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SARI 
 
Yusuf Aryo Seto.  2009. Pemanfaatan Media Pembelajaran Aplikasi Program 
Finale 2006 Untuk Meningkatkan Minat dan Keterampilan Membaca Notasi 
Balok Siswa Kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi 
Jurusan PSDTM, Fakultas Bahasa dan Seni,  Universitas Negeri Semarang.  
  

Pembelajaran notasi balok merupakan tahap dasar dari pembelajaran seni 
musik. Selama ini pembelajaran notasi balok disekolah kurang dapat memberikan 
rasa tertarik siswa ketika mengikuti pembelajaran. Perasaan kurang tertarik 
berpengaruh terhadap minat dan keterampilan membaca notasi balok. Hal itu 
terbukti di kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal. Secara klasikal dari 36 siswa yang 
mengikuti pembelajaran, hanya 11 siswa atau 31 % mencapai batas tuntas 
penilaian. Oleh sebab itu akan dilakukan inovasi pembelajaran notasi balok 
dengan memanfaatkan aplikasi program Finale 2006 sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini mengangkat dua permasalahan, 
yaitu (1) Apakah pemanfaatan media pembelajaran program Finale 2006 dapat 
meningkatkan minat siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal pada pembelajaran 
notasi balok ? dan (2) Apakah pemanfaatan media pembelajaran program Finale 
2006 dapat meningkatkan keterampilan membaca notasi balok siswa kelas II TKJ 
1 SMK 3 Kendal ?  

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan dua siklus. Pengambilan data dilakukan dengan tes dan nontes. 
Sedangkan pengukuran minat dilakukan dengan angket. Alat pengambilan data 
yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan 
kualitatif. 

Berdasarkan analisis hasil angket dan keterampilan membaca notasi balok 
menunjukan adanya peningkatan. Pada kondisi awal jumlah siswa yang berminat 
terhadap pembelajaran notasi balok sebesar 8 % meningkat menjadi 92 % pada 
siklus II. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 84 %. Sedangkan hasil 
keterampilan membaca notasi balok pada kondisi awal sebesar 54,4 meningkat 
menjadi 71,1 pada siklus II. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 16,67 %.  

 Dari penelitian yang telah dilaksakan, saran yang dapat disampaikan 
adalah (1) pemanfaatan media pembelajaran aplikasi program Finale 2006 dapat 
dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran notasi balok karena hal ini 
terbukti mampu meningkatkan keterampilan membaca notasi balok. Selain itu 
dapat meningkatkan minat dalam pembelajaran. (2) Sekolah dalam hal ini sebagai 
penyelenggara pendidikan sebaiknya menambah jumlah unit komputer dengan 
kapasitas memori yang cukup guna aplikasi program komputer untuk 
pembelajaran terkait, sehingga seluruh siswa dapat menggunakan fasilitas 
pembelajaran, (3) Karena keterbatasan waktu, penelitian ini tidak dapat 
dilanjutkan ke siklus berikutnya yang dapat memberi pengaruh lebih signifikan. 
Untuk itu peneliti memberikan acuan penelitian serupa dengan memanfaatkan 
aplikasi program Finale 2006 ditambah program-program pengolah data musik 
lain yaitu Sibelius, Cake Walk, Gitar Pro dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan yang ada di Indonesia terdapat tiga macam yaitu pendidikan 

formal, non formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang 

terorganisasi di dalam sistem sekolah, yang diselenggarakan secara terpadu dan 

mempunyai kurikulum dan mempunyai tujuan akhir kurikuler (Sumarno, 1997 : 

208). Pendidikan formal di Indonesia meliputi pendidikan di Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan pendidikan di 

Perguruan Tinggi. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang terorganisasi 

diluar sistem persekolahan, baik yang diselenggarakan secara terpisah maupun 

terpadu untuk kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk melayani 

warga belajar. Pendidikan non formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta kursus-kursus dan pelatihan–

pelatihan. Sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan yang diajarkan 

didalam keluarga dan pendidikan tentang keagamaan. 

        Berkaitan dengan masalah pendidikan, Dewantara (1962 : 14) 

mengemukakan pendapat bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan  

pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran / intelektual dari 

tubuh anak kita agar anak kita dapat memajukan kesempurnaan hidup dan selaras 

bagi penghidupan yang kita didik selaras dengan dunianya. Dikatakan pula bahwa 
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pendidikan adalah usaha sadar memanusiakan manusia atau membudayakan 

manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, 

sosial, moral sesuai dengan kemampuan dan martabatnya sebagai manusia. 

        Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan tujuan yang diharapkan 

dalam pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini sesuai yang 

diterapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 berbunyi: Pendidikan Nasional mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

        Salah satu bidang pendidikan yang diharapkan mampu mengembangkan 

potensi peserta didik dan juga dapat membentuk kepribadian yang terpuji dari 

para peserta didik adalah dalam bidang pendidikan musik (pengajaran musik). 

Darsono (2000 : 23) mengemukakan pembelajaran secara umum yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

berubah  ke arah yang lebih baik.  

        Pendidikan musik merupakan salah satu alat pendidikan seni dimana pada 

pembelajaran tersebut terdapat tiga ranah kompetensi yakni apresiasi, ekspresi dan 

kreasi seni, bertujuan untuk memperkenalkan siswa tentang nilai-nilai estetika 

seni musik. Kompetensi apresiasi meliputi tindakan pengamatan, penghayatan, 

penilaian dan penghargaan terhadap karya seni musik. Ekspresi merupakan 
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tindakan memainkan musik sesuai dengan apresiasi. Sedangkan kreasi seni yakni 

tindakan menciptakan karya seni berdasarkan pengalaman belajar pada ranah 

apresiasi dan ekspresi. 

        Pendidikan seni musik merupakan salah satu mata diklat yang termuat 

dalam koridor seni budaya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Adapun mata diklat lain yang termasuk dalam KTSP yakni seni rupa, seni tari, 

dan seni drama / teater. Salah satu kompetensi yang di bahas dalam mata diklat 

seni musik yakni notasi musik. Pembelajaran notasi musik dikatakan berhasil 

apabila siswa memiliki keterampilan membaca sesuai dengan notasi musik. Ada 

dua macam bentuk notasi musik yang diajarkan di sekolah, yakni notasi musik 

angka dan notasi musik umum. Notasi angka merupakan bentuk tertulis notasi 

musik yang berujud angka arabis, sedangkan notasi musik umum atau yang lebih 

lazim dengan sebutan notasi balok tersusun atas lima garis horisontal yang 

membentuk sangkar nada. Dibandingkan pembelajaran notasi musik angka, 

pembelajaran notasi musik umum seringkali mengalami permasalahan ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan tersebut juga dialami peneliti 

selaku pengampu mata pelajaran seni musik di SMK 3 Kendal. Peneliti 

mengungkapkan permasalahan dalam penyampaian materi notasi musik umum 

dengan metode konvensional terasa kurang efektif karena siswa hanya memiliki 

pengalaman sebatas teori saja, yakni hanya sebatas pemahaman bentuk dan nilai 

notasi. Akan tetapi ketika membaca partai / part musik siswa kurang bisa 

mengimplementasikan teori secara maksimal. Adapun yang dimaksud dengan 

metode konvensional disini yaitu menunjukkan gambar notasi balok di papan 
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tulis. Kurang efektifnya metode tersebut tampak pada kurang tertariknya siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Akibatnya dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran hanya 11 siswa atau sekitar 31 % yang mampu mencapai nilai batas 

tuntas.  

        Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang memerlukan 

strategi tepat dalam menerapkan ilmu pada peserta didik. Jamalus (1988 : 30) 

mengemukakan metode penyajian dalam proses belajar mengajar ialah 

seperangkat upaya yang direncanakan dan disusun dengan tujuan menciptakan 

suasana belajar mengajar yang menguntungkan. Berhasil tidaknya pembelajaran 

bergantung bagaimana guru menerapkan metode pembelajaran. Untuk 

mengantisipasi kekurang efektifnya metode konvensional perlu diadakan inovasi 

dalam pembelajaran notasi musik balok. 

Inovasi pembelajaran notasi balok yang diterapkan oleh peneliti yaitu 

penggunaan media pembelajaran notasi balok secara audio visual (dengar 

pandang). Dalam hal ini media tersebut dapat menampilkan bentuk notasi balok 

sekaligus bunyi nadanya. Media pembelajaran audio visual yang dapat digunakan 

yakni Finale 2006. Finale 2006 merupakan aplikasi program komputer yang 

berfungsi untuk membuat dan mengolah data musik. Adapun menu notasi yang 

disediakan pada aplikasi Finale 2006 yakni notasi balok. Pemanfaatan media 

pembelajaran aplikasi program Finale 2006 diharapkan dapat menjadi penyalur 

pesan yang menarik pada pembelajaran notasi balok. Sehingga daya tarik media 

tersebut dapat berpengaruh terhadap minat dan keterampilan membaca notasi 

balok.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Apakah pemanfaatan media pembelajaran program Finale 2006 dapat 

meningkatkan minat siswa kelas 2 TKJ 1 SMK 3 Kendal pada pembelajaran 

notasi balok ?  

1.2.2 Apakah pemanfaatan media pembelajaran program Finale 2006 dapat 

meningkatkan keterampilan membaca notasi balok siswa kelas 2 TKJ 1 

SMK 3 Kendal ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan : 

1.3.1 Apakah pemanfaatan media pembelajaran program Finale 2006 dapat 

meningkatkan minat siswa kelas 2 TKJ 1 SMK 3 Kendal pada pembelajaran 

notasi musik.  

1.3.2 Apakah pemanfaatan media pembelajaran program Finale 2006 dapat 

meningkatkan prestasi siswa kelas 2 TKJ 1 SMK 3 Kendal dalam 

pembelajaran notasi musik.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis : 

1.4.1.1 Menambah referensi bagi guru bidang seni musik 

1.4.1.2 Memberi wawasan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis 

1.4.2 Manfaat praktis : 
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1.4.2.1 Bagi Siswa 

        Meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa, karena dengan 

pembelajaran notasi balok melalui aplikasi final 2006 siswa akan berperan serta 

aktif dan berusaha secara optimal. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

        Mengembangkan strategi pengajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas 

belajar siswa yang menjadi tanggung jawabnya. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

        Memberikan input kepada sekolah untuk selalu mendukung dan 

menyediakan sarana prasarana guru sebagai upaya peningkatan prestasi belajar 

siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah, 

oleh karena itu untuk dapat melakukan penelitian yang baik dan benar seorang 

peneliti perlu memperhatikan cara-cara penelitian atau lebih dikenal dengan 

metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti, sehingga memperoleh 

hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu sesuai dengan kondisi 

yang ada di lapangan. 

        Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami objek 

penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh seorang 

peneliti. Metode penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan dasar untuk 

mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan memperoleh hasil yang 

akurat dan benar. 

        Berdasarkan  pada pokok permasalahan yang dikaji, yakni mengenai 

pemanfaatan media pembelajaran program Finale 2006 untuk meningkatkan minat 

dan keterampilan membaca notasi musik siswa kelas 2 TKJ 1 SMK 3 Kendal 

tahun pembelajaran 2008/ 2009, maka penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas (classroom action research).  

        Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas 
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(Sumaryanto, 2007 : 123). Dalam PTK guru dapat meneliti sendiri praktek 

pembelajaran yang ia lakukan di kelas. Dengan PTK guru dapat melakukan 

penelitian terhadap siswa dilihat dari aspek interaksinya dalam proses 

pembelajaran. MC Niff (dalam Sumaryanto, 2007) dalam bukunya berjudul 

Action Research : Principles dan practice memandang PTK sebagai bentuk 

penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan 

sekolah, pengembangan keahlian mengajar dan sebagainya. 

        Tujuan melakukan penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan dan atau 

memperbaiki praktek pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh guru. MC. 

Niff (dalam Sumaryanto, 2007) menegaskan bahwa dasar utama bagi 

dilaksanakannya PTK adalah untuk perbaikan. Kata perbaikan disini terkait dan 

memiliki konteks dengan pembelajaran. 

        Tujuan diatas dapat tercapai dengan melakukan berbagai tindakan 

alternatif dalam memecahkan persoalan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu 

fokus PTK adalah terletak pada tindakan alternatif yang direncanakan oleh guru, 

kemudian dicobakan dan kemudian dievaluasikan apakah tindakan alternatif itu 

dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh guru. 

Borg (dalam Sumaryanto, 2007) menyebutkan secara eksplisit bahwa tujuan 

utama PTK adalah pengembangan keterampilan guru berdasarkan pada persoalan 

pembelajaran yang dihadapi guru di kelasnya sendiri.  

Penelitian akan dilakukan dengan dua siklus, yaitu siklus I dan II. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
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refleksi. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian menurut 

Hopkins, 1993 (dalam Suharsimi Arikunto dkk, 2006 : 105), seperti bagan di 

bawah ini. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spiral Penelitian Tindakan Kelas (Hopkins, 1993) 

3.2 Prosedur Penelitian  

Penelitian tindakan kelas pada tiap siklus dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut : (a) perencanaan, (b) tindakan, (c) observasi  dan (d) refleksi. 

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas untuk siklus I dan siklus II 

dilakukan sebagai berikut :           

                                                                                          

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 
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Pada tahap perencanaan siklus I berupa rencana kegiatan menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam memecahkan permasalahan 

dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran notasi musik 

balok,  khususnya mengenai bentuk dan nilai notasi musik umum. Rencana 

kegiatan yang dilakukan adalah menampilkan bentuk dan nilai notasi musik 

umum secara audio visual melalui aplikasi program Finale 2006. 

Setelah itu, peneliti membuat rencana pembelajaran dan mempersiapkan 

materi yang akan diujikan melalui tes keterampilan membaca notasi musik. 

Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dilanjutkan dengan menyiarkan lembar 

observasi, lembar jurnal, dan lembar wawancara untuk memperoleh data nontes, 

kemudian mempersiapkan alat tes dan nontes. Setelah itu baru dapat 

melaksanakan kegiatan selanjutnya.  

3.2.1.2 Tindakan 

Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikkan, peningkatan atau perubahan sebagai pemecahan masalah. Tindakan 

yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan proses pembelajaran notasi musik 

melalui aplikasi Finale 2006. Dengan cara ini siswa mengetahui bagaimana 

mereka harus bertindak. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap ini 

adalah pendahuluan, proses pembelajaran dan penutup. 

Pada tahap pendahuluan ini peneliti mengkondisikan siswa untuk siap 

dalam melaksakan proses pembelajaran. Peneliti memberikan apersepsi perihal 

kompetensi yang akan diberikan selain itu juga memberikan ilustrasi pada siswa 

tentang tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. 
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Pada proses pembelajaran peneliti memberikan penjelasan tentang notasi 

musik umum melalui aplikasi Finale 2006. Penekanan pembelajaran yakni bentuk 

dan nilai notasi musik, serta posisi titinada pada tiap-tiap garis dan spasi 

sangkarnada. Melalui aplikasi Finale 2006 titinada-titinada akan ditampilkan 

secara audio-visual (dengar-pandang), sehingga pemahaman siswa akan lebih 

konkrit mengenai bentuk dan nilai notasi musik. 

        Kegiatan dilanjutkan dengan peran aktif siswa membaca part musik 

sederhana secara berkelompok. Adapun part musik bertangga nada C mayor. 

