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ABSTRAK 

 

Nizam, Afieq Syaifun. 2016. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran 

Seni Musik Sekolah Dasar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Atip 

Nurharini. 

  

Guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Pentingnya seorang guru 

memiliki kompetensi pedagogik bertujuan agar guru mampu mengelola 

pembelajaran peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah a) mendeskripsikan 

kompetensi pedagogik guru dalam pembeajaran seni musik SD Gugus Imam 

Bonjol Kecamatan Tayu Pati; b) mendeskripsikan proses pembelajaran seni musik 

di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di 

SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. Variabel yang diteliti adalah 

kompetensi pedagogik guru dan proses pembelajaran seni musik. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, 

catatan lapangan, dokumentasi. Teknik Analisis data dilakukan melalui tahapan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji 

keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi dan member check. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran seni musik di sekolah dasar Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu 

Pati mendapatkan skor 14,83 dan masuk dalam kategori baik. Kompetensi 

pedagogik guru diiringi kemampuan guru terhadap pemahaman karakteristik 

peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, kurikulum seni musik, kegiatan pembelajaran yang mendidik serta 

penilaian dan evaluasi. Proses pembelajaran seni musik mendapatkan skor 14 dan 

masuk dalam kategori baik. Pembelajaran dilakukan melalui empat tahapan 

kegiatan, yaitu pra, awal, inti dan akhir pembelajaran dengan melibatkan 

komponen pembelajaran. 

Simpulan penelitian adalah guru di sekolah dasar memiliki kompetensi 

pedagogik yang baik dan sudah melakukan pembelajaran seni musik dengan baik. 

Saran penelitian yaitu sekolah memberikan pemahaman tentang pentingnya 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik dan dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran seni musik; guru hendaknya mampu untuk memanfaatkan 

kompetensi pedagogiknya untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran; 

siswa hendaknya aktif dan berpatisipasi dalam pembelajaran seni musik. 

  

Kata Kunci : kompetensi pedagogik ; proses pembelajaran ; seni musik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Dunia berkembang begitu pesatnya. Segala sesuatu yang semula tidak 

dapat dikerjakan menjadi mudah dikerjakan oleh orang lain. Agar tidak tertinggal 

dan ditinggalkan oleh era yang berubah cepat, maka  manusia sadar bahwa 

pendidikan itu sangat penting. 

Banyak negara mengakui bahwa persoalan pendidikan merupakan 

persoalan yang pelik. Namun semuanya merasakan bahwa pendidikan merupakan 

salah satu tugas negara yang amat penting. Bangsa yang ingin maju, membangun, 

dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat. Dunia sudah mengakui bahwa 

pendidikan merupakan kunci keberhsilan suatu bangsa. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. 

Dengan pendidikan, manusia mempunyai sikap bertanggung jawab dan dapat 

mengembangkan kemamuan dan bakat secara optimal. Oleh karena itu kesadaran 

akan pentignya pendidikan bagi anak usia sekolah perlu ditingkatkan, teruatama 

pada tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan tahap awal yang harus 

dilalui seseorang untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Pendidikan sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal petama 

yang mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengembangkan sikap dan 

kemampuan dasar bagi siswa agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan 

masyarakat. Sebagaimana tercantum pada PP No. 28 tahun 2005 tentang tujuan 
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pendidikan dasar yaitu: “Pendidikan dasar memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota, 

masyarakat, dan warga negara serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pendidikan menengah”. 

Proses pendidikan yang ada di sekolah pada umumnya berlangsung 

melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang terjadi merupakan 

proses belajar mengajar yang terjadi antara guru dan siswa. Guru sangat berperan  

penting dalam kegiatan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar yang 

berlangsung dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. 

Proses belajar mengajar merupakan proses yang mengandung 

serangkaian tindakan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi 

inilah yang menjadi syarat utama dalam berlangsungnya proses belajar mengajar, 

sehingga kedudukan guru sangat penting dalam mencapai tujuan Pendidikan 

Nasional (Usman, 2006:4). 

