa kelas IV SD 

Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal materi bermain alat musik melodis. 

3.3.2 Variabel Bebas 

            Variabel bebas merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu strategi Practice Rehearsal Pairs 

yang digunakan dalam mengajarkan materi pokok bermain alat musik melodis. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

            Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik 

penngumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu tes dan dokumentasi. Kedua teknik tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. 

3.4.1 Tes 

            Tes digunakan dengan tujuan untuk mengukur daya serap siswa pada 

materi pembelajaran. Menurut Arikunto (2012: 67) tes adalah alat atau prosedur 

yang digunakan untuk mengukur sesuatu, dengan cara dan aturan-aturan yang 
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sudah ditentukan. Tes dalam penelitian ini terdiri atas tes objektif pilihan ganda 

dan tes performansi (psikomotor). Prosedur tes dalam penelitian ini yaitu pretest 

(tes awal) dan posttest (tes akhir). Hasil pretest digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum penelitian, 

sedangkan hasil posttest digunakan untuk membandingkan hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada materi bermain alat musik melodis.  

3.4.2 Dokumentasi 

            Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang penting untuk 

mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai bukti bahwa penelitian 

benar-benar dilaksanakan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

berlalu, berbentuk tulisan, foto maupun video (Sugiyono 2012: 326). Dalam 

penelitian ini, sebagai bukti penelitian peneliti menggunakan foto, video, daftar 

nama siswa kelas uji coba, daftar nama siswa kelas eksperimen, daftar nama kelas 

kontrol, daftar nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol serta daftar nilai 

posttest baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

            Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan adanya instrumen 

penelitian untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

dalam sebuah penelitian (Sugiyono 2012: 148). Instrumen penelitian yang 
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digunakan dalam penelitian ini antara lain silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), kisi-kisi soal, soal-soal tes, dan pedoman penilaian. 

3.5.1 Silabus 

            Silabus digunakan sebagai acuan bagi guru untuk merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Silabus yang digunakan oleh SD Negeri 

Tembok Luwung 01 merupakan silabus yang berasal dari pemerintah pusat. Lalu, 

peneliti mengembangkan silabus tersebut guna menunjang penelitian. Ada empat 

silabus pengembangan, sesuai dengan jumlah pertemuan yang diadakan. Dua 

pertemuan di kelas eksperimen dan dua pertemuan di kelas kontrol. Silabus 

sekolah dapat pada lampiran 22. Silabus pengembangan untuk kelas eksperimen 

pertemuan pertama dapat dibaca pada lampiran 23 dan pada pertemuan kedua 

pada lampiran 26. Sedangkan, silabus pengembangan untuk kelas kontrol pada 

pertemuan pertama dapat dibaca pada lampiran 29 dan untuk pertemuan kedua 

dapat dibaca pada lampiran 32. 

3.5.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

            Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan pedoman yang 

dibutuhkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, yang disusun sebelum 

pelaksanaan pembelajaran dan beracuan pada silabus. Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran menunjuk pada aktivitas merancang dan 

mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan (Abimanyu 2008: 9-15). Pada penelitian ini, RPP dibuat dengan 

mengacu pada silabus kelas IV semseter 2, materi bermain alat musik melodis 

yang kemudian oleh peneliti dikembangkan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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(RPP) pada penelitian ini dibuat dua macam, yaitu RPP untuk kelas eksperimen 

dengan menggunakan strategi Practice Rehearsal Pairs dan RPP untuk kelas 

kontrol dengan menggunakan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

RPP untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dibaca  pada lampiran 24, 

27, 30 dan 33. 

3.5.3 Kisi-kisi Soal 

            Kisi-kisi merupakan sebuah perencanaan sebelum menuliskan butir-butir 

soal (Purwanto 2009: 90). Kisi-kisi soal dalam penelitian ini mengacu pada mata 

pelajaran SBK kelas IV semseter 2 materi bermain alat musik melodis. Kisi-kisi 

soal objektif (pilihan ganda) dapat dibaca pada lampiran 4. Sedangkan kisi-kisi tes 

performansi dapat dibaca selengkapnya pada lampiran 5. 

3.5.4 Pedoman Penilaian  

            Pedoman penilaian yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu 

pedoman penilaian untuk tes objektif dan tes performansi dapat dibaca 

selangkapnya pada lampiran 6.  

            Penilaian tes performansi menggunakan rubrik performansi. Rubrik adalah 

indikator-indikator dari suatu kriteria dengan tingkatan yang berbeda-beda untuk 

menilai kinerja (Poerwanti, dkk 2008: 3.38). Rubrik performansi digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa bermain alat musik pianika. Rubrik performansi 

dalam penelitian ini berisi penilaian praktik yang meliputi cara memegang 

pianika, teknik penjarian, ketepatan intonasi (nada), teknik pernapasan, ketepatan 

tempo dan dinamik. Rubrik performansi dapat dibaca pada lampiran 6. Rubrik 
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performansi ini menggunakan skala 1 sampai 4. Nilai performansi dirumuskan 

dengan cara:  

Nilai Performansi = 
skor  yang  diperoleh

24
 X 100 

3.5.5 Soal Tes 

            Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal 

tes objektif. Soal tes disusun mengacu pada kisi-kisi soal yang dibuat peneliti 

sebelumnya yang berjumlah 30 soal dengan 4 alternatif jawaban. Pembuatan soal 

didasarkan pada silabus mata pelajaran SBK kelas IV semester 2 dan 

penegmbangan silabus, lalu dijabarkan melalui kisi-kisi soal. Jumlah soal yang 

ada dalam kisi-kisi sebanyak 30 item. Soal uji coba dapat dibaca pada lampiran 9. 

Sedangkan 15 soal terpilih untuk soal pretest dan posttest dapat dibaca pada 

lampiran 17. 

            Sebelum soal diujicobakan pada siswa, soal ditelaah terlebih dahulu oleh 

tim ahli untuk diuji validitas logisnya. Tim ahli yang dimaksud antara lain: dosen 

pembimbing, yaitu Eka Titi Andaryani, S,Pd.,M.Pd. dan guru kelas IV A SD 

Negeri Tembok Luwung 01, yaitu Mualfiah, S.Pd.SD. Uji validitas logis 

dilakukan dengan mengisi lembar analisis butir soal pada lampiran 7 dan 8. 

Setelah tim ahli memberi rekomendasi tentang kelayakan soal dari segi validitas 

logis, soal diujicobakan pada kelas IV SD Negeri Ujungrusi 03 Kabupaten Tegal. 

Hasil uji coba selanjutnya diolah dan dianlisis dengan menggunakan SPSS versi 

20. Tujuan dari analisis uji coba instrumen ini yaitu untuk mengukur validitas, 

reliabilitas, taraf/tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Tahap dalam uji 

instrumen yaitu sebagai berikut. 
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3.6 Uji Coba Instrumen 

            Uji coba instrumen dilakukan untuk mendapatkan instrumen yang baik, 

sebelum digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Instrumen soal-soal tes 

diujicobakan di kelas IV SD Ujungrusi 03 Kabupaten Tegal yang berjumlah 38 

siswa. Pemilihan kelas uji coba didasarkan pada syarat bahwa uji coba instrumen 

dilakukan di luar kelas yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Instrumen 

yangg diujicobakan berjumlah 30 soal dan memiliki 4 alternatif jawaban. 

Instrumen  soal uji coba dapat dibaca lebih lengkap pada lampiran 9. 

             Instrumen soal yang akan diujicobakan pada siswa terlebih dahulu diuji 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda soal. Hal itu dilakukan 

untuk mengetahui apakah soal tersebut layak untuk diujicobakan kepada siswa. 

Berikut ini merupakan beberapa uji prasyarat instrumen, yaitu: 

3.6.1 Validitas  

            Dalam kegiatan penilaian, sebuah instrumen harus memenuhi syarat 

kesahihan (validitas). Poerwanti, dkk (2008: 4.36) menjelaskan bahwa “validitas 

alat ukur menunjukkan kualitas kesahihan suatu instrumen atau alat pengumpul 

data dapat dikatakan valid atau sahih apabila alat ukur tersebut mampu mengukur 

apa yang seharusnya diukur atau diinginkan, sehingga alat ukur dikatakan sahih 

apabila dapat mengungkap secara cermat dan tepat data dari variabel yang 

diteliti”. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

validitas logis dan validitas empirik. 
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3.6.1.1 Validitas Logis 

             Validitas logis adalah validitas instrumen berdasarkan hasil penalaran 

yang dirancang baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada (Arikunto 2012: 80). 

Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai kesesuaian antara butir-

butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat. Proses pengujian validitas logis 

dilakukan oleh tim ahli, yaitu dosen pembimbing dan guru kelas IV A SD Negeri 

Tembok Luwung 01. Setelah pengujian validitas logis dari tim ahli selesai, 

selanjutnya instrumen diujicobakan pada siswa kelas IV SD Ujungrusi 03 yang 

berjumlah 38 siswa.  

3.6.1.2 Validitas Empirik 

            Instrumen yang sudah diuji coba selanjutnya akan diuji validitas empiris. 

Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empirik apabila sudah diuji dari 

pengalaman atau diuji coba (Arikunto 2012: 81). Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Corrected Total Item Correlation, dengan bantuan program 

SPSS versi 20. Untuk mencari validitas empirik menggunakan menu Analyze-

Scale-Reliability Analysis. Untuk menentukan suatu item layak digunakan, batas 

minimal korelasi yaitu 0,30 (Priyatno 2012: 184). Jadi, item yang memiliki nilai 

koefisien korelasi minimal 0,30 dianggap valid. Adapun rekap data hasil 

penghitungan validitas untuk soal objektif dan soal tes performansi dengan 

bantuan SPSS 20 dapat dibaca pada lampiran 10 dan 12. 

            Beradasarkan perhitungan data dengan bantuan aplikasi SPSS 20, 

diperoleh item soal yang valid sejumlah 25 butir soal untuk tes objektif, 

sedangkan yang tidak valid sejumlah 5 soal. Untuk tes performansi didapat 
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keenam soal seluruhnya valid. Hasil perhitungan validitas pada soal tes objektif 

juga dapat dibaca pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Item Soal 

Butir Soal Valid  Tidak Valid 

No  2,4,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 dan 30 

1,3,5,10 dan 

12 

 

           Jumlah soal yang dibutuhkan hanya 15 soal sesuai dengan indikator soal 

yang dibuat. Berdasarkan uji validitas butir soal, jumlah butir soal sudah 

memenuhi jumlah butir yang dibutuhkan. Lima belas soal tersebut disusun 

kembali untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Instrumen butir soal 

objektif selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 17. Sedangkan untuk tes 

performansi, keenam butir tesnya dinyatakan valid semua. 

3.6.2 Reliabilitas 

           Suatu soal tes dikatakan reliabel apabila soal tes tersebut dapat dipercaya 

dan konsisten (ajeg). Arikunto (2012: 100) menyatakan bahwa suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Uji reliabilitas item soal menggunakan teknik 

Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS versi 20. Item soal yang sudah valid diuji 

reliabilitasnya dengan memilih menu Analyze-Scale-Reliability Analysis. Untuk 

menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak, digunakan batas nilai Alpha 0,6 

(Priyatno 2012: 187). Berdasarkan perhitungan, diketahui soal tes objektif 

dinyatakan semua soal reliabel dan untuk soal tes performansi keenam soal juga 

reliabel. Hasil penghitungan reliabilitas soal tes objektif dan soal tes performansi 

dengan bantuan SPSS 20 dapat dibaca selengkapnya pada lampiran 11 dan 13. 
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3.6.3 Taraf Kesukaran 

            Hal yang penting dalam melakukan analisis taraf kesukaran soal penentuan 

kriteria soal yang termasuk mudah, sedang dan sukar. Tingkat kesukaran 

diketahui dengan cara membandingkan banyaknya peserta tes yang menjawab 

benar (B) pada setiap butir soal dibandingkan dengan banyaknya peserta tes (JS). 

           P = 
B 

JS
 

Keterangan : 

P   = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar tiap butir soal 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes  

(Arikunto 2012: 223). 

            Menurut ketentuan yang sering digunakan, indeks kesukaran 

diklasifikasikan sebagai berikut: soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal 

sukar, soal dengan P 0,31-0,70 adalah soal sedang, dan soal dengan P 0,71-1,00 

adalah soal mudah (Arikunto 2012: 225). Soal yang telah melalui uji validitas dan 

uji reliabilitas, kemudian diuji taraf kesukarannya. Soal diuji taraf kesukarannya 

bertujuan agar diketahui soal mana yang baik, sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan,  sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.  

            Kriteria yang digunakan yaitu semakin kesil indeks kesukaran yang 

diperoleh, semakin sukar soal tersebut, begitu juga dengan sebaliknya. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh data indeks tingkat kesukaran soal 

objektif pada lampiran 14. 
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3.6.4 Daya Pembeda Soal 

           Daya pembeda soal digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat 

kemampuan siswa. Menurut Arikunto (2012: 226) daya pembeda soal adalah 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan 

tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Rumus untuk menghitung daya 

beda adalah sebagai berikut: 

D =
BA

JA
−

BB

JB
= PA − PB  

 Keterangan : 

D      = daya beda soal 

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

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

JA    = banyaknya siswa pada kelompok atas. 

JB     = banyaknya siswa pada kelompok bawah. 

             Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria daya pembeda soal 

sebagai berikut: 

D = 0,00 – 0,20 berarti jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40 berarti cukup (satisfactory) 

D = 0,41 – 0,70 berarti baik (good) 

D = 0,71 – ke atas berarti baik sekali (excellent)  

(Arikunto 2012: 232). 

            Daya pembeda soal dihitung dengan cara mengelompokkan siswa pada 

kelas uji coba menjadi dua kelompok. Pembagian dua kelompok dimulai dengan 

mengurutkan jumlah nilai tertinggi sampai jumlah nilai terendah siswa. Setelah 
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diurutkan, kemudian urutan nilai dalam kelas uji coba dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. 

            Jumlah siswa yang mengikuti kegitan uji coba soal yaitu 38 siswa. Setelah 

mengurutkan siswa dan membagi kelas menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

atas dan kelompok bawah selanjutnya siswa yang menjawab benar pada kelompok 

atas dibagi dengan jumlah seluruh siswa kelompok atas dikurangi dengan jumlah 

siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah dibagi dengan jumlah seluruh 

siswa kelompok bawah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh data 

indeks daya pembeda soal tes objektif  ditampilkan pada lampiran 15.                         

              Berdasarkan nilai daya beda pada lampiran 15 tersebut, dengan mengacu 

pada kriteria indeks kesukaran soal, menunjukkan bahwa terdapat 16 soal masuk 

dalam kategori cukup, 9 termasuk kategori baik. Selanjutnya, dari uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan analisis daya beda pada hasil uji coba soal tes 

objektif, selanjutnya diperoleh 15 soal yang peneliti pilih dan dinyatakan 

memenuhi syarat dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Kelima belas 

soal yang dipilih tersebut, selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 16.  

 

3.7 Metode Analisis Data 

         Dalam penelitian data kuantitatif, analisis data diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono 2012: 

331). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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3.7.1 Deskripsi Data 

          Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statsitik (Sugiyono 2012: 11). Dalam penelitian ini, data kuantitatif 

berupa nilai hasil belajar materi bermain alat musik melodis pada kelas 

ekpserimen dan kelas kontrol. Nilai hasil belajar diperoleh dari nilai tes tertulis 

dan tes performansi yang digabungkan, lalu dibagi dua.  

         Deskripsi data dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap variabel-

variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Deskripsi data 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran besar hasil belajar materi bermain alat 

musik melodis yang diperoleh setelah perlakuan diberikan. 

3.7.2 Uji Prasyarat Analisis 

           Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji 

prasyarat analisis digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak, juga untuk megetahu homogenitas varians kelompok. Uji prasyarat 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan homogenitas. 

Adapun uji prasyarat analisis data dalam penelitian ini, diolah menggunakan 

SPSS 20. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

            Uji normalitas digunakan untuk mengetahui jenis statistik yang akan 

digunakan. Statistik yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari sampel. Jika 

persebarannya merata, maka data tersebut berdistribusi normal dan analisis 

pengujian menggunakan statistik parametris dengan uji independent sample t test. 
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Jika data berdistribusi tidak normal, maka pengujian analisisnya menggunakan 

rumus U Mann Whitney. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji 

Liliefors pada kolom Kolmogorovsmirnov dengan kriteria, jika signifikansi lebih 

besar dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Penghitungannya menggunakan 

program SPSS versi 20. 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

           Priyatno (2012: 83) menjelaskan bahwa sebelum dilakukan uji independent 

sample t test, harus dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji 

kesamaan dua varians digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut 

homogen atau tidak.  Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui rumus uji t 

mana yang akan digunakan. Jika varian sama, maka uji t menggunakan nilai 

„Equal Variance Assumed‟ dan jika varian berbeda menggunakan nilai „Equal 

Variance Not Assumed‟ Uji homogenitas dilakukan dengan Lavene’s test. Uji 

homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut berdistribusi normal. 

Nilai homogenitas ditunjukkan melalui penghitungan dengan taraf kesalahan 5%. 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen. Uji 

homogenitas dilakukan dengan program SPSS versi 20. 

3.7.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

            Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui kesetaraan 

kemampuan awal dari masing-masing kelas, yaitu kelas ekpserimen dan kelas 

kontrol. Uji kesamaan rata-rata dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata 

hasil  pretest materi bermain alat musik melodis antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Uji kesamaan rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji 
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independent sample t test. Jika hasil uji homogenitas varian dinyatakan sama, 

maka uji t menggunakan Equal Variances Assumed (diasumsikan varian sama) 

dan jika berbeda menggunakan Equal Variences Not Assumed (diasumsikan 

varian berbeda). Menurut Priyatno (2012: 83) data dikatakan memiliki kesamaan 

rata-rata atau tidak berbeda jika nilai signifikansinya >0,05. 

3.7.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

           Analisis akhir pada penelitian ini terdiri dari analisis perbedaan (pengujian 

hipotesis perbedaan) dan analisis keefektifan (pengujian hipotesis keefektifan). 

3.7.3.1 Analisis Perbedaan (Pengujian Hipotesis Perbedaan) 

           Analisis perbedaan digunakan untuk menguji perbedaan hasil belajar 

materi bermain alat musik melodis dari kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

masing-masing memperoleh perlakuan yang berbeda. Pengujian hipotesis dibantu 

dengan SPSS versi 20, dengan menggunakan menu Analyze – Compare Means – 

Independent Samples T Test.  Untuk mengetahui apakah Ha atau Ho diterima atau 

ditolak, yaitu dengan melihat nilai t dalam kolom T-Test for Equality of Means. 

Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika didapatkan nilai t hitung 

lebih besar daripada t tabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha diterima 

dan Ho ditolak. Pengambilan keputusan bisa juga dibaca dari nilai 

signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka Ho diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka Ho ditolak (Priyatno, 

2012: 83). Ketentuan di atas digunakan untuk menguji hipotesis dengan uji dua 

pihak (two tailed).     
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           Perhitungan analisis perbedaan menggunakan bantuan SPSS 20. Jika hasil 

analisis uji normalitas data menunjukkan data normal, maka menggunakan uji 

independent sample t test. Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal, 

maka cukup menggunakan uji nonparametris yaitu dengan uji U Mann Whitney. 

3.7.3.2 Analisis Keefektifan  

           Analisis keefektifan menggunakan uji pihak kanan. Uji pihak kanan harus 

mencari thitung terlebih dulu, kemudian dibandingkan dengan ttabel. Jika 

menggunakan SPSS, maka menggunakan pengujian one sample t test. Langkah-

langkahnya, yaitu Analyze-Compare Means- One Sample T Test. Dari pengujian 

menggunakan uji t ini akan diketahui perbedaan rata-rata nilai sampel di kelas 

eksperimen yang dibandingkan dengan rata-rata nilai sampel di kelas kontrol. 

Dengan pengambilan keputusan jika –ttabel≤thitung≤ttabel, maka Ho diterima, artinya 

hasil belajar materi bermain alat musik melodis siswa kelas eksperimen tidak 

lebih baik daripada kelas kontrol. Jika–ttabel>thitungdanthitung> ttabel atau thitung > ttabel, 

maka Ho ditolak, artinya hasil belajar materi bermain alat musik melodis kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol (Priyatno 2012: 74). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

            Pada bab 4 ini, akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di 

kelas IV SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal pada mata pelajaran 

SBK materi bermain alat musik melodis dan pembahasan mengenai hasil 

penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa kelas IV di kelas yang menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs 

dengan kelas yang menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

Berikut penjabaran hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini. 