Penekanan pembelajaran melalui aplikasi Finale 2006 adalah keterampilan siswa 

dalam membaca notasi musik umum. 

        Guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap proses pembelajaran 

dan hasil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi 

pembelajaran notasi musik umum melalui aplikasi Finale 2006 yang baru saja 

dilaksakan, guru memberi penguatan dan motivasi pada siswa kemudian guru 

menutup pertemuan. 

3.2.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Peneliti mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Sasaran 

observasi atau pengamatan meliputi keaktifan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, keaktifan siswa dalam pembelajaran notasi musik umum.  

Aspek-aspek yang dinilai adalah hasil pembelajaran serta perilaku dan 

sikap siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. adapun aspek yang 

diobservasi yaitu; (1) antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) respon 
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atau sikap siswa ketika pembelajaran menggunakan aplikasi Finale 2006, (3) 

respon siswa dalam menerima materi yang akan diajarkan, (4) keaktifan siswa 

dalam menemukan kesulitan dalam pembelajaran notasi musik melalui aplikasi 

Finale 2006.  

3.2.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh guru bersama siswa yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji segala hal 

telah terjadi pada tahap tindakan. Refleksi ini digunakan sebagai bahan masukan 

dalam menetapkan langkah selanjutnya. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

refleksi pada siklus I akan dijadikan masukan dalam penentuan langkah pada 

siklus II. Dengan demikian, akan didapatkan perbaikan perencanaan dan tindakan 

pada siklus II, sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh menjadi lebih baik dan 

sesuai dengan harapan. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II ini merupakan perbaikan dari 

perencanaan pada siklus I. Perencanaan tindakan yang akan dilakukan adalah (1) 

membuat perbaikan rencana pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 

2006 yang materinya masih sama dengan materi pada siklus I, (2) mempersiapkan 

lembar wawancara, lembar observasi, lembar jurnal, dan dokumentasi foto untuk 

memperoleh data nontes siklus II, dan (3) mempersiapkan perangkat tes 

keterampilan membaca notasi musik yang akan digunakan dalam evaluasi hasil 

belajar siklus II. 
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3.2.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan pada 

siklus I. Ada beberapa perubahan tindakan antara lain; (1) siswa membaca part 

musik secara individu dan sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-

kesalahan pada siklus I, (2) memberikan motivasi kepada siswa dengan 

memberikan hadiah atau penghargaan dan nilai tambahan kepada siswa yang 

memiliki keterampilan membaca yang baik sesuai dengan kriteria penilaian.  

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa untuk tenang dan 

siap dalam mengikuti proses pembelajaran. Peneliti mengingatkan kembali 

tentang pembelajaran pada pertemuan minggu lalu serta memotivasi siswa agar 

dapat meningkatkan kemampuannya dalam membaca notasi musik.  

Setelah proses pembelajaran telah selesai, peneliti mengadakan tes yaitu 

siswa diminta untuk membaca part musik yang telah disediakan oleh peneliti  

secara individu. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

keterampilan siswa dalam membaca notasi musik umum dan ini merupakan 

penilaian siklus II. 

3.2.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus II serupa dengan siklus I. Pengamatan pada siklus II 

dilihat dari hasil tes dan perilaku siswa saat pelajaran berlangsung. Perilaku siswa 

ini adalah keaktifan dalam mendengarkan penjelasan guru dan keaktifan dalam 

proses pembelajaran.  

 

3.2.2.4 Refleksi 
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Akhir tindakan siklus II dilakukan analisis hasil observasi, wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi foto. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui 

masalah-masalah apa yang dijumpai peneliti pada siklus II, bagaimana perubahan 

sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dan seberapa besar peningkatan 

keterampilan membaca notasi musik melalui aplikasi Finale 2006. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah keterampilan membaca notasi musik siswa 

SMK 3 Kendal kelas II TKJ 1 tahun ajaran 2008/2009. Kelas II TKJ 1 terdiri atas 

36 siswa. Obsevasi dilakukan berdasarkan dokumentasi hasil belajar pada waktu 

siswa di kelas I TKJ 1 tahun ajaran 2007/2008. Peneliti mengambil subyek 

tersebut dengan alasan yakni berdasarkan observasi hasil tes dan non tes 

keterampilan membaca notasi balok siswa kelas I TKJ 1 masih kurang dibanding 

dengan kelas yang lain. Kurang terampilnya  siswa dalam membaca notasi musik 

balok disebabkan karena siswa kurang menguasai notasi balok lebih mendalam. 

Selain itu media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik dan 

terkesan konvensional sehingga pengalaman belajar siswa hanya sebatas bentuk 

dan nilai notasi balok saja. Dengan kata lain, hasil pembelajaran notasi balok 

hanya terbatas pada pengalaman secara teori saja. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dalam pembelajaran notasi 

musik dengan memanfaatkan aplikasi program Finale 2006. Melalui pemanfaatan 

media pembelajaran tersebut diharapkan keterampilan membaca notasi musik 

siswa kelas II TKJ 1 meningkat.  
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3.4 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen angket, instrumen tes dan non tes.  

3.4.1 Intrumen angket 

Digunakan untuk pengukuran ketertarikan dan minat siswa pada 

pembelajaran notasi balok. Dilakukan pada awal dan akhir pembelajaran siklus I 

serta akhir pembelajaran siklus II. Adapun aspek pengukuran terdiri atas (1) 

ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran program Finale 2006 dan (2) 

minat dalam pembelajaran notasi balok melalui pemanfaatan aplikasi program 

Finale.  

3.4.2 Instrumen Tes 

Digunakan untuk mengetahui keterampilan membaca notasi balok. Tes 

dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Bentuk tes yang digunakan adalah 

praktik membaca notasi musik. Adapun aspek yang dinilai dalam tes keterampilan 

membaca notasi musik meliputi; (1) ketepatan dan (2) kelancaran dalam membaca 

notasi musik.  

        Dalam penilaian pada setiap aspeknya, ditentukan skor sebagai patokan. 

Peneliti menentukan kategori pada setiap skor yang ada. Rentang skor yang 

diberikan pada setiap aspeknya ditentukan sama, yaitu 0, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Pengkategorian skor meliputi 

kategori kurang jika skor yang didapat antara 0-64, kategori cukup jika skor 

mencapai nilai antara 65-74, kategori  baik apabila skor mencapai 75-84, dan 

kategori sangat baik apabila skor yang didapat mencapai 85-100. 
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Adapun tabel aspek yang dinilai dalam test keterampilan membaca notasi 

musik yakni : 

No. Aspek Kategori Deskripsi Skor 

1. Ketepatan Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat Baik

Penyebutan nama notasi dan 

intonasi tidak tepat.  

Penyebutan nama notasi tepat, 

tetapi intonasi belum.    

Penyebutan nama notasi dan 

intonasi sudah tepat, tetapi tempo 

tidak stabil. 

Penyebutan nama notasi dan 

intonasi sudah tepat dan tempo 

stabil. 

0 – 64

65 – 74

75 – 84

85-100

2. Kelancaran Kurang  

 

Cukup 

 

 

Baik 

 

 

Sangat Baik

Ragu-ragu dan lambat/ melebihi 

batas waktu yang ditentukan.   

Tidak ragu-ragu tetapi masih 

lambat/ melebihi batas waktu yang 

telah ditentukan.  

Tidak ragu-ragu dan cepat/ 

mendekati batas waktu yang 

ditentukan.  

Tidak ragu-ragu dan dalam waktu 

kurang dari batas yang ditentukan.  

0 – 64

65 – 74

75 – 84

85-100
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3.4.3 Instrumen Nontes 

Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, 

wawancara, jurnal dan dokumentasi foto. 

3.4.3.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati perilaku siswa pada proses 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006. Observasi dilakukan 

sendiri oleh peneliti sambil melakukan pembelajaran. Dalam observasi, observer 

tinggal mengisi pedoman observasi yang telah dibuat sesuai aspek-aspek yang 

diamati yaitu hasil membaca notasi musik serta perilaku dan sikap siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun aspek yang diobservasikan yaitu hasil 

tes dan perilaku siswa saat pelajaran berlangsung. Perilaku siswa ini adalah 

keaktifan dalam mendengarkan penjelasan guru (perhatian) dan keaktifan dalam 

proses pembelajaran (partisipasi). 

 

Adapun bentuk tabel obsevasi perilaku siswa selama pembelajaran adalah: 

No Nama Siswa 
Perhatian Partisipasi 

3 2 1 3 2 1 

  

 

 

 

      

                  Jumlah       

Keterangan : 
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Indikator perhatian : 

3   : menunjukkan sikap terpusat pada saat pembelajaran 

2  :  menunjukan sikap kurang terpusat pada saat pembelajaran 

1  :  menunjukan sikap tidak terpusat pada saat pembelajaran. 

 Sikap terpusat pada pembelajaran ditunjukkan dengan pandangan yang 

fokus pada media pembelajaran. 

Indikator partisipasi : 

3   :  menunjukkan sikap interaktif ketika pembelajaran 

2   :  menunjukkan sikap kurang interaktif ketika pembelajaran 

1   :  tidak menunjukkan sikap interaktif ketika pembelajaran. 

Interaktif dalam hal ini yaitu mengajukan pertanyaan – pertanyaan seputar 

pembelajaran dan mengikuti pembelajaran dari kegiatan awal hingga akhir. 

3.4.3.2 Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengungkap kecenderungan pemahaman 

siswa mengenai kompetensi notasi musik umum antara pembelajaran metode 

konvensional dengan yang menggunakan aplikasi Finale 2006. Wawancara ini 

dilakukan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Wawancara ditujukan 

kepada dua siswa yaitu satu siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan lainnya 

terrendah. Hal ini berdasarkan nilai tes pada tiap siklus dan berdasarkan observasi 

yang dilakukan guru selama proses pembelajaran.  

        Selain itu wawancara juga digunakan untuk mengungkap efektivitas 

aplikasi Finale 2006 dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika mengikuti 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006. Wawancara dilakukan di 
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luar kelas agar siswa lebih leluasa untuk mengemukakan isi hatinya tentang 

kegiatan pembelajaran yang diikuti.  

3.4.3.3 Jurnal 

Jurnal adalah catatan yang dimiliki siswa dan guru selama kegiatan 

pembelajaran notasi musik berlangsung. Jurnal diisi oleh siswa maupun peneliti 

pada setiap akhir. Jurnal siswa dibuat pada selembar kertas mengenai kesulitan 

siswa dalam membaca notasi musik umum, mengenai pembelajaran yang 

dilakukan peneliti, dan tentang hal-hal yang ingin dikemukakan siswa berkaitan 

dengan pembelajaran notasi musik umum. 

        Jurnal guru mengenai segala sesuatu yang terjadi pada proses 

pembelajaran yang meliputi tentang keaktifan siswa, tingkah laku siswa, respon 

siswa, pembelajaran yang berlangsung, dan mengenai hal-hal yang ingin 

dikemukakan guru berkaitan dengan pembelajaran notasi musik melalui aplikasi 

Finale 2006.  

3.4.3.4 Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas 

berupa dokumen foto. Pengambilan data dengan dokumen foto digunakan untuk 

memperoleh gambaran secara visual tentang pembelajaran yang dilakukan. 

Pengambilan gambar dilakukan selama proses pembelajaran notasi musik 

berlangsung.  

        Penggunaan dokumentasi melalui pertimbangan bahwa suatu penelitian 

memerlukan bukti nyata selain data, agar penelitian tersebut menjadi sebuah 

penelitian yang akurat.  
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3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik analisis 

data yang dilakukan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Uraian tentang teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif sebagai berikut ini. 

3.5.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif ini diperoleh dari hasil angket minat dan tes keterampilan membaca 

notasi balok. pada siklus I dan siklus II. Peneliti melakukan pengukuran minat 

berdasarkan hasil angket. Sedangkan keterampilan membaca notasi balok 

berdasarkan hasil tes dengan aspek dan kriteria yang telah ditentukan. Nilai 

masing-masing tes dihitung jumlahnya dalam satu kelas (∑ N). Selanjutnya, 

jumlah tersebut dihitung dalam prosentase dengan rumus sebagai berikut :     

Persentase minat siswa  = 
%100x

n
sk∑

 

Keterangan :  

 Σ sk    : jumlah jawaban yang dipilih 

  n        : jumlah siswa satu kelas  

Persentase minat siswa  = 
%100x

n
sk∑

 

Keterangan :  

 Σ sk    : nilai total yang diperoleh siswa 

  n        : jumlah siswa satu kelas  
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Hasil penghitungan masing-masing tes ini kemudian dibandingkan, yaitu 

antara hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan gambaran 

mengenai persentase keterampilan siswa dalam membaca notasi balok. 

3.5.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk memperoleh data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari data non tes keterampilan membaca notasi balok.. Data 

non tes dalam penelitian ini yaitu data observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi. Langkah-langkah penganalisisan data kualitatif yaitu; (1) 

menganalisis lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran; (2) 

menganalisis data wawancara dengan cara menyimpulkan hasil wawancara; (3) 

menganalisis data jurnal dengan cara membaca seluruh jurnal siswa dan guru; dan 

(4) mendeskripsikan hasil dokumentasi. 

Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai deskripsi untuk 

mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran notasi balok melalui aplikasi 

Finale 2006 serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran notasi balok melalui 

aplikasi program Finale 2006.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Media 

Media berasal dari bahasa latin medius dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium” yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Secara 

khusus media diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

pembelajaran terjadi (Sadiman, Arief S, 2006 : 7). 

Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan 

(Djamarah, 2006 : 120). Dalam penelitian ini media yang dimaksud adalah 

aplikasi Finale 2006, sedangkan pesan yakni pembelajaran notasi balok. 

2.1.2 Pembelajaran 

Pada dasarnya, pembelajaran  adalah proses yang  diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh 

dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap (Dimjati dan Mudjiono, 

1994 : 2). Pembahasan mengenai hakikat pembelajaran tidak akan terlepas dari 

pembahasaan mengenai belajar dan mengajar, Karena dalam setiap proses 

pembelajaran terjadi peristiwa belajar mengajar. Pendapat tersebut sesuai dengan 

pendapat Utuh (1987 : 9) yang menyatakan bahwa pembelajaran pada hakekatnya 
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adalah aktivitas belajar dan mengajar antara guru dan siswa dibawah interaksi 

edukatif. 

Dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang sangat mempengaruhi 

sekali dalam proses pembelajaran. Komponen pembelajaran tersebut adalah : 

2.1.2.1 Kurikulum 

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang diberikan dalam 

usaha mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut William B. Ragan dalam Soetopo 

(1982 : 56-57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang ada dalam buku teks, 

dalam mata pelajaran atau dalam rencana guru, kurikulum meliputi lebih dari pada 

isi bahan pelajaran,hubungan kemanusiaandengan kelas, metode mengajar, 

prosedur penilaian, yang kesemuanya itu tercantum dalam kurikulum. 

2.1.2.2 Tujuan 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus 

searah dengan tujuan belajar siswa. Tujuan belajar siswa adalah mencapai 

perkembangan optimal, yang meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah agar siswa mencapai 

perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. (Tim MKDK IKIP Semarang, 

1996 : 12). 