Sesuai dengan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 

ayat 1 yaitu : Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak 

usia ini. 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang menuntut keahlian khusus. 

Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, guru profesional harus 
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menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu 

pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa 

pendidikan tertentu atau pendidikan penjabatan. Sebutan guru profesional juga 

mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang 

guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Djam’an, 2007:1.3). 

Guru harus memiliki 4 Kompetensi yang dikuasai, salah satunya yaitu 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pengenalan karakteristik 

peserta didik, penguasaan prinsip-prinsip belajar dan teori pembelajaran, 

pengembangan kurikulum, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mendidik, 

serta penilaian dan evaluasi (Antonius, 2015:115). Berdasarkan uraian tersebut, 

salah satu hal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah kompetensi 

pedagogik guru. Keberhasilan peserta didik dalam memahami pengetahuan dalam 

pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sangat tergantung 

pada kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam mengajar.  

Pembelajaran seni musik merupakan salah satu bidang seni dalam mata 

pelajaran SBK yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas seni 

pada siswa. Pembelajaran seni musik mencakup kemampuan untuk menguasai 

olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik dengan menyesuaikan 

kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas disekolah tersebut. Dalam 

pembelajaran seni musik guru perlu merencanakan, memilih, serta 

mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar kegiatan yang dilakukan dapat 

mengembangkan potensi seni yang ada dalam diri siswa. Dalam pelaksaaan  
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kegiatan pembelajaran guru harus mampu menggunakan variasi mengajar yang 

sesuai sengan tujuan, materi, serta kebutuhan siswa sehingga guru dapat 

melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, 

penguasaan kompetensi pedagogik guru sangat berperan dalam pembelajaran seni 

musik tersebut, guru harus mampu memahami potensi peserta didik untuk 

menciptakan pembelajaran seni musik yang menarik bagi siswa, menguasai materi 

pembelajaran yang tercakup dalam standar isi, dan mengelola pembelajaran sesuai 

dengan fasilitas yang tersedia di sekolah.  

Peran guru sangat menentukan keberhasilan peserta didiknya, karena 

gurulah yang sehari-hari secara langsung berinteraksi sepenuhnya dengan 

siswanya dan mengetahui perkembangan peserta didiknya. Guru sebagai ujung 

tombak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas semestinya mempunyai 

kompetensi mengajar yang mampu mengelola pembelajaran dengan baik.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa salah satu hal yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa adalah kompetensi guru. Keberhasilan peserta didik dalam 

memahami pengetahuan dalam pembelajaran dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam 

mengajar. Berdasarkan pemantauan implementasi standar nasional pendidikan 

yang dilakukan oleh BSNP (2009) mengenai standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru, guru yang sudah menguasai sub kompetensi pedagogik 

sebanyak 42%, guru telah menguasai kompetensi kepribadian sebanyak 76%, 

guru telah menguasai kompetensi sosial sebanyak 75%, dan  guru yang telah 

menguasai kompetensi profesioanl sebanyak 39% guru.  
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Pentingnya seorang guru memiliki kompetensi pedagogik bertujuan agar 

guru mampu mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran, 

pengembangan kurikulum, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan potensi peserta didik dan melakukan penilaian dan evaluasi 

pembelajaran. Selanjutnya guru dapat mengerti banyak model dan media 

pembelajaran serta dapat menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan pada 

peserta didik seperti halnya dalam pembelajaran seni musik.  

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ummah,dkk, 

pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Analisis Kompetensi Guru Matematika 

Berdasarkan Persepsi Siswa” hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

pedagogik yang dimiliki guru matematika termasuk dalam kategori baik sekali, 

begitu juga kompetensi profesional yang dimiliki guru matematika masuk pada 

kategori baik sekali. Sehingga kompetensi guru matematika tersebut sudah 

terpenuhi atau tercapai dengan kata lain guru matematika di sekolah tersebut 

kompeten dalam bidangnya. 

Hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anik Widiastuti pada tahun 

2012 dengan judul “Kompetensi Mengajar Guru IPS SMP di Kabupaten Sleman”. 