 

4.1 Hasil Penelitian  

            Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Tembok Luwung 

01 pada mata pelajaran SBK materi bermain alat musik melodis meliputi data pra-

eksperimen (pretest) dan setelah eksperimen (posttest). Data pra-eksperimen 

(pretest) adalah data sebelum kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapat 

perlakuan. Sedangkan data posttest adalah data setelah kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mendapat perlakuan. Masing-masing kelas mendapat perlakuan yang 

berbeda. Hasil penelitian pra-eksperimen dan setelah eksperimen dijelaskan 

sebagai berikut. 
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4.1.1 Data Hasil Belajar 

            Data hasil belajar pada siswa kelas eksperimen dan kontrol mempunyai 

dua data hasil belajar yakni pra-eksperimen (pretest) dan setelah eksperimen 

(posttest).  

4.1.1.1 Pra-eksperimen 

Data pra-eksperimen berguna untuk menganalisis data sebelum 

dilaksanakan penelitian. Jenis data yang dikumpulkan sebelum melaksanakan 

penelitian berupa data pretest tertulis dan pretest performansi. Data pretest dalam 

penelitian ini berasal dari pretest objektif dan pretest performansi. Pretest objektif 

berupa pemberian 15 butir soal pilihan ganda, sedangkan pretest performansi 

berupa tes keterampilan memainkan  lagu Bagimu Negeri dengan pianika. Nilai 

hasil pretest diperoleh dengan menggabungkan nilai tes objektif dan tes 

performansi dengan rumus sebagai berikut. 

Nilai Tes objektif + Nilai Tes Performansi

2
  

            Nilai pretest yang diperoleh digunakan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa mengenai materi yang diajarkan dan untuk mengetahui kedua kelas 

memiliki kemampuan awal yang sama atau homogen. Data nilai pretest dari kelas 

eksperimen dan kontrol adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Data Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 N  Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 
Rata-Rata 

Varians 

(S
2
) 

Hasil Belajar (Pretest 

Eksperimen) 

29 
30 61 44,59 40,680 

Hasil Belajar (Pretest 

Kontrol) 

29 
29 55 43,31 57,365 

Valid N (listwise) 29     
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            Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, dapat diketahui bahwa skor tertinggi kelas 

eksperimen = 61, skor terendah = 30,  rata-rata = 44,59 dan varians = 40,680. Pada 

kelas kontrol, skor tertinggi = 55, skor terendah 29, rata-rata = 43,31 dan varians 

=57,365. Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk membandingkan kesamaan rata-

rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji kesamaan rata-rata data pretest ini 

menggunakan uji t dengan bantuan program SPSS versi 20. Uji t ini menggunakan 

teknik independent sample t test dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada uji 2 

pihak. Karena data berasal dari varian yang sama atau homogen, maka uji 

independent sample t test menggunakan Equal Variances Asumed (diasumsikan 

sama) (Priyatno 2012: 83). Output perhitungan uji kesamaan rata-rata 

menggunakan SPSS data pretest dapat dibaca pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Output Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig.(
2-

taile
d) 

Mean 
Differen-

ce 

Std. 
Error 

Differen-
ce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

NILAI 

Equal 
variances 
assumed 

1,756 ,190 ,694 56 ,491 1,276 1,839 -2,408 4,959 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
,694 54,424 ,491 1,276 1,839 -2,410 4,962 

 

             Berdasarkan output tabel Independent Sample Test tersebut, dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi (sig. 2.tailed) pada Equal Variances Assumed 

sebesar 0,491 dan nilai thitung sebesar 0,694. Tabel distribusi pada α = 5% : 2 = 
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2,5% dengan derajat kebebasan (df) n-2 atau 58-2= 56 (Priyatno 2012: 83). 

Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi 0,025) diperoleh ttabel sebesar 2,003. Kriteria 

yang digunakan yaitu terdapat perbedaan hasil pretest kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol jika nilai signifikansinya <0,05. Sebaliknya jika nilai signifikansinya 

>0,05 atau -ttabel≤thitung≤ttabel, maka hasil pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dinyatakan tidak berbeda (Priyatno 2012: 85). Angka signifikansi yang 

diperoleh pada data pretest pada penelitian ini yaitu sebesar 0,694 (0,694 >0,05) 

dan -ttabel≤thitung≤ttabel (-2,003≤0,694≤2,003). Berdasarkan data dan perhitungan 

statistik tersebut, diketahui bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang 

homogen, karena perbedaan rata-rata kedua kelas tidak signifikan. Perbandingan 

hasil pretest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dibaca pada grafik di 

berikut: 

 

Grafik 4.1 Perbandingan Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

4.1.1.2 Setelah Eksperimen 

Data dalam penelitian ini berupa data hasil belajar siswa kelas IV A (kelas 

eksperimen) dan IV B (kelas kontrol) SD Negeri Tembok Luwung 01, materi 

bermain alat musik melodis. Data hasil belajar diolah untuk pengujian hipotesis 
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mengenai hasil belajar siswa. Data diperoleh setelah kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah mendapat perlakuan. Kelas eksperimen mendapat perlakuan 

strategi Practice Rehearsal Pairs, sedangkan kelas kontrol mendapat perlakuan 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. Data hasil posttest disajikan 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3. Data Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 N 
Skor 

Terendah 

Skor 

Tertinggi 
Rata-Rata 

Varians 

(S
2
) 

Hasil Belajar (Eksperimen 

Posttest) 
29 76 94 82,90 30,882 

Hasil Belajar (Kontrol Posttest) 29 70 88 79,43 29,209 

Valid N (listwise) 29     

 

            Berdasarkan tabel di 4.3, dapat diketahui bahwa skor tertinggi kelas 

eksperimen = 94, skor terendah = 76, rata-rata = 82,90, dan varians = 30,882. 

Pada kelas kontrol, skor tertinggi = 88, skor terendah = 70, rata-rata = 79,43, dan 

varians = 29,209. Dari data tersebut, dapat dibuat tabel distribusi frekuensi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen  

Interval 
F 

(frekuensi) 

76-79 9 

80-83 7 

84-87 5 

88-91 5 

92-95 3 

Jumlah 29 
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Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Kontrol  

 

Nilai 

Interval 

f 

(frekuensi) 

70-73 4 

74-77 6 

78-81 7 

82-85 7 

86-89 5 

Jumlah 29 

 

Perbandingan hasil posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

disajikan dalam grafik 4.2: 

 

Grafik 4.2. Perbandingan Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

4.2 Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Eksperimen dan Kontrol 

          Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 17 April sampai dengan 2 Mei 

2015 di dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang  menerapkan strategi Practice 

Rehearsal Pairs dan satu kelas kontrol yang menerapkan strategi ekspositori 

disertai metode demonstrasi. Berikut akan dijelaskan secara lengkap tentang 

pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. 
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            Kegiatan pembelajaran untuk keperluan penelitian ini dilaksanakan mulai 

tanggal 18 April sampai dengan 2 Mei 2015. Sampel penelitian yaitu kelas IV A 

SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal sebagai kelas eskperimen dan 

kelas IV B SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal sebagai kelas kontrol 

yang berjumlah 29 siswa pada masing-masing kelas. Mata pelajaran yang diambil 

oleh peneliti adalah Seni Budaya dan Ketrampilan (SBK) materi bermain alat 

musik melodis dengan waktu pelaksanaan dua kali pertemuan untuk masing-

masing kelas dan alokasi waktu dua jam pelajaran. Hal itu disesuaikan dengan 

silabus SBK kelas IV semester 2 serta berdasarkan kesepakatan dari dua guru 

pada masing-masing kelas. 

            Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol telah disesuaikan dengan RPP yang disusun oleh 

peneliti. Sebelum dilaksanakan pembelajaran, dilakukan pretest pada kedua kelas 

untuk mengukur kesetaraan kemampuan materi bermain alat musik melodis, serta 

dilakukan posttest pada akhir pertemuan untuk mengetahui perbedaan kedua 

kelas. Perbedaan terletak pada strategi yang diterapkan pada kedua kelas. Kelas 

eksperimen menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs, sedangkan kelas 

kontrol menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

 Kegiatan kelas eksperimen dimulai dengan siswa mengerjakan soal 

pretest yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2015 untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa mengenai materi bermain alat musik melodis. Sama 

seperti kelas kontrol, pretest di kelas eksperimen juga terdiri dari dua tes, yaitu tes 
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objektif yang dilaksanakan pukul 09.00 sampai dengan 09.30 dan pretest 

performansi yang dilaksanakan pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30. Pretest 

tertulis diikuti oleh 35 siswa dari kelas eksperimen dengan mengerjakan 15 soal 

pilihan ganda yang telah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

pembeda. Berdasarkan uji coba instrumen penelitian yang telah dilaksanakan di 

kelas IV SD Negeri Ujungrusi 03 pada tanggal 6 April 2015. Pretest performansi 

juga diikuti oleh  siswa dari kelas eksperimen dengan memainkan lagu Bagimu 

Negeri menggunakan pianika. 

            Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan dengan 

menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs pada tanggal 20 April dan 2 Mei 

2015. Sedangkan posttest tertulis dan posttest performansi praktik memainkan 

lagu Bagimu Negeri menggunakan pianika di kelas eksperimen dilaksanakan pada 

tanggal 2 Mei, setelah pembelajaran. 

4.2.1.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama di kelas eksperimen 

dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 pukul 10.00 sampai dengan 11.10 WIB. 

Jadwal pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang disusun oleh peneliti, pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan yaitu kegiatan 

awal selama 10 Menit, kegiatan inti selama 50 menit, dan kegiatan akhir selama 

10 menit. RPP pada pertemuan pertama dapat dibaca pada lampiran 24. 

Kegiatan pendahuluan meliputi pemberian salam serta meminta siswa 

untuk berdoa, memeriksa kehadiran siswa, meminta siswa untuk menyebutkan 

alat-alat musik yang ada pada pertunjukkan musik drum band dan menjelaskan 
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tujuan pembelajaran. Kegiatan inti yang dilaksanakan oleh guru dalam 

pembelajaran dengan menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs  meliputi 

kegiatan: (1) eksplorasi, yaitu menjelaskan pengertian alat musik melodis, 

menyebutkan macam-macam alat musik melodis dan cara memainkannya, 

menjelaskan mengenai penomoran pada teknik penjarian pianika, 

mendemonstrasikan kepada siswa teknik penjarian yang benar dan meminta siswa 

untuk menirukan guru memainkan pianika dengan teknik penjarian yang benar; 

(2) elaborasi, yaitu siswa diminta untuk menirukan guru memainkan teknik 

penjarian pianika dengan menerapkan lagu Bagimu Negeri, kemudian secara 

berpasangan dengan teman sebangkunya, siswa diminta untuk membagi dua 

peran, peran yang pertama yaitu sebagai demonstrator, peran kedua sebagai 

pengamat/penilai. Pengamat bertugas untuk mengamati dan mencentang pada 

lembar praktik, jika demonstrator melakukan teknik penjarian pianika dengan 

benar. Kemudian, demonstrator dan pengamat berganti peran, dari yang semula 

menjadi demonstrator menjadi pengamat, pengamat menjadi demonstrator, dan 

demonstrator memainkan teknik penjarian permainan pianika dengan benar. Lalu, 

bertanya jawab mengenai alat musik melodis; (3) konfirmasi, yaitu guru dan siswa 

menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung dan bertanya jawab 

mengenai materi yang masih membingungkan bagi siswa. Pada kegiatan akhir 

meliputi penyampaian kesimpulan tentang materi yang sudah diberikan oleh guru, 

kegiatan evaluasi dan penutup. Lembar pengamatan penerapan strategi Practice 

Rehearsal Pairs dapat dibaca pada lampiran 25. Hasil rekapitulasi pengamatan 

pelaksanaan penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs pada pertemuan pertama 
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dapat dibaca pada lampiran 25. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pada pertemuan 

pertama diperoleh nilai 100, dengan perolehan akhir presentase sebesar 100%, 

artinya bahwa guru telah melaksanakan komponen-komponen strategi Practice 

Rehearsal Pairs, dalam pembelajaran, seperti adanya latihan praktik berpasangan 

oleh siswa dengan bimbingan guru, dan guru membagi lembar praktik 

berpasanngan kepada siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pada kelas eksperimen sudah melaksanakan komponen-komponen 

yang sesuai dengan penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs. 

4.2.1.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua di kelas eksperimen dilaksanakan 

pada tanggal 2 Mei 2015 pukul 09.00 sampai dengan 10.25 pembelajaran pada 

pertemua kedua dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bagaimana cara 

memainkan pianika dengan teknik-teknik yang benar, seperti cara memegang 

pianika yang benar, teknik pernapasan, ketepatan tempo dan dinamik. Strategi  

pembelajaran yang diterapkan yaitu strategi Practice Rehearsal Pairs. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada pertemuan kedua di kelas eksperimen 

dapat dibaca selengkapnya pada lampiran 27. 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini sama seperti kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

inti, dan akhir. Kegiatan pendahuluan dilaksanakan selama 10 menit meliputi 

pemberian salam serta meminta siswa untuk berdoa, memeriksa kehadiran siswa, 

bertanya kepada siswa arti dari kata teknik, serta tujuan pembelajaran. Kegiatan 

inti dilaksanakan selama 50 menit dengan pembelajaran menggunakan 
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menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs meliputi kegiatan: (1) eksplorasi, 

yaitu penjelasan mengenai teknik permainan pianika, mempraktikkan teknik-

teknik permainan dalam pianika dengan menerapkan lagu Bagimu Negeri kepada 

siswa; (2) elaborasi, yaitu siswa diminta untuk menirukan guru memainkan teknik 

permainan pianika dengan menerapkan lagu Bagimu Negeri, kemudian secara 

berpasangan dengan teman sebangkunya, siswa diminta untuk membagi dua 

peran, peran yang pertama yaitu sebagai demonstrator, peran kedua sebagai 

pengamat/penilai. Siswa yang berperan sebagai pengamat (penilai) berdiri di 

depan atau di samping bangku, sedangkan demonstrator duduk di bangku. 

Pengamat bertugas untuk mengamati dan mencentang pada lembar praktik, jika 

demonstrator melakukan teknik permainan pianika dengan benar. Kemudian, 

demonstrator dan pengamat saling berganti peran, dari yang semula menjadi 

demonstrator, menjadi pengamat,demikian juga sebaliknya, dari peran pengamat 

menjadi demonstrator, dan demonstrator memainkan teknik permainan pianika 

dengan memainkan lagu Bagimu Negeri; (3) konfirmasi, yaitu guru dan siswa 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dan menugaskan praktik 

individu. Kegiatan akhir dilaksanakan selama 25 menit meliputi penyimpulan 

materi yang telah dipelajari, posttest tertulis dan penutup. 

            Lembar pengamatan penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs dapat 

dibaca pada lampiran 28. Hasil rekapitulasi pengamatan pelaksanaan penerapan 

strategi Practice Rehearsal Pairs pada pertemuan pertama dapat dibaca pada 

lampiran 25. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pada pertemuan kedua diperoleh nilai 

100, dengan perolehan akhir presentase sebesar 100%, yang artinya guru telah 
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melaksanakan prosedur pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs, hal itu 

dibuktikan dengan adanya latihan praktik berpasangan teknik bermain pianika 

yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Tidak lupa pula, guru 

membagikan lembar praktik berpasangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen sudah melaksanakan komponen-

komponen yang sesuai dengan penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs. 

            Posttest tertulis dilaksanakan tanggal 2 Mei 2015 pada kegiatan penutup 

pembelajaran selama 15 menit. Posttest tertulis diikuti 29 siswa dari kelas 

eksperimen dengan memainkan lagu Bagimu Negeri menggunakan pianika. 

Karena sehari sebelumnya merupakan hari libur dan besok paginya libur juga, 

banyak siswa yang tidak berangkat. Posttest performansi dilakukan pada hari itu 

juga, setelah posttest tertulis. 

4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

            Kegiatan di kelas kontrol dimulai dengan siswa mengerjakan soal pretest 

yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015. Pelaksanaan pretest bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai materi bermain alat musik 

melodis. Pretest terdiri dari dua tes, yaitu tes objektif dan tes performansi. Pretest 

tertulis dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai dengan 09.30 dan pretest 

performansi dilaksanakan pada pukul 10.00 sampai 10.30. Pretest tertulis diikuti 

oleh 35 siswa dari kelas kontrol dengan mengerjakan 15 soal pilihan ganda yang 

sudah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda berdasarkan 

uji coba yang dilaksanakan di kelas IV SD Negeri Ujungrusi 03 Kabupaten Tegal 
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pada tanggal 6 April 2015. Pretest performansi juga diikuti oleh 35 siswa dari 

kelas kontrol dengan memainkan lagu Bagimu Negeri menggunakan pianika.  

Kegiatan pembelajaran di kelas kontrol dilaksanakan dengan menerapkan 

pembelajaran dengan menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi 

pada tanggal 18 April dan 25 April 2015. Posttest di kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal  25 April 2015 untuk posttest tertulis dan posttest performansi 

praktik memainkan lagu Bagimu Negeri menggunakan pianika dalam kegiatan 

belajar pada tanggal 25 April 2015 tersebut. 

4.2.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama di kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 18 April 2015 pukul 09.00 sampai dengan 10.10 WIB. Jadwal 

pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

disusun oleh peneliti, pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan yaitu kegiatan awal 

selama 10 Menit, kegiatan inti selama 50 menit, dan kegiatan akhir selama 10 

menit. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pertemuan pertama di kelas 

kontrol dapat dibaca selengkapnya pada lampiran 30. 

Kegiatan pendahuluan meliputi pemberian salam serta meminta siswa 

untuk berdoa, memeriksa kehadiran siswa, meminta siswa untuk menjawab 

pertanyaan guru yaitu apakah siswa pernah menyaksikan pertunjukan musik drum 

band, guru juga meminta siswa untuk menyebutkan alat musik apa saja yang ada 

dalam pertunjukan seni musik drum band, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran dengan 

menerapkan strategi eskpositori disertai metode demonstrasi meliputi kegiatan: 
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(1) eksplorasi, yaitu menjelaskan pengertian alat musik melodis, menyebutkan 

macam-macam alat musik melodis dan cara memainkannya, menjelaskan 

mengenai penomoran jari pada permainan pianika, memperagakan atau 

mendemonstrasikan teknik penjarian pianika; (2) elaborasi, yaitu bertanya jawab 

mengenai pengertian alat musik melodis; (3) konfirmasi, yaitu guru dan siswa 

menyimpulkan pembelajaran dan bertanya jawab mengenai materi. Pada kegiatan 

akhir meliputi penyampaian kesimpulan, kegiatan evaluasi dan penutup.  

Lembar pengamatan pembelajaran di kelas kontrol dapat dibaca 

selengkapnya pada lampiran 31. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengamatan 

pembelajaran pertemuan pertama, diperoleh nilai 73 dengan perolehan akhir 

presentase 0% pada poin pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs. Hal itu 

menunjukkan tidak adanya pelaksanaan Practice Rehearsal Pairs di kelas kontrol. 

Guru hanya menjelaskan materi dan mendemonstrasikan praktik bermain pianika. 

Dengan kata lain, guru menerapkan strategi ekspositori dan metode demonstrasi.  

4.2.2.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua di kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 25 April 2015 pukul 09.00 sampai dengan 10.35. Pembelajaran pada 

pertemua kedua dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bagaimana cara 

memainkan pianika dengan teknik yang benar. Strategi yang diterapkan hanya 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pertemuan kedua di kelas kontrol dapat dibaca selengkapnya 

pada lampiran 33. 
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            Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini sama seperti kegiatan 

pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

inti, dan akhir. Kegiatan pendahuluan dilaksanakan selama 10 menit meliputi 

pemberian salam, meminta siswa  berdoa, memeriksa kehadiran siswa, bertanya 

pada siswa arti dari teknik, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan 

inti dilaksanakan selama 50 menit dengan pembelajaran dengan menerapkan 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi meliputi kegiatan: (1) eksplorasi, 

yaitu guru memberi penjelasan mengenai teknik-teknik dalam permainan pianika 

seperti cara memegang pianika, teknik pernapasan, ketepatan tempo dan dinamik; 

mempraktikkan/mendemonstrasikan kepada siswa mengenai teknik permainan 

pianika yang benar; (2) elaborasi, yaitu siswa diminta untuk mendengarkan  

penjelasan guru mengenai teknik-teknik permainan pianika, kemudian 

memperhatikan teknik permainan pianika yang didemonstrasikan oleh guru, 

setelah itu, siswa menirukan teknik permainan pianika yang telah diajarkan oleh 

guru; (3) konfirmasi, yaitu guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Kegiatan akhir dilaksanakan selama 25 menit meliputi 

penyimpulan materi yang telah dipelajari, posttest tertulis dan performansi serta 

penutup. 