2.1.2.3 Metode 

Metode mengajar adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan direncanakan, baik dengan 

menggunakan sarana media, dengan melibatkan siswa sepenuhnya tanpa sarana 

media maupun keterlibatan secara pasif (Harto Martono, 1995 : 4). Dalam 
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kegiatan belajar mengajar metode akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Jamalus (1981 : 30) yang dimaksud metode dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah seperangkat upaya yang dilaksanakan dan 

disusun dengan tujuan menciptakan suasana belajar mengajar  yang 

menguntungkan. Hal ini mengandung arti dalam suatu kegiatan belajar mengajar 

guru/dosen hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan sedemikian rupa 

sehingga nantinya dapat tercipta situasi belajar mengajar yang menguntungkan. 

Dengan demikian metode bagi guru/dosen merupakan alat untuk 

penyampaian pembelajaran. Penggunaan metode mengajar yang tepat dan sesuai 

dengan materi pelajaran yang diajarkan akan turut menentukan efektivitas dan 

efisien proses belajar mengajar. 

2.1.2.4 Materi 

Dalam penyampaian materi pembelajaran guru hendaknya perlu 

memperhatikan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan keluasan 

meteri dan kedalaman materi (Ekosiswoyo, 1996 : 49). Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan bagi guru/dosen pada waktu menyajikan materi pembelajaran. 

2.1.2.5 Evaluasi    

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar dan 

mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1996 : 63). 
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Dalam kontek belajar istilah evaluasi menunjukkan suatu kegiatan untuk 

menentukan nilai pencapaian hasil belajar dengan mengetahui hasil pencapaian 

hasil belajar siswa. 

Dari deskripsi diatas mengenai media dan pembelajaran dapat disimpulkan 

definisi tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yakni alat yang 

berfungsi untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran. Dalam hal ini 

yang dimaksud alat yakni aplikasi program Finale 2006. Sedangkan pesan atau 

materi pembelajaran yakni kompetensi notasi musik balok. Dengan kata lain, 

pembelajaran notasi balok ini menggunakan aplikasi Finale 2006 (alat) sebagai 

penyalur pesan / materi pembelajaran (media). Suatu alat dapat dikatakan sebagai 

media ketika alat tersebut dfungsikan kegunaannya.    

2.1.3 Aplikasi 

        Istilah aplikasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris application 

yang mempunyai arti penerapan, aplikasi, lamaran, dan penggunaan 

(http://www.total.or.id/info.php?kk=application). Masih dalam situs yang sama, 

dijelaskan bahwa aplikasi atau application berkaitan erat dengan program 

(teknologi informasi). Sehingga program aplikasi sendiri berarti program siap 

pakai, yaitu program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 

atau aplikasi yang lain. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti yang 

dikutip dari situs http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, istilah aplikasi 

atau penerapan merupakan kata benda yang artinya proses, cara, atau perbuatan 

menerapkan. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi 

merupakan terapan yang berfungsi sebagai tambahan pada proses atau bidang 

tertentu. 

2.1.4 Finale 2006 

Salah satu program komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data 

musikal adalah Finale 2006. Finale 2006 adalah aplikasi program musik yang 

digunakan untuk mempermudah dalam menciptakan, mengolah, dan 

mengaransemen lagu. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari situs 

http://www.amazon.com/eMedia-Finale-2006-PC-Mac/dp/B000AFKXSO, Finale 

2006 adalah : 

 Already the world’s premiere music notation software, Finale 2006 
raises the bar with even more power and speed, revolutionary tools 
for teaching composition and arranging, and professional-quality 
Garritan sounds. Already the world’s premiere music notation 
software, Finale 2006 raises the bar even higher.  
Finale 2006 provides you with robust tools, unlimited options, and 
total control. With more power and speed than ever before, Finale 
offers endless possibilities for composing, arranging, hearing and 
printing your music. The original, groundbreaking notation 
software introduces new features that nurture and fuel creativity. 
Finale 2006 includes revolutionary tools for teaching students how 
to create, evaluate and shape ideas into songs, arrangements and 
compositions. Band-in-a-Box Auto Harmonizing, with Rhythm 
Section Generator & Instant Drum Grooves Smart hyphens, 
Engraver Slurs & note spacing tools Automatic expression 
placement, lyric placement & word extensions. 

(Finale 2006 adalah program / software notasi musik pertama di dunia yang 

mempunyai kekuatan dan kecepatan lebih untuk membuat notasi balok, juga 

perangkat – perangkat terbaru untuk pengajaran cara membuat dan 

menyusun lagu serta suara – suara yang berkualitas. Finale 2006 

menyediakan perangkat – perangkat yang kuat, pilihan yang tidak terbatas, 
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juga keseluruhan kendali bagi penggunanya dengan kekuatan dan kecepatan 

yang lebih dari sebelumnya. Program ini menawarkan berbagai 

kemungkinan cara untuk menciptakan, menyusun, mendengarkan, dan 

mencetak musik/ lagu. Finale 2006 merupakan software notasi musik 

pertama dan asli yang mengenalkan fitur – fitur baru yang menganggap 

kreatifitas sebagai ide. Selain itu, Finale 2006 juga memiliki perangkat – 

perangkat terbaru untuk mengajar siswa bagaimana cara menciptakan, 

menilai, dan membentuk ide – ide menjadi lagu, aransemen, dan komposisi. 

Program yang dapat membentuk perpaduan yang indah antara Rhythm 

Section Generator (bagian pembentuk irama) dan tanda penghubung Instant 

Drum Grooves Smart, Engrafer Slurs (pembuat nada – nada bersambungan) 

dan alat untuk menempatkan ekspresi secara otomatis, menempatkan lirik 

lagu, juga perluasan kata – kata). 

Finale 2006 merupakan program yang  digunakan untuk menulis, 

menyusun, mendengarkan, dan mencetak musik atau lagu. 

2.1.5 Minat 

Minat adalah kecenderungan yang agak menetap dalam subyek merasa 

tertarik pada bidang / hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang 

itu (Winkel, 1983 : 30). Pada penelitian ini yang dimaksud subyek adalah siswa, 

sedangkan bidang / hal tertentu adalah pembelajaran notasi balok. Selanjutnya 

Winkel menjelaskan pula bahwa guru dapat menimbulkan rasa senang siswa 

dalam belajar antara lain dengan cara menggunakan alat – alat pelajaran yang 

menunjang proses belajar. Dalam hal ini adalah aplikasi program Finale 2006. 
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Berkaitan dengan minat, Slameto (2003:180) menyatakan sebagai suatu 

rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. Dari pengertian ini maka minat erat sekali hubungannya dengan suka 

atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik dan senang atau tidak senang.  

Menurut Hamzah (2006:21) daya tarik atau minat pembelajaran biasanya 

diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik 

pembelajaran serat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana 

kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Itulah sebabnya, 

pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau tidak belajar dapat dikaitkan 

dengan proses pembelajaran itu sendiri atau dengan bidang studi. 

Dalam penelitian ini pengukuran minat difokuskan pada aspek daya tarik 

dan minat pembelajaran. Daya tarik dalam hal ini yaitu ketertarikan siswa 

terhadap media pembelajaran aplikasi program Finale 2006.  

2.1.6 Notasi Musik 

        Istilah notasi balok sering disebut notasi paranada atau notasi musik 

umum. Notasi umum balok dipakai diseluruh dunia, karena itu notasi musik balok 

juga disebut notasi musik internasional. Dalam notasi musik balok dipergunakan 

nada-nada musikal atau musical sound. Nada-nada musikal memiliki frekuensi 

27.500 Hertz yang merupakan nada terendah pada piano sampai dengan 4.184,984 

Hertz  yang merupakan nada tertinggi dari piano. 

        Nama nada-nada musikal diambil dari huruf pertama sampai dengan ke 

tujuh dalam abjad yaitu A, B, C, D, E, F, G. Untuk nada-nada musikal yang lebih 

rendah dan lebih tinggi tetap mempergunakan huruf yang sama tetapi dengan 
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perubahan. Beberapa kemungkinan perubahan yang menunjukkan rendah dan 

tinggi sebuah nada sebagai berikut : 

a. Nada terendah ditulis A dibaca A Subcontra 

b. Nada oktaf A ditulis A1 dibaca A Contra 

c. Nada oktaf A1 ditulis A2 dibaca A Besar 

d. Nada oktaf A2 ditulis a dibaca a kecil 

e. Nada oktaf a ditulis a1 dibaca a satu 

f. Nada oktaf a1 ditulis a2 dibaca a dua 

g. Nada oktaf a2 ditulis a3 dibaca a tiga 

h. Nada oktaf a3 ditulis a4 dibaca a empat 

i. Nada oktaf a4 ditulis a5 dibaca a lima 

Notasi musik merupakan bentuk tertulis dari musik. Adapun unsur-unsur 

dari notasi musik umum yakni : 

2.1.4.1 Titinada 

        Pengertian titinada dalam notasi musik angka dan notasi musik balok sama 

yaitu bentuk tertulis berupa tanda tertentu dari nada. Karena titinada merupakan 

tulisan dari nada, maka nama titinada sama dengan nama nada.  

 Urutan bentuk titinada dengan nama bentuk titinada sebagai berikut : 

 titinada utuh    titinada seperdelapan 

 titinada setengah    titinada seperenambelas 
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 titinada seperempat   titinada sepertigapuluhdua 

2.1.4.2 Tanda Istirahat 

        Pengertian tanda istirahat dalam notasi musik angka dan notasi musik 

balok sama yaitu bentuk tertulis dari tanda tertentu dari istirahat. Kata lain untuk 

tanda istirahat yang sering dipakai yaitu tanda diam atau tanda henti.  

        Bentuk dan nama bentuk tanda istirahat : 

 tanda istirahat utuh   tanda istirahat seperenambelas 

 tanda istirahat setengah   tanda istirahat sepertigapuluhdua 

 tanda istirahat seperempat  tanda istirahat seperenampuluhempat 

 tanda istirahat seperdelapan  

2.1.4.3 Sangkar Nada 

        Istilah sangkar nada juga disebut paranada. Untuk menulis titinada dan 

tanda istirahat dipergunakan beberapa garis lurus horisontal. Garis-garis tersebut 

harus memenuhi persyaratan berjumlah lima buah, berjarak sama, sejajar satu 

sama lain, dan merupakan satu kesatuan. Sangkar nada ialah lima buah garis 

berjarak sama yang sejajar satu sama lain dan merupakan satu kesatuan untuk 

menulis notasi musik balok. 



16 

        Sangkar nada terdiri atas garis-garis dan ruang-ruang diantara garis yang 

disebut spasi. Nama garis dan spasi pada sangkar nada selalu dihitung dari bawah 

ke atas sebagai berikut : 

        

        garis      spasi        

      Garis bantu sangkar nada diletakkan di atas dan di bawah sangkar nada. 

Jumlah garis bantu di atas maupun di bawah sangkar nada paling banyak lima 

buah. Jarak masing-masing garis pendek harus sama dengan spasi dan sejajar satu 

sama lain, fungsinya untuk menulis satu titinada yang tak dapat diletakkan pada 

sangkar nada. Dengan demikian garis bantu atau garis pertolongan ialah garis-

garis pendek berjumlah maksimal lima buah, berjarak sama, sejajar satu sama lain 

untuk menulis satu titinada di atas maupun di bawah sangkarnada. Penyebutan 

garis bantu atas selalu dihitung dari bawah, sedangkan penyebutan garis bantu 

bawah selalu dihitung dari atas. Dengan kata lain penyebutan garis bantu dimulai 

dari sangkarnada. Hal ini mengingat bahwa garis bantu hanya dapat dibuat apabila 

sangkar nada sudah ada terlebih dahulu. 

Penyebutan spasi dengan nomor khusus pada garis bantu tidak lazim 

dilaksanakan. 

   
garis bantu nada rendah

garis bantu nada tinggi
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2.1.4.4 Kunci 

        Yaitu tanda yang menunjukkan letak titinada tertentu. Kunci juga disebut 

clef (Inggris dan Perancis) atau clavis (Latin). Ada tiga macam kunci dalam notasi 

musik balok yaitu kunci G, kunci F, dan kunci C. Tetapi yang dibahas disini 

adalah kunci G dan kunci F. 

2.1.4.4.1 Kunci G 

Kunci G adalah kunci yang menunjukkan letak titinada g1 (g satu) pada 

garis dua dalam sangkar nada yaitu pada pusat ikal. Kunci G digunakan untuk 

menulis titinada-titinada tinggi, misalnya suara anak-anak, suara wanita tinggi dan 

sedang, dan notasi alat musik biola. 

        Kunci G dengan beberapa nama titinada : 

 

        a      b     c1   d1      e1    f1     g1    a1     b1   c2    d2   e2    

                                                      

2.1.4.4.2 Kunci F 

Kunci F adalah kunci yang menunjukkan letak titinada f (f kecil) pada 

garis empat sangkar nada yaitu diantara dua titik. Digunakan untuk menulis titi 

nda rendah seperti suara pria sedang dan rendah, notasi alat musik bass, dan notasi 

alat musik ritmis atau tak bernada. Kunci F juga disebut kunci bass atau bass clef 

(Inggris). 

        Kunci F dengan beberapa nama titinada dalam tangga nada natural : 
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        E      F     G    A      B    c     d     e        f     g     a      b 

2.1.4.4.3 Kunci C 

        Ialah yang menunjukkan letak titinada c1 ( c satu ) pada salah satu garis 

dalam dalam sangkarnada yaitu diantara dua sudut atau busur. Gunanya untuk 

menulis titinada-titinada sedang umpama : suara wanita rendah, suara pria tinggi, 

dan notasi alat musik biola alto. 

        Sebutan-sebutan kunci C sesuai tempatnya pada garis sangkarnada yaitu : 

a. Kunci Sopran, apabila terletak pada garis 1 

b. Kunci Mezzo Sopran, apabila terletak pada garis 2 

c. Kunci Alto, apabila terletak pada garis 3 

d. Kunci Tenor, apabila terletak pada garis 4 

e. Kunci Bariton, apabila terletak pada garis 5 

 

        Gambar kunci-kunci tersebut pada sangkarnada sebagai berikut :  

a. Kunci C sopran   d. Kunci C tenor 

     

    c1                        c1   

b. Kunci C mezzo sopran  e. Kunci C bariton 
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                c1           c1         

c. Kunci C alto 

 

      c1 

2.1.4.5 Penulisan Notasi Musik 

Untuk penulisan titinada dan tanda istirahat dalam notasi musik balok ada 

perbedaan. Bagian-bagian titinada ialah kepala (berbentuk bulat telur), tiang atau 

tongkat (pada titinada utuh tidak bertiang), dan bendera (hanya terdapat pada 

titinada seperdelapan dan titinada yang lebih kecil). 

Cara menulis titinada : 

a. titinada di bawah garis ke tiga, arah tiang ke atas 

b. titinada di atas garis ke tiga, arah tiang ke bawah 

c. titinada pada garis ke tiga, arah tiang bebas / ke atas atau ke bawah. 