Hasil penelitian menunjukkan komptensi mengajar guru SMP di Kabupaten 

Sleman didominasi oleh guru yang memiliki kompetensi mengajar dalam kategori 

sedang. Sementara itu yang termasuk dalam kategori rendah hanya sebagian kecil 

dari seluruh responden yaitu sebanyak 10,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

guru IPS SMP di Kabupaten Sleman telah memiliki kompetensi yang memadai, 



6 
 

 
 

karena yang tergolong dalam kategori rendah hanya sebagian kecil, yaitu 10,96% 

saja. 

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Irma 

Febrianis, dkk, pada tahun 2014 dengan judul “Pedagogical Competence-based 

Training Needs Analysis for Natural Science Teachers”. Hasil jurnal penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik yang dikuasai guru IPA SMP di 

Pekanbaru di bawah standar. Tingkat penguasaan kompetensi pedagogik guru IPA 

SMP Pekanbaru masihdibawah standar ideal yang minimal harus mencapai 7,0. 

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti ingin mengkaji sejauh mana 

kompetensi pedagogik yang dimiliki guru dalam pembelajaran seni musik kelas V 

SD Gugus Imam Bonjol di kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Berdasarkan uraian 

latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian 

deskriptif dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Seni 

Musik Kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengajukan rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik  

kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati? 

2. Bagaimanakah proses pembelajaran seni musik di Kelas V SD Gugus Imam 

Bonjol Kecamatan Tayu Pati? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni 

musik Kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

2. Mendeskripsikan proses pembelajaran seni musik di kelas V SD Gugus 

Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi berupa konsep tentang kompetensi pedagogik guru 

dalam pembelajaran seni musik  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan pemahaman tentang pentingnya kompetensi pedagogik guru 

dalam pembelajaran seni musik dan dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni 

musik. 

b. Bagi Guru 

Guru lebih fokus pada melatih kemampuan siswa dalam pembelajaran seni 

musik. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan, aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran seni musik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.4  KAJIAN TEORI 

2.4.1  Peran Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003, guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, 

serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk 

pendidikan anak usia dini. 

Dinyatakan pula bahwa kedudukan guru merupakan jabatan profesional 

yang dibuktikan dengan sertifikasi sebagai wujud pengakuan akan kualifikasi dan 

kompetensi. Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan guru harus memiliki 

kualifikasi minimal S-1 atau Diploma IV dan memiliki kompetensi yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadin, profesional dan sosial. Prinsip profesional 

guru menurut Undang-Undang tersebut (pasal 7) mencakup karakteristik sebagai 

berikut: 

(1) memiliki bakat, minat, panggilan dan idealisme; 

(2) memiliki kualifikasi pendidik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas; 

(3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 

(4) memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi; 

(5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 
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(6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 

(7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan; 

(8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan; 

(9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan keprofesian. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Oleh sebab itu, seperti yang tercantum pada Undang-

Undang nomor 14 Tahun 2005 tugas guru harus didukung oleh kesiapan-kesiapan 

berikut: 

(1) Mempunyai komitmen tinggi pada siswa dalam kegiatan belajar; 

(2) Guru menguasai secara mendalam bahan/ materi pembelajaran; 

(3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa; 

(4) Guru mampu berpikir sistematis dan mampu mengadakan inovasi 

pembelajaran; 

(5) Guru merupakan bagian dari masyarakat yang belajar dalam lingkungan 

profesinya. 

Beberapa hal yang menjadi kesiapan guru dalam menjalankan tugas akan 

menunjang seorang guru untuk berperan secara maksimal. Adapun peran guru 

adalah sebagai berikut : 
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(1) Guru sebagai pendidik 

Guru sebagai pendidik berarti guru harus menjadi suritauladan dan 

panutan peserta yang didik dan mampu menunjukkan etos kerja yang baik. 