            Lembar pengamatan pembelajaran di kelas kontrol dapat dibaca 

selengkapnya pada lampiran 34. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengamatan 

pembelajaran pertemuan kedua, diperoleh nilai 73 dengan perolehan akhir 

presentase 0% pada poin pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs. Hal itu 

menunjukkan tidak adanya pelaksanaan Practice Rehearsal Pairs di kelas kontrol. 
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Guru hanya menjelaskan secara langsung materi yang bersifat teori, kemudian  

mendemonstrasikan teknik-teknik permainan pianika. Dengan kata lain, guru 

menerapkan strategi ekspositori dan metode demonstrasi. 

            Posttest tertulis dilaksanakan tanggal 25 April 2015 dari pukul 10.10 

sampai dengan 10.10-10.20, kemudian dilanjutkan dengan posttest performansi. 

Posttest tertulis dan performansi diikuti 35 siswa dari kelas kontrol dengan 

memainkan lagu Bagimu Negeri menggunakan pianika. Penilaian dilakukan 

sesuai dengan instrumen pedoman penilaian yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

4.3  Deskripsi Data 

           Data yang ada pada penelitian ini yaitu data hasil pengamatan hasil 

belajar SBK materi bermain alat musik melodis di kelas IV A SD Negeri 

Tembok Luwung 01 sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B SD Negeri 

Tembok Luwung 01 sebagai kelas kontrol. Data hasil penelitian  tersebut dapat 

dipaparkan secara rinci dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.6. Data Rekap Hasil Belajar 

 
Hasil Belajar 

(Eksperimen 

Post test) 

Hasil Belajar (Kontrol 

Post test) 

N Valid 29 29 

Missing 0 0 

Rata-rata 82,90 79,43 

Median 82 80 

Mode 76
a
 78

a
 

Std. Deviation 5,557 5,405 

Varians 30,882 29,209 

Rentang Data 18 18 

Skor Terendah 76 70 

Skor Maksimum 94 88 
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            Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh rata-rata hasil belajar di kelas 

eksperimen yang menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs sebesar 82,90. 

Sedangkan, rata-rata hasil belajar di kelas kontrol hanya 79,43. Median (nilai 

tengah) hasil belajar di kelas eksperimen sebesar 82, sedangkan di kelas kontrol 

80. Mode (modus) atau nilai hasil belajar yang sering muncul di kelas eksperimen 

yaitu 76, sedangkan di kelas kontrol 78. Standar deviasi di kelas eksperimen 

sebesar 5,557, dan di kelas kontrol 5,405. Varians hasil belajar di kelas 

eksperimen sebesar 30,882, sedangkan di kelas kontrol sebesar 29,209. Rentang 

data (selisih data dari skor tertinggi dan skor terendah) hasil belajar di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sama, yaitu 18. Skor terendah di kelas eksperimen 

yaitu 76, sedangkan di kelas kontrol, yaitu hanya sebesar 70. Skor tertinggi di 

kelas eksperimen sebesar 94 dan skor maksimal yang diperoleh di kelas kontrol 

yaitu sebesar 88. 

 

4.4  Uji Prasyarat Analisis Akhir 

          Hasil dari uji normalitas dan homogenitas data hasil belajar siswa pada 

kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dibaca pada 

penjelasan berikut ini. 

4.4.1 Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

            Dalam statistik parametris, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu 

data harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum menggunakan statistik 

parametris, maka peneliti harus menguji kenormalan data terlebih dahulu. Dalam 

penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap nilai hasil belajar  yang dicapai 
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seluruh anggota sampel dengan menggunakan uji Lilliefors. Pengambilan 

keputusan uji dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 5% dan 

dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 20. 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil posttest yang terdiri dari tes 

objektif dan tes performansi. Uji normalitas data hasil belajar siswa dilakukan 

dengan uji Liliefors menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Hasil output 

normalitas data hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dibaca pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7. Analisis Uji Normalitas Hasil Belajar Siswa 

Tests of Normality 

 KELAS Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI 
EKSPERIMEN ,121 29 ,200

*
 ,921 29 ,031 

KONTROL ,097 29 ,200
*
 ,960 29 ,327 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

            Mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.) baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

pada kolom Kolmogorov-Sminov. Apabila nilai signifikansinya ≥ 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa data berdistribusi normal (Priyatno 2012: 84). Berdasarkan 

tabel tersebut, diketahui nilai signifikansi kelas eksperimen sebesar 0,200 dan 

nilai signifikansi kelas kontrol juga sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi kedua 

kelas lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka 

pengolahan data hasil belajar siswa dilanjutkan dengan uji homogenitas. 
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4.4.2 Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

            Penghitungan homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi 

normal. Jika data berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu menghitung 

homogenitas. Penghitungan homogenitas data dilakukan dengan menggunakan 

progran SPSS versi 20, yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi 

Lavenene’s test yang terdapat pada tabel dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai 

signifikansi Lavenene’s test ≥ 0,05, maka varians data dapat dinyatakan homogen, 

namun jika nilai signifikansi Lavenene’s test <0,05, maka varians data tidak 

homogen (Priyatno 2010: 32). Karena hasil belajar siswa berdistribusi normal, 

maka perlu dilakukan uji homogenitas.             

            Uji homogenitas pada data hasil belajar siswa dilakukan dengan uji Levene 

menggunakan bantuan program aplikasi SPSS versi 20. Hasil uji homogenitas 

data hasil belajar siswa dapat dibaca pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8. Analisis Uji Homogenitas Hasil Belajar Siswa 

                                                            Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 
Variances 

F Sig. 

NILAI 

Equal variances assumed ,015 ,904 

Equal variances not assumed   

            Cara untuk mengetahui data homogen atau tidak, dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.). Apabila nilai signifikansi ≥0,05, maka dinyatakan 

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

homogen (Priyatno 2012: 83). Berdasarkan hasil uji homogenitas tersebut, 

diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,904 (0,904 ≥ 0,05). Jadi, data hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen maupun kelas kontrol dinyatakan homogen. 
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4.5  Analisis Akhir 

            Analisis akhir merupakan analisis yang digunakan untuk menyimpulkan 

hasil penelitian. Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya, disebutkan bahwa ada atau tidak adanya perbedaan hasil belajar 

materi bermain alat musik melodis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diketahui setelah adanya perlakuan penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs 

pada kelas eksperimen. 

4.5.1 Uji Analisis Akhir Data Hasil Belajar Siswa 

Uji analisis data hasil belajar siswa dilakukan dengan statistik parametris 

menggunakan uji t. Pengujian analisis perbedaan dilakukan untuk menguji 

hipotesis perbedaan dengan bantuan program SPSS versi 20. Ketentuan uji t yaitu 

apabila thitung≥ttabel atau nilai signifikansi <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sebaliknya, apabila thitung<ttabel atau nilai signifikansi ≥0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak (Priyatno 2012: 83). Hasil pengujian analisis perbedaaan dapat dibaca 

pada tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9. Analisis Uji Hipotesis Data Hasil Belajar 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

 

 

Equal 

variances not 

assumed 

0,15 ,904 2,407 56 ,019       3,466 1,439     ,582 6,349 

  2,407 55,957 ,019 3,466 1,439 ,582 6,349 
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        Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, dari hasil uji Independent Sample T Test 

diperoleh thitung = 2,407 dan diketahui ttabel = 2,003, serta signifikansi 0,019. 

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa thitung >ttabel (2,407>2,003) dan signifikansi 

hasil belajar <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi bermain 

alat musik melodis antara kelas yang menerapkan strategi Practice Rehearsal 

Pairs dan kelas yang menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

Pengujian analisis hasil belajar selanjutnya menggunakan uji t dilakukan 

dengan bantuan program SPSS versi 20. Ketentuan uji t yaitu apabila thitung ≥ ttabel 

atau nilai signifikansi <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, 

apabila thitung<ttabel atau nilai signifikansi ≥ 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hasil pengujian analisis dapat dibaca pada tabel berikut. 

Tabel 4.10. Analisis Uji Hipotesis Keefektifan Data Hasil Belajar 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 79,43 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen 3,359 28 ,002 3,467 1,35 5,58 

 

Berdasarkan hasil uji One Sample T Test diperoleh thitung hasil = 3,359 dan 

signifikansi 0,002. Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat disimpulkan thitung > ttabel 

(3,359>2,048) dan signifikansi hasil <0,05 (0,002<0,05), jadi Ho ditolak yang 

berarti hasil belajar siswa di kelas IV yang menerapkan strategi Practice 

Rehearsal Pairs pada pembelajaran materi bermain alat musik melodis lebih baik 

daripada hasil belajar siswa di kelas yang menerapkan strategi ekspositori disertai 

metode demonstrasi pada materi bermain alat musik melodis. 
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4.6 Pembahasan 

            Seni Budaya dan Keterampilan di sekolah dasar memiliki fungsi dan 

tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan dalam berkarya dan 

berapresiasi. Tujuan pembelajaran seni musik yakni yang berada dalam lingkup 

kelompok mata pelajaran estetika dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 23 Tahun 2006 adalah membentuk karakter siswa menjadi 

manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, 

proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis siswa. Suasana yang nyaman dan menyenangkan serta komunikasi 

aktif timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa merupakan 

faktor penting dalam proses pembelajaran.  

            Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2006, Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran SBK bidang seni musik di 

Sekolah Dasar mencakup memainkan alat musik, apresiasi dan ekspresi karya seni 

musik. Salah satu dari ruang lingkup seni musik tersebut yaitu kemampuan 

memainkan alat musik yang terdapat pada silabus SBK kelas IV pada materi 

bermain alat musik melodis. Materi bermain alat musik melodis merupakan materi 

pelajaran yang masuk pada Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan bidang seni musik, yaitu mengapresiasi dan 
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mengekspresikan karya seni musik dengan memperhatikan dinamika melalui 

berbagai ragam lagu daerah dan wajib dengan iringan alat musik. Peneliti 

memfokuskan penelitian pada standar kompetensi mengekspresikan diri melalui 

karya seni musik dan kompetensi dasar memainkan alat musik melodis sederhana 

dengan materi bermain alat musik melodis.  

            Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV di SD Negeri Tembok 

Luwung 01 Kabupaten Tegal pada Selasa, 31 Maret 2015, didapatkan informasi 

bahwa pada pembelajaran seni musik guru hanya mengandalkan strategi 

ekspositori disertai metode demonstrasi. Strategi ekspositori disertai metode 

demonstrasi tersebut merupakan strategi dan metode pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Padahal, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 

pembelajaran seni musik harus interaktif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, menurut Gagne dalam 

Rifa‟i dan Anni (2011: 95) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan hasil 

belajar diperlukan adanya repetisi dalam pembelajaran. Merujuk pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 dan teori yang dikemukakan Gagne 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menerapkan strategi 

Practice Rehearsal Pairs pada pembelajaran seni musik materi bermain alat 

musik melodis. 

            Kegiatan pembelajaran untuk keperluan penelitian ini dilaksanakan mulai 

18 April sampai dengan 2 Mei 2015. Sampel penelitian yaitu kelas IV A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelas 

berjumlah 35 siswa, sedangkan sampel yang digunakan untuk per kelas hanya 
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sebanyak 29 siswa berdasarkan perhitungan tabel krecjie. Daftar nama siswa 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 1 dan 2. Mata pelajaran yang diambil 

dalam penelitian ini, yaitu Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) materi bermain 

alat musik melodis dengan pelaksanaan keseluruhan empat kali pertemuan. Dua 

kali pertemuan di kelas kontrol dan dua kali pertemuan di kelas eksperimen. 

Alokasi waktu per pertemuan untuk masing-masing kelas yaitu dua jam pelajaran. 

Hal tersebut disesuaikan dengan silabus kelas IV semester 2 serta berdasarkan 

kesepakatan antara peneliti dan kedua guru kelas IV SD Negeri Tembok Luwung 

01 Kabupaten Tegal. 

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan strategi 

Practice Rehearsal Pairs terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBK 

materi bermain alat musik melodis, khususnya pada permainan pianika. 

Keefektifan penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs dibaca dari perbandingan 

nilai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang menerapkan strategi Practice 

Rehearsal Pairs dan kelas kontrol yang menerapkan strategi ekspositori disertai 

metode demonstrasi. Pembahasan mengenai hasil belajar siswa akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

4.6.1 Hasil Belajar Siswa 

            Setelah dilaksanakan proses pembelajaran dalam penelitian ini, siswa 

menjadi lebih mengingat dan memahami materi bermain alat musik melodis 

dengan teknik memainkan pianika dengan benar. Data hasil belajar siswa dalam 

penelitian ini diperoleh dari data nilai posttest yang terdiri dari dua macam tes, 

yaitu tes objektif dengan bentuk soal pilihan ganda sebanyak 15 butir dan tes 



90 
 

 

performansi memainkan lagu Bagimu Negeri dengan menggunakan pianika. 

Pedoman penilaian untuk tes objektif yaitu dengan rumus   
skor  yang  didapat

skor  maksimal
 x 100.  

            Nilai akhir diperoleh dengan menggabungkan nilai tes objektif dan nilai 

tes performansi dengan rumus 
Nilai  tes  objektif +Nilai  tes  performansi

2
 x 100. Rata-rata 

nilai posttest kelas eksperimen sebesar 82,90 dan rata-rata nilai posttest kelas 

kontrol sebesar 79,43. Data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran yang menerapkan penerapan strategi Practice 

Rehearsal Pairs lebih baik daripada hasil belajar siswa di kelas yang menerapkan 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. Hal ini diperkuat dengan hasil uji 

hipotesis perbedaan data hasil belajar siswa. Dalam uji hipotesis perbedaan, 

diperoleh nilai signifikansi 0,019, kurang dari 0,05 thitung hasil= 2,047 dan 

signifikansi 0,019. Maka dapat disimpulkan thitung hasil > ttabel (2,407 > 2.011) dan 

signifikansi hasil belajar <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar materi bermain alat musik melodis di kelas 

yang menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs dan di kelas yang menerapkan 

strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. Untuk pengujian keefektifan 

yaitu dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Nilai ttabel diperoleh sebesar 

2,048 dari derajat kebebasan (df) 28. Dengan thitung = 3,359 dan ttabel = 2,048, 

kemudian dilakukan pengambilan keputusan, ketentuannya jika thitung≤ttabel, maka 

Ho diterima dan jika ttabel>thitung, maka Ho ditolak, dan Ha diterima. Berdasarkan 

hasil pengujian, dapat dibaca bahwa thitung>ttabel (3,359>2,048). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar materi bermain alat musik melodis di kelas yang 

menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs lebih baik daripada hasil belajar 
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materi bermain alat musik melodis di kelas yang menerapkan strategi ekspositori 

disertai metode demonstrasi. Dengan kata lain, strategi Practice Rehearsal Pairs 

efektif terhadap materi bermain alat musik melodis. 

            Data hasil pengamatan hasil belajar siswa menunjukkan adanya perbedaan 

nilai serta keefektifan penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs. Dengan 

demikian, disimpulkan bahwa penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs dapat 

mengefektifkan pembelajaran terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran SBK 

materi bermain alat musik melodis. Berikut disajikan grafik hasil belajar pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

Grafik 4.3. Data Keseluruhan Hasil Belajar Siswa          

4.6.2 Aktivitas Siswa  

           Selain hasil belajar yang diperoleh di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang berbeda, aktivitas siswa pada kedua kelas juga berbeda pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa di kelas eksperimen lebih nampak. Hal 

itu terbukti pada saat pembelajaran di kelas eksperimen, siswa praktik latihan 
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berpasangan memainkan lagu Bagimu Negeri. Praktik latihan berpasangan 

dilakukan setelah siswa memperoleh penjelasan guru mengenai teknik bermain 

pianika. Setelah guru menyuruh siswa berkelompok dengan teman sebangkunya, 

dan membagi lembar praktik teknik bermain pianika. Dalam kelompok tersebut, 

ada siswa yang berperan menjadi demonstrator ada siswa yang berperan menjadi 

pengamat (penilai), siswa yang berperan menjadi demonstrator bertugas untuk 

mendemonstrasikan teknik-teknik permainan pianika. Sedangkan pengamat 

(penilai), bertugas untuk mengamati permainan demonstrator dengan berpedoman 

pada lembar praktik yang sudah dibagikan. Jika teknik permainan demonstrator 

sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar praktik teknik bermain pianika, 

maka pengamat (penilai) mencentang pada lembar praktik teknik bermain pianika. 

Setelah itu, siswa yang semula menjadi demonstrator, lalu menjadi pengamat 

(penilai), dan siswa yang tadinya menjadi pengamat berganti menjadi 

demonstrator. Kemudian, pengamat (penilai) mengamati teknik permainan pianika 

demonstrator, apakah sudah sesuai dengan petunjuk di lembar praktik pianika atau 

belum.  

            Aktivitas siswa di kelas kontrol berbeda dengan aktivitas siswa di kelas 

eksperimen. Aktivitas siswa tidak begitu nampak di kelas kontrol. Siswa hanya 

mencatat materi, mendengarkan penjelasan guru dan mempraktikkan secara 

individu. Peran guru dalam pembelajaran di kelas kontrol sangat dominan. Hal itu 

disebabkan karena strategi dan metode yang diterapkan di kelas kontrol 

merupakan strategi dan metode yang berpusat pada guru. 
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            Berdasarkan pemaparan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

strategi Practice Rehearsal Pairs efektif terhadap hasil belajar meteri bermain alat 

musik melodis pada mata pelajaran SBK. Strategi Practice Rehearsal Pairs 

menekankan pada peningkatan ingatan tentang materi/keterampilan yang 

diajarkan, penanaman nilai kerja sama, dan keterampilan sosial pada siswa, 

sehingga secara tidak langsung mampu membentuk karakter siswa. Dengan 

demikian, siswa tidak hanya mengingat materi/keterampilan yang diajarkan dalam 

ingatan jangka pendek tetapi juga dalam ingatan jangka panjang. 

            Terdapat hambatan dalam pembelajaran terutama pembelajaran di kelas 

yang menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs. Hambatan tersebut antara 

lain: (1) perbedaan kualitas pianika milik masing-masing siswa yang berpengaruh 

pada perbedaan dalam hal kemudahan memainkan pianika maupun kualitas suara 

yang dihasilkan; (2) pada saat siswa pergantian peran latihan berpasangan, ada 

siswa yang belum menyelesaikan perannya dan ingin tetap menyelesaikan tugas 

perannya; (3) jumlah siswa ganjil sehingga ada satu siswa yang tidak memiliki 

pasangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebaiknya guru lebih tegas lagi 

dalam menghadapi siswa pada saat pergantian peran, guru juga hendaknya 

memberi batas waktu pada siswa untuk melaksanakan tugas pada peran pertama 

agar pergantian peran berlangsung tertib dan serempak. Selain itu, jika jumlah 

siswa ganjil, maka siswa yang tidak mendapat pasangan agar berganti pasangan 

dengan teman yang sudah selesai praktik berpasangan dengan bimbingan guru. 



 

94 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

            Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang 

berjudul “Keefektifan Strategi Practice Rehearsal Pairs terhadap Hasil Belajar 

Materi Bermain Alat Musik Melodis di Sekolah Dasar Negeri Tembok Luwung 

01 Kabupaten Tegal”, dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Berdasarkan hasil uji hipotesis perbedaan data hasil belajar materi bermain 

alat musik melodis di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan uji 

Independent Sample T Test menggunakan program SPSS versi 20, 

diperoleh nilai signifikansi 0,019. Karena nilai signifikansi tersebut kurang 

dari 0,05 (0,019<0,05), dan nilai thitung>ttabel (2,407>2,003) maka 

dinyatakan Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar materi bermain alat musik melodis di 

kelas yang menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs dibandingkan 

dengan hasil belajar materi bermain alat musik melodis di kelas yang 

menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

Perbedaannya terlihat pada nilai rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen 

dan kelas  kontrol. Nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 82,90, 

sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 79,43. Perbedaan perolehan 

nilai rata-rata kelas yaitu sekitar 3,27%. Selain itu, nampak juga perbedaan 
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aktivitas siswa di kedua kelas tersebut. Aktivitas siswa di kelas 

eksperimen sudah terlihat bervariasi, seperti praktik latihan berpasangan, 

yang mana siswa dengan teman sebangkunya secara bergantian, saling 

mengamati dan menilai teknik permainan temannya. Sedangkan aktivitas 

siswa di kelas kontrol hanya sebatas mendengarkan penjelasan guru, 

menmperhatikan demonstrasi guru, dan mempraktikkan teknik permainan 

pianika secara mandiri. 

(2) Berdasarkan uji hipotesis keefektifan data hasil materi bermain alat musik 

melodis dengan uji One Sample T Test menggunakan program SPSS versi 

20, diperoleh nilai signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi kurang dari 

0,05 (0,002<0,05), dan nilai thitung>ttabel (3,359>2,048), maka dinyatakan 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, hasil belajar materi bermain alat musik 

melodis di kelas yang menerapkan Practice Rehearsal Pairs lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar materi bermain alat musik melodis di 

kelas yang menerapkan strategi ekspositori disertai metode demonstrasi. 