2.1.4.6 Tanda titik perpanjangan 

Titinada dan tanda istirahat yang memiliki titik di sebelah kanan 

mempunyai arti titinada dan tanda istirahat tersebut diperpanjang nilai pokoknya. 

a. Satu titik 

        Tanda titik di sebelah kanan titinada menunjukkan bahwa tanda tersebut 

bernilai setengah dari titinadanya, sehingga pelaksanaan titinada dijumlahkan 

dengan nilai setengah titinada tersebut.  

b. Dua titik 

        Ada hal yang perlu diketahui bahwa titik sebelah kanan agak jarang 

digunakan. Biasanya langsung ditulis tanda sesungguhnya. 
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2.1.4.7 Nama Titinada 

Titinada dalam notasi balok dapat dibaca dengan dua cara yaitu dengan 

nama mutlak dan nama solmisasi. 

a. Nama mutlak 

      Penyebutan titinada dengan huruf c d e f g a b disebut nama mutlak. 

b. Nama solmisasi 

Penyebutan titinada dengan do re mi fa sol la si yang biasanya diganti 

dengan notasi angka 1 2 3 4 5 6 7 disebut solmisasi.  

2.1.4.8 Tanda Birama 

Berkaitan dengan tanda birama timbulah istilah tanda birama atau tanda 

sukat atau time signature. Pengertian tanda birama adalah tanda pada permulaan 

notasi musik setelah tanda kunci yang menunjukkan banyak pulsa dan satuan 

pulsa setiap birama. Pada umumnya tanda birama berupa angka pecahan. 

Pembilang menunjukkan banyaknya pulsa setiap birama, penyebut menunjukkan 

satuan pulsa setiap birama. 

        Arti tanda birama dalam notasi musik adalah sebagai berikut : 

2/2 artinya tiap birama berisi 2 ketuk, satuan ketuk titinada 1/2 

2/4 artinya tiap birama berisi 2 ketuk, satuan ketuk titinada 1/4 

2/8 artinya tiap birama berisi 2 ketuk, satuan ketuk titinada 1/8 

3/2 artinya tiap birama berisi 3 ketuk, satuan ketuk titinada 1/2 

3/4 artinya tiap birama berisi 3 ketuk, satuan ketuk titinada 1/4 

3/8 artinya tiap birama berisi 3 ketuk, satuan ketuk titinada 1/8 

4/2 artinya tiap birama berisi 4 ketuk, satuan ketuk titinada 1/2 
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4/4 artinya tiap birama berisi 4 ketuk, satuan ketuk titinada 4/4 

4/8 artinya tiap birama berisi 4 ketuk, satuan ketuk titinada 1/8 

6/8 artinya tiap birama berisi 6 ketuk, satuan ketuk titinada 1/8 

9/8 artinya tiap birama berisi 9 ketuk, satuan ketuk titinada 1/8 

2.1.4.9 Tangga nada mayor berkres 

Tangga nada mayor yang disusun dengan jalan menaikkan setengah nada 

pada nada ke tujuh dengan mempergunakan tanda kruis disebut tangga nada 

mayor berkruis. 

        Dalam tangga nada ini setelah tanda kunci terdapat tanda kruis sebagai 

tanda mula yang berkekuatan untuk setiap birama. Nada dasar tangga nada 

berkruis terletak pada kwint murni nada dasar tangga nada sebelumnya. 

        Ada tujuh tangga nada mayor berkruis dalam praktek musik sebagai 

berikut : 

a. tangga nada dengan tanda mula 1 kruis atau tangga nada G mayor 

b. tangga nada dengan tanda mula 2 kruis atau tangga nada D mayor 

c. tangga nada dengan tanda mula 3 kruis atau tangga nada A mayor 

d. tangga nada dengan tanda mula 4 kruis atau tangga nada E mayor 

e. tangga nada dengan tanda mula 5 kruis atau tangga nada B mayor 

f. tangga nada dengan tanda mula 6 kruis atau tangga nada Fis mayor 

g. tangga nada dengan tanda mula 7 kruis atau tangga nada Cis mayor 

2.1.4.10 Tangga nada mayor bermoll 

Tangga nada yang disusun dengan jalan menurunkan setengah nada pada 

nada ke empat dengan mempergunakan tanda moll disebut tangga nada mayor 



22 

bermoll. Dalam tangga nada ini setelah kunci terdapat tanda moll sebagai tanda 

mula yang berkekuatan untuk setiap birama. Nada dasar tangga nada mayor 

bermoll terletak pada kwart murni nada dasar tangga nada sebelumnya. 

Ada tujuh tangga nada mayor bermoll dalam praktek musik sebagai 

berikut : 

a. tangga nada dengan tanda mula 1 moll atau tangga nada F mayor 

b. tangga nada dengan tanda mula 2 moll atau tangga nada Bes mayor 

c. tangga nada dengan tanda mula 3 moll atau tangga nada Es mayor 

d. tangga nada dengan tanda mula 4 moll atau tangga nada As mayor 

e. tangga nada dengan tanda mula 5 moll atau tangga nada Des mayor 

f. tangga nada dengan tanda mula 6 moll atau tangga nada Ges mayor 

Mengacu uraian di atas mengenai notasi musik dapat disimpulkan bahwa 

notasi musik merupakan bentuk tertulis untuk mendokumentasikan nada-nada 

musikal. 

Membaca notasi musik berarti melakukan tindakan pemahaman terhadap 

lambang-lambang atau bentuk tertulis musik.  

2.2 Kerangka Berpikir 

Keterampilan membaca notasi musik siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal 

masih rendah. Rendahnya keterampilan membaca notasi musik disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor itu di antaranya dari siswa itu sendiri yaitu siswa kurang 

berminat mengikuti pembelajaran. Hal itu disebabkan karena metode 

pembelajaran yang dipakai sebelumnya yakni ketika di kelas satu mungkin kurang 

menarik. Keterampilan membaca notasi musik siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 
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Kendal dapat ditingkatkan apabila dalam pembelajaran digunakan metode yang 

lebih menarik. Salah satu metode alternatif yang dapat digunakan adalah aplikasi 

Finale 2006.  

2.3 Hipotesis Tindakan 

Mengacu kerangka berpikir diatas, hipotesis dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah : 

2.3.1 Minat siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal dalam pembelajaran notasi 

musik akan meningkat apabila memanfaatkan aplikasi program Finale 

2006.  

2.3.2 Keterampilan membaca notasi balok siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal 

akan meningkat apabila pembelajaran menggunakan aplikasi program 

Finale 2006. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

       Hasil penelitian yang diuraikan meliputi data kondisi awal atau pra siklus, 

siklus I dan siklus II. Masing – masing hasil penelitian terdiri atas data tes dan non 

tes. Hasil penelitian tes berupa data tes keterampilan membaca notasi balok. 

Sedangkan data non tes berupa data obsevasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi. Untuk pengukuran minat pembelajaran notasi balok dilakukan 

pengambilan angket. Hasil penelitian tes dan non tes serta angket disajikan dalam 

bentuk deskripsi data kualitatif. 

  Hasil penelitian berupa angka yang meliputi data minat dan tes 

keterampilan membaca notasi balok disajikan dalam bentuk diagram dan tabel. 

Selanjutnya diuraikan analisis makna dari tabel tersebut. Untuk data non tes 

dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara deskriptif.  

  Adapun hasil penelitian pada kondisi awal, siklus I dan siklus II adalah 

sebagai berikut. 

4.1.1 Kondisi Awal Pembelajaran ( Pra Siklus ) 

  Pembelajaran notasi balok yang dilaksanakan di SMK 3 Kendal termasuk 

di kelas I TKJ 1 pada tahun ajaran 2007 / 2008 menggunakan metode 

konvensional. Adapun yang dimaksud metode konvensional dalam hal ini yaitu 

menuliskan / menggambarkan bentuk – bentuk notasi balok pada papan tulis. 

Sedangkan untuk produksi suara tiap – tiap nada menggunakan media vokal, yaitu  

dengan mengucapkan intonasi sesuai dengan bentuk dan nilai notasi yang tertulis / 
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tergambar di papan tulis. Proses dan hasil pembelajaran tersebut dianggap sebagai 

kondisi awal atau pra siklus pada penelitian ini. 

  Berdasarkan pengamatan pada proses pembelajaran, sebagian besar siswa 

tampak kurang berminat mengikuti pembelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan 

perilaku siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Perilaku tersebut 

seperti tidak menirukan intonasi yang dicontohkan guru, berbicara dengan teman. 

Selain itu terjadi suasana belajar mengajar yang kurang interaktif antara guru dan 

siswa. Peneliti berpendapat bahwa kasus tersebut disebabkan rendahnya minat 

siswa ketika pembelajaran berlangsung. Kurang minatnya siswa dalam mengikuti 

pembelajaran secara konvensional disebabkan media pembelajaran yang dianggap 

kurang menarik.  

  Ketertarikan dan minat siswa terhadap pembelajaran notasi balok ketika 

menggunakan metode konvensional dapat dilihat pada diagram dibawah ini.                                       

0
10
20
30
40
50
60
70

Pe
rs

en
ta

se
 J

um
la

h 
Si

sw
a

1 2 3

Kualifikasi Ketertarikan

Menarik
Kurang Menarik
Tidak Menarik

 

 

Diagram 1. Ketertarikan Siswa Terhadap Pembelajaran Notasi Balok Pada 
Kondisi Awal 
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  Diagram 1 menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran terdapat 3 siswa atau 8 % tertarik dengan pembelajaran secara 

konvensional, 25 siswa atau 70  % kurang tertarik, dan  8 siswa atau 22 % tidak 

tertarik.  

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum sekitar 70 % 

siswa beranggapan metode pembelajaran secara konvensional kurang menarik 

untuk pembelajaran notasi balok. 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Ketertarikan Siswa Terhadap Metode Pembelajaran 
Notasi Balok Secara Konvensional 

 
No Kualifikasi Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 

2. 

3. 

Tertarik 

Kurang Tertarik 

Tidak Tertarik 

3

25

8

8

70

22

Mayoritas siswa atau sekitar 69 % 

kurang tertarik terhadap metode 

konvensional pada pembelajaran 

notasi balok. Jumlah 36 100

 

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal tiga puluh enam 

siswa yang mengikuti pembelajaran, mayoritas kurang tertarik dengan metode 

konvensional yang diterapkan pada pembelajaran notasi balok.  
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Diagram 2. Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Notasi Balok Pada 
Kondisi Awal 

 
  Diagram 2 menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran terdapat 3 siswa atau 8 % berminat mengikuti pembelajaran, 29 

siswa atau 81 % kurang, dan 4 siswa atau 11 % tidak berminat. 

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum sekitar 81 % 

siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran notasi balok.  

Tabel 2. Hasil Pengukuran Minat Siswa Terhadap Metode Pembelajaran Notasi 
Balok Secara Konvensional 

 
No Kualifikasi Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 

2. 

3. 

Berminat 

Kurang Berminat 

Tidak Berminat 

3

25

8

8

81

11

Mayoritas siswa atau sekitar 69 % 

kurang tertarik terhadap metode 

konvensional pada pembelajaran 

notasi balok. Jumlah 36 100

 



44 

 

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal tiga puluh enam 

siswa yang mengikuti pembelajaran, mayoritas kurang berminat mengikuti 

pembelajaran notasi balok dengan metode konvensional.  

  Pengukuran kedua data tersebut yakni ketertarikan dan minat 

pembelajaran notasi balok secara konvensional, diambil sebelum dimulainya 

kegiatan pembelajaran siklus I.   

4.1.1.1 Hasil Tes 

  Tes keterampilan membaca notasi balok dilakukan dengan menggunakan 

media vokal. Adapun hasil pembelajaran dapat dilihat dari tes keterampilan 

membaca notasi balok yang terdiri atas dua aspek penilaian. Kedua aspek 

penilaian tersebut meliputi aspek ketepatan intonasi dan kelancaran. Hasil tes 

keterampilan membaca notasi balok siswa kelas I TKJ 1 dapat dilihat pada 

diagram batang di bawah ini : 
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Diagram 3. Diagram Batang Penilaian Keterampilan Membaca Notasi Musik 
Tiap Aspek Pada Pra Siklus. 
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  Diagram 3 menunjukkan bahwa nilai rata – rata skor siswa pada aspek 

ketepatan sebesar 56,25 dalam kategori kurang dan pada aspek kelancaran sebesar 

52,6 dalam kategori kurang.  

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat secara umum bahwa keterampilan 

membaca notasi musik pada tiap – tiap aspek termasuk dalam kategori kurang. 

Sebanyak 36 siswa yang mengikuti pembelajaran, hanya 11 orang atau sekitar 31 

% siswa yang memenuhi Kriteria Kelulusan Minimal ( KKM ). Rata – rata siswa 

yang belum memenuhi KKM disebabkan kurang menguasai bentuk dan nilai 

notasi musik, serta posisi titinada pada sangkar nada. 

Tabel 3. Hasil Tes Keterampilan Membaca Notasi Musik Balok  
Pada Kondisi Awal ( Pra Siklus ) 

 
No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

85-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

25 

11 

0 

0 

69 

31 

0 

0 

36 siswa mencapai 

nilai total 1960 

dengan rata-rata nilai 

54,4 dalam kategori 

kurang. Jumlah 36 100 

 

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal tiga puluh enam 

siswa mencapai total 1960 dengan nilai rata-rata 54,4 dalam kategori kurang. 

Hasil tes secara klasikal sebagaimana tergambar dalam tabel merupakan gabungan 

dari dua aspek keterampilan membaca notasi musik yang digunakan untuk menilai 

keterampilan membaca notasi musik balok. 
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Hasil perolehan tiap-tiap aspek secara rinci dapat dilihat pada uraian di 

bawah ini. 

4.1.1.1.1 Ketepatan Intonasi 

Penilaian ketepatan intonasi difokuskan pada kesesuaian antara 

penyebutan nama notasi musik dengan intonasi nada yang diucapkan. Untuk 

mempermudah dalam membaca notasi balok, penyebutan nama notasi 

menggunakan nama notasi angka. Intonasi dalam hal ini adalah tinggi rendah nada 

(pitch control). Secara rinci hasil tes membaca notasi musik umum aspek 

ketepatan intonasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. Hasil Tes Aspek Ketepatan 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

84-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

25

11

0

0

69

31

0

0

36 siswa mencapai 

nilai total 2025 

dengan rata-rata nilai 

56,25 dalam kategori 

kurang. Jumlah 36 100

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, dijelaskan bahwa siswa mempunyai 

keterampilan yang kurang dalam menyebutkan nama notasi dan intonasi yang 

diucapkan. Hal ini ditandai dengan perolehan total nilai 2025 dengan rata-rata 

kelas sebesar 56,25 dalam kategori kurang. Sebanyak 25 siswa atau 69 % 

memperoleh nilai 0-64 dalam kategori kurang, 11 siswa atau 31 % memperoleh 

nilai 65-74 dalam kategori cukup, dan belum ada siswa yang memperoleh nilai 
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75-84 dalam kategori baik dan 85-100 atau dalam kategori sangat baik. Di antara 

25 siswa yang  memperoleh nilai dalam kategori kurang disebabkan masih kurang 

menguasai bentuk dan nilai notasi musik umum serta posisi titinada pada sangkar 

nada. 