Mulyasa (2007:37) mengemukakan bahwa guru adalah pendidik yang menjadi 

tokoh panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena 

itu, guru harus memiliki kuaitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri, dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus 

megetahui serta memahami nilai, norma moral dan sosial serta berusaha 

berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. 

(2) Guru sebagai pengajar 

Guru harus memiliki kemampuan akademik dan kemampuan 

mengembangkan profesinya dalam mengemas persiapan pembelajaran yang 

efektif dan efisien, terarah dan terpadu, memenuhi visi dan misi sekolah tersebut. 

Guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanaan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai, dan mengevaluasi bahan pembelajaran, 

meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi akademik, dan kompetensi secara 

berkelajutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

(3) Guru sebagai Pengembang Kurikulum 

Guru adalah pengembang kurikulum yang dipergunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah maupun luar sekolah, baik jalur verktikal 

maupun horizontal yang berlandaskan spiritual, filosofis, sosiologis, dan 

psikologis dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 
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Setiap tenaga pendidik harus dapat mengembangkan kurikulum sesuai 

dengan jenjang dan jenis sekolahnya masing-masing yang disesuaikan dengan 

kondisi sekolah untuk menyukseskan tujuan pendidian nasional 

(4) Guru sebagai Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing peserta didik berarti guru harus menetapkan 

tujuan metode dan evaluasi terhadap hasil kegiatan dalam membimbing. Guru 

membimbing peserta didik sesuai latar belakang yang dimilikinya, kemudian 

menetapkan metode yang harus dipergunakan atau ditempuh setelah 

mengidentifikasi latar belakang peserta didik tersebut. 

(5) Guru sebagai Model dan Teladan 

Guru harus menjadi panutan dan teladan dalam berbagai perilaku, 

ucapan, dan penampilan, khususnya bagi peserta didik, teman sejawat, dan atasan. 

Semua guru hendaknya mewujudkan pergaulan yang harmonis, terutama dalam 

berbicara dan bertindak, memelihara moral yang baik, tidak bersifat arogan dalam 

bertindak, apalagi menjadi provokator kepada hal-hal yang negatif. 

(6) Guru sebagai Peneliti 

Visi dan misi sekolah untuk membentuk guru yang profesional sangat 

tergantung pada peran aktif dan kreatif guru. Guru yang aktif dan kreatif 

diantaranya giat melakukan penelitian untuk menambah perbendaharaan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Artinya, pertambahan pengetahuan 

akan mengubah perilaku seseorang. Usaha dalam meningkatan kompetensi 

profesional guru dan mutu lulusan peserta didik juga ditunjang dengan inisiatif 
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yang dapat menimbulkan perubahan dalam penampilan, pelaksanaan,pengelolaan 

dan penilaian hasil pembelajaran (Permadi, 2013:64-68). 

2.4.2 Kompetensi Pedagogik Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

Kompetensi Pedagogik terdiri atas dua kata, yaitu kompetensi dan 

pedagogik. Mulyasa (dalam Kunandar, 2015:52) menerangkan bahwa kompetensi 

dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai diri yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini berarti bahwa 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang 

sebenarnya. Sedangkan pedagogik berarti membimbing anak. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, kompetensi pedagogik dalam pembelajaran dapat diartikan 

sebagai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang bertujuan untuk 

membimbing peserta didik. 

Kompetensi pedagogik guru perlu diiringi dengan kemampuan guru 

untuk memahami karakteristik peserta didik, baik berdasarkan aspek moral, 

emosional, dan intelektual. Hal terserbut berimplikasi bahwa seorang guru harus 

mampu menguasasi teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena peserta didik 

memiliki karakter, sifat, dan minat yang berbeda. Guru harus memahami bahwa 

peserta didik unik. Dasar pengetahuan tentang keberagaman sangat penting dan 

termasuk perbedaan dalam potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

kemampuannya. (Priansa, 2014:15) 