Dengan kata lain, strategi Practice Rehearsal Pairs efektif terhadap hasil 

belajar materi bermain alat musik melodis. 

5.2  Saran 

            Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa strategi Practice 

Rehearsal Pairs terbukti efektif terhadap hasil belajar materi bermain alat musik 

melodis, sehingga disarankan: 
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5.2.1 Bagi Siswa 

 Agar strategi Practice Rehearsal Pairs efektif dalam pembelajaran, 

siswa disarankan: (1) lebih menggali pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

semaksimal mungkin. Semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang 

didapatkan melalui berbagai sumber, siswa akan lebih memahami materi yang 

sedang dipelajari, (2) memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari 

guru, baik mengenai materi pembelajaran, maupun tata cara pelaksanaan strategi 

Practice Rehearsal Pairs, (3) mau dipasangkan dengan siapapun, jika salah satu 

siswa tidak memiliki pasangan atau jika jumlah siswa ganjil, (4) mempersiapkan 

dan membawa media yang diperlukan dalam pembelajaran, (5) melaksanakan 

praktik latihan berpasangan dengan sesuai dengan petunjuk guru, dan waktu 

yang telah ditentukan oleh guru, (6) melaksanakan latihan praktik berpasangan 

dengan sungguh-sungguh. 

5.2.2 Bagi Guru 

            Guru hendaknya mulai menggunakan strategi Practice Rehearsal Pairs 

dalam pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian, yang mana strategi 

Practice Rehearsal Pairs efektif terhadap materi bermain alat musik melodis. 

Sementara itu, dalam rangka mendapatkan hasil belajar siswa yang lebih 

maksimal dalam penerapan strategi Practice Rehearsal Pairs pada mata pelajaran 

SBK, guru disarankan untuk: (1) membimbing siswa dalam kegiatan latihan 

berpasangan, guru hendaknya mengatur waktu pergantian peran siswa sehingga 

pada saat pelaksanaan latihan berpasangan berjalan dengan tertib, (2) memberikan 
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pengarahan kepada siswa atas keputusan guru, sehingga siswa tidak mengeluh 

atau menggerutu, (3) menjelaskan tata cara pelaksanaan pembelajaran latihan 

berpasangan (Practice Rehearsal Pairs) dengan rinci dan jelas, agar siswa benar-

benar memahami tata cara pelaksanaan latihan berpasangan (Practice Rehearsal 

Pairs). Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan yang 

direncanakan, (4) menambah pengetahuan mengenai strategi pembelajaran, 

terutama Practice Rehearsal Pairs. Dengan demikian, guru dapat lebih 

memahami tata cara pelaksanaan strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs, 

sehingga pembelajaran berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan, (5) guru bersikap lebih tegas kepada siswa jika ada siswa yang 

enggan berpasangan dengan teman yang telah ditentukan yang tidak mendapat 

pasangan untuk praktik latihan berpasangan, (6) guru memperhitungkan dengan 

cermat, waktu yang diperlukan untuk siswa latihan praktik berpasangan. 

5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi Practice 

Rehearsal Pairs lebih efektif terhadap hasil belajar siswa daripada strategi 

ekspositori disertai metode demonstrasi dalam pembelajaran SBK di SD Negeri 

Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, kepada pihak sekolah 

disarankan untuk: (1) memberikan fasilitas dan kelengkapan yang mendukung 

strategi Practice Rehearsal Pairs baik bagi guru maupun siswa. Fasilitas dan 

kelengkapan yang dimaksud antara lain media pianika yang kondisinya masih 

baik, sumber belajar yang memadai, dan buku-buku relevan yang dapat digunakan 

guru untuk lebih memahami strategi Practice Rehearsal Pairs, (2) memberikan 
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sosialisasi kepada guru-guru kelas mengenai strategi Practice Rehearsal Pairs. 

Melalui sosialisasi, diharapkan semua guru kelas mengetahui bahwa strategi 

Practice Rehearsal Pairs efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 

demikian, guru kelas dapat menerapkan Practice Rehearsal Pairs di kelas lain 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.2.4 Bagi Peneliti Lanjutan 

            Bagi peneliti lanjutan, peneliti menyarankan agar pada saat menerapkan 

strategi Practice Rehearsal Pairs, peneliti benar-benar menyiapkan segala 

sesuatunya. Perhatikan alokasi waktu pembelajaran yang ada, karena penerapan 

strategi Practice Rehearsal Pairs membutuhkan waktu yang lebih banyak. Selain 

itu, perhatikan juga karakteristik siswa di sekolah yang akan dijadikan subjek 

penelitian. Ini penting, karena terkadang ada siswa yang agak susah dikondisikan 

untuk belajar secara pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. 

5.2.5 Bagi Dinas Terkait 

            Dinas pendidikan hendaknya memberikan pelatihan tentang strategi 

pembelajaran aktif termasuk strategi pembelajaran Practice Rehearsal Pairs guru. 

Dengan adanya pelatihan tersebut, maka kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran di kelas akan meningkat serta turut berpartisipasi dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
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Lampiran 1 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  

UPTD DIKPORA KEC. ADIWERNA 

      SEKOLAH DASAR NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 
Alamat :  Jl. Cemara Sewu Tembok Luwung Kec. Adiwerna Kab. Tegal  Telp.  (0283)  

 

Daftar Nama Siswa Kelas IV A Tahun Ajaran 2014/2015 (Kelas 

Eksperimen) 

       

Kepala Sekolah                                                                Guru kelas IV A          

                                                                                
                                                                                           

                                                                                                                                                                          

NO NAMA SISWA L/P NO NAMA SISWA L/P 

1 Khusni Fahmi Marzuki L 19 Hafidz Al Farizi L  

2 Achsin Fuadi L  20 Inayatul Maziyah P  

3 Deviyasari P  21 Laudita Azhari Y. P 

4 Dewi Nurhayati P 22 M. Noval Ramadhan  L  

5 Galang Faqih R. L 23 M. Hafidz Atailah L  

6 Irmawati P 24 Maylina Nurul Aulia P 

7 A. Yasser R. L 25 Maulia Isnaeni P 

8 A. Fakhdanny Sukha L 26 Nabila AzZakiyah P 

9 A. Syauqi L 27 Nayla Ade Andriyani P  

10 Ana Nabila Wardah P  28 Nofifah Setiawan P  

11 Anggi Faolina P  29 Prio Muliadin L 

12 Alya Latifunnisa P  30 Rizki Wahyu Afandi L  

13 Bilqis Karimatul Aeni P  31 Rafi Aiman L  

14 Danang Yuda L  32 Rifa Ainul F. P 

15 Dita Fasaliana P  33 Rifa Nabila P 

16 Fais Aldi Mustofa L  34 Tsalisa Rahma R. P 

17 Firyal Bilqis 

Qurrotuaini 

P  35 Zahrotussalwa H. P 

18 Fadilatul Ainiyah P     
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Lampiran 2 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  

UPTD DIKPORA KEC. ADIWERNA 

      SEKOLAH DASAR NEGERI TEMBOK LUWUNG 01 
Alamat :  Jl. Cemara Sewu Kec. Adiwerna Kab. Tegal  Telp.  (0283)  

 

Daftar Nama Siswa Kelas IV B Tahun Ajaran 2014/2015 (Kelas 

Kontrol) 

 

 Kepala Sekolah                                                            Guru Kelas IV B 

                                      

 

NO NAMA SISWA L/P NO NAMA SISWA L/P 

1 Moh. Bayu Prasetyo L 19 Latifah Mei Zarah P 

2 Rohmatun Afifah P   20 Lulu Atun Nurfadilah P  

3 Kiki Zian Argiarsih P  21 Lulu Ilmah Suma P 

4 Asri Noor Azizah P 22 Muh. Mifahul Arzaq L  

5 Muh. Ibnul Subekan L 23 Muh. Rizqy Ardhani L  

6 Allvin Qodiyal Khak L  24 Muthia Fidaul A P 

7 Akhmad Dani Fauzan  L 25 Naila Gingga S.  P 

8 Andhika Putra Afriza L 26 Namira Azkya F. P 

9 Adelia Vicka Febrian P  27 Nadia Afitasari P  

10 Arina Al Wajina Nika P  28 Resma Wati P  

11 Amaliana Nur A. P  29 Vina Nisvila Yali P  

12 Bagus Alfian Rizqi L  30 Wisnu Sandy Yudha L  

13 Fawazz Toriquzzaman L   31 Wisye Treno Wati  P   

14 Febrianty Dhea H. P   32 Zian Azadudiar L  

15 Fitriyah Milatul K. P  33 Rafi Bangun Adhyasta L  

16 Haekal Ummam T.A L  34 Ilyas Adi Zami Pratama L  

17 Irfan Auliya Fadlilah L   35 Dimas Muzaki L  

18 Iqbal Syafarudin L      
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Lampiran 3 

 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  

UPTD DIKPORA KECAMATAN ADIWERNA 

      SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNGRUSI 03 
      Jalan Kemuning 1, Adiwerna  Telp.  (0283) 444073 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA SISWA L/P NO NAMA SISWA L/P 

1. M.Engki Mahdi L 20. Indi Qurrotul Aini P  

2. Irma Yuli Yani P  21. Khanifah  P  

3. Kalam   L 22. Lina Nursafa P 

4. Ahmad Faisal R.  L 23. Mayliza Ayu P 

5. A.Fauzani Purwan L 24. Gita  P  

6. Aisyah  P 25. M. Vijay Firmansyah L 

7. Naufal K.M L 26. Yusril  L 

8. Bilqis Aulan Nida P 27. M.Nazarrudin Fahmi L 

9. Cempaka Nur Pratiwi P 28. M.Zulfi M.R  L 

10. Dhea Rizki M.  P 29. Mutia Dini Safitri  P 

11. Dimas Syawal Pratama  L 30. Niyar Aeni Khabina P 

12. Dwi Bagus Saputra  L 31. Nur Aeni P 

13. Dzawi  L 32. M.Rifky Salma Hudin  L 

14. Evi Nur Hidayati  P 33. M.Faris Fadil L 

15. Epi Juliana  P 34. Rifky Andika Wijaya L 

16. Fegi Natasya Bella  P 35. Trio L 

17. Husnatul M. P 36. Restu Bella Pertiwi P 

18. Ifa Nur M. P 37. Dwi Annisah Amanda P 

19. Indi Qurrotul Aini P 38. Khalimatun Nafisah P 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Kelas/Semester  : IV/2. 

Standar Kompetensi  : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Materi Pokok   : Bermain Alat Musik Melodis. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Ranah 

Kognitif 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang  Sulit 

12.1  Memainkan alat 

musik melodis 

sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa dapat menyebutkan pengertian alat musik yang 

bernada. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

1 D 
√   

Siswa dapat menyebutkan fungsi alat musik melodis. C1 

 

Pilihan 

Ganda 

2 

 

B 
√   

Disajikan beberapa nama alat musik, siswa dapat 

menyebutkan contoh alat musik melodis. 

C2 Pilihan 

Ganda 

3 B √   

C2 Pilihan 

Ganda 

4 C  √   

Siswa dapat menyebutkan cara memainkan alat 

musik recorder. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

5 

 

C 
√   

Siswa dapat menyebutkan jenis recorder yang biasa 

digunakan di sekolah. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

 

6 

 

B 

 √  

Diberikan tanda buka/tutup lubang recorder, siswa 

dapat menentukan arti dari tanda buka/tutup lubang 

recorder. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

7 

 

A 
 √  

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

8 B 
 √  
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Siswa dapat menyebutkan nama alat musik yang 

termasuk alat musik melodis tiup. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

 

9 

 

A   

 √  

Disajikan gambar alat musik melodis, siswa dapat 

menyebutkan nama alat musik tersebut. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

 

10 

 

C  

 √  

Diberikan ilustrasi tentang bentuk dan cara 

memainkan suatu alat musik, siswa dapat 

menyebutkan nama alat musik tersebut. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

11 B  

√   

Siswa dapat menentukan gambar dari alat musik 

pianika. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

 

12 

 

D   

 √  

Disajikan fungsi dari tuts pada alat musik pianika, 

siswa dapat menentukan warna tuts dari alat musik 

pianika. 

C2 

 

 

Pilihan 

Ganda  

13 D   √ 

 
 

C2 Pilihan 

Ganda 

14 C  √  

Siswa dapat menyebutkan fungsi tangan ketika 

bermain pianika. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

15 

 

A 
 √  

C1 Pilihan 

Ganda 

 

16 

 

B 

 √  

Siswa dapat menentukan simbol jari pada permainan 

pianika. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

17 

 

B  
 √  

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

 

18 

 

D  

 √  

Siswa dapat menentukan nomor penjarian pada 

teknik bermain pianika. 

C2 Pilihan 

Ganda 

19 C  √  

C2 Pilihan 

Ganda 

20 D  √  
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Siswa dapat menjelaskan teknik penjarian untuk 

memainkan satu tangga nada. 

C3 Pilihan 

Ganda 

21 A  √   

C3 Pilihan 

Ganda 

22 D   √  

Siswa dapat menyebutkan yang bukan merupakan 

teknik dalam permainan pianika. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

 

23 

 

A  

 √  

Disebutkan unsur musik salah satu unsur musik yaitu 

dinamik, siswa dapat menyebutkan pengertian 

dinamik. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

24 D  

 √  

Siswa dapat menyebutkan tanda dinamika 

keras/lembut dalam memainkan sebuah lagu. 

 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

25 

 

A  

 √  

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

26 

 

C  
 √  

Siswa dapat menjelaskan cara melakukan pemanasan 

sebelum mulai memainkan lagu dengan pianika. 

C2 

 

Pilihan 

Ganda 

27 

 

C  
  √ 

Siswa dapat menyebutkan yang bukan merupakan 

langkah-langkah teknik dalam permainan pianika. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

 

28 

 

A  

 √  

Disajikan tanda perubahan dinamik, siswa dapat 

menentukan arti dari tanda tersebut. 

C1 

 

Pilihan 

Ganda 

 

29 

 

B  √    

 

 Pilihan 

Ganda 

 

30 C √   

Jumlah Butir Soal 30  9 20 1 
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Lampiran 5 

Kisi-kisi Soal Tes Performansi 

Mata Pelajaran           : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Kelas/Semester           : IV/2. 

Standar Kompetensi           : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Materi Pokok            : Bermain Alat Musik Melodis. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Ranah 

Psikomotor 
Bentuk Soal 

Memainkan alat 

musik  melodis 

sederhana 

Memainkan lagu 

wajib berjudul 

Bagimu Negeri 

dengan teknik 

permainan pianika. 

P5 

(Gerakan 

Keterampilan) 

Tes 

Performansi 

Dikutip dan dikembangkan dari Arikunto (2012: 138) 

 

Soal Tes Performansi 

Mainkan lagu Bagimu dengan teknik permaianan pianika yang benar! 

1. Mainkan lagu Bagimu Negri dengan cara memegang pianika yang benar! 

2. Mainkan lagu Bagimu Negri dengan teknik penjarian yang benar! 

3. Mainkan lagu Bagimu Negri dengan nada/intonasi yang tepat! 

4. Mainkan lagu Bagimu Negri dengan tempo yang tepat! 

5. Mainkan lagu Bagimu Negri dengan dinamik yang tepat! 

 

Rubrik Performansi 

No. Aspek yang dinilai 
Nilai 

4 3 2 1 

1. Cara memegang pianika (handling)     

2. Teknik penjarian (fingering)     

3. Ketepatan nada (intonasi)     

4. Teknik pernafasan (breathing)     

5. Ketepatan tempo     

6. Dinamik     

Jumlah  

Skor Maksimal 24 
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Lampiran 6 

PEDOMAN PENILAIAN 

            Peneliti menggunakan dua teknik penilaian, yaitu tes objektif yang 

berbentuk pilihan ganda dan tes praktek/perbuatan berupa tes performansi 

bermain alat musik pianika.  

1. Tes Objektif 

 Cara menghitung nilai tes tertulis berbentuk pilihan ganda, setiap soal 

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

sebagai berikut: 

Nilai =
Skor perolehan

Skor maksimal
 𝑥 100 

(Poerwanti, dkk 2008: 6.3) 

Keterangan :  Skor Perolehan = jumlah nilai yang diperoleh siswa.  

 Skor maksimal = jumlah keseluruhan nilai.  

2. Rubrik Tes Performansi 

Aspek yang dinilai Nilai Keterangan 

A 

(Cara memegang 

pianika/handling) 

4 
Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri memegang karet 

di leher pianika dan telapak tangan kanan dibuka lebar. 

3 
Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri tidak memegang 

karet di leher dan tangan kanan dibuka lebar. 

2 
Berdiri memegang pianika dengan tangan kiri memegang karet 

di leher dan tangan kanan tidak dibuka lebar. 

1 
Berdiri memegang pianika dengan posisi yang tidak disebutkan 

dalam poin 4, 3, dan 2. 

B 

(Teknik 

penjarian/fingering) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan teknik penjarian yang tepat. 

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

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

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

bar dimainkan dengan teknik penjarian yang salah. 

C 

(Ketepatan 

nada/intonasi) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

3 5-6 bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan nada yang tepat. 

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

dimainkan dengan nada yang salah. 

D 

(Teknik 

pernafasan/breathing) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan teknik pernafasan yang tepat. 

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

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

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

bar dimainkan dengan teknik pernafasan yang salah. 

E 

(Ketepatan tempo) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan tempo yang stabil. 

3 5-6 bar dimainkan dengan tempo yang stabil. 

2 3-4 bar dimainkan dengan tempo yang stabil. 

1 
1-2 bar dimainkan dengan tempo yang stabil/seluruh bar 

dimainkan dengan tempo yang tidak stabil. 
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F 

(Dinamik) 

4 Seluruh bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

3 5-6 bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

2 3-4 bar dimainkan dengan dinamik yang tepat. 

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

dimainkan dengan dinamik yang salah/tanpa dinamik. 

Dikutip dan dimodifikasi dari Safrina (2002: 286) 

Nilai =
Skor perolehan

Skor maksimal
 𝑥 100 

Keterangan :  Skor Perolehan = jumlah nilai yang diperoleh siswa  

 Skor maksimal = jumlah keseluruhan nilai (24) 

 

3. Nilai Akhir 

Nilai Akhir = 
Nilai  tes  objektif + Nilai  tes  performansi

2
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Lampiran 7 

LEMBAR ANALISIS BUTIR SOAL OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran :   SBK 

Kelas/Semester :   IV/2 

Penelaah :  Eka Titi Andaryani, S.Pd.,M.Pd. 

PETUNJUK: 

            Berdasarkan pendapat Bapak/ Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran SBK 

bidang seni musik, berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai 

dengan kriteria telaah pada kolom yang tersedia, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau teks soal dan perbaikannya! 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi 
               

1. Soal sudah sesuai dengan 

indikator soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi 

petunjuk kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, 

atau sejenisnya  jelas dan 

berfungsi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                 

15. Bahasa soal sudah komunikatif 

dan sesuai dengan jenjang 

pendidikan peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A. Materi                

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
               

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya  
               

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Lampiran 8 

LEMBAR ANALISIS BUTIR SOAL OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran :   SBK 

Kelas/Semester :   IV/2 

Penelaah     : Mualfiah, S.Pd.SD. 

PETUNJUK: 

            Berdasarkan pendapat Bapak/ Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran SBK 

bidang seni musik, berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai 

dengan kriteria telaah pada kolom yang tersedia, kemudian tuliskan alasan pada ruang catatan atau teks soal dan perbaikannya! 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

A. Materi                

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
               

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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pernyataan  "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya. 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya  
           

 

    

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

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

17. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A. Materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi  
               

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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9. Pilihan jawaban homogen dan logis 

ditinjau dari  segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya  
               

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

peserta didik. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 

Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Catatan: 

                                                                                                Kepala Sekolah                                                              Guru kelas IV A          

                                                                                                                                                 

 

 

No. Aspek yang Diperhatikan 

Nomor Soal 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Lampiran 9 

SOAL UJI COBA (SOAL PEMAHAMAN) 

MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN 

MATERI BERMAIN ALAT MUSIK MELODIS 

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

1. Alat musik yang mempunyai nada disebut alat musik . . . . 

a. diatonis             c. dinamis 

b. ritmis               d. melodis 

2. Alat musik melodis menurut peranan dan fungsinya, berfungsi untuk  

. . . . 

a. memainkan irama lagu  c. memainkan tempo lagu 

      b. memainkan melodi lagu d. menunjukkan dinamik lagu 

3. 1) kendang 4) harmonika 

2) pianika 5) rebana 

3) rebab 

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

. . . . 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 2 dan 4    d. 3 dan 5 

4. 1) recorder 4) rebab 

2) peluit 5) rebana 

3) pianika 

     Dari nama alat musik di atas, yang termasuk alat musik melodis yang  

dimainkan dengan cara ditiup yaitu . . . . 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 2 dan 4    d. 3 dan 5 

5. Alat musik recorder termasuk alat musik melodis yang dimainkan dengan 

cara . . . . 

a. digesek    c. ditiup 

b. dipetik    d. dipukul 

6. Recorder yang sering digunakan di sekolah yaitu recorder . . . . 

a. tenor               c. alto 

b. sopran               d. sopranino 

7. Tanda       pada permainan recorder, artinya lubang pada recorder. . . . 

a.  dibuka   c. ditekan 

b.  ditutup              d. ditiup 
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8. Tanda      pada  permainan recorder, artinya lubang pada recorder . . . . 

a.  dibuka              c. ditekan 

b.  ditutup              d. ditiup 

9. Alat musik melodis yang dimainkan dengan ditiup pada lubang tiupnya 

sambil menekan tombol-tombol yang ada pada alat musik tersebut yakni . . . . 

a. saksofon   c. recorder 

b. pianika    d. harmonika 

10.  