4.1.1.1.2 Kelancaran 

Penilaian kelancaran difokuskan pada sikap spontanitas dalam membaca 

notasi musik umum. Indikator pada aspek kelancaran adalah tempo yang stabil 

dan batas waktu yang telah ditentukan saat tes membaca notasi musik. Hasil tes 

keterampilan membaca aspek kelancaran dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 5. Hasil Tes Aspek Kelancaran 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

85-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

25

11

0

0

63 

31 

0 

0 

36 siswa mencapai 

nilai total 1895 

dengan rata-rata nilai 

52,6 dalam kategori 

kurang. Jumlah 36 100

 

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa kelancaran siswa pada 

keterampilan membaca notasi musik umum termasuk dalam kategori kurang, 

yaitu 36 siswa dengan total nilai 1895 dan perolehan nilai rata-rata 52,6 dalam 

kategori kurang. Sebanyak 25 siswa atau 63 % memperoleh nilai 0-64 dalam 

kategori kurang, 11 siswa atau 31 % memperoleh nilai 65-79 dalam kategori 
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cukup, dan belum ada siswa yang memperoleh nilai 75-84 dalam kategori baik, 

dan 85-100 atau dalam kategori sangat baik.  

Rata-rata tempo saat membaca notasi musik tidak stabil dan melebihi batas 

waktu yang ditentukan.  

4.1.2 Siklus I 

  Data hasil tes ini merupakan data penelitian keterampilan membaca notasi 

balok siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal tahun ajaran 2008/ 2009. Dari hasil 

penelitian tindakan kelas ini diketahui minat pembelajaran notasi musik dan 

tingkat keterampilan siswa dalam membaca notasi balok. Terkait hasil refleksi 

guru pada hasil pra siklus, yakni pemahaman bentuk dan nilai notasi balok maka 

pemahaman bentuk dan nilai notasi balok dijadikan fokus awal pembelajaran 

siklus I. Adapun notasi balok yang dipelajari yakni not utuh, not setengah, not 

seperempat dan not seperdelapan, termasuk pula tanda diam. Fokus berikutnya 

yakni membaca susunan tangga nada C mayor satu oktaf (c – c1). Tujuan dari 

kegiatan tersebut yakni pemahaman posisi titinada dan intonasi nada-nada dalam 

sangkar nada  bertangga nada C mayor satu oktaf (c – c1). Kedua fokus 

pembelajaran tersebut terkait dengan aspek ketepatan penilaian tes keterampilan 

membaca notasi balok.  

  Kegiatan pembelajaran notasi balok diawali dengan presentasi 

pembelajaran melalui aplikasi program Finale 2006, yakni pengenalan aplikasi 

Finale 2006. Dilanjutkan dengan kegiatan demonstrasi lagu Mars SMK 3 Kendal 

yang ditulis dan dimainkan pada aplikasi program Finale 2006. Inti dari kegiatan 
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pembelajaran ialah pemanfaatan aplikasi program Finale 2006 sebagai media guru 

dalam pembelajaran notasi balok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tampak pada gambar yakni kegiatan awal pembelajaran yang meliputi 

presentasi dan demonstrasi aplikasi Finale 2006. Adapun perangkat pendukung 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006 seperti tampak pada 

gambar yakni Laptop, proyektor, Liquid Chrystal Display (LCD), dan 

ditambahkan pula perangkat suara.  

  Untuk mengetahui sejauhmana perubahan minat siswa pada pembelajaran 

notasi musik dilakukan pengambilan angket. Adapun butir pertanyaan pada 

angket  menyangkut dua aspek yakni ketertarikan terhadap aplikasi Finale 2006 

dan minat pembelajaran. Perubahan perilaku siswa dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini. 



50 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Pe
rs

en
ta

se
 

Ju
m

la
h 

Si
sw

a

1 2 3
Kualifikasi

Menarik
Sama Saja
Tidak Menarik

 

Diagram 4. Diagram Ketertarikan Siswa  Pada Pembelajaran Notasi Balok 
Melalui Aplikasi Finale 2006  Siklus I 

 
  Diagram 4 menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran terdapat 34 siswa atau 94 % beranggapan bahwa media 

pembelajaran program Finale 2006 menarik, 2 siswa atau 6 % sama saja 

dibanding metode konvensional, dan  tidak ada siswa yang menganggap tidak 

menarik.  

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum sekitar 94 % 

siswa beranggapan bahwa aplikasi program Finale 2006 sebagai media 

pembelajaran notasi balok yang menarik.  

Tabel 6. Hasil Pengukuran Ketertarikan Siswa Terhadap Aplikasi Program Finale 
2006 Pada Pembelajaran Notasi Balok 

Siklus I 
 

No Kualifikasi Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 

2. 

3. 

Menarik 

Sama Saja 

Tidak Menarik 

34

2

0

94

6

0

36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran, mayoritas siswa 

atau sekitar 94 % menganggap 

bahwa aplikasi program Finale Jumlah 36 100
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2006 sebagai media pembelajaran 

notasi balok yang menarik 

 

Dari tabel 6 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal tiga puluh enam 

siswa yang mengikuti pembelajaran, mayoritas siswa atau sekitar 94 % 

menganggap bahwa aplikasi program Finale 2006 merupakan media pembelajaran 

notasi balok yang menarik  
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Diagram 5. Diagram Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Notasi Balok Melalui 
Aplikasi Program Finale 2006 

Siklus I 
 

  Diagram 5 menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran terdapat 30 siswa atau 83 % berminat mengikuti pembelajaran, 5 

siswa atau 14 % kurang berminat, dan 1 siswa atau 3 % tidak berminat. 

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum sekitar 83 % 

siswa berminat dalam mengikuti pembelajaran notasi balok melalui media 

pembelajaran aplikasi program Finale 2006.  
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Tabel 7. Hasil Pengukuran Minat Siswa Terhadap Pembelajaran  
Notasi Balok Melalui Aplikasi Program Finale 2006  

Siklus I  
 

No Kualifikasi Frekuensi % Hasil Klasikal 

1. 

2. 

3. 

Berminat 

Kurang Berminat 

Tidak Berminat 

30

5

1

83

14

3

Dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran, mayoritas siswa 

atau sekitar 83 % berminat.  

Jumlah 36 100

 

Dari tabel 7 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal tiga puluh enam 

siswa yang mengikuti pembelajaran, mayoritas atau sekitar 83 % berminat 

mengikuti pembelajaran notasi balok melalui media pembelajaran aplikasi 

program Finale 2006.  

  Pengukuran kedua data tersebut yakni ketertarikan dan minat 

pembelajaran notasi balok melalui aplikasi program Finale 2006, diambil ketika  

akhir pembelajaran siklus I.  

4.1.2.1 Hasil Tes 

Keterampilan membaca notasi musik balok akan diberikan penilaian 

sebagai tes. Tes dilaksanakan pada akhir pembelajaran secara individu melalui 

media vokal. Adapun materi tes yang diberikan yakni susunan melodi berambitus 

satu oktaf (c-c1). Aspek penilaian terdiri atas ketepatan dan kelancaran membaca 

notasi musik.  

Secara umum, hasil tes keterampilan membaca notasi musik pada siklus I 

dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut : 
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Diagram 6. Diagram Batang Penilaian Keterampilan Membaca Notasi Musik 
Tiap Aspek Pada Siklus I. 

 
Diagram 6 menunjukkan menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor siswa 

dalam aspek ketepatan  sebesar 66,7 dalam kategori cukup, dan kelancaran 

membaca notasi musik balok sebesar 64,3 dalam kategori kurang.  

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat secara umum bahwa keterampilan 

membaca notasi musik balok siswa pada aspek ketepatan termasuk dalam kategori 

cukup, sedangkan aspek kelancaran termasuk dalam kategori kurang. Akan tetapi 

hal ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi membaca notasi musik balok 

mengacu data prestasi keterampilan membaca pada kondisi awal atau pra siklus. 

Namun demikian prestasi siklus I ini masih perlu ditingkatkan karena hasil tes 

kemampuan membaca notasi musik masih tergolong kurang.  

Tabel 8. Hasil Tes Keterampilan Membaca Balok Siklus I 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

0-64 

65-74 

Kurang 

Cukup 

4 

32 

11,1 

88,9 

36 siswa mencapai 

nilai total 2347,5 
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3 

4 

75-84 

85-100 

Baik 

Sangat Baik 

0 

0 

0 

0 

dengan rata-rata nilai 

65,2 dalam kategori 

cukup. Jumlah 36 100 

 

Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal tiga puluh enam 

siswa mencapai total 2347,5 dengan nilai rata-rata 65,2 dalam kategori cukup. 

Hasil tes secara klasikal sebagaimana tergambar dalam tabel merupakan gabungan 

dari dua aspek keterampilan membaca notasi musik yang digunakan untuk menilai 

keterampilan membaca notasi musik balok. 

Hasil perolehan tiap-tiap aspek secara rinci dapat dilihat pada uraian di 

bawah ini. 

4.1.2.1.1  Ketepatan Intonasi 

Penilaian ketepatan intonasi difokuskan pada kesesuaian antara 

penyebutan nama notasi musik dengan intonasi nada yang diucapkan. Untuk 

mempermudah dalam membaca notasi balok, penyebutan nama notasi 

menggunakan nama notasi angka. Intonasi dalam hal ini adalah tinggi rendah nada 

(pitch control). Secara rinci hasil tes membaca notasi musik umum aspek 

ketepatan intonasi dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 9. Hasil Tes Aspek Ketepatan 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

84-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

4

32

0

0

11,1

88,9

0

0

36 siswa mencapai 

nilai total 2400 

dengan rata-rata nilai 

66,7 dalam kategori 

cukup. Jumlah 36 100

 

Berdasarkan tabel 9 di atas, dijelaskan bahwa siswa mempunyai 

keterampilan yang cukup dalam menyebutkan nama notasi dan intonasi yang 

diucapkan. Hal ini ditandai dengan perolehan total nilai 2400 dengan rata-rata 

kelas sebesar 66,7 dalam kategori cukup. Sebanyak 4 siswa atau 11,1% 

memperoleh nilai 0-64 dalam kategori kurang, 32 siswa atau 88,9 % memperoleh 

nilai 65-74 dalam kategori cukup, dan belum ada siswa yang memperoleh nilai 

75-84 dalam kategori baik, dan 85-100 atau dalam kategori sangat baik.  

Di antara empat siswa yang memperoleh nilai dalam kategori kurang 

disebabkan masih kurang menguasai bentuk dan nilai notasi musik umum serta 

posisi titinada pada sangkar nada. Akan tetapi pemahaman siswa tentang notasi 

balok meningkat.  

4.1.2.1.2   Kelancaran 

Penilaian kelancaran difokuskan pada sikap spontanitas dalam membaca 

notasi musik umum. Kelancaran dalam hal ini yang diperhatikan adalah tempo 
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yang stabil dan batas waktu yang telah ditentukan saat membaca notasi musik. 

Hasil tes keterampilan membaca aspek kelancaran dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 10. Hasil Tes Aspek Kelancaran 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

85-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

5

31

0

0

13,9 

86,1 

0 

0 

36 siswa mencapai 

nilai total 2295 

dengan rata-rata nilai 

63,8 dalam kategori 

kurang. Jumlah 36 100

 

Berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan bahwa kelancaran siswa pada 

keterampilan membaca notasi musik umum termasuk dalam kategori kurang, 

yaitu 36 siswa dengan total nilai 2295 dan perolehan nilai rata-rata 63,8 dalam 

kategori kurang. Sebanyak 5 siswa atau 13,9 % memperoleh nilai 0-64 dalam 

kategori kurang, 31 siswa atau 86,1 % memperoleh nilai 65-79 dalam kategori 

cukup, dan belum ada siswa yang memperoleh nilai 75-84 dalam kategori baik, 

dan 85-100 atau dalam kategori sangat baik.  

Rata-rata tempo saat membaca notasi musik sudah stabil, tetapi masih 

melebihi batas waktu yang ditentukan.  

4.1.2.2 Hasil Non Tes 

Pada siklus I ini data penelitian non tes didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, dan jurnal, Hasil selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut ini. 
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4.1.2.2.1 Observasi 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama pembelajaran. Observasi ini dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam observasi ini meliputi 

perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Hal 

tersebut dilakukan untuk memperoleh data selengkap mungkin guna mengungkap 

perilaku siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Aspek yang menjadi 

sasaran observasi adalah (1) Keaktifan dalam mendengarkan penjelasan guru 

(perhatian), (2) keaktifan dalam proses pembelajaran (partisipasi).  

Dalam siklus I ini, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdeskripsi melalui observasi. Selama pembelajaran berlangsung 

rata-rata semua siswa senang dengan media pembelajaran aplikasi Finale 2006. 

Bagi siswa aplikasi tersebut memang pertama kali diterapkan pada pembelajaran 

seni musik.  

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru baik, hal itu 

terbukti dengan suasana kelas yang kondusif dibanding pembelajaran sebelum 



58 

 

diterapkan aplikasi Finale 2006. Siswa merasa senang dan tertarik dengan aplikasi 

Finale 2006 yang diterapkan pada pembelajaran seni musik.  

Partisipasi siswa ketika pembelajaran terwujud dengan adanya interaksi 

antar guru dan siswa. Interaksi tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

dilontarkan, baik mengenai aplikasi Finale 2006 sendiri maupun fasilitas yang 

disediakan dari aplikasi tersebut. 

Suasana proses pembelajaran notasi musik balok melalui aplikasi Finale 

2006 terbilang cukup kondusif, dan hasil yang dicapai siswa sudah baik dan siswa 

masih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Antusias siswa ini diketahui dari 

perhatian dan partisipasi sebagian besar siswa ketika proses pembelajaran. 

Sebagian besar wajah mereka menampakkan ekspresi kagum terhadap penerapan 

aplikasi Finale 2006, karena pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 

2006 dirasakan sebagai hal baru bagi siswa.  

4.1.2.2.2 Wawancara 

Pada siklus I ini, peneliti menggunakan instrumen wawancara untuk 

memperoleh data non tes. Wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, tetapi 

dilakukan kepada seorang siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan nilai 

terendah pada hasil tes keterampilan membaca notasi musik. Wawancara ini 

mencakup 4 butir pertanyaan sebagai berikut : 1) Dibandingkan dengan metode 

konvensional, apakah penggunaan aplikasi Finale 2006 dapat mempermudah 

pemahamanmu tentang notasi musik balok, 2) Apakah ada kesulitan dalam 

pembelajaran notasi musik balok melalui apikasi Finale 2006, jika ada sebutkan, 

3) Mana yang lebih kamu senangi, pembelajaran notasi musik balok secara 
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konvensional atau melalui aplikasi Finale 2006, 4) Setelah pembelajaran notasi 

musik umum melalui aplikasi Finale 2006, apakah masih ingin mempelajari notasi 

musik lebih mendalam mandiri. Siswa yang diwawancarai yaitu Ummi 

Mukaramatun yang memperoleh nilai tertinggi, dan Muhammad Nurul Mubin 

yang memperoleh nilai skor terrendah. 

Tujuan wawancara untuk mengungkap kecenderungan pemahaman siswa 

mengenai kompetensi notasi musik balok antara pembelajaran metode 

konvensional dengan yang menggunakan aplikasi Finale 2006. Selain itu 

wawancara juga digunakan untuk mengungkap efektivitas aplikasi Finale 2006 

dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika mengikuti pembelajaran notasi 

musik melalui aplikasi Finale 2006.  

Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan bahwa menurut siswa yang 

berkemampuan tinggi maupun berkemampuan rendah, siswa senang dengan 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006, menurut mereka media 

pembelajaran tersebut cenderung lebih mudah dipahami dibandingkan 

pembelajaran secara konvensional sebelumnya. Selain itu mereka juga 

mengungkapkan tidak mengalami kesulitan selama proses pembelajaran notasi 

musik melalui aplikasi program Finale 2006. Setelah mengikuti pembelajaran 

notasi musik melalui aplikasi Finale 2006, baik siswa berkemampuan tinggi 

maupun rendah berminat untuk mempelajari notasi musik balok lebih mendalam.  
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4.1.2.2.3 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan atau 

tanggapan siswa dan guru selama pembelajaran bercerita berlangsung. 