Kompetensi pedagogik mengacu pada kinerja, pengetahuan dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar, sehingga mencakup kemampuan 

guru untuk mengelola proses belajar mengajar dari perencanaan ke tahap evaluasi.  
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Setidaknya ada tujuh kompetensi inti harus dimiliki oleh guru yang 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru, antara lain; (1) 

mengenal karakteristik setiap peserta didik, (2) menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) pengembangan kurikulum, (4) 

kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) pengembangan kompetensi peserta 

didik, (6) komunikasi dengan peserta didik, (7) penilaian dan evaluasi. (Antonius, 

2015:115) 

Sedangkan Kunandar (2014:76) menyebutkan lima indikator harus 

dimiliki seorang guru, antara lain; (1) memahami peserta didik secara mendalam, 

(2) merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingn pembelajaran, (3) melaksanakan pembelajaran, (4) merancang dan 

mengevaluasi pembelajaran, (5) mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya. 

Kompetensi pedagogik yang akan diamati pada pembelajaran seni musik 

adalah penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, penguasaan terhadap teori 

belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

kurikulum, penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

a. Mengenal karakteristik peserta didik 

Sebagai seorang pendidik, tentunya guru harus mengenal dan memahami 

siswa dengan baik karena siswa merupakan individu-individu yang memiliki 

keunikan. Guru diharapkan menghargai perbedaan gaya belajar, usia, 

kemampuan, ras, jenis kelamin, emosional, bakat, bahasa, dan faktor lainnya. 
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Guru harus memiliki catatan tentang perilaku siswa sehingga benar-benar 

mengenal karakteristik siswanya. 

Untuk menilai kompetensi guru dalam mengenal karakteristik peserta 

didik, ada beberapa indikator yang dapat diamati sebagai berikut : 

1) guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik 

2) guru mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik 

3) guru memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik 

4) guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

Guru yang tidak menguasai teori belajar dan penerapannya melalui 

berbagai model pembelajaran akan membosankan bagi siswanya. Kegiatan belajar 

akan terasa kering, karena hanya sebagai pertemuan rutinitas tanpa hal-hal yang 

menarik bagi peserta didik. 

Beberapa teori belajar yang masih aktual dan sering diterapkan oleh guru 

antara lain yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori humanistik-

kontrukitvis. Teori ini merupakan dasar perkembangan berbagai model 

pembelajaran yang telah teruji efektivitasnya dalam meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik secara umum. 

Menurut pandangan teori behavioristik, belajar diartikan sebagai proses 

tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Penerapan 

teori ini dalam pembelajaran tampak pada tuntuan terhadap siswa untuk 

mengungkapkan kembali pengetahuan pengetahuan yang sudah dipelajari. 
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Pembelajaran dan evaluasi pada teori ini menekankan pada hasil dan penilaian 

menuntut satu jawaban benar. 

Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori 

ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kontruktivis 

berpendapat bahwa siswa adalah subyek yang aktif menciptakan pengetahuannya 

sendiri, berdasarkan pengalamannya dengan lingkungan. Menurut teori 

konvergensi, hasil pendidikan anak-anak ditentukan atau dipengaruhi diua faktor, 

yaitu pembawaan dan lingkungan (Siregar, 2011:25-40). 

Untuk menilai kompetensi guru dalam hal menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran, ada beberapa indikator yanag dapat diamati sebagai 

berikut: 

1) guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi 

pembelajaran seni musik sesuai tingkat perkembangan. 

2) guru memberikan motivasi untuk meningkatkan kemauan belajar peserta 

didik dalam pembelajaran seni musik 

3) guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait dengan 

memerhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik 

4) guru memerhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami 

materi pembelajaran yang diajarkan. 

c. Pengembangan kurikulum 

Berdasarkan prinsip penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), guru bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum,tetapi juga dituntut 

terlibat dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. 
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Hasil kerja guru sebagai pengembang kurikulum akan tampak dalam 

penyempurnaan silabus, khususnya catatan-catatan dan revisi dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berkaitan dengan penataan materi 

pembelajaran secara tepat serta sesuai pendekatan yang dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

Untuk menilai kompetensi guru dalam hal pengembangan kurikulum, ada 

indikator yang dapat diamati sebagai berikut: 

1) guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. 

2) guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi dasar yang ditetapkan. 

3) guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. 

4) guru memilih materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

Guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang menarik. Untuk itu 

guru harus menerapkan berbagai model pembelajaran dan memilih metode 

mengajar yang tepat serta teknik yang inovatif. Salah satu ciri pembelajaran yang 

berhasil adalah jika beberapa siswa bertanya kepada guru tentang bahan ajar yang 

dpelajari saat itu. Pembelajaran yang mendidik adalah pembelajaran yang 

memotivasi siswa untuk belajar mandiri bahkan menimbulkan keinginan siswa 

untuk menemukan hal-hal yang baru dari apa yang dipelajari. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang mendukung karakter 

pembelajaran yang mendidik adalah pendekatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, 
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Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Pembelajaran aktif akan tampak 

terjadinya interaksi dua arah dalam kegiatan belajar mengajar, baik guru maupun 

siswa secara individu dan kelompok, maupun sebaliknya (Payong, 2011:34).  

Pembelajaran inovatif akan terlihat dari penerapan model pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru yang diiringi dengan penggunaan multimedia dalam 

penyampaian materi pembelajaran. 

Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

memecahkan masalah, menemukan ide-ide baru dalam rangka membangun daya 

cipta peserta didik. Sementara pembelajaran efektif berarti guru dan siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, 

pembelajaran itu harus menyenangkan karena dalam suasana yang sepert itulah 

pesrta didik dapat mengekspresikan potensi yang ada dalam dirinya. 

Untuk menilai kompetensi guru dalam hal kegiatan pembelajaran yang 

mendidik, dapat dilakukan pengamatan dengan indikator sebagai berikut : 

1) guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang 

telah disusun secara lengap, dan pelaksanaan sesuai tujuan yang ingin 

dicapai. 

2) guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar peserta didik 

3) guru melasanakan pembelajaran sesuai kurikulum dan mengaitkannya 

dengan konteks kehidupan sehari-hari 

4) guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan 

kondisi kelas 
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e. Penilaian dan evaluasi 

Penilaian merupakan bagian yang terpenting dalam kegiatan belajar 

mengajar, karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu keberhasilan seorang guru 

tergantung pada kecermatannya terhadap pendidikan, khususnya menilai proses 

pembelajaran melalui alat ukur penilaian yang valid dan reliabel. Penilian harus 

dilakukan secara menyeluruh mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Untuk menilai kompetensi pedagogik guru dalam hal penilaian dan 

evaluasi, dapa dilakukan pengamatan dengan indikator sebagai berikut : 

a) Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP 

b) Guru melaksanakan penilaian  

c) Guru menganalisis hasil valuasi dan hasil belajar untuk meningkatkan 

tingkatkan ketuntasan belajar 

d) Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikanya untuk 

meningkatkan pembelajaran selanjutnya 

2.4.3 Seni sebagai Media Pendidikan 

Secara umum seni adalah segala keindahan yang diciptakan manusia. 

Sejalan dengan kajian seni seni secara etimologi bahwa seni dalam bahasa 

sansekerta disebut clipa (kata sifat yang berarti berwarna) dan kata jadinya su-
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clipa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan 

indah (Sobandi, 2008: 48). 

Seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah perbuatan manusia yang timbul 

dari hidup perasaannya dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa 

perasaan manusia lain yang menikmati karya seni tersebut. Pemikiran Ki Hajar 

Dewantara ini sejalan dengan pemikiran Leo Tolstoy yang menyatakan bahwa 

seni memiliki proses pemindahan perasaan dari pencipta seni kepada penikmat 

seni (Zakarias, 2008:2.2.1). Sedangkan Purwatiningsih (2002:7) mentakan bahwa 

Seni merupakan media ekspresi kreatif dan aspiratif yang dapat diwujudkan 

melalui garis, warna, bidang, dan tekstur untuk seni rupa; gerak dan peran untuk 

seni tari-drama serta suara atau bunyi untuk seni musik. 

Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa seni adalah 

perbuatan manusia yang bersumber dari perasaan yang indah dan menghasilkan 

karya yang membuat orang lain bisa untuk menikmatinya melalui sebuah media. 

2.4.3.1 Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan 

Muatan mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan tidak hanya 

terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya sendiri, yakni meliputi segala 

aspek kehidupan.Aspekbudaya dalam mata pelajaran SBK tidak dibahas secara 

tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran SBK pada 

dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. 



20 
 

 
 

Pendidikan SBK sebagai mata pelajaran di sekolah dirasakan sangat 

penting keberadaan bagi siswa, karena pelajaran ini memiliki sifat multilingual, 

multidimensional, dan multikultural. Multilingual berarti bertujuan 

mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri dengan berbagai cara. 

Multidimensional berarti bahwa mengembangkan kompetensi kemampuan dasar 

siswa yang mencakup persepsi, pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, 

apresiasi, dan produktivitas dalam menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri, 

dengan memadukan unsur logika, dan estetika. Adapun multikultural berarti 

bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi 

terhadap keragaman budaya lokal dan global sebagai pembentukan sikap 

menghargai, demokratis, beradab, dan hidup rukun dalam memasyakatkan dan 

budaya yang majemuk. 

Pendidikan SBK memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta 

didik yang humoris dengan memerhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam 

mencapai multi-kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, kecerdasa 

intrerpersonal, visual, spasi, moral, emosional, musikal, logik, kinestetik, 

linguistik, matematis, dan keterampilan ini memiliki kekhasan tersendiri sesuai 

dengan kaidah keilmuan masing-masing (BSNP, 2006:185). 

Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama yang harus 

ditetapkan dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan pembelajaran 

merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki 

siswa. Peranan tujuan pembejaran sangat penting untuk menentukan arah proses 

belajar mengajar (pembelajaran). Mata pelajaran SBK di sekolah dasar bertujuan 
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untuk mengembangkan sikap kemampuan siswa agar bisa berkreasi, 

berkreativitas, dan menghargai kerajinan atau keterampilan seseorang (Susanto, 

2013:264) 

Pembelajaran SBK yang materinya terdiri atas seni rupa, seni tari, dan 

kerajinan mempunyai karakteristik masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran 

SBK dimungkinkan adanya keterpaduan antara satu sama lainnya. Pembelajaran 

SBK memiliki peranan yang sangat penting diantaranya untuk menanamkan nilai-

nilai kependidikan pada peserta didik. Pembelajaran SBK di sekolah dapat 

membantu siswa utuk mengekspresikan diri sendiri secara bebas. Seni sebagai 

media dalam pendidikan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Melalui 

pendidikan SBK, potensi yang dimiliki siswa sejak lahir untuk bergerak secara 

bebas dapat dikembangkan secara optimal. 

Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

(1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan 

(2) menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan 

(3) menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan 

(4) menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat 

lokal, regional, maupun global. 

Pendidikan SBK memiliki fungsi dan tujuan untuk mengembangkan sikap 

dan kemampuan siswa mampu berkreasi dan peka dalam berkesenian, atau 

memberikan kemampuan dalam berkarya dan berapresiasi. Secara spesifik mata 
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pelajaran SBK meliputi beberapa aspek, diantaranya seni rupa, seni musik, seni 

tari, seni drama dan keterampilan. 

(1) seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam 

menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, 

dan sebagainya. 

(2) seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, 

memainkan alat musik, apresiasi karya musik. 

(3) seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan 

tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. 

(4) seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni 

musik, seni tari dan peran. 

(5) keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills) yang 

meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan 

vokasional dan keterampilan akademik.  

Keempat bidang seni yang ditawarkan, minimal diajarkan satu bidang 

seni sesuai dengan kemampuan sumberdaya manusia serta fasilitas yang tersedia. 

Pada sekolah yang mampu menyelenggarakan pembelajaran lebih dari satu bidang 

seni, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih bidang seni yang akan 

diikutinya (BSNP, 2006:186).  