  

 

 

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

meniupkan udara melalui selang peniup sambil menekan tombol atau tuts 

yang ada pada alat musik tersebut adalah . . . . 

a. gitar    c. saksofon 

b. pianika    d. harmonika 

12. Gambar di bawah ini yang merupakan gambar dari alat musik pianika yaitu . . 

. . 

a.      c.  

   

 

 

 

 

b.      d.  

 

 

 

 

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

pokok/asli yaitu tuts yang berwarna . . . . 

a. merah   c. hitam 

b. biru   d. putih 

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

kromatis yaitu tuts yang berwarna . . . . 

 a. merah   c. hitam 

b. biru   d. putih 

 

 

Nama alat musik melodis di samping yaitu . . . . 

a. biola               c. belira 

b. gitar    d. piano 
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15. Saat bermain pianika, tangan kiri digunakan untuk . . . . 

a. memegang pianika   c. meniup selang pianika  

b. menekan tuts pianika   d. memukul pianika 

16. Saat bermain pianika, tangan kanan digunakan untuk.... 

a. memegang pianika   c. meniup selang pianika  

b. menekan tuts pianika   d. memukul pianika 

17. Pada teknik penjarian pianika, jari telunjuk disimbolkan dengan nomor . . . .  

a. 1   c. 3 

b. 2   d. 4 

18. Pada teknik penjarian pianika, jari kelingking disimbolkan dengan nomor 

       a. 2   c. 4 

       b. 3   d. 5 

19. Dalam teknik penjarian pianika, nomor 3 menunjukkan . . . . 

a. ibu jari   c. jari tengah 

b. jari telunjuk  d. jari manis 

20. Dalam teknik permainan pianika, nomor 4 menunjukkan . . . . 

a. ibu jari                         c. jari tengah 

b. jari telunjuk                 d. jari manis 

21. Untuk memainkan nada 1 (do rendah) sampai і (do tinggi) pada permainan 

pianika teknik penjarian yang benar yaitu . . . . 

a. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 c. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 

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

22. Untuk memainkan nada 2 (re) 3(mi) 4(fa) 3(mi) 2(re) 1(do) pada permainan 

pianika teknik penjarian yang benar yaitu . . . . 

a. 1, 2, 3 4, 1, 2 c. 2, 3, 4, 4, 3, 2 

b. 1, 2, 3, 3, 2,1 d. 2, 3, 4, 3, 2, 1 

23. Berikut merupakan teknik-teknik yang harus diperhatikan dalam permainan 

pianika, kecuali . . . . 

a. teknik meniup                        c. tempo  

b. teknik pernapasan                  d. dinamika 

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

diperhatikan salah satunya dinamik.  Yang dimaksud dinamik adalah . . . . 

a. perubahan-perubahan kecepatan lagu    

b. tinggi rendahnya lagu yang dimainkan 

c. tepat atau tidaknya lagu yang dimainkan 

d. keras lembutnya lagu yang dimainkan 

25. Apabila suatu bait lagu dimainkan dengan lembut, maka tanda dinamik yang 

digunakan yaitu . . . . 

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

b. f (forte)   d. mf (mezzo forte) 
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26. Apabila suatu bait lagu dimainkan dengan sangat keras, maka tanda dinamik 

yang digunakan yaitu . . . . 

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

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

27. Sebelum mulai memainkan lagu dengan pianika, sebaiknya kita melakukan 

pemanasan dengan cara . . . . 

a. menulis notasi lagu  

b. menyanyikan sebuah lagu   

c. berlatih tangga nada lagu 

d. menarik nafas panjang 

28. Di bawah ini yang termasuk langkah-langkah teknik pernapasan dalam 

permainan pianika, kecuali . . . . 

a. menghembus dengan perlahan-lahan 

b. menghembus udara dengan konstan 

c. menarik napas dengan teratur 

d. napas disimpan di dalam perut 

29. Apabila kita memainkan suatu lagu yang terdapat tanda   artinya 

melodi lagu tersebut dimainkan semakin lama semakin . . . . 

a. tinggi   c. keras 

b. lembut   d. rendah 

30. Apabila kita memainkan suatu lagu yang terdapat tanda    artinya 

melodi lagu tersebut artinya . . . . 

a. semakin lama makin keras 

b. semakin lama makin lembut 

c. ketukan diperpanjang 

d. ketukan diperpendek 
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Lampiran 10 

Hasil Penghitungan Validitas Soal  Tes Objektif dengan SPSS Versi 20 

Corrected Total Item Correlation 

No. 

Item 

Corrected 

Total Item 

Correlation 

Validitas No. Item 

Corrected 

Total Item 

Correlation 

Validitas 

1. ,219 Tidak valid 
16. ,444 Valid 

2. ,396 Valid 17. ,376 Valid 

3. ,165 Tidak valid 18. ,319 Valid 

4. ,396 Valid 19. ,482 Valid 

5. ,146 Tidak valid 20. ,348 Valid 

6. ,383 Valid 21. ,308 Valid 

7. ,372 Valid 22. ,461 Valid 

8. ,396 Valid 23. ,382 Valid 

9. ,335 Valid 24. ,355 Valid 

10. ,268 Tidak valid 25. ,492 Valid 

11. ,394 Valid 26. ,436 Valid 

12. ,165 Tidak valid  27. ,350 Valid  

13. ,341 Valid  28. ,359 Valid 

14. ,383 Valid  29. ,400 Valid  

15. ,423 Valid  30 ,468 Valid  
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Lampiran 11 

Hasil Penghitungan Reliabilitas Soal Tes Objektif dengan SPSS Versi 20 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

no1 21,00 29,784 ,219 ,846 
no2 21,18 28,371 ,396 ,842 
no3 21,08 29,642 ,165 ,848 
no4 21,16 28,461 ,396 ,842 
no5 21,03 29,864 ,146 ,847 
no6 21,16 28,515 ,383 ,842 
no7 21,18 28,479 ,372 ,842 
no8 21,18 28,371 ,396 ,842 
no9 21,26 28,469 ,335 ,844 
no10 21,08 29,264 ,268 ,845 
no11 21,24 28,240 ,394 ,842 
no12 21,08 29,642 ,165 ,848 
no13 21,21 28,549 ,341 ,843 
no14 21,24 28,294 ,383 ,842 
no15 21,21 28,171 ,423 ,841 
no16 21,32 27,844 ,444 ,840 
no17 21,21 28,387 ,376 ,842 
no18 21,13 28,874 ,319 ,844 
no19 21,18 27,992 ,482 ,839 
no20 21,18 28,587 ,348 ,843 
no21 21,16 28,839 ,308 ,844 
no22 21,11 28,421 ,461 ,840 
no23 21,34 28,123 ,382 ,842 
no24 21,37 28,239 ,355 ,843 
no25 21,13 28,171 ,492 ,839 
no26 21,26 27,983 ,436 ,840 
no27 21,66 28,447 ,350 ,843 
no28 21,50 28,203 ,359 ,843 
no29 21,29 28,103 ,400 ,841 
no30 21,34 27,691 ,468 ,839 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,847 30 
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Lampiran 12 

Hasil Penghitungan Validitas Soal Tes Performansi  

dengan SPSS Versi 20 

 

Corrected Total Item Correlation 

 

No. 

Item 

Corrected 

Total Item 

Correlation  

Validitas 

A. (Cara memegang pianika) ,479 Valid 

B. (Fingering) ,576 Valid 

C. (Ketepatan Intonasi/Nada) ,459 Valid 

D. (Breathing) ,350 Valid 

E. (Ketepatan Tempo) ,499 Valid 

F. (Dinamik) ,499 Valid 
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Lampiran 13 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Soal Tes Objektif dengan SPSS Versi 20 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A 15,42 3,656 ,479 ,698 

B 16,42 2,521 ,576 ,664 

C 16,13 3,307 ,459 ,694 

D 16,11 3,826 ,350 ,723 

E 16,16 3,164 ,499 ,682 

F 16,08 3,156 ,499 ,682 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,730 6 
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Lampiran 14 

Hasil Penghitungan Analisis Taraf Kesukaran Soal Objektif 

Nomor 

Soal 

Nilai Indeks 

Kesukaran 

Kategori Nomor 

Soal 

Nilai Indeks 

Kesukaran 

Kategori 

1. 0,95 Mudah 16. 0,63 Sedang  

2. 0,76 Mudah 17. 0,74 Mudah 

3. 0,87 Mudah 18. 0,82  Mudah 

4. 0,79 Mudah 19. 0,76  Mudah 

5. 0,92 Mudah 20. 0,76 Mudah  

6. 0,79 Mudah  21. 0,79  Mudah  

7. 0,76 Mudah 22. 0,84  Mudah 

8. 0,76 Mudah 23. 0,61  Sedang 

9. 0,68 Sedang  24. 0,58 Sedang 

10. 0,87 Mudah 25. 0,82 Mudah  

11. 0,71 Mudah  26. 0,68 Sedang 

12. 0,87 Mudah 27. 0,29  Sukar 

13. 0,74 Mudah  28. 0,45 Sedang 

14. 0,71 Mudah 29. 0,66 Sedang  

15. 0,74 Mudah  30. 0,61 Sedang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

134 

Lampiran 15 

Hasil Penghitungan Analisis Daya Pembeda Soal Objektif 

Nomor 

Soal 

Daya 

Pembeda 

Kriteria Nomor 

Soal 

Daya Pembeda Kriteria 

1. 0,1 Jelek  16. 0,42 Baik 

2. 0,37 Cukup  17. 0,42 Baik  

3. 0,16 Jelek  18. 0,37  Cukup  

4. 0,32 Cukup 19. 0,37  Cukup  

5. 0,05 Jelek 20. 0,37 Cukup  

6. 0,32 Cukup 21. 0,42  Baik  

7. 0,37 Cukup 22. 0,32  Cukup  

8. 0,37 Cukup 23. 0,47  Baik  

9. 0,43 Baik 24. 0,42 Baik  

10. 0,16 Jelek  25. 0,37 Cukup 

11. 0,37 Cukup  26. 0,42 Baik 

12. 0,16 Jelek   27. 0,36  Cukup 

13. 0,32 Cukup  28. 0,37 Cukup 

14. 0,37 Cukup 29. 0,37 Cukup 

15. 0,42 Baik 30. 0,47 Baik  
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Lampiran 16  

Hasil Penghitungan Uji Coba Soal Objektif 

No. Validitas Reliabilitas Taraf Kesukaran Daya Pembeda 

1. Tidak 

valid 

Reliabel Mudah 

Jelek (soal tidak dipakai) 

2. Valid Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

3. Tidak 

valid 

Reliabel Mudah 

Jelek (soal tidak dipakai) 

4. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

5. Tidak 

valid 

Reliabel Mudah 

Jelek (soal tidak dipakai) 

6. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

7. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

8. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

9. Valid Reliabel Sedang Baik 

10. Tidak 

valid 

Reliabel Mudah 

Jelek (soal tidak dipakai) 

11. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

12. Tidak 

valid 

Reliabel Mudah Jelek (soal tidak dapat 

dipakai) 

13. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

14. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

15. Valid Reliabel Mudah Baik 

No. Validitas  Reliabilitas  Taraf Kesukaran Daya Pembeda 

16. Valid Reliabel Sedang Baik 

17. Valid Reliabel Mudah Baik  

18. 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai)  

19 

Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

20 

   Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

21 
Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 
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22 
Valid 

Reliabel Mudah  Cukup (soal dapat 

dipakai) 

23  Valid Reliabel Sedang Baik  

24 Valid Reliabel Sedang  Baik 

25 
Valid 

Reliabel Mudah Cukup (soal dapat 

dipakai) 

26 Valid Reliabel Sedang Baik  

27 
Valid 

Reliabel Sukar Cukup (soal dapat 

dipakai) 

28 

Valid 

Reliabel Sedang Cukup (soal dapat 

dipakai) 

29 

Valid 

Reliabel Sedang Cukup (soal dapat 

dipakai) 

30 Valid Reliabel Sedang Baik  

 

Keterangan           :  soal dipakai 
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Lampiran 17 

SOALOBJEKTIF PRETEST DAN POSTTEST (SOAL PEMAHAMAN)  

MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN MATERI 

BERMAIN ALAT MUSIK MELODIS 

 

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

 

1. Alat musik melodis menurut peranan dan fungsinya, berfungsi untuk . . . . 

a. memainkan irama lagu  c. memainkan tempo lagu 

b. memainkan melodi lagu d. menunjukkan dinamik lagu 

2. (1)recorder 4) rebab 

(2) peluit 5) rebana 

(3) pianika 

       Dari nama alat musik di atas, yang termasuk alat musik melodis yang 

       dimainkan dengan cara ditiup yaitu . . . . 

a. 1 dan 2    c. 1 dan 3 

b. 2 dan 4    d. 3 dan 5 

3.  Recorder yang sering digunakan di sekolah yaitu recorder . . . . 

a. tenor               c. alto 

b. sopran               d. sopranino 

4. Tanda       pada  permainan recorder, artinya lubang pada recorder . . . . 

a.  dibuka                          c. ditekan 

b.  ditutup                          d. ditiup 

5. Alat musik melodis yang dimainkan dengan ditiup pada lubang tiupnya 

sambil menekan tombol-tombol yang ada pada alat musik tersebut yakni . . . . 

a. saksofon   c. recorder 

b. pianika    d. harmonika 

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

meniupkan udara melalui selang peniup sambil menekan tombol atau tuts 

yang ada pada alat musik tersebut adalah . . . . 

a. gitar    c. saksofon 

b. pianika    d. harmonika 

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

kromatis yaitu tuts yang berwarna . . . . 

 a. merah   c. hitam 

b. biru   d. putih 

8. Saat bermain pianika, tangan kanan digunakan untuk.... 

a. memegang pianika   c. meniup selang pianika  

b. menekan tuts pianika   d. memukul pianika 
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9. Dalam teknik permainan pianika, nomor 4 menunjukkan . . . . 

a. ibu jari                         c. jari tengah 

b. jari telunjuk                 d. jari manis 

10. Untuk memainkan nada 2 (re) 3(mi) 4(fa) 3(mi) 2(re) 1(do) pada permainan 

       pianika teknik penjarian yang benar yaitu . . . . 

a. 1, 2, 3 4, 1, 2 c. 2, 3, 4, 4, 3, 2 

b. 1, 2, 3, 3, 2,1 d. 2, 3, 4, 3, 2, 1 

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

diperhatikan salah satunya dinamik.  Yang dimaksud dinamik adalah . . . . 

a. perubahan-perubahan kecepatan lagu    

b. tinggi rendahnya lagu yang dimainkan 

c. tepat atau tidaknya lagu yang dimainkan 

d. keras lembutnya lagu yang dimainkan 

12. Apabila suatu bait lagu dimainkan dengan sangat keras, maka tanda dinamik 

yang digunakan yaitu . . . . 

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

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

13. Sebelum mulai memainkan lagu dengan pianika, sebaiknya kita melakukan 

pemanasan dengan cara . . . . 

a. menulis notasi lagu                    c. berlatih tangga nada lagu 

b. menyanyikan sebuah lagu          d. menarik nafas panjang 

14. Di bawah ini yang termasuk langkah-langkah teknik pernapasan dalam 

permainan pianika, kecuali . . . . 

a. menghembus dengan perlahan-lahan 

b. menghembus udara dengan konstan 

c. menarik napas dengan teratur 

d. napas disimpan di dalam perut 

15. Apabila kita memainkan suatu lagu yang terdapat tanda   artinya 

melodi lagu tersebut dimainkan semakin lama semakin . . . . 

a. tinggi   c. keras 

       b. lembut   d. rendah 

Kunci Jawaban Soal Pretest dan Posttest 

1. B                                    6. B                                   11. D  

2. C                                    7. C                                   12. C  

3. B                                    8. B                                   13. C  

4. B                                    9. D                                   14. A  

5. A                                  10. D                                   15. B  
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Lampiran 18 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Khusni Fahmi Marzuki 33 42      38 

2 Achsin Fuadi  47 33 40 

3 Dewi Nurhayati 60 42 51 

4 Galang Fakih R. 47 50 49 

5 Irmawati 53 38 46 

6 A. Yasser R.  33 54 44 

7 A. Fakhdany Sukha 47 50 49 

8 A. Syauqi  53 46 50 

9 Ana Nabila Wardah  53 38 46 

10 Anggi Faolina  33 42 38 

11 Alya  Latifunnisa  47 50 49 

12 Bilqis Karimatul Aeni  47 54 51 

13 Danang Yuda 60 42 51 

14 Dita Fasaliana 53 38 46 

15 Fais Aldi Mustofa  63 54 47 

16 Firyal Bilqis Qurrotuaini  33 38      36 

17 Fadilatul Ainiyah  40 50 45 

18 Hafidz Alfarisi  67 54 61 

19 Laudita Azhari Y.  40 54 47 

20 M. Noval Ramadhan  67 33 50 

21 Maylina Nurul Aulia  53 33     43 

22 Maulia Isnaeni  40 38 39 

23 Nabila AzZakiyah  33 33 33 

24 Prio Muliadin  53 33 43 

25 Rizki Wahyu Afandi  33 42 38 

26 Rafi Aiman  53 33 43 

27 Rifa Ainul F. 47 42 45 

28 Rifa Nabila 40 33 30 

29 Tsalisa Rahma R. 40 50 45 

                 

Kepala Sekolah                                                                  Guru kelas IV A          
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Lampiran 19 

DAFTAR NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Moh. Bayu Prasetyo 20 38 29 

2 Rohmatun Afifah 27 33 30 

3 Kiki Zian Argiarsih 60 50 55 

4 Asri Noor Azizah 33 33 33 

5 Muh. Ibnul Subekan 20 50 35 

6 Allvin Qodiyal Khak 20 58 39 

7 Akhmad Dani Fauzan  40 58 49 

8 Andhika Putra Afriza 40 46 43 

9 Adelia Vicka Febrian 60 42 51 

10 Arina Al Wajina Nika 40 50 45 

11 Amaliana Nur A. 20 50 35 

12 Bagus Alfian Rizqi 40 42 41 

13 Fawazz Toriquzzaman 53 33      43 

14 Febrianty Dhea H. 40 50 45 

15 Fitriyah Milatul K. 27 42      35 

16 Haekal Ummam T.A 47 50 49 

17 Irfan Auliya Fadlilah 47 58 53 

18 Iqbal Syafarudin 40 58 49 

19 Latifah Mei Zarah 60 50 55 

20 Lulu Atun Nurfadilah 33 46 40 

21 Lulu Ilmah Suma 40 58 49 

22 Muh. Mifahul Arzaq 20 50 35 

23 Muh. Rizqy Ardhani 47 46 47 

24 Muthia Fidaul A 60 50 55 

25 Naila Gingga S.  33 42 38 

26 Namira Azkya F. 33 50 42 

27 Nadia Afitasari 27 54 41 

28 Resma Wati 33 54 44 

29 Vina Nisvila Yali 47 54 51 

 

    Kepala Sekolah                                                           Guru Kelas IV B 
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Lampiran 20 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Khusni Fahmi Marzuki 80 88 84 

2 Achsin Fuadi  73 88 81 

3 Dewi Nurhayati 80 83 82 

4 Galang Fakih R. 73 83 78 

5 Irmawati 80 88 84 

6 A. Yasser R.  80 92 86 

7 A. Fakhdany Sukha 80 83 82 

8 A. Syauqi  73           88 81 

9 Ana Nabila Wardah  80 96 88 

10 Anggi Faolina  73 83 78 

11 Alya  Latifunnisa  80 71 76 

12 Bilqis Karimatul Aeni  80 96 88 

13 Danang Yuda          73 83 78 

14 Dita Fasaliana 80 88 84 

15 Fais Aldi Mustofa  93 92 93 

16 Firyal Bilqis Qurrotuaini  80 71 76 

17 Fadilatul Ainiyah  87 75 81 

18 Hafidz Alfarisi           100 88 94 

19 Laudita Azhari Y.  80 92 86 

20 M. Noval Ramadhan  100 88 94 

21 Maylina Nurul Aulia  87 88 88 

22 Maulia Isnaeni  80 71 76 

23 Nabila AzZakiyah  80 71 76 

24 Prio Muliadin  73 79 76 

25 Rizki Wahyu Afandi  73 83 78 

26 Rafi Aiman  87 88 88 

27 Rifa Ainul F. 80 96 88 

28 Rifa Nabila 80 71 76 

29 Tsalisa Rahma R. 67 92 80 

 

           Kepala Sekolah                                                            Guru kelas IV A          

                                               



142 
 

 

142 

Lampiran 21 

DAFTAR NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

No. Nama Siswa Nilai Tes 

Objektif 

Nilai Tes 

Performansi 

Nilai 

Akhir 

1 Moh. Bayu Prasetyo 67 92 80 

2 Rohmatun Afifah 73 83 78 

3 Kiki Zian Argiarsih 87 88 88 

4 Asri Noor Azizah 80 92 86 

5 Muh. Ibnul Subekan 80 88 84 

6 Allvin Qodiyal Khak 80 88 84 

7 Akhmad Dani Fauzan  80 83 82 

8 Andhika Putra Afriza 73 79 76 

9 Adelia Vicka Febrian 80 79 80 

10 Arina Al Wajina Nika 80 83 82 

11 Amaliana Nur A. 80 88 84 

12 Bagus Alfian Rizqi 73 83 78 

13 Fawazz Toriquzzaman 80 79 80 

14 Febrianty Dhea H. 73 83 78 

15 Fitriyah Milatul K. 87 88 88 

16 Haekal Ummam T.A 73 83 78 

17 Irfan Auliya Fadlilah 67 88 76 

18 Iqbal Syafarudin 87 79 83 

19 Latifah Mei Zarah 87 79 83 

20 Lulu Atun Nurfadilah 80 71 76 

21 Lulu Ilmah Suma 80 71 76 

22 Muh. Mifahul Arzaq 73 75 74 

23 Muh. Rizqy Ardhani 93 79 86 

24 Muthia Fidaul A 87 88 88 

25 Naila Gingga S.  73 75 74 

26 Namira Azkya F. 73 71 72 

27 Nadia Afitasari 73 71 72 

28 Resma Wati 73 67 70 

29 Vina Nisvila Yali 73 67 70 

    

      Kepala Sekolah                                                          Guru Kelas IV B 

                                      



143 
 

 

125 

Lampiran 22 

SILABUS 

Mata Pelajaran  :  Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Kelas/Semester  :  IV/Semester 2. 