4.1.2.2.3.1 Jurnal Guru 

Jurnal guru yang akan diuraikan pada bagian ini adalah jurnal guru yang 

berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas dan jurnal guru yang berisi 

deskripsi keadaan kelas/ respon yang ditunjukan siswa selama proses 

pembelajaran. Jurnal guru berkaitan dengan kegiatan-kegiatan guru di kelas dan 

digunakan untuk mengetahui kegiatan guru selama pembelajaran berlangsung. 

Adapun batasan jurnal guru dalam pembelajaran notasi musik melalui aplikasi 

Finale 2006 meliputi : 1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran notasi 

musik melalui aplikasi program Finale 2006, 2) Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi program Finale 2006, 3) Tanggapan 

siswa terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung, 4) Respon siswa 

terhadap media pembelajaran program Finale 2006. 

Hal-hal tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1)  Mengenai 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yakni pada dasarnya siswa sudah 

siap untuk mengikuti pembelajaran, 2) Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi program Finale 2006 yakni siswa 

cukup aktif dalam proses pembelajaran, dari kegiatan awal, kegiatan inti, hingga 

kegiatan akhir. Hanya saja pada kegiatan inti yakni ketika memasuki materi pokok 

masih ada sebagian kecil siswa yang kurang aktif mengikuti pembelajaran. Sikap 
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kurang aktif siswa ditunjukkan dengan tidak menirukan nada-nada yang ditulis 

pada layar Finale 2006, 3) Tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung yaitu baik karena siswa benar-benar memperhatikan materi yang 

disampaikan peneliti selain itu materi dan media pembelajaran yang disediakan 

mudah dipahami, 4) Respon siswa terhadap media pembelajaran program Finale 

2006 yaitu baik karena siswa sangat merespon adanya media pembelajaran yang 

diberikan dimana media tersebut baru pertama kali didapatkan. 

4.1.2.2.3.2 Jurnal Siswa 

Pengisian jurnal dilakukan seluruh siswa kelas II TKJ 1. Pada siklus I 

pengisian jurnal siswa dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran notasi musik 

melalui aplikasi Finale 2006. Tujuan diadakan jurnal siswa untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan guna 

memperbaiki pertemuan selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih optimal.  

Jurnal siswa ini berisikan pendapat atau tanggapan siswa mengenai : 1) 

Manfaat materi yang diajarkan guru dalam hal ini peneliti pada peserta didik, 2) 

Media yang digunakan dalam pembelajaran, 3) Cara guru mengajar materi notasi 

musik balok melalui aplikasi Finale 2006, 4) Perilaku dan sikap guru saat 

pembelajaran notasi musik balok melalui aplikasi Finale 2006, 5) Saran atau 

harapan kamu terhadap kegiatan pembelajaran yang akan datang. Hasil jurnal 

siswa tersebut selengkapnya diuraikan di bawah ini. 

Sebagian besar siswa menganggap materi yang diberikan guru sangat 

bermanfaat bagi mereka untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman 
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baru dalam pembelajaran notasi musik. Menurut mereka materi yang diberikan 

mudah dipahami.  

Mereka berpendapat bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran 

notasi musik yakni aplikasi Finale 2006 sangat menarik dan tidak membosankan. 

Tampilan nada-nada secara audio visual (dengar-pandang) melalui Finale 2006 

mempermudah siswa dalam menyerap materi pembelajaran. 

Mengenai perilaku dan sikap guru saat pembelajaran berlangsung, siswa 

berpendapat bahwa dalam pemberian materi maupun contoh sangat menarik dan 

mudah dipahami. Siswa senang dengan pembelajaran yang tidak monoton dimana 

pada pembelajaran ini dituntut adanya siswa yang aktif. Sikap aktif  ditunjukkan 

dengan menirukan nada-nada yang ditulis melalui aplikasi Finale 2006. 

Selanjutnya, saran atau harapan siswa terhadap pembelajaran yang akan 

datang yakni sebagian besar siswa senang dengan media pembelajaran aplikasi 

Finale 2006. Mereka beranggapan media pembelajaran aplikasi Finale 2006 

sangat membantu mereka dalam pembelajaran notasi musik. Siswa menyarankan 

untuk pertemuan berikutnya siswa dilibatkan dalam operasional aplikasi Finale 

2006, dengan harapan agar pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 

2006 lebih efektif.  

4.1.3 Siklus II 

Pelaksanaan penelitian pada siklus II ini dilaksanakan dengan rencana dan 

persiapan yang lebih matang daripada siklus I. Dengan adanya perubahan strategi 

pembelajaran yang mengarah pada peningkatan hasil belajar, hasil penelitian yang 

berupa nilai tes keterampilan membaca notasi musik siswa meningkat. Adapun 
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perubahan sistem pembelajaran pada siklus II yakni siswa dilibatkan dalam 

operasional Finale 2006, sehingga pembelajaran semakin menyenangkan dari 

sebelumnya. Mengingat keterbatasan kapasitas komputer yang tersedia, bentuk 

keterlibatan siswa dalam operasional dilakukan secara simbolis.  

Fokus pembelajaran pada siklus II sama dengan fokus pembelajaran yang 

digunakan pada siklus I, yakni bentuk dan nilai notasi balok, dan tangga nada C 

mayor. Akan tetapi, pada siklus II lebih difokuskan pada tangga nada C mayor 

dengan indikator membaca part lagu. Adapun lagu yang ditentukan pada 

pembelajaran ini yakni Twinkle –Twinkle.  

Untuk tetap mempertahankan minat siswa, guru memberikan tugas 

membuat pola ritmik berbirama 4/4 sebanyak empat birama. Kemudian dari hasil 

pola ritmik tersebut dilengkapi dengan nada, selanjutnya ditampilkan melalui 

aplikasi program  Finale 2006. Adapun nada-nada pelengkap pola ritmik tadi 

dibatasi satu oktaf (c-c1).  
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Disinilah bentuk keterlibatan siswa dalam operasional aplikasi program 

Finale 2006. Mengingat keterbatasan waktu yang ada maka dari ke tiga puluh 

enam hasil karya siswa, selanjutnya dipilih empat hasil karya yang ditampilkan 

melalui aplikasi program Finale 2006. Setelah hasil karya ditampilkan, seluruh 

siswa diminta menirukan nada pada Finale 2006 dengan media vokal. Perubahan 

strategi ini sangat menarik karena siswa dapat menampilkan hasil karya musiknya 

melalui aplikasi Finale 2006. 

Selain itu, pada siklus II ini suasana pembelajaran berubah jadi lebih baik 

dibanding dengan suasana pada siklus I. Frekuensi interaksi yang berupa tanya 

jawab meningkat. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan siswa dalam 

operasional aplikasi program Finale 2006.  

Seperti halnya siklus I, pemaparan hasil penelitian pada siklus II ini 

disajikan dalam bentuk diagram batang dan tabel. Kemudian dari penyajian 

tersebut diberikan penjelaskan tafsiran maknanya. Selanjutnya untuk hasil 

penelitian non tes dipaparkan secara deskriptif. Selengkapnya, hasil penelitian 

pada siklus II ini dijelaskan sebagai berikut. 

  Untuk mengetahui sejauhmana perubahan minat siswa pada pembelajaran 

notasi musik pada siklus II ini dilakukan pengambilan angket. Adapun butir 

pertanyaan pada angket siklus II sama halnya pada siklus I yakni menyangkut 

aspek yakni ketertarikan terhadap aplikasi Finale 2006 dan minat pembelajaran. 

Perubahan perilaku siswa dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 



65 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
Pe

rs
en

ta
se

 
Ju

m
la

h 
Si

sw
a

1 2 3

Kualifikasi Ketertarikan

Menarik
Kurang Menarik
Tidak Menarik

 

 

Diagram 7. Diagram Ketertarikan Siswa Pada Pembelajaran Notasi Musik Melalui 
Aplikasi Finale 2006 

 Siklus II 
 

  Diagram 7 menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran terdapat 35 siswa atau 97 % beranggapan bahwa media 

pembelajaran program Finale 2006 menarik, 1 siswa atau 6 % sama saja 

dibanding metode konvensional, dan  tidak ada siswa yang menganggap tidak 

menarik.  

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum sekitar 97 % 

siswa beranggapan bahwa aplikasi program Finale 2006 sebagai media 

pembelajaran notasi balok yang menarik.  
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Diagram 8. Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Notasi Balok Pada 
Siklus II 

 
  Diagram 8 menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengikuti 

pembelajaran terdapat 33 siswa atau 92 % berminat mengikuti pembelajaran, 2 

siswa atau 5 % kurang berminat, dan 1 siswa atau 3 % tidak berminat. 

  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum sekitar 92 % 

siswa berminat dalam mengikuti pembelajaran notasi balok melalui media 

pembelajaran aplikasi program Finale 2006.  

  Pengukuran kedua data tersebut yakni ketertarikan dan minat 

pembelajaran notasi balok melalui aplikasi program Finale 2006, diambil ketika  

akhir pembelajaran siklus II.  

4.1.3.1 Hasil Tes 

Hasil tes keterampilan membaca notasi musik umum pada siklus II ini 

merupakan data kedua setelah dilaksanakannya tindakan pembelajaran pada siklus 

I. Kriteria penilaian pada siklus II masih tetap sama seperti pada tes siklus I 

meliputi dua aspek penilaian yaitu, (1) Ketepatan intonasi, dan (2) kelancaran.  
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Secara umum, hasil tes keterampilan membaca notasi musik umum 

melalui aplikasi Finale 2006 siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal pada siklus II 

dapat dilihat pada diagram 2 berikut ini. 
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Diagram 9. Diagram Batang Penilaian Keterampilan Membaca Notasi Balok Tiap 
Aspek Pada Siklus II. 

 
Diagram 9 menunjukkan menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor siswa 

dalam aspek ketepatan  sebesar 72,2 dalam kategori cukup, dan kelancaran 

membaca notasi musik umum sebesar 70,0 dalam kategori cukup.   

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa keterampilan membaca 

notasi musik balok sudah termasuk dalam kategori cukup apabila ditinjau dari tiap 

aspek, dan grafik hasil tes mempunyai kecenderungan meningkat dibandingkan 

hasil tes  pada siklus I jadi tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya karena 

sudah terjadi peningkatan hasil belajar. Selain itu keterbatasan waktu penelitian 

tidak memungkinkan pelaksanaan pembelajaran siklus berikutnya. 
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Tabel 11. Hasil Tes Keterampilan Membaca Notasi Musik Balok 
 Siklus II 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

85-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

1

30

5

0

2,7

83,3

14

0

36 siswa mencapai nilai 

total 2560 dengan rata-

rata nilai 71,1 dalam 

kategori cukup. 

Jumlah 36 100

 

Dari tabel 11 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal tiga puluh enam 

siswa mencapai total 2560 dengan nilai rata-rata 71,1 dalam kategori cukup. Hasil 

tes secara klasikal sebagaimana tergambar dalam tabel merupakan gabungan dari 

dua aspek keterampilan membaca notasi musik yang digunakan untuk menilai 

keterampilan membaca notasi musik umum. Hasil penjumlahan seluruh aspek 

dibagi jumlah aspek yang ada. 

Peningkatan ini tidak lepas dari perbaikkan tindakan yang dilakukan pada 

siklus II, diantaranya mengulang kembali materi yang lebih menekankan pada 

aspek-aspek yang akan dicapai dan adanya motivasi siswa dengan memberikan 

poin tambahan hasil tes keterampilan membaca notasi balok. Dari ke tiga puluh 

enam siswa yang diteliti, terdapat 1 siswa atau 2,7% yang memperoleh nilai <64 

dalam kategori kurang, 30 siswa atau 83,3% memperoleh nilai 65-74 dalam 

kategori cukup dan 5 siswa atau 14% memperoleh nilai 75-84 dalam kategori 

baik. Pada siklus II  ini tidak ada siswa yang mendapat nilai 85-100 dalam 

kategori sangat baik. Peningkatan hasil tes disebabkan persiapan yang lebih 
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matang, pengalaman pada siklus I, dan pembaharuan strategi mengajar guru. Hasil 

perolehan tiap-tiap aspek secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 

4.1.3.1.1 Ketepatan. 

Penilaian aspek ketepatan pada siklus II masih terfokus sama pada siklus I. 

Secara rinci hasil tes membaca notasi musik umum aspek ketepatan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 12. Hasil Tes Aspek Ketepatan 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

84-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

1

22

12

1

3

61

33

3

36 siswa mencapai nilai 

total 2600 dengan rata-

rata nilai 72,2 dalam 

kategori cukup. 

Jumlah 36 100

 

Berdasarkan tabel 12 di atas, dijelaskan bahwa siswa mempunyai 

keterampilan yang cukup dalam menyebutkan nama notasi dan intonasi yang 

diucapkan. Hal ini ditandai dengan perolehan total nilai 2600 dengan rata-rata 

kelas sebesar 72,2 dalam kategori cukup. Sebanyak satu siswa atau 3% 

memperoleh nilai 0-64 dalam kategori kurang, 22 siswa atau 61% memperoleh 

nilai 65-74 dalam kategori cukup, 12 siswa atau 33% memperoleh nilai 75-84 

dalam kategori cukup, dan belum ada siswa yang memperoleh nilai 85-100 atau 

dalam kategori sangat baik. 
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Satu siswa yang mempunyai nilai 0-64 atau dalam kategori kurang 

disebabkan masih kurang menguasai bentuk dan nilai notasi. Akan tetapi hasil 

penilaian siswa tersebut mengalami peningkatan pada siklus II. 

4.1.3.1.2 Kelancaran 

Penilaian aspek kelancaran pada siklus II masih terfokus sama pada siklus 

I. Hasil tes keterampilan membaca notasi musik dalam aspek kelancaran pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 13. Hasil Tes Aspek Kelancaran 

No Nilai Kategori Frekuensi % Hasil klasikal 

1 

2 

3 

4 

0-64 

65-74 

75-84 

85-100 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

1

30

5

0

3

83

14

0

36 siswa mencapai nilai 

total 2520 dengan rata-

rata nilai 70 dalam 

kategori cukup. 

Jumlah 36 100

 

Berdasarkan tabel 13 dapat dijelaskan bahwa kelancaran siswa pada 

keterampilan membaca notasi musik balok termasuk dalam kategori kurang, yaitu 

36 siswa dengan total nilai 2520 dan perolehan nilai rata-rata 70,0 dalam kategori 

cukup. Sebanyak 1 siswa atau 3% memperoleh nilai 0-64 dalam kategori kurang, 

30 siswa atau 83% memperoleh nilai 65-74 dalam kategori cukup, 5 siswa atau 

14% memperoleh nilai 85-100 dalam kategori baik, dan belum ada siswa yang 

memperoleh nilai 85-100 atau dalam kategori sangat baik.  
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Rata-rata siswa dalam membaca notasi musik kurang dari batas waktu 

yang ditentukan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek kelancaran. 

Peningkatan aspek kelancaran pada siklus II disebabkan karena siswa telah 

menguasai bentuk dan nilai notasi musik, pengalaman pembelajaran pada siklus I 

dan II serta pembaharuan strategi mengajar guru. 