Standar Kompetensi     : 12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sarana Dan Sumber 

Instrumen 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1. 

Memainkan alat 

musik  melodis 

sederhana. 

Alat Musik  

Melodis 

Sederhana. 

Memainkan berbagai 

macam alat musik 

melodis sederhana. 

 

Mampu 

memainkan 

berbagai macam 

alat musik 

melodis 

sederhana. 

Soal-soal uji 

kompetensi 

dalam bentuk 

uraian, pilihan 

ganda dan   

lisan. Lembar 

pengamatan, 

lembar kerja 

siswa. 

 

Melakukan 

kegiatan 

diskusi dan 

pengamatan. 

Bagaimana 

cara 

memainkan 

berbagai 

macam alat 

musik melodis 

sederhana. 

     4x 35’ 1. 1. Buku paket  SBK. 

2. 2. Saya Ingin 

Terampil dan Kreatif, 

KTK SD Kls IV. 

3. 3. Pianika.  
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Lampiran 23 

PENGEMBANGAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN PERTAMA 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester  : IV/2 

Standar Kompetensi      : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetens

i Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Tujuan Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Tek-nik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1 

Memainkan 

alat musik 
melodis 

sederha-na   

Alat  

Musik  

Melo-dis 
Sederhan

a 

12.1.1 Mengenal berbagai macam alat musik 

melodis sederhana 

12.1.2 
Menjelaskan cara memainkan berbagai 

macam alat musik melodis sederhana 

12.1.3 

Menjelaskan teknik permainan salah satu 

alat musik melodis sederhana yaitu pianika 

12.1.4 
Menerapkan teknik permainan salah satu alat 

musik melodis sederhana yaitu pianika. 

1. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat 

menyebutkan berbagai macam alat musik melodis. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang 
cara memainkan alat musik melodis, siswa dapat 

menjelaskan cara memainkan berbagai jenis alat 

musik melodis. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa 

dapat menjelaskan teknik bermain pianika. 

4. Setelah memperagakan cara bermain pianika 
secara berpasangan, siswa dapat menerapkan teknik 

penjarian pada permainan pianika. 

Tes 

tertulis  

 

 

Soal 

evaluasi   

Apa yang 

dimaksud 

dengan teknik 
permainan 

pada pianika? 

2 x 35 

menit 

1. Papan tulis. 

2. Pianika. 

3. Buku paket 
SBK Kelas IV 

(Subekti,Rantin

ah dan 

Supriyantining-

tyas 2010)  
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Lampiran 24 

                  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN PERTAMA 

 

                 Sekolah             : SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

Mata Pelajaran   : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Kelas/Semester  : IV A/2. 

Alokasi Waktu    : 2 x 35 menit (pertemuan pertama). 

 

A. Standar Kompetensi 

       12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

B.   Kompetensi Dasar 

       12.1. Memainkan alat musik melodis sederhana.  

C.   Indikator 

12.1.1. Mengenal berbagai macam alat musik melodis sederhana. 

12.1.2. Menjelaskan cara memainkan berbagai macam alat musik melodis 

sederhana. 

12.1.3. Menjelaskan teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika.  

12.1.4. Menerapkan teknik permainan alat musik melodis pianika. 

D.  Tujuan Pembelajaran  

      1. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan dan memahami  

berbagai macam alat musik melodis.  

      2. Setelah memperagakan cara memainkan alat musik melodis, siswa dapat 

menjelaskan cara memainkan berbagai jenis alat musik melodis. 

       3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan teknik  

bermain pianika. 

       4. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan  

teknik penjarian pada permainan pianika. 

E.  Materi Pokok 

      Alat Musik Melodis.  
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F.  Metode dan Strategi Pembelajaran  

     1. Metode 

         Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi dan Penugasan. 

     2. Strategi       

         Practice Rehearsal Pairs. 

G. Kegiatan Pembelajaran  

       1. Kegiatan Awal (10 menit)  

           a. Guru mengkondisikan kelas. 

           b. Guru melaksanakan presensi.  

           c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  

           d. Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis.  

           e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa:  

  1) “Apakah kalian pernah menyaksikan pertunjukan drum band?” 

  2) “Alat musik apa saja yang ada pada pertunjukan tersebut?” 

       2. Kegiatan Inti 

           a. Eksplorasi (25 menit) 

           Dalam kegiatan eksplorasi:  

1) Guru memberi penjelasan tentang pengertian alat musik melodis. 

2) Guru memberi penjelasan tentang penggolongan alat musik melodis 

berdasarkan cara memainkannya. 

3) Guru memberi penjelasan tentang cara memainkan alat musik 

melodis.  

4) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang berbagai macam contoh 

alat musik melodis berdasarkan cara memainkannya. 

5) Guru memberi penjelasan tentang teknik permainan salah satu alat 

musik melodis  yaitu pianika.  

6) Guru mendemonstrasikan teknik penjarian pianika.  

7) Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil dengan teman 

sebangkunya.  

8) Guru membagi lembar praktik teknik permainan pianika. 
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9) Guru membagi peran dalam kelompok, satu siswa menjadi 

demonstrator dan satu orang lagi menjadi pengamat. 

10) Guru membimbing siswa untuk praktik latihan berpasangan. 

b.   Elaborasi (20 menit) 

    Dalam kegiatan elaborasi:   

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru materi tentang bermain alat   

musik melodis.  

2) Siswa diberi tugas untuk memahami teknik penjarian alat musik 

melodis, yaitu pianika.  

3) Siswa membentuk kelompok sesuai petunjuk guru. 

4) Siswa menerima tugas dari guru berupa lembar praktik penjarian 

pianika. 

5) Siswa demonstrator dalam setiap kelompok mempraktikkan 

penjarian pianika dan siswa yang berperan sebagai pengamat 

mengamati praktik rekannya sesuai dengan petunjuk di lembar 

praktik penjarian. 

6) Setelah siswa demonstrator selesai praktik bermain pianika, 

kemudian siswa sebagai pengamat berganti peran menjadi 

demonstrator begitu juga sebaliknya. 

7) Setelah selesai, siswa mengumpulkan lembar praktik penjarian 

pianika. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

      Dalam kegiatan konfirmasi:   

1) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahpahaman. 

2) Guru memberi penguatan. 

3) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

4) Guru bersama siswa mengoreksi soal evaluasi. 

       3. Kegiatan Akhir / Penutup (10 menit)  

           a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

           b. Guru memberikan PR kepada siswa untuk menghafal lagu Bagimu               

Negeri.  
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           c. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk tetap giat belajar.  

           d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa. 

H. Alat dan Sumber Belajar  

 1. Alat  : Pianika, gambar alat-alat musik melodis (recorder, harmonika, 

 belira, saksofon). 

        2. Sumber : a. Subekti, Ari, Rantinah, dan Supriyantiningtyas. 2009. Seni 

Budaya dan Keterampilan Kelas IV SD/MI. Semarang: 

Diperbanyak oleh Aneka Ilmu.  

                            b. Pamadhi, dkk. 2011. Pendidikan Seni di SD. 

Jakarta:Universitas Terbuka. 

I. Penilaian  

1. Prosedur                : Penilaian hasil.  

2. Bentuk                  : Tes tertulis (Uraian).  

3. Alat penilaian       : Soal evaluasi. 

 

                                                         Tegal, 20 April 2015 

          Guru Kelas IV A      Peneliti 

                                                        

           Mualfiah, S.Pd.SD.                  

Khuswatun Khasanah 

           NIP.-                            1401411044 
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Gambar 1. Recorder 

Gambar 2. Pianika 

Lampiran 1 

Materi   

Alat Musik Melodis 

            Alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada. Menurut 

peranan dan fungsinya, alat musik ini berfungsi memainkan melodi lagu. 

Berdasarkan cara memainkannya, alat musik melodis terdiri atas alat musik 

melodis tiup, petik, pukul, dan gesek. Contoh alat musik melodis antara lain 

recorder, pianika, harmonika, belira, saksofon, dan lain-lain. Berikut penjelasan 

contoh-contoh alat musik melodis. 

1. Recorder 

 

 

            Berdasarkan cara memainkannya, recorder termasuk alat musik tiup. Ada 

empat jenis alat musik recorder, antara lain : 

(1) recorder sopranino, yaitu recorder dengan ukuran yang paling kecil; (2) 

recorder sopran, yaitu recorder dengan ukuran sedang; (3) recorder alto, 

recorder dengan ukuran agak besar; (4) recorder tenor, yang merupakan recorder 

berukuran paling besar. Reckorder yang paling sering digunakan di sekolah yaitu 

recorder sopran. Pada permainan recorder, tanda       berarti lubang recorder 

dibuka, sedangkan tanda       artinya lubang recorder ditutup. 

2. Pianika 

 

 

 

             

            Pianika juga termasuk kelompok alat musik tiup. Pianika merupakan alat 

musik yang berbilah seperti piano/keyboard, terdiri dari tuts putih yang berfungsi 

memainkan nada-nada pokok/asli, dan tuts hitam yang berfungsi memainkan 

nada-nada kromatis.  
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Gambar 3. Harmonika 

Gambar 4. Belira 

Gambar 5. Saksofon 

            Pianika dimainkan dengan cara meniupkan udara langsung pada lubang 

peniup atau melalui selang peniup. Kemudian, tuts-tuts yang ada pada pianika 

ditekan dan dimainkan seperti memainkan piano. Pianika digunakan untuk 

memainkan melodi pokok dan memainkan akor pengiring. 

3. Harmonika 

 

 

             Harmonika juga tergolong alat musik tiup yang dimainkan dengan cara 

ditiup dan disedot sambil digeser ke arah kanan dan kiri. Harmonika dapat 

digunakan untuk musik sederhana dan  kompleks. Untuk memainkannya, kita 

meniup dan menghirup pada lubang-lubang harmonika. 

4. Belira 

               

 

 

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

Bilah-bilah pada belira tersebut memiliki nada-nada yang berbeda tingginya. Alat 

musik belira dimainkan dengan cara memukulkan alat pemukul yang terbuat dari 

logam maupun plastik pada bilah-bilah belira. Alat musik ini biasanya digunakan 

untuk musik lapangan seperti drum band. 

5. Saksofon 

 

 

 

 

        Saksofon merupakan alat musik tiup yang terbuat dari logam. Bentuknya 

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

pada lubang tiupnya sambil menekan tombol pada alat musik tersebut. Alat musik 

ini dapat digunakan untuk berbagai jenis aliran musik. 
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6. Piano  

            Piano termasuk alat musik keyboard akan tetapi cara memainkannya 

dengan ditekan, meskipun sebenarnya suara yang dihasilkan piano berasal dari 

alat pemukul yang  berada di dalam badan piano. Alat tersebut dinamakan 

hummer yang terletak di dalam badan piano (rongga resonansi), yang akan 

memukul papan-papan nada (toots) dimainkan (Pamadhi, dkk 2011: 5.47).  

Pianika dimainkan dengan menggunakan teknik penjarian: 

Keterangan: 

                          1 : ibu jari 

                          2: jari telunjuk 

                          3: jari tengah 

                          4: jari manis 

                          5: jari kelingking 

Untuk memainkan nada 1 (do rendah) sampai і (do tinggi) dengan pianika, teknik 

penjarian yang digunakan adalah 1,2,3,1,2,3,4,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 3 

5 
1 
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Lampiran 2 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Kelas Eksperimen Pertemuan Pertama 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

Kelas/Semester : IV/2. 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Materi Pokok  : Alat musik melodis. 

Standar Kompetensi : 11. Mengapresiasi Karya Seni Musik. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

12.1 Memainkan alat 

musik melodis 

sederhana 

1. Siswa dapat menjelaskan 

    pengertian alat musik melodis. 

2. Siswa dapat menjelaskan fungsi 

alat musik melodis 

3. Siswa dapat menjelaskan cara 

memainkan alat musik melodis. 

4. Siswa dapat menyebutkan asal 

bunyi piano. 

5. Siswa dapat menentukan nomor 

penjarian untuk memainkan 

beberapa nada dengan pianika. 

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

C1 

 

C3 

 

C3 

 

 

C2 

 

C2 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

      √ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

     √ 

 

 

     √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Jumlah Butir Soal 5  1 3 1 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   20 % 60 % 20 % 
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Lampiran 3 

Soal Evaluasi 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Jelaskan pengertian alat musik melodis! 

2. Apa fungsi alat musik melodis? 

3. Bagaimanakah cara memainkan alat musik melodis berikut di bawah ini? 

     a. pianika 

     b. gitar 

     c. belira  

4. Piano merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara ditekan. 

     Akan tetapi, sebenarnya dari manakah bunyi yang dihasilkan piano? 

5. Jika kita akan memainkan nada і 7 6 5 4 3 2 1 secara berurutan dengan pianika, 

     bagaimanakah urutan nomor penjarian yang benar? 
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Lampiran 4 

Kunci Jawaban 

1. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada dan berfungsi 

     untuk memainkan melodi lagu. 

2. Fungsi alat musik melodis yaitu untuk memainkan melodi lagu. 

3. a. Pianika       : meniup selang sambil menekan tuts yang ada pada pianika. 

     b. gitar              : memetik dawai gitar 

     c. belira             : memukul bilah-bilah logam belira dengan alat pemukul. 

4. Bunyi piano berasal dari alat pemukul yang  berada di dalam badan piano. 

5. Jika kita akan memainkan nada і 7 6 5 4 3 2 1, maka urutan penjariannya yaitu  

     5 4 3 5 4 3 2 1.          

 

Kriteria penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat     : skor 3 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap  : skor 2 

soal dijawab dengan jawaban yang salah   : skor 1 

soal tidak dijawab                                      : skor 0 

 

Nilai akhir = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  100 

Keterangan : 

Skor maksimal : 15 
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Lampiran 25 

                       LEMBAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN PERTAMA 

Sekolah              :  SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

Mata Pelajaran   :  Seni Budaya dan Keterampilan (bidang Seni Musik). 

Kelas/Semester   :  IV/2. 

Materi                 :  Bermain alat musik melodis. 

Pertemuan           :  Pertama. 

Penilai                 :  Mualfiah, S.Pd.SD. 

 

 Petunjuk: 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” apabila indikator yang tersedia 

sudah tampak selama proses pembelajaran! 

2. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Tidak” apabila indikator yang tersedia 

belum tampak selama proses pembelajaran! 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator Ya Tidak Skor 

1. Perencanaan 

Pembelajaran 

Merumuskan indikator dan tujuan 

pembelajaran. 
√   

Mengembangkandanmengorganisasik

an materi, metode, media, alat, dan 

sumber belajar. 

√  

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan 

strategi Practice Rehearsal Pairs 

√  

Merencanakan prosedur, jenis, 

bentuk, dan alat penilaian. 
√  

Menyiapkan kunci jawaban, pedoman 

penskoran dan nilai akhir. 
√  

2 Pembukaan 

Pembelajaran 

Memberikan salam dan mengajak 

siswa berdoa. 
√   

Melakukan presensi. √  

Mempersiapkan siswa untuk 

menerima pembelajaran. 
√  

Memberikan apersepsi sesuai dengan 

materi yang akan diberikan. 
√  

Menyampaikan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan RPP. 
√  

3 Penyampaian 

materi 

Menyampaikan materi dengan jelas. √   

Memberikan contoh-contoh. √  

155 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
Indikator Ya Tidak Skor 

Mendemonstrasikan teknik  bermain 

pianika. 
√  

Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengajukan pertanyaan 

sesuai dengan materi. 

√  

4 Pelaksanaan 

Strategi 

Practice 

Rehearsal 

Pairs 

Memberi petunjuk siswa untuk 

membentuk kelompok kecil.  
√   

Membagi peran dalam kelompok, 

satu siswa menjadi demonstrator dan 

satu orang lagi menjadi pengamat. 

√  

Membagi lembar praktik bermain 

pianika kepada pengamat.  
√  

Menginstruksikan kepada siswa 

untuk bertukar peran, yang semula 

menjadi demonstrator menjadi 

pengamat begitu sebaliknya. 

√  

Membagi lembar praktik bermain 

pianika. 
√  

Menginstruksikan siswa untuk 

mengumpulkan lembar praktik 

bermain pianika. 

√  

Memberi petunjuk bagi siswa yang 

memerlukan penjelasan. 
√  

5 Tindak Lanjut Mengoreksi hasil pekerjaan bersama 

siswa. 
√   

Meluruskan kesalahpahaman dan 

memberikan penguatan. 
√  

6 Penutupan 

Pembelajaran 

Menanyakan kepada siswa mengenai 

pembelajaran yang telah 

disampaikan. 

√   

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama siswa. 
√  

Memberikan pesan moral, mengajak 

berdoa, dan memberikan salam. 
√  

Skor Perolehan 26 

 

Skor Aspek Nomor: 

1  =  1-5     4 = 1-7 

2  =  1-5     5 = 1-2 

3  =  1-4     6 = 1-3 

Pedoman Penilaian: 

Nilai  yang diperoleh =  
Skor  yang  Diperoleh

Sko r Maksimal
  x  100 

                                   =  
26

26
  x  100  

                                   = 100 
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Presentase pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs di kelas eksperimen 

(untuk penghitungan ini hanya mengacu pada poin ke-4): 

Nilai presentase =  
Skor  yang  diperoleh  pada  poin  ke−4

Skor  maksimal  pada  poin  ke−4
x100% 

             = 
7

7
 x 100% = 100% 

                                                                       Pengamat/observer, 

                                                                        

                                                                       Mualfiah, S.Pd.S.D. 

                                                                       NIP.- 
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Lampiran 26 

PENGEMBANGAN SILABUS KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KEDUA 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

Kelas/Semester  : IV/2 

Standar Kompetensi     : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan 

Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sarana Dan Sumber 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1 

Memainkan alat 

musik melodis 

sederhana   

Alat Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.5. Menjelaskan 

teknik pernafasan, 

ketepatan tempo 

dan dinamik 

dalam permainan 

alat musik 

melodis sederhana 

yaitu pianika. 

12.1.6.  

Menerapkan 

teknik pernafasan, 

ketepatan tempo 

dan dinamik 

dalam permainan 

alat musik 

melodis sederhana 

yaitu pianika. 

12.1.7.  

1. Melalui    penjelasan 

guru dan kegiatan     

praktik berpasangan 

dan, siswa dapat 

menjelaskan teknik 

pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamika 

dalam permainan alat 

musik melodis 

sederhana yaitu 

pianika. 

2. Setelah 

memperagakan cara 

bermain pianika 

secara berpasangan, 

siswa dapat 

menerapkan teknik 

pernafasan, ketepatan 

Tes 

tertulis 

dan 

praktik. 

 

 

 

Soal evaluasi  

dan tes 

performansi. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan teknik 

permainan 

pada pianika? 

2 x 35 

menit. 

4. Papan tulis. 

5. Pianika. 

6. Buku paket SBK Kelas IV 

(Narimo dan 

Katminingsih, 2010).  
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Memainkan lagu 

wajib berjudul 

Bagimu Negeri 

dengan teknik 

permainan 

pianika. 

 

 

 

tempo dan dinamik 

dalam permainan alat 

musik melodis 

sederhana yaitu 

pianika. 

3. Setelah 

memperhatikan media 

notasi lagu, siswa 

dapat memainkan 

lagu wajib berjudul 

Bagimu Negeri 

dengan teknik 

pemainan pianika 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KEDUA 

 

       Sekolah            : SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

       Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

       Kelas/Semester : IV A/2. 

       Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit (pertemuan kedua) ditambah 15  

                                  menit untuk kegiatan posttest performansi. 

 

A. Standar Kompetensi 

12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

B. Kompetensi Dasar 

12.1.  Memainkan alat musik melodis sederhana. 

C. Indikator 

12.1.1. Menjelaskan teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik dalam 

permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 

12.1.2. Menerapkan teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik dalam 

permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 

12.1.3. Memainkan lagu wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik 

permainan pianika. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan praktik berpasangan, siswa dapat menjelaskan teknik 

pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik dalam permainan alat musik 

melodis sederhana yaitu pianika. 

2. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik dalam permainan alat 

musik melodis sederhana yaitu pianika. 

3. Setelah memperhatikan media notasi lagu, siswa dapat memainkan lagu 

wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik pemainan pianika. 
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E. Materi Pokok 

Teknik Bermain Pianika. 

F. Metode dan Strategi Pembelajaran 

1.  Metode 

Ceramah, demonstrasi, Tanya Jawab, Diskusi dan Penugasan. 

2.  Strategi   

     Practice Rehearsal Pairs. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru membuka pelajaran. 

b. Guru melaksanakan presensi. 

c. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan PR pada pertemuan 

sebelumnya. 

d. Guru memberikan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis. 

f. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa: “Siapa yang 

tahu arti dari kata teknik?” Kemudian guru menjelaskan arti dari teknik 

lalu menjelaskan pada siswa bahwa dalam memainkan pianika terdapat 

teknik yang perlu digunakan. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi (20 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

1) Guru memberikan penjelasan tentang teknik pernafasan pada 

permainan pianika.  

2) Guru memberikan penjelasan tentang ketepatan tempo pada 

permainan pianika. 

3) Guru memberikan penjelasan tentang dinamik pada permainan 

pianika. 

4) Guru mendemonstrasikan teknik pernafasan pada permainan pianika. 

5) Guru mendemonstrasikan ketepatan tempo pada permainan pianika. 

6) Guru mendemonstrasikan dinamik pada permainan pianika. 
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7) Guru memainkan lagu Bagimu Negeri dengan teknik permainan 

pianika di atas. 

8) Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil dengan teman 

sebangkunya. 

9) Guru membagi peran dalam kelompok, satu siswa menjadi 

demonstrator dan satu orang lagi menjadi pengamat. 

b. Elaborasi (25 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi: 

1) Siswa disuruh untuk mencatat materi SBK tentang bermain alat 

musik melodis, mendengarkan penjelasan guru dan memperhatikan 

demonstrasi guru. 

2) Siswa memainkan lagu Bagimu Negeri dengan teknik permainan 

pianika yang benar. 

3) Siswa membentuk kelompok sesuai petunjuk guru. 

4) Siswa menerima tugas dari guru berupa lembar praktik teknik-teknik 

bermain pianika. 

5) Siswa demonstrator dalam setiap kelompok mempraktikkan teknik-

teknik bermain pianika dan pengamat mengamati praktik rekannya 

sesuai dengan petunjuk di lembar praktik teknik bermain pianika. 

6) Setelah siswa demonstrator selesai praktik teknik-teknik bermain 

pianika, kemudian siswa sebagai pengamat berganti peran menjadi 

demonstrator begitu juga sebaliknya. 

7) Setelah selesai, siswa mengumpulkan lembar praktik teknik-teknik 

bermain pianika. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

1) Guru memberi tanggapan terhadap permainan pianika yang 

dimainkan siswa.  

2) Guru meluruskan kesalah pahaman siswa dan memberi penguatan. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin menanyakan 

hal berkaitan dengan materi pelajaran. 
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3. Kegiatan Akhir / Penutup (25 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberikan soal posttest objektif kepada siswa dan meminta 

siswa untuk melakukan kegiatan posttest performansi. 

c. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk tetap giat belajar.  

d. Guru menutup pelajaran. 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat  : Pianika, notasi lagu. 

2. Sumber : a. Narimo, Eka Katminingsih. 2010. Seni Budaya dan 

Keterampilan untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Kementerian Pendidikan Nasional. 

b. Subekti, Rantinah dan Supriyantiningtyas. 2010. Seni 

Budaya dan Keterampilan untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian 

       1. Penilaian                : Tes tertulis dan tes praktik. 

       2. Bentuk                   : Pilihan ganda dan tes performansi. 

       3. Alat penilaian        : Soal pilihan ganda dan lembar performansi. 

                Tegal, 2 Mei 2015 

Guru Kelas IV A               Peneliti 

                                                    

Mualfiah, S.Pd.SD                Khuswatun Khasanah 

NIP.-                            NIM. 1401411044 
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Lampiran 1 

Materi 

                                Teknik Bermain Pianika 

            Teknik adalah cara mengerjakan sesuatu. Teknik permainan pada pianika 

artinya cara seseorang untuk memainkan alat musik pianika dengan benar. Ada 

beberapa teknik permainan pada pianika, antara lain teknik pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamik. 

1. Teknik Pernafasan 

Belajar bermain pianika yang paling utama adalah pernapasan. Teknik 

pernafasan dalam permainan pianika yang benar adalah menarik nafas secara 

teratur, dengan cara menghitung secara pelan dan berkala. Misalkan, 4 

hitungan tarik nafas dan disimpan di perut (bukan di dada) dan 4 hitungan 

dihembus habis dengan jumlah konstan (bukan disembur, kuat di awal, 

melemah di akhir). 

2. Ketepatan tempo 

Tempo adalah kecepatan suatu lagu, dan perubahan-perubahan 

kecepatan lagu itu. Tempo lagu dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 

lambat, sedang dan cepat.  

3. Dinamik 

Tanda dinamik berfungsi untuk mengekspresikan emosi dari suatu lagu. 

Dinamik merupakan salah satu unsur musik yang menunjukkan keras 

lembutnya lagu yang dinyanyikan. Dinamika dalam musik dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Tanda dinamik keras 

a. Forte (f) = keras 

b. Mezzoforte (mf) = agak keras 

c. Fortessimo (ff) =  sangat keras 

d. Fortessimo posibel (fff) = sangat keras sekali 
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2. Tanda dinamik lembut 

a. Piano (p) = lembut 

b. Mezzo piano (mp) = agak lembut 

c. Pianissimo (pp) = sangat lembut 

d. Pianissimo posibel (ppp) = sangat lembut sekali 

3. Perubahan dinamik 

a. Cressendo      = makin lama makin keras 

 

b. Decressendo  =  makin lama makin lembut 

 

c. Fermata =  memperpanjang ketukan tanpa batas 
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Lampiran 2        

Media teks lagu Bagimu Negeri 

(notasi lagu dan tanda dinamik): 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 



167 
 

 

152 

Lampiran 28 

LEMBAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KEDUA 

Sekolah                  :  SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

Mata Pelajaran       :  Seni Budaya dan Keterampilan  (bidang Seni Musik). 

Kelas/Semester      :  IV/2. 

Materi                    :  Bermain alat musik melodis. 

Pertemuan              :  Kedua. 

Penilai                    :  Mualfiah, S.Pd.SD. 

 Petunjuk: 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” apabila indikator yang tersedia 

sudah tampak selama proses pembelajaran! 

2. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Tidak” apabila indikator yang tersedia 

belum tampak selama proses pembelajaran! 

 No. 
Aspek 

 yang Diamati 
Indikator 

 

Ya  

 

Tidak  Skor 

1. Perencanaan  

Pembelajaran 

Merumuskan indikator dan tujuan 

pembelajaran. 
√   

Mengembangkan dan mengorganisasikan  

materi, metode, media, alat, dan sumber 

belajar. 

√  

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan 

 strategi Practice Rehearsal Pairs 

√  

Merencanakan prosedur, jenis, bentuk, dan 

alat penilaian. 
√  

Menyiapkan kunci jawaban, pedoman 

penskoran dan nilai akhir. 
√  

2. Pembukaan  

Pembelajaran 

Memberikan salam dan mengajak siswa 

berdoa. 
√   

Melakukan presensi. √  

Mempersiapkan siswa untuk menerima 

pembelajaran. 
√  

Memberikan apersepsi sesuai dengan 

materi yang akan diberikan. 
√  

Menyampaikan tujuan pembelajaran  

sesuai dengan RPP. 
√  

3. Penyampaian  

Materi 

Menyampaikan materi alat musik melodis 

dengan jelas. 
√   

Memberikan contoh alat musik melodis. √  

Menerangkan teknik-teknik dalam 

permainan pianika, seperti teknik 

pernapasan, tempo dan dinamika. 

√  
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 No. 
Aspek 

 yang Diamati 
Indikator 

 

Ya  

 

Tidak  Skor 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan 

 sesuai dengan materi. 

√  

4. Pelaksanaan  

Strategi  

Practice  

Rehearsal 

Pairs 

Memberi petunjuk siswa untuk 

membentuk kelompok kecil.  
√   

Membagi peran dalam kelompok, satu 

siswa menjadi demonstrator dan satu orang 

lagi menjadi pengamat.  

√  

Membagi lembar praktik bermain pianika 

kepada pengamat.  
√  

Menginstruksikan kepada siswa untuk 

bertukar peran, yang semula menjadi 

demonstrator menjadi pengamat, begitu 

sebaliknya. 

√  

Membagi lembar praktik bermain pianika. √  

Mengisntruksikan siswa untuk 

mengumpulkan lembar praktik bermain 

pianika. 

√  

Membimbing siswa dalam memainkan 

lagu Bagimu Negeri dengan pianika. 
√  

5. Tindak Lanjut Mengoreksi teknik permainan pianika 

bersama siswa. 
√   

Meluruskan kesalahpahaman dan 

memberikan penguatan. 
√  

6. Penutupan  

Pembelajaran 

Menanyakan kepada siswa mengenai 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

 

√ 

  

Menyimpulkan hasil pembelajaran  

bersama siswa. 
√  

Memberikan pesan moral, mengajak 

berdoa, dan memberikan salam. 
√  

Skor Perolehan 
26 

Skor Aspek Nomor: 

1  =  1-5                     4 = 1-7 

2  =  1-5                     5 = 1-2  

3  =  1- 4                    6 = 1-3   

Pedoman Penilaian: 

Nilai  yang diperoleh =  
Skor  yang  Diperoleh

Skor  Maksimal
  x  100 

Nilai yang diperoleh = 
26

26
  X 100 

                                  = 100         
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Presentase pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs di kelas eksperimen 

(untuk penghitungan ini hanya mengacu pada poin ke-4): 

Nilai presentase =  
Skor  yang  diperoleh  pada  poin  ke−4

Skor  maksimal  pada  poin  ke−4
x100% 

                           = 
7

7
 x 100% = 100%                                                                                                    

                                                                                            Pengamat/observer,  

                                                                                           

                                                                                            Mualfiah, S.Pd.,S.D. 

                                                                                            NIP.- 
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Lampiran 29 

PENGEMBANGAN SILABUS KELAS KONTROL PERTEMUAN PERTAMA 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Kelas/Semester  : IV/2. 

Standar Kompetensi     : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Tujuan Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sarana Dan 

Sumber Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1 

Memainkan alat 

musik melodis 
sederhana   

Alat Musik  

Melodis 

Sederhana 

12.1.1  

Mengenal berbagai macam alat 

musik melodis sederhana 
12.1.2 

Menjelaskan cara memainkan 

berbagai macam alat musik 
melodis sederhana 

12.1.3 

Menjelaskan teknik permainan 
pianika 

12.1.4 

Menerapkan teknik permainan 
pianika. 

1. Melalui tanya jawab dengan 

        guru, siswa dapat menyebutkan 

        berbagai macam alat musik 
        melodis. 

2. Setelah memperagakan cara 

         memainkan alat musik melodis, 
         siswa dapat menjelaskan cara 

          memainkan  berbagai jenis alat 

          musik melodis. 
3. Setelah mendengarkan 

         penjelasan guru, siswa dapat 

          menjelaskan teknik bermain 
         pianika. 

4. Setelah memperagakan cara 

         bermain pianika, siswa dapat 
         menerapkan teknik penjarian 

         pada permainan pianika. 

Tes 

tertulis.  

 

 

Soal 

evaluasi.   

Apa yang 

dimaksud 

dengan teknik 
permainan pada 

pianika ? 

2 x 35 

menit 

1. Papan tulis. 

2. Pianika. 

3. Buku paket 
SBK Kelas IV 

(Subekti, Rantinah 

dan Supriyanti-
ningtyas 2010) . 
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Lampiran 30 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN PERTAMA 

 

     Sekolah       :  SD Negeri Tembok Luwung  01 Kabupaten Tegal. 

     Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

     Kelas/Semester : IV B/2. 

     Alokasi Waktu  : 2 jp x 35 menit (pertemuan pertama). 

 

A. Standar Kompetensi 

12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

B. Kompetensi Dasar 

12.1.  Memainkan alat musik melodis sederhana. 

C. Indikator 

12.1.5. Mengenal berbagai macam alat musik melodis sederhana. 

12.1.6. Menjelaskan cara memainkan berbagai macam alat musik melodis 

sederhana. 

12.1.7. Menjelaskan teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu  pianika.  

12.1.8. Menerapkan teknik permainan salah satu alat musik melodis 

sederhana yaitu  pianika.  

D. Tujuan Pembelajaran 

5. Melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai 

macam alat musik melodis. 

6. Setelah memperagakan cara memainkan alat musik melodis, siswa dapat 

menjelaskan cara memainkan berbagai jenis alat musik melodis. 

7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan teknik 

bermain pianika. 

8. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

teknik penjarian pada permainan pianika. 
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E. Materi Pokok 

  Alat Musik Melodis.  

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode 

Demonstrasi, Tanya Jawab, dan Penugasan. 

2.  Strategi  

 Strategi ekspositori. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pelajaran. 

b. Guru melaksanakan presensi. 

c. Guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat-alat pelajaran. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa:  

1) apakah kalian pernah menyaksikan pertunjukkan drum band? 2) alat 

musik apa saja yang ada dalam pertunjukan drum band tersebut? 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi (20 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

1) Guru memberi penjelasan tentang pengertian alat musik melodis. 

2) Guru memberi penjelasan tentang penggolongan alat musik melodis 

berdasarkan cara memainkannya beserta contoh-contoh alat musik 

tersebut. 

3) Guru memberi penjelasan tentang cara memainkan alat musik 

melodis. 

4) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang berbagai macam contoh 

alat musik melodis berdasarkan cara memainkannya. 

5) Guru memberi penjelasan tentang salah satu teknik permainan alat 

musik melodis yaitu teknik penjarian pada permainan pianika. 

6) Guru mendemonstrasikan teknik penjarian pianika. 
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b. Elaborasi (25 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi: 

1) Siswa mencatat materi pelajaran yang disampaikan guru dan setelah 

itu, siswa mendengarkan penjelasan dari guru. 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya pada guru jika mengenai 

materi yang belum dipahami. 

3) Siswa menirukan guru untuk melakukan teknik penjarian dalam 

permainan pianika. 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu, 

yang diberikan oleh guru. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

1) Guru membahas soal evaluasi bersama siswa. 

2) Guru memberikan umpan balik mengenai jawaban dari soal evaluasi 

yang dikerjakan oleh siswa. 

3) Guru memberikan penguatan. 

3. Kegiatan Akhir / Penutup (10 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 

b. Guru memberikan PR kepada siswa untuk menghafal notasi Bagimu 

Negri. 

c. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk tetap giat belajar.  

d. Guru menutup pelajaran dengan berdoa. 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat :   Pianika, gambar-gambar alat musik melodis seperti 

                    recorder, pianika, harmonika, belira dan saksofon. 

2. Sumber : a. Pamadhi, dkk. 2011. Pendidikan Seni di SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

 b. Subekti, Ari, Rantinah, dan Supriyantiningtyas. 2009. Seni 

Budaya dan Keterampilan Kelas IV SD/MI. Semarang: 

Diperbanyak oleh Aneka Ilmu. 
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I. Penilaian 

1. Prosedur :  penilaian hasil 

2. Bentuk tes :  tes tertulis (uraian) 

3. Alat penilaian :  Soal evaluasi 

 

                           Tegal, 18 April 2015 

  Guru Kelas IV B                           Peneliti 

                                                                                   

  Ety Sulistyawati, SH.                            Khuswatun Khasanah 

  NIP.-                                  1401411044 
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Gambar 1. 

Recorder 

Gambar 2. 

Pianika 

Lampiran 1 

Materi 

Alat Musik Melodis 

             Alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada. Menurut 

peranan dan fungsinya, alat musik ini berfungsi memainkan melodi lagu. 

Berdasarkan cara memainkannya, alat musik melodis terdiri atas alat musik 

melodis tiup, petik, pukul, dan gesek. Contoh alat musik melodis antara lain 

recorder, pianika, harmonika, belira, saksofon, dan lain-lain. Berikut penjelasan 

contoh-contoh alat musik melodis. 

1. Recorder 

Berdasarkan cara memainkannya, recorder 

termasuk alat musik tiup. Ada empat jenis alat 

musik recorder, antara lain : 

(1)  recorder sopranino, yaitu recorder dengan ukuran yang paling kecil; (2) 

recorder sopran, yaitu recorder dengan ukuran sedang; (3) recorder alto, 

recorder dengan ukuran agak besar; (4) recorder tenor, yang merupakan recorder 

berukuran paling besar. Recorder yang paling sering digunakan di sekolah yaitu 

recorder sopran. 

2. Pianika 

 

 

 

   Pianika juga termasuk kelompok alat musik tiup. Pianika merupakan alat 

musik yang berbilah seperti piano/keyboard, terdiri dari tuts putih yang berfungsi 

memainkan nada-nada pokok/asli, dan tuts hitam yang berfungsi memainkan 

nada-nada kromatis.  

            Pianika dimainkan dengan cara meniupkan udara langsung pada lubang 

peniup atau melalui selang peniup. Kemudian, tuts-tuts yang ada pada pianika 

ditekan dan dimainkan seperti memainkan piano. Pianika digunakan untuk 

memainkan melodi pokok dan memainkan akor pengiring. 
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Gambar 3. Harmonika 

Gambar 4. Belira 

Gambar 5. Saksofon 

3. Harmonika 

 

 

 

           Harmonika juga tergolong alat musik tiup yang dimainkan dengan cara 

ditiup dan disedot sambil digeser ke arah kanan dan kiri. Harmonika dapat 

digunakan untuk musik sederhana dan  kompleks. Untuk memainkannya, kita 

meniup dan menghirup pada lubang-lubang harmonika. 

4. Belira 

               

 

            

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

Bilah-bilah pada belira tersebut memiliki nada-nada yang berbeda tingginya. Alat 

musik belira dimainkan dengan cara memukulkan alat pemukul yang terbuat dari 

logam maupun plastik pada bilah-bilah belira. Alat musik ini biasanya digunakan 

untuk musik lapangan seperti drum band. 

5. Saksofon 

 

 

 

 

         

           Saksofon merupakan alat musik tiup yang terbuat dari logam. Bentuknya 

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

pada lubang tiupnya sambil menekan tombol pada alat musik tersebut. Alat musik 

ini dapat digunakan untuk berbagai jenis aliran musik. 
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6. Piano  

            Piano termasuk alat musik keyboard akan tetapi cara memainkannya 

dengan ditekan, meskipun sebenarnya suara yang dihasilkan piano berasal dari 

alat pemukul yang  berada di dalam badan piano. Alat tersebut dinamakan 

hummer yang terletak di dalam badan piano (rongga resonansi), yang akan 

memukul papan-papan nada (toots) dimainkan (Pamadhi, dkk 2011: 5.47).  