4.1.3.2 Hasil Non Tes 

Pada siklus II ini data penelitian nontes sama pada siklus I yakni 

didapatkan dari hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Hasil 

selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut ini. 

4.1.3.2.1 Hasil Obsevasi 

Data observasi pada siklus II ini sama dengan data observasi pada siklus I. 

Berdasarkan pengalaman yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran notasi 

musik melalui aplikasi Finale 2006 pada siklus II ini, peneliti merasakan 

perubahan tingkah laku siswa.  

Aspek yang diamati dalam observasi ini meliputi perilaku yang 

ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan 

untuk memperoleh data selengkap mungkin guna mengungkap perilaku siswa 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Aspek yang menjadi sasaran 

observasi adalah (1) Keaktifan dalam mendengarkan penjelasan guru (perhatian), 

(2) keaktifan dalam proses pembelajaran (partisipasi).  

Dalam siklus II ini, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung terdeskripsi melalui observasi. Selama pembelajaran berlangsung 

rata-rata semua siswa masih antusias terhadap pembelajaran notasi musik melalui 
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aplikasi Finale 2006. Bagi siswa aplikasi tersebut menyenangkan dan 

memudahkan dalam menerima materi ajar. 

Perhatian siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru baik, hal itu 

terbukti dengan suasana kelas yang masih kondusif. Perhatian siswa ketika 

pembelajaran terwujud dengan adanya interaksi antar guru dan siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Interaksi tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

dilontarkan, masih seputar aplikasi Finale 2006 maupun fasilitas yang disediakan 

dan operasional penggunaan Finale 2006.  

Partisipasi siswa dalam pembelajaran terwujud ketika mengoperasikan 

program Finale 2006. Siswa merasa senang dan tertarik ketika diberi tugas 

menampilkan hasil karyanya dan mengoperasikan sendiri aplikasi Finale 2006. 

Bahkan di akhir pembelajaran salah satu siswa mengcopy master aplikasi program 

Finale 2006 untuk keperluan pembelajaran secara mandiri. 

Suasana proses pembelajaran notasi musik umum melalui aplikasi Finale 

2006 terbilang cukup kondusif, dan siswa masih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Antusias siswa ini diketahui dari perhatian dan partisipasi sebagian 

besar siswa ketika proses pembelajaran. Sebagian besar wajah mereka 

menampakkan ekspresi senang terhadap penerapan aplikasi Finale 2006, karena 

siswa dilibatkan dalam operasional Finale 2006.  

4.1.3.2.2 Hasil Wawancara 

Pada siklus II ini, peneliti menggunakan instrumen wawancara untuk 

memperoleh data nontes. Wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, tetapi 

dilakukan kepada seorang siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan nilai 
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terendah pada hasil tes keterampilan membaca notasi musik. Wawancara ini 

mencakup 4 butir pertanyaan sebagai berikut : 1) Dibandingkan dengan metode 

konvensional, apakah penggunaan aplikasi Finale 2006 dapat mempermudah 

pemahamanmu tentang notasi musik balok, 2) Apakah ada kesulitan dalam 

pembelajaran notasi musik umum melalui apikasi Finale 2006, jika ada sebutkan, 

3) Mana yang lebih kamu senangi, pembelajaran notasi musik balok secara 

konvensional atau melalui aplikasi Finale 2006, 4) Setelah pembelajaran notasi 

musik balok melalui aplikasi Finale 2006, apakah masih ingin mempelajari notasi 

musik lebih mendalam mandiri. Siswa yang diwawancarai yaitu Ummi 

Mukaramatun yang memperoleh nilai tertinggi, dan Muhammad Nurul Mubin 

yang memperoleh nilai skor terrendah. 

 

Tujuan wawancara untuk mengungkap kecenderungan pemahaman siswa 

mengenai kompetensi notasi musik umum antara pembelajaran metode 

konvensional dengan yang menggunakan aplikasi Finale 2006. Selain itu 

wawancara juga digunakan untuk mengungkap efektivitas aplikasi Finale 2006 
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dan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika mengikuti pembelajaran notasi 

musik melalui aplikasi Finale 2006.  

Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan bahwa menurut siswa yang 

berkemampuan tinggi maupun berkemampuan rendah, siswa senang dengan 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006, menurut mereka aplikasi 

program Finale 2006 mempermudah siswa dalam mempelajari notasi musik 

umum dibandingkan dengan metode konvensional. Siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi mengungkapkan tidak mengalami kesulitan selama proses pembelajaran 

notasi musik melalui aplikasi program Finale 2006. Kesulitan dialami oleh siswa 

yang memperoleh nilai terendah, yakni tidak dapat menyesuaikan antara nama 

mutlak dengan frekuensi nada. Setelah mengikuti pembelajaran notasi musik 

melalui aplikasi Finale 2006, baik siswa berkemampuan tinggi maupun rendah 

berminat untuk mempelajari notasi musik umum lebih mendalam. Secara umum 

mereka lebih menyenangi pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006 

dibandingkan metode konvensional.  

4.1.3.2.3 Hasil Jurnal  

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan atau 

tanggapan siswa dan guru selama pembelajaran bercerita berlangsung. 

4.1.3.2.3.1 Jurnal Guru 

Jurnal guru yang akan diuraikan pada bagian ini adalah jurnal guru yang 

berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas dan jurnal guru yang berisi 
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deskripsi keadaan kelas/respon yang ditunjukan siswa selama proses 

pembelajaran.  

Jurnal guru yang akan diuraikan pada bagian ini adalah jurnal guru yang 

berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas dan jurnal guru yang berisi 

deskripsi keadaan kelas/ respon yang ditunjukan siswa selama proses 

pembelajaran. Jurnal guru berkaitan dengan kegiatan-kegiatan guru di kelas dan 

digunakan untuk mengetahui kegiatan guru selama pembelajaran berlangsung. 

Adapun batasan jurnal guru dalam pembelajaran notasi musik melalui aplikasi 

Finale 2006 meliputi : 1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran notasi 

musik melalui aplikasi program Finale 2006, 2) Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi program Finale 2006, 3) Tanggapan 

siswa terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung, 4) Respon siswa 

terhadap media pembelajaran program Finale 2006. 

Hal-hal tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Mengenai 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yakni pada dasarnya siswa sudah 

siap untuk mengikuti pembelajaran, 2) Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran notasi musik melalui aplikasi program Finale 2006 yakni siswa 

cukup aktif dalam proses pembelajaran, dari kegiatan awal, kegiatan inti, hingga 

kegiatan akhir, 3) Tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung yaitu baik karena siswa benar-benar memperhatikan materi yang 

disampaikan peneliti selain itu materi dan media pembelajaran yang disediakan 

mudah dipahami, 4) Respon siswa terhadap media pembelajaran program Finale 
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2006 yaitu baik karena siswa sangat merespon adanya media pembelajaran yang 

bagi mereka dapat mempermudah dalam pembelajaran notasi musik balok.  

4.1.3.2.3.2 Jurnal Siswa 

Pengisian jurnal dilakukan seluruh siswa kelas II TKJ 1. Pada siklus II 

pengisian jurnal siswa dilakukan pada akhir pembelajaran notasi musik melalui 

aplikasi Finale 2006. Tujuan diadakan jurnal siswa untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan guna memperbaiki 

pertemuan selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih baik.  

Jurnal siswa ini berisikan pendapat atau tanggapan siswa mengenai : 1) 

Manfaat materi yang diajarkan guru dalam hal ini peneliti pada peserta didik, 2) 

Media yang digunakan dalam pembelajaran, 3) Cara guru mengajar materi notasi 

musik umum melalui aplikasi Finale 2006, 4) Perilaku dan sikap guru saat 

pembelajaran notasi musik umum melalui aplikasi Finale 2006, 5) Saran atau 

harapan kamu terhadap kegiatan pembelajaran yang akan datang. Hasil jurnal 

siswa tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

Sebagian besar siswa menganggap materi yang diberikan guru sangat 

bermanfaat bagi mereka untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman 

baru dalam pembelajaran notasi musik. Menurut mereka materi yang diberikan 

mudah dipahami.  

Mereka berpendapat bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran 

notasi musik yakni aplikasi Finale 2006 sangat menarik dan tidak membosankan. 

Tampilan nada-nada secara audio visual (dengar-pandang) melalui Finale 2006 

mempermudah siswa dalam menyerap materi pembelajaran. 
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Mengenai perilaku dan sikap guru saat pembelajaran berlangsung, siswa 

berpendapat bahwa dalam pemberian materi maupun contoh sangat menarik dan 

mudah dipahami. Siswa senang dengan pembelajaran yang tidak monoton dimana 

pada pembelajaran ini dituntut adanya siswa yang aktif. Sikap aktif  ditunjukkan 

dengan menirukan nada-nada yang ditulis melalui aplikasi Finale 2006. 

Selanjutnya, saran atau harapan siswa terhadap pembelajaran yang akan 

datang yakni sebagian besar siswa senang dengan media pembelajaran aplikasi 

Finale 2006. Mereka beranggapan media pembelajaran aplikasi Finale 2006 

sangat membantu mereka dalam pembelajaran notasi musik. Siswa menyarankan 

untuk pertemuan berikutnya semua siswa dilibatkan dalam operasional aplikasi 

Finale 2006.  

4.2 Pembahasan 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa permasalahan dalam 

penelitian ini adalah minat dan prestasi pembelajaran notasi musik balok yang 

masih rendah. Rendahnya minat pembelajaran pada kondisi awal berdampak pada 

prestasi keterampilan membaca notasi balok. Kenyataannya, dari hasil tes didapat 

skor nilai rata – rata kelas sebesar 54,4 dalam kategori kurang. Permasalahan 

tersebut disebabkan penggunaan strategi dan media pembelajaran yang masih 

bersifat konvensional. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi pembelajaran yakni 

dengan memanfaatkan aplikasi program Finale 2006.  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, yang masing-

masing siklus dilakukan melalui empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
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observasi dan refleksi. Dimana pada siklus II dilakukan sebagai pelaksaan yang 

merupakan perbaikan pembelajaran pada siklus I. 

Untuk mengukur sejauhmana minat siswa terhadap pembelajaran notasi 

balok, dilakukan pengambilan angket. Pengukuran minat siswa pada kondisi awal 

dilakukan sebelum kegiatan siklus I. Sedangkan pada siklus I dan II, pengukuran 

minat dilakukan ketika akhir pembelajaran masing – masing siklusnya.  

Berdasarkan hasil pengambilan angket minat pembelajaran notasi balok 

diperoleh hasil klasikal dari 36 siswa. Adapun minat siswa pada kondisi awal 

sebesar 8 %, siklus I sebesar 83 % dan siklus II sebesar 92 %. Meningkatnya 

minat siswa terjadi karena adanya perbaikan dan perubahan metode pembelajaran 

serta pemanfaatan media pembelajaran, refleksi pada siklus I dan masukan para 

siswa dari jurnal siswa dan wawancara.  

Tabel 14. Perbandingan Minat Pembelajaran Notasi Balok Pada Kondisi 
Awal, Siklus I dan Siklus II 

Kondisi Awal  Siklus I Siklus II  Peningkatan (kondisi awal 

hingga siklus II) 

8 % 83 % 92 % 84 %

 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil angket minat pembelajaran notasi 

balok pada kondisi awal, siklus I dan siklus II sebagaimana tersaji pada tabel 

diatas, dapat dijelaskan bahwa minat siswa pada pembelajaran notasi balok 

mengalami peningkatan. Pada kondisi awal sampai dengan siklus II terjadi 

peningkatan dari 8 % menjadi 92 %, atau meningkat sebesar 84 %. 
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Peningkatan minat siswa pada pembelajaran notasi balok juga dapat dilihat 

pada diagram dibawah ini. 
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Diagram 10. Perbandingan Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Notasi 

Balok Pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 
 

Berdasarkan data yang terkumpul, dapat diketahui adanya peningkatan 

minat siswa terhadap pembelajaran notasi balok pada kondisi awal, siklus I ke 

siklus II. Pada kondisi awal jumlah siswa yang berminat sebesar 8 %, siklus I 

sebesar 83 % dan siklus II sebesar 92 %.  

 Peningkatan tersebut disebabkan karena pemanfaatan aplikasi program 

Finale 2006 pada pembelajaran notasi balok yang dianggap lebih menarik. Karena 

rasa tertarik timbulah perasaan senang dalam mengikuti pembelajaran. Perasaan 

senang akan menimbulkan minat (Winkel, 1983 : 31).   

Berdasarkan analisis diketahui bahwa kondisi pembelajaran pada siklus I 

terbilang kondusif. Pada siklus II ini siswa lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran dan telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran notasi balok melalui aplikasi 
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program Finale 2006 karena diberikan kesempatan untuk mengoperasikan 

program Finale 2006. 

Peningkatan minat dalam mengikuti pembelajaran notasi balok akan 

berpengaruh terhadap keterampilan dalam membaca notasi balok. Untuk 

mengetahui prestasi dalam membaca notasi balok dilakukan penjaringan data 

melalui tes keterampilan membaca notasi balok pada siklus I dan II.  

Berdasarkan tes keterampilan membaca notasi balok diperoleh hasil bahwa 

siswa mengalami peningkatan nilai. Peningkatan keterampilan membaca notasi 

balok dapat dilihat pada table dibawah ini.  

Tabel 15. Perbandingan Nilai Rata-Rata Per Aspek  
Keterampilan Membaca Notasi Musik 

 
No Aspek Kondisi 

Awal 

Siklus I Siklus II % Peningkatan (kondisi 

awal hingga Siklus II) 

1. Ketepatan 56,25 66,7 72,2 15.95

2. Kelancaran 52,6 63,8 70 17.4

       Rata-Rata 54,43 65,25 71,1 16.67

 

Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan keterampilan membaca notasi 

balok dari 65,25 pada siklus I meningkat menjadi 71,1 pada siklus II. Jika dilihat 

dari kondisi awal sampai dengan siklus II, terjadi peningkatan sebesar 16,67 %. 

Pada kondisi awal besarnya nilai rata – rata yakni 54,43,  sedangkan pada siklus II 

yakni 71,1. Nilai keterampilan membaca notasi balok diperoleh dari nilai rata – 

rata dua aspek keterampilan yaitu ketepatan dan kelancaran. Meningkatnya nilai 

rata-rata siswa terjadi karena adanya perbaikan dan perubahan metode 
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pembelajaran pada siklus II dari refleksi pada siklus I dan masukan para siswa 

dari jurnal siswa dan wawancara. Upaya perbaikan ini merupakan hasil refleksi 

pada siklus I. 

 Peningkatan hasil tes keterampilan membaca notasi balok pada kondisi 

awal, siklus I dan siklus II juga dapat dilihat dari diagram 3 berikut ini. 
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Diagram 11. Diagram Batang Penilaian Keterampilan Membaca Notasi Balok 
Pada Kondisi Awal, Siklus I, dan Siklus II. 

 
Berdasarkan data yang terkumpul, dapat diketahui peningkatan nilai siswa 

dalam membaca notasi balok pada kondisi awal, siklus I ke siklus II. Pada kondisi 

awal nilai rata – rata sebesar 54,43 dalam kategori kurang, siklus I nilai rata-rata 

siswa sebesar 62,25 dalam kategori kurang dan pada siklus II nilai rata-rata siswa 

meningkat sebesar  16,67 % yaitu dengan nilai rata-rata 71,1 dalam kategori 

cukup.   