            Pianika dimainkan dengan menggunakan teknik penjarian: 

Keterangan: 

                          1 : ibu jari 

                          2: jari telunjuk 

                          3: jari tengah 

                          4: jari manis 

                          5: jari kelingking 

Untuk memainkan nada 1 (do rendah) sampai і (do tinggi) dengan pianika, teknik 

penjarian yang digunakan adalah 1,2,3,1,2,3,4,5. 
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Lampiran 2 

Kisi-Kisi Soal Evaluasi Kelas Kontrol Pertemuan Pertama 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

Kelas/Semester : IV/2. 

Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Materi Pokok  : Alat musik melodis. 

Standar Kompetensi : 11. Mengapresiasi Karya Seni Musik. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal 
Ranah 

Kognitif 
No. Soal 

Kunci 

Jawaban 

Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

12.1 Memainkan 

alat musik 

melodis 

sederhana 

1. Siswa dapat menjelaskan  

pengertian alat musik 

melodis. 

2. Siswa dapat menjelaskan 

fungsi alat musik melodis. 

3. Siswa dapat menjelaskan 

cara memainkan alat musik 

melodis. 

4. Siswa dapat menyebutkan 

asal bunyi piano. 

5. Siswa dapat menentukan 

nomor penjarian untuk 

memainkan beberapa nada 

dengan pianika. 

Uraian 

 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

Uraian 

C1 

 

C3 

 

C3 

 

 

C2 

 

C2 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

 

 

Terlampir 

 

Terlampir 

      √ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

     √ 

 

 

     √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Jumlah Butir Soal 5  1 3 1 

Persentase Tingkat Kesukaran Soal   20 % 60 % 20 % 
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Lampiran 3 

Soal Evaluasi 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Jelaskan pengertian alat musik melodis! 

2. Apa fungsi alat musik melodis? 

3. Bagaimanakah cara memainkan alat musik melodis berikut di bawah ini? 

            a. pianika 

            b. gitar 

            c. belira  

4. Piano merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan cara 

ditekan. Akan tetapi, sebenarnya dari manakah bunyi yang dihasilkan 

piano? 

5. Jika kita akan memainkan nada і 7 6 5 4 3 2 1 secara berurutan dengan 

pianika, bagaimanakah urutan nomor penjarian yang benar? 
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Lampiran 4 

Kunci Jawaban 

1. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada dan berfungsi 

untuk memainkan melodi lagu. 

2. Fungsi alat musik melodis yaitu untuk memainkan melodi lagu. 

3. a. Pianika     : meniup selang sambil menekan tuts yang ada pada pianika. 

            b. gitar         : memetik dawai gitar 

            c. belira        : memukul bilah-bilah logam belira dengan alat pemukul. 

      4.  Bunyi piano berasal dari alat pemukul yang  berada di dalam badan piano. 

      5. Jika kita akan memainkan nada і 7 6 5 4 3 2 1, maka urutan penjariannya  

yaitu 5 4 3 5 4 3 2 1.          

 

Kriteria penilaian : 

soal dijawab dengan lengkap dan tepat     : skor 3 

soal dijawab benar tetapi kurang lengkap  : skor 2 

soal dijawab dengan jawaban yang salah   : skor 1 

soal tidak dijawab                                      : skor 0 

Nilai akhir = 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
  100 

                     

Keterangan : 

Skor maksimal : 15 
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Lampiran 31 

                           LEMBAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL PERTEMUAN PERTAMA 

Sekolah              :  SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

Mata Pelajaran   :  Seni Budaya dan Keterampilan (bidang Seni Musik). 

Kelas/Semester   :  IV/2. 

Materi                 :  Bermain alat musik melodis. 

Pertemuan           :  Pertama. 

Penilai                 :  Ety Sulistyawati, S.H.,S.Pd. 

 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” apabila indikator yang tersedia 

sudah tampak selama proses pembelajaran! 

2. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Tidak” apabila indikator yang tersedia 

belum tampak selama proses pembelajaran! 

No. 
Aspek yang  

Diamati 
Indikator Ya Tidak Skor 

1. Perencanaan  

Pembelajaran 

Merumuskan indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

√   

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, metode, media, alat, dan sumber 

belajar. 

√  

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan strategi 

ekspositori disertai metode demonstrasi. 

√  

Merencanakan prosedur, jenis, bentuk, dan 

alat penilaian. 

√  

Menyiapkan kunci jawaban, pedoman 

penskoran dan nilai akhir. 

√  

2 Pembukaan  

Pembelajaran 

Memberikan salam dan mengajak siswa 

berdoa. 

√   

Melakukan presensi. √  

Mempersiapkan siswa untuk menerima 

pembelajaran. 

√  

Memberikan apersepsi sesuai dengan materi 

yang akan diberikan. 

√  

Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan RPP. 

√  

3 Penyampaian 

 Materi 

Menyampaikan materi dengan jelas. √   

Memberikan contoh-contoh alat musik 

melodis. 

√  

Mendemonstrasikan teknik  bermain pianika. √  
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No. 
Aspek yang  

Diamati 
Indikator Ya Tidak Skor 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi. 

√ 

 

 

4 Pelaksanaan 

Strategi  

Practice 

Rehearsal 

Pairs 

Memberi petunjuk siswa untuk membentuk 

kelompok kecil.  

 √  

Membagi peran dalam kelompok, satu siswa 

menjadi demonstrator dan satu orang lagi 

menjadi pengamat. 

 √ 

Membagi lembar praktik bermain pianika 

kepada pengamat.  

 √ 

Menginstruksikan kepada siswa untuk 

bertukar peran, yang semula menjadi 

demonstrator menjadi pengamat begitu 

sebaliknya. 

 √ 

Membagi lembar praktik bermain pianika.  √ 

Menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan 

lembar praktik bermain pianika. 

 √ 

Memberi petunjuk bagi siswa yang 

memerlukan penjelasan. 

 √ 

5 Tindak Lanjut Mengoreksi hasil pekerjaan bersama siswa. √   

Meluruskan kesalahpahaman dan memberikan 

penguatan. 

√  

6 Penutupan 

Pembelajaran 

Menanyakan kepada siswa mengenai 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

√   

Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama 

siswa. 

√  

Memberikan pesan moral, mengajak berdoa, 

dan memberikan salam. 

√  

Skor Perolehan 
19 

 

Skor Aspek Nomor: 

1  =  1-5     4 =  1-7 

2  =  1-5     5 =  1-2 

3  =  1-4     6  = 1-3 

Pedoman Penilaian: 

Nilai yang diperoleh =  
Skor  yang  Diperoleh

Skor  Maksimal
  x  100 

Nilai yang diperoleh  =  
19

26
  x  100 

                                   = 73 
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Keterangan :  

            Poin nomor 4, yaitu pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs di kelas 

kontrol, diperoleh skor 0, karena pada pembelajaran di kelas kontrol tidak 

menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs, tetapi hanya menerapkan strategi 

ekspositori disertai metode demonstrasi.  

Presentase pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs di kelas kontrol (untuk 

penghitungan ini hanya mengacu pada poin ke-4): 

Nilai presentase =  
Skor  yang  diperoleh  pada  poin  ke−4

Skor  maksimal  pada  poin  ke−4
x100% 

                           = 
0

7
 x 100% = 0% 

                                                                                       Pengamat/observer, 

                                                                                       Guru Kelas IV B  

                                                                                                                                                  

                                                                                       Ety Sulistyawati, SH.,S.Pd. 

                                                                           NIP.-  
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Lampiran 32 

PENGEMBANGAN SILABUS KELAS KONTROL PERTEMUAN KEDUA 

 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

Kelas/Semester  : IV/2 

Standar Kompetensi     : 12. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan 

Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sarana Dan Sumber 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

12.1 

Memainkan alat 

musik melodis 

sederhana. 

Alat Musik  

Melodis 

Sederhana. 

12.1.8.  

Menjelaskan 

teknik pernafasan, 

ketepatan tempo 

dan dinamik 

dalam permainan 

alat musik 

melodis sederhana 

yaitu pianika. 

12.1.9.  

Menerapkan 

teknik pernafasan, 

ketepatan tempo 

dan dinamik 

dalam permainan 

alat musik 

melodis sederhana 

yaitu pianika. 

12.1.10.  

Memainkan lagu 

wajib berjudul 

1. Melalui    tanya 

jawab, siswa dapat 

menjelaskan teknik 

pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamika 

dalam permainan alat 

musik melodis 

sederhana yaitu 

pianika. 

2. Setelah 

memperagakan cara 

bermain pianika, 

 siswa dapat 

menerapkan teknik 

pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamik 

dalam permainan alat 

musik melodis 

sederhana yaitu 

pianika. 

3. Setelah 

Tes 

tertulis 

dan 

praktik. 

 

 

 

Soal evaluasi  

dan tes 

performansi. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan teknik 

permainan 

pada pianika? 

2 x 35 

menit 

1. Papan tulis. 

2. Pianika. 

3. Buku paket SBK 

Kelas IV (Narimo 

dan Katminingsih, 

     2010).  
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Bagimu Negeri 

dengan teknik 

permainan 

pianika. 

 

 

 

memperhatikan media 

notasi lagu, siswa 

dapat memainkan 

lagu wajib berjudul 

Bagimu Negeri 

dengan teknik 

pemainan pianika 
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Lampiran 32 

   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN KEDUA 

 

     Sekolah              : SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

     Mata Pelajaran   : Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). 

     Kelas/Semester  : IV B/2. 

     Alokasi Waktu : 2 jp x 35 menit (pertemuan kedua) ditambah 15 

                                menit untuk kegiatan posttest performansi. 

 

A. Standar Kompetensi 

12.  Mengekspresikan diri melalui karya seni musik. 

B. Kompetensi Dasar 

12.1.  Memainkan alat musik melodis sederhana. 

C. Indikator 

12.1.4. Menjelaskan teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik dalam 

permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 

12.1.5. Menerapkan teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik dalam 

permainan alat musik melodis sederhana yaitu pianika. 

12.1.6. Memainkan lagu wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik 

permainan pianika. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan teknik pernafasan, 

ketepatan tempo dan dinamik dalam permainan alat musik melodis 

sederhana yaitu pianika. 

2. Setelah memperagakan cara bermain pianika, siswa dapat menerapkan 

teknik pernafasan, ketepatan tempo dan dinamik dalam permainan alat 

musik melodis sederhana yaitu pianika. 

3. Setelah memperhatikan media notasi lagu, siswa dapat memainkan lagu 

wajib berjudul Bagimu Negeri dengan teknik pemainan pianika. 
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E. Materi Pokok 

Alat Musik Melodis Sederhana (teknik bermain pianika). 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

3.  Metode 

Ceramah, Tanya Jawab, dan Penugasan. 

2.  Strategi 

 Strategi ekspositori. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru membuka pelajaran. 

b. Guru melaksanakan presensi. 

c. Guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa: “Siapa yang 

tahu arti dari kata teknik?” Kemudian guru menjelaskan arti dari teknik 

lalu menjelaskan pada siswa bahwa dalam memainkan alat musik 

melodis juga terdapat teknik yang perlu digunakan. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi (20 menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

1) Guru memberikan penjelasan tentang teknik pernafasan pada 

permainan pianika. 

2) Guru memberikan penjelasan tentang ketepatan tempo pada 

permainan pianika. 

3) Guru memberikan penjelasan tentang dinamik pada permainan 

pianika.  

4) Guru mendemonstrasikan teknik pernafasan, ketepatan dan teknik 

berdinamika pada permainan pianika dengan penggalan lagu Bagimu 

Negeri. 

b. Elaborasi (25 menit) 

Dalam kegiatan elaborasi: 
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1) Siswa mendengar penjelasan guru. 

2) Siswa memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru. 

3) Siswa mempraktikkan teknik permainan pada pianika. 

4) Siswa memperhatikan teknik pernafasan, ketepatan tempo dan 

dinamika yang ada pada lagu Bagimu Negeri. 

5) Siswa memainkan lagu Bagimu Negeri dengan teknik pemainan 

pada pianika yang benar secara bersama-sama. 

6) Salah satu siswa maju untuk praktik memainkan lagu Bagimu Negeri 

dengan teknik-teknik permainan pianika. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

1) Guru memberi tanggapan terhadap permainan pianika yang 

dimainkan siswa. 

2) Guru meluruskan kesalah pahaman siswa dan memberi penguatan. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin menanyakan 

hal berkaitan dengan materi. 

3. Kegiatan Akhir / Penutup (25 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 

b. Guru memberikan soal posttest kepada siswa yang dikerjakan secara 

individu. 

c. Guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan posttest performansi. 

d. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk tetap giat belajar.  

e. Guru menutup pelajaran. 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat   :  Pianika, notasi lagu. 

2. Sumber : a. Narimo dan Eka Katminingsih. 2010. Seni Budaya dan  

Keterampilan untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Kementerian Pendidikan Nasional. 
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b.  Subekti, Rantinah dan Supriyantiningtyas. 2010. Seni 

Budaya dan Keterampilan untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. 

c. Pamadhi, dkk. 2011. Pendidikan Seni di SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 

I. Penilaian 

1. Penilaian                : Tes tertulis dan tes praktik. 

2. Bentuk                   : Pilihan ganda dan tes performansi. 

3. Alat penilaian : Soal pilihan ganda dan lembar performansi. 

 

       Tegal, 25  April 2015 

  Guru Kelas IV B                 Peneliti 

                                                 

   Ety Sulistyawati, SH.,S.Pd.                       Khuswatun Khasanah 

   NIP.-                             1401411044 
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Lampiran 1 

Materi 

                                   Teknik Bermain Pianika 

            Teknik adalah cara mengerjakan sesuatu. Teknik permainan pada pianika 

artinya cara seseorang untuk memainkan alat musik pianika dengan benar. Ada 

beberapa teknik permainan pada pianika, antara lain teknik pernafasan, ketepatan 

tempo dan dinamik. 

1. Teknik Pernafasan 

               Belajar bermain pianika yang paling utama adalah pernapasan. Teknik 

pernafasan dalam permainan pianika yang benar adalah menarik nafas secara 

teratur, dengan cara menghitung secara pelan dan berkala. Misalkan, 4 

hitungan tarik nafas dan disimpan di perut (bukan di dada) dan 4 hitungan 

dihembus habis dengan jumlah konstan (bukan disembur, kuat di awal, 

melemah di akhir). 

2. Ketepatan tempo 

             Tempo adalah kecepatan suat lagu, dan perubahan-perubahan kecepatan 

lagu itu. Tempo lagu dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: lambat, sedang 

dan cepat.  

3. Dinamik 

        Tanda dinamik berfungsi untuk mengekspresikan emosi dari suatu lagu. 

Dinamik merupakan salah satu unsur musik yang menunjukkan keras 

lembutnya lagu yang dinyanyikan. Dinamika dalam musik dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

4. Tanda dinamik keras 

a. Forte (f) = keras. 

b. Mezzoforte (mf) = agak keras. 

c. Fortessimo (ff) =  sangat keras. 

d. Fortessimo posibel (fff) = sangat keras sekali. 
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5. Tanda dinamik lembut 

a. Piano (p) = lembut. 

b. Mezzo piano (mp) = agak lembut. 

c. Pianissimo (pp) = sangat lembut. 

d. Pianissimo posibel (ppp) = sangat lembut sekali. 

6. Perubahan dinamik 

a. Cressendo  = makin lama makin keras. 

 

b. Decressendo  =  makin lama makin lembut. 

 

c. Fermata =  memperpanjang ketukan tanpa batas. 
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Lampiran 2 

Media teks lagu Bagimu Negeri 

(notasi lagu dan tanda dinamik): 
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Lampiran 34 

LEMBAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL PERTEMUAN KEDUA 

Sekolah              :  SD Negeri Tembok Luwung 01 Kabupaten Tegal. 

Mata Pelajaran   :  Seni Budaya dan Keterampilan (bidang Seni Musik). 

Kelas/Semester   : IV/2. 

Materi                 :  Bermain alat musik melodis. 

Pertemuan           : Kedua. 

Penilai                 : Ety Sulistyawati, S.H.,S.Pd. 

 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” apabila indikator yang tersedia 

sudah tampak selama proses pembelajaran! 

2. Berilah tanda centang (√) pada kolom “Tidak” apabila indikator yang tersedia 

belum tampak selama proses pembelajaran! 

No. 
Aspek 

 yang Diamati 
Indikator 

 

Ya 

 

Tidak  Skor 

1. Perencanaan  

Pembelajaran 

Merumuskan indikator dan tujuan 

pembelajaran. 
√   

Mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, metode, media, alat, dan sumber 

belajar. 

√  

Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan 

 strategi ekspositori disertai metode 

demonstrasi. 

√  

Merencanakan prosedur, jenis, bentuk, 

dan alat penilaian. 
√  

Menyiapkan kunci jawaban, pedoman 

penskoran dan nilai akhir. 
√  

2. Pembukaan  

Pembelajaran 

Memberikan salam dan  mengajak siswa 

berdoa. 
√   

Melakukan presensi. √  

Mempersiapkan siswa untuk menerima 

pembelajaran. 
√  

Memberikan apersepsi sesuai dengan 

materi yang akan diberikan. 
√  

Menyampaikan tujuan pembelajaran  

sesuai dengan RPP. 
√  

3. Penyampaian  

Materi 

Menyampaikan materi alat musik 

melodis dengan jelas. 
√   
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No. 
Aspek 

 yang Diamati 
Indikator 

 

Ya 

 

Tidak  Skor 

Memberikan contoh alat musik melodis. √  

Menerangkan teknik-teknik dalam 

permainan pianika, seperti teknik 

pernapasan, tempo dan dinamika. 

√  

Memberikan kesempatan kepada siswa 

 untuk mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan materi. 

√  

4. Pelaksanaan  

Strategi  

Practice  

Rehearsal Pairs 

Memberi petunjuk siswa untuk 

membentuk kelompok kecil . 

 √  

Membagi peran dalam kelompok, satu 

siswa menjadi demonstrator dan satu 

orang lagi menjadi pengamat.  

 √ 

Membagi lembar praktik bermain 

pianika kepada pengamat.  

 √ 

Menginstruksikan kepada siswa untuk 

bertukar peran, yang semula menjadi 

demonstrator menjadi pengamat, begitu 

sebaliknya. 

 √ 

Membagi lembar praktik bermain 

pianika. 

 √ 

Menginstruksikan siswa untuk 

mengumpulkan lembar praktik bermain 

pianika. 

 √ 

Membimbing siswa dalam memainkan 

lagu Bagimu Negeri dengan pianika. 

 √ 

5. 

 

Tindak Lanjut Mengoreksi  teknik permainan pianika 

bersama siswa. 
√   

Meluruskan kesalahpahaman dan 

memberikan penguatan. 
√  

 Penutupan  

Pembelajaran 

Menanyakan kepada siswa mengenai 

pembelajaran yang telah disampaikan. 

 

√ 

  

Menyimpulkan hasil pembelajaran 

bersama siswa. 
√  

Memberikan pesan moral, mengajak 

berdoa, dan memberikan salam. 
√  

Skor Perolehan 19 

Skor Aspek Nomor: 

1  =  1-5                     4 = 1-7 

2  =  1-5                     5 = 1-2  

3  =  1- 4                    6 = 1-3   

Pedoman Penilaian: 

Nilai yang diperoleh =  
Skor  yang  Diperoleh

Skor  Maksimal
  x  100 

 Nilai yang diperoleh  =  
19

26
  x  100 = 73 
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Keterangan :  

            Poin nomor 4, yaitu pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs di kelas 

kontrol, diperoleh skor 0, karena pada pembelajaran di kelas kontrol tidak 

menerapkan strategi Practice Rehearsal Pairs, tetapi hanya menerapkan strategi 

ekspositori disertai metode demonstrasi.  

Presentase pelaksanaan strategi Practice Rehearsal Pairs di kelas kontrol (untuk 

penghitungan ini hanya mengacu pada poin ke-4): 

Nilai presentase =  
Skor  yang  diperoleh  pada  poin  ke−4

Nilai  Maksimal  pada  poin  ke−4
x100% 

                           = 
0

7
 x 100% = 0% 

                                                                                                                                                                                                                                        

Pengamat/observer, 

                                                                                       Guru Kelas IV B  

                                                                                                                                                  

                                                                                       Ety Sulistyawati, SH.,S.Pd. 

                                                                           NIP.-  
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Lampiran 35 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 36 

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 37 

Dokumentasi 

Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

 

Gambar 1. Siswa sedang Praktik Latihan Berpasangan. 

 

Gambar 2. Siswa sedang Praktik Latihan Berpasangan (bertukar peran). 
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Dokumentasi 

Pembelajaran di Kelas Kontrol  

 

 

Gambar 3. Guru sedang menjelaskan materi. 

 

Gambar 4. Guru sedang mendemonstrasikan teknik penjarian pianika. 
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