 Peningkatan nilai keterampilan dalam membaca notasi balok tidak terlepas 

dari pengaruh peningkatan minat terhadap pembelajaran. Dengan demikian 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa minat dan prestasi siswa kelas II TKJ 
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1 SMK 3 Kendal dalam pembelajaran notasi musik akan meningkat apabila 

memanfaatkan aplikasi program Finale 2006 terbukti.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan kondisi 

minat dan keterampilan membaca notasi balok pembelajaran melalui aplikasi 

Finale 2006. Siswa mengalami perubahan perilaku ke arah positif yang 

ditunjukkan adanya peningkatan minat dalam pembelajaran notasi balok. Perilaku 

positif tersebut yaitu lebih berminat dalam mengikuti pembelajaran baik pada 

siklus I maupun siklus II Hal itu disebabkan ketertarikan siswa kelas II TKJ 2 

SMK 3 Kendal terhadap aplikasi program Finale 2006 sebagai media 

pembelajaran. 

 Keterampilan membaca notasi musik siswa kelas II TKJ 1 SMK 3 Kendal 

meningkat setelah mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Finale 2006. Media 

pembelajaran yang dapat menampilkan bentuk notasi balok secara audio dan 

visual (dengar dan pandang) membuat siswa lebih mudah dalam menerima materi. 

Hal itu karena media pembelajaran tersebut dianggap lebih menyenangkan 

dibandingkan metode konvensional. Peningkatan itu terlihat dari perubahan nilai 

rata-rata dari kondisi awal ke siklus II sebesar 16,67 %. Pada kondisi awal nilai 

rata-rata siswa sebesar 54,4. Kemudian pada siklus II meningkat menjadi 71,1.  
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5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas peneliti memiliki saran 

sebagai berikut. 

5.2.1 Pemanfaatan media pembelajaran aplikasi program Finale 2006 dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran notasi balok karena hal ini 

terbukti mampu meningkatkan keterampilan membaca notasi balok. Selain 

itu dapat meningkatkan minat dalam pembelajaran seni musik. 

5.2.2 Karena keterbatasan waktu, penelitian ini tidak dapat dilanjutkan ke siklus 

berikutnya yang dapat memberi pengaruh lebih signifikan. Untuk itu 

peneliti memberikan acuan penelitian serupa dengan memanfaatkan 

aplikasi program Finale 2006 ditambah program-program pengolah data 

musik lain yaitu Sibelius, Cake Walk, Gitar Pro dan sebagainya.  
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Lampiran 1. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Siklus I) 

 
Nama Sekolah  : SMK 3 Kendal 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Musik 
Materi Pokok  : Part lagu bertangga nada C mayor 
Kelas   : II TKJ 1 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 
 
I. Standar Kompetensi 

Tangga nada C mayor 
II. Kompetensi Dasar 

Membaca part lagu bertangga nada C mayor 
III. Indikator 

• Menuliskan dan membaca notasi musik balok dalam sangkarnada  
• Menuliskan dan membaca notasi musik balok dalam tangga nada C 

mayor 
IV. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat menuliskan dan membaca musik balok dalam 
sangkar nada  

• Peserta didik dapat menuliskan dan membaca notasi musik balok 
dalam tangga nada C mayor 

V. Materi Pembelajaran 
• Bentuk dan nilai notasi musik balok dalam sangkar nada 
• Tangga nada C mayor satu oktaf (c-c1) 

VI. Strategi Pembelajaran 
Pembelajaran menggunakan metode presentasi, demonstrasi, dan pemberian 
tugas. 

Pertemuan Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
(menit) 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan I (Pendahuluan) 
Demonstrasi, presentasi : 

a. Memainkan Mars SMK 3 Kendal pada program 
Finale 2006. 

b. Pengenalan aplikasi program Finale 2006. 
 

 Kegiatan II (Inti) 
a. Membaca pola ritmik berbirama 4/4, dengan 

pembatasan titinada yakni titinada utuh, titinada 
setengah, titinada seperempat, dan titinada 
seperdelapan. 

b. Membaca susunan tangga nada C mayor (c-c1). 
 

 
 
5 
 
10 
 
 
15 
 
 
 
20 
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II 
 
 

Kegiatan III (Penutup) 
a. Tes keterampilan membaca notasi musik. 
b. Evaluasi hasil belajar. 
c. Refleksi 

 
25 
  5 
10 
 

 
VII. Alat dan Bahan Pembelajaran 

a. Buku teori musik dasar 
b.Aplikasi program Finale 2006 
 
 

VIII. Penilaian 
1. Teknik dan Instrumen 

a.  Teknik  : Tes praktek 
b. Instrumen  
  1) Bentuk Instrumen : Soal tes  
  2) Soal Tes  : Membaca melodi bertangga nada C mayor 
 

2. Kriteria Penilaian 
Kriteria penilaian meliputi aspek ketepatan intonasi dan kelancaran 

membaca notasi balok. 
 
 
 
 
 
       Boja, November 2008 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui,       
 
Kepala SMK 3 Kendal             Peneliti 
 
 
 
 
Drs. Kusdarmanto           Yusuf Aryo Seto 
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Lampiran 2. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Siklus II) 

 
Nama Sekolah  : SMK 3 Kendal 
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Musik 
Materi Pokok  : Notasi Musik Umum (balok) 
Kelas   : II TKJ 1 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 
 
IX. Standar Kompetensi 

Tangga nada C mayor 
X. Kompetensi Dasar 

Membaca lagu  tangga nada C mayor dengan menggunakan notasi balok.  
XI. Indikator 

• Menuliskan dan membaca notasi musik balok dalam sangkarnada  
• Menuliskan dan membaca notasi musik balok dalam tangga nada C 

mayor 
XII. Tujuan Pembelajaran 

• Peserta didik dapat menuliskan dan membaca musik balok dalam 
sangkar nada  

• Peserta didik dapat menuliskan dan membaca notasi musik balok 
dalam tangga nada C mayor 

XIII. Materi Pembelajaran 
• Bentuk dan nilai notasi musik umum 
• Tangga nada C mayor satu oktaf (c-c1) 

XIV. Strategi Pembelajaran 
Pembelajaran menggunakan metode presentasi, demonstrasi, dan 
pemberian tugas. 

Pertemuan Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

I 
 
 

Kegiatan I  
c. Pemahaman bentuk dan nilai notasi musik umum 

melalui aplikasi program Finale 2006. 
d. Pemahaman tangga nada C mayor (c-c1). 
 

Kegiatan II 
a. Membuat pola ritmik berbirama 4/4 sebanyak 

empat bar. 
b. Melengkapi pola ritmik dengan nada, pembatasan 

nada yakni c-c1. 
c. Menampilkan hasil melodi pada tampilan Finale 

2006. 
d. Membaca lagu Twinkle – Twinkle 
 

 
10 
 
15 
 
 
15 
 
10 
 
25 
 
15 
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Kegiatan III 

a. Siswa membaca melodi yang telah dikerjakan. 
b. Tes kemampuan membaca notasi musik 
c. Evaluasi hasil tes 

 

 
 
40 
25 
10 

 
XV. Alat dan Bahan Pembelajaran 

a. Buku teori musik dasar 
b.Aplikasi program Finale 2006 
 
 

XVI. Penilaian 
1. Teknik dan Instrumen 

a.  Teknik  : Tes praktek 
b. Instrumen  
  1) Bentuk Instrumen : Soal tes  
  2) Soal Tes  : Membaca melodi bertangga nada C mayor 
 

2. Kriteria Penilaian 
Kriteria penilaian meliputi aspek ketepatan intonasi dan kelancaran 

membaca notasi balok. 
 
 
 
 
 
     Boja, November 2008 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui,       
 
Kepala SMK 3 Kendal     Peneliti 
 
 
 
 
Drs. Kusdarmanto     Yusuf Aryo Seto  
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Lampiran 3. 

Latihan 1. Keterampilan Membaca Notasi Balok. 
 

 
  
Latihan 2. Keterampilan Membaca Notasi Balok. 
 

 
 

 
 
Latihan 3. Keterampilan Membaca Notasi Balok. 
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Lampiran 4. 

Instrumen obsevasi pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006 
kelas 2 TKJ1 SMK 3 Kendal. 

  
 
Siklus  :  
Hari/ tanggal : 
 

No. Nama Siswa 
Perhatian Partisipasi 

B C K B C K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Ahmad Muslih 

Alip Suprayitno 

Ana Nur Azizah 

Anas Sobirin 

Andi Kurniawan 

Choiriyah 

Dama Surya Kusuma 

Dessy Reni Anggraeni 

Devri Setiawan 

Dewi Pitria Sari 

Eka Susi Yanti 

Fajar Agus Winarko 

Fela Atik Lulukatul Azizah 

Ginanjar Bayu Aji 

Hardika Mey Kusumastuti 

Hendra Dwi Jayanto 

Kustiyaningrum 

Luluk Anas Mufarikah 

Mohammad Nurwahid 

Muhammad Nurul Mubin 

Nur Avivah 

Nur Rohmat Irfandi 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Nurokhayati 

Purwaningrum 

Rahmawati 

Rian Suryo Andono 

Rico Candra Utama 

Sherli Intan Yuniasari 

Siti Nur Aisyah 

Soib Aditya Pradana 

Toni Agung Riyadi 

Tri Mulyana 

Ummi Mukaramatun 

Veni Rosalina 

Wahyu Rudianto 

Yustianandi Pratama 

                         Jumlah       
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Lampiran 5. 

Instrumen wawancara pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006 
kelas 2 TKJ 1 SMK 3 Kendal. 

 
 
 
 
Nama  : 
Hari/ tanggal : 
 
 
 

1. Dibandingkan dengan metode konvensional, apakah penggunaan aplikasi 

Finale 2006 dapat mempermudah pemahamanmu tentang notasi musik 

umum ? 

2. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran notasi musik umum melalui 

apikasi Finale 2006 ? Jika ada sebutkan kesulitannya. 

3. Mana yang lebih kamu senangi, pembelajaran notasi musik umum secara 

konvensional atau melalui aplikasi Finale 2006 ?  

4. Setelah pembelajaran notasi musik umum melalui aplikasi Finale 2006, 

apakah masih ingin mempelajari notasi musik lebih mendalam mandiri ? 
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Lampiran 6. 

 Hasil Tes Keterampilan Membaca Notasi Musik per Aspek pada   

Siklus 1. 

No Nama Ketepatan Intonasi Kelancaran 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Ahmad Muslih 

Alip Suprayitno 

Ana Nur Azizah 

Anas Sobirin 

Andi Kurniawan 

Choiriyah 

Dama Surya Kusuma 

Dessy Reni Anggraeni 

Devri Setiawan 

Dewi Pitria Sari 

Eka Susi Yanti 

Fajar Agus Winarko 

Fela Atik Lulukatul Azizah 

Ginanjar Bayu Aji 

Hardika Mey Kusumastuti 

Hendra Dwi Jayanto 

Kustiyaningrum 

Luluk Anas Mufarikah 

Mohammad Nurwahid 

Muhammad Nurul Mubin 

Nur Avivah 

Nur Rohmat Irfandi 

Nurokhayati 

Purwaningrum 

Rahmawati 

70

65

70

55

70

75

75

70

70

65

60

65

65

65

60

65

70

70

70

50

65

70

65

70

70

65

65

70

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

45

65

65

50

65

65
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Rian Suryo Andono 

Rico Candra Utama 

Sherli Intan Yuniasari 

Siti Nur Aisyah 

Soib Aditya Pradana 

Toni Agung Riyadi 

Tri Mulyana 

Ummi Mukaramatun 

Veni Rosalina 

Wahyu Rudianto 

Yustianandi Pratama 

70

65

65

65

65

65

65

75

65

70

65

55

65

60

65

60

65

65

65

70

65

65

Rata-rata 66,7 63,8
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Lampiran 7. 

Hasil Tes Keterampilan Membaca Notasi Musik per Aspek pada   

Siklus II. 

No Nama Ketepatan Intonasi Kelancaran 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Ahmad Muslih 

Alip Suprayitno 

Ana Nur Azizah 

Anas Sobirin 

Andi Kurniawan 

Choiriyah 

Dama Surya Kusuma 

Dessy Reni Anggraeni 

Devri Setiawan 

Dewi Pitria Sari 

Eka Susi Yanti 

Fajar Agus Winarko 

Fela Atik Lulukatul Azizah 

Ginanjar Bayu Aji 

Hardika Mey Kusumastuti 

Hendra Dwi Jayanto 

Kustiyaningrum 

Luluk Anas Mufarikah 

Mohammad Nurwahid 

Muhammad Nurul Mubin 

Nur Avivah 

Nur Rohmat Irfandi 

Nurokhayati 

Purwaningrum 

Rahmawati 

70

75

70

70

75

80

75

70

75

70

70

75

70

70

75

70

70

80

70

60

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

75

70

70

75

70

70

70

70

70

70

70

65

75

70

60

70

70

65

70

70
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Rian Suryo Andono 

Rico Candra Utama 

Sherli Intan Yuniasari 

Siti Nur Aisyah 

Soib Aditya Pradana 

Toni Agung Riyadi 

Tri Mulyana 

Ummi Mukaramatun 

Veni Rosalina 

Wahyu Rudianto 

Yustianandi Pratama 

75

70

80

70

75

70

70

85

70

70

75

70

70

75

70

65

70

70

75

70

70

70

Jumlah

Rata-rata 

2600

72,2

2520

70,0
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Lampiran 8. 

Format dan Susunan Kuesioner 

Pendapat Siswa Kelas 2 TKJ 1 SMK Negeri 3 Kendal Tentang 

Pembelajaran Notasi Musik Secara Konvensional  

========================================================= 
 
Petunjuk  : Berilah tanda silang pada huruf a, b atau c di depan jawaban 

yang paling cocok  dengan pendapatmu ! 
 

1. Bagaimana pendapat anda ketika metode konvensional digunakan untuk 

pembelajaran notasi musik umum (not balok) pada waktu di kelas 1 ? 

a. menarik   b. kurang menarik  c. tidak menarik 

2. Bagaimana minat anda untuk mempelajari notasi musik umum (not balok) 

secara konvensional pada waktu di kelas 1 ? 

a. berminat   b. kurang berminat  c. tidak berminat 
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Lampiran 9.  

Format dan Susunan Kuesioner 

Pendapat Siswa Kelas 2 TKJ 1 SMK Negeri 3 Kendal Tentang 

Pembelajaran Notasi Musik Melalui Aplikasi Finale 2006.  

========================================================= 
 
Petunjuk  : Berilah tanda silang pada huruf a, b atau c di depan jawaban 

yang paling cocok  dengan pendapatmu ! 
 

1. Dibandingkan ketika menggunakan metode konvensional dengan gambar 

gambar di papan tulis, pembelajaran notasi musik umum (not balok) melalui 

aplikasi Finale 2006 terasa.....  

   a. lebih menarik                b. sama saja    c. lebih tidak menarik 

2. Setelah menerima pembelajaran notasi musik melalui aplikasi Finale 2006, 

bagaimana perasaan anda untuk mengikuti pembelajaran notasi musik 

berikutnya ? 

a.  berminat 

b. kurang berminat 

c.  tidak berminat 
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