2.4.3.2 Seni Musik 

Musik merupakan jenis seni yang cukup tua umurnya, musik hadir 

bersamaan dengan saat pertama kali orang mampu mendengarkan dan 

mengeluarkan bunyi. Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara 
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dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi 

(suara) yang memiliki kesatuan dan kesinambungan (Depdiknas, 2008:1057).  

Pengenalan terhadap musik akan menumbuhkan rasa penghargaan 

terhadap nilai seni, selain menyadari akan dimensi lain dari suatu kenyataan yang 

selama ini tersembunyi. Bahari (2014:55) menyatakan bahwa musik dapat 

memberikan rasa puas bagi orang yang mendengarkan karena adanya keserasian 

susunan dari tangga nada bunyi-bunyi tersebut. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa musik adalah 

seni kombinasi ritmik dan nada yang disusun dan menghasilkan komposisi suara 

yang memiliki kesatuan yang dapat memberikan rasa puas bagi yang 

mendengarkannya. 

Menurut Safrina (1999:1), seni musik adalah suatu hasil karya seni bunyi 

dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, 

bentuk/struktur lagu dan ekspresi. 

Seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan bunyi 

sebagai media, ditinjau dari sumber bunyinya, bahannya dan cara memainkannya. 

Bahkan alat yang digunakan ada yang senada maupun tidak. Hal ini yang 

menyebabkan perbedaan antara musik satu dengan musik yang lain. Ada musik 

yang dibuat dengan mengeksplorasi sumber daya bunyi yang dihasilkan oleh 

organ tubuh manusia, seperti : tepuk tangan, bersiul, suara mulut, dan sebagainya, 

tetapi adapula yang menggunakan alat-alat lainnya seperti; batu, bambu, kayu, 

logam, dan sebagainya, adapula yang menggunakan alat-alat musik yang sengaja 
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dibuat secara tradisional maupun menggunakan teknologi canggih seperti 

gamelan, angklung, rebana, piano, gitar, biola, trompet dan sebagainya. 

Sebagai media pendidikan, musik digunakan dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Musik misalnya, digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan 

siswa terhadap tanah air melalui lagu-lagu perjuangan. Memperdengarkan lagu 

dari berbagai daerah juga dapat digunakan untuk pendidikan siswa dalam hal 

menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, ras dan agama. Siswa 

menghargai perbedaan budaya melalui berbagai varian musik yang 

diperdengarkan. Dalam pendidikan, musik juga dapat digunakan sebagai sarana 

pengembangan diri siswa. Keberanian untuk mencipta lagu dan menampilkannya 

dihadapan publik sekolah dapat meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri 

siswa (Zakarias, 2008:2.2.1-2.2.5) 

2.4.4 Pembelajaran Seni Musik di Sekolah Dasar 

Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami 

oleh siswa. Witherington (dalam Thobroni, 2011:20) menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan 

suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola 

baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap kebiasaan, kepandaian, atau 

suatu pengertian. Sedangkan daryanto (2012:2) menyatakan bahwa belajar 
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merupakan suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Kegiatan belajar tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan kegiatan untuk mengawali, memfasilitasi dan 

meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. (Winataputra 

(2008:1.18). Sependapat dengan hal tersebut, Uno (2009:2) menyatakan bahwa 

pengertian pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. 

Pegalaman siswa akan menjadi suatu hal yang berguna dalam pembelajaran 

karena berasal dari kejadian yang benar-benar dialami oleh siswa itu sendiri.  

Berdasarkan definisi mengenai pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan siswa pada saat kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas agar siswa dapat menerima pengetahuan yang 

diberikan oleh guru serta membantu memudahkan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Dalam pembelajaran seni musik terdapat komponen-komponen yang harus 

diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 

a. Tujuan 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting daam pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan 

dapat dimiliki oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran tertentu.  

b. Bahan Ajar 
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Bahan atau materi pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa 

pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sumber belajar adalah 

segala suatu yang terdapat materi pelajaran. Materi yang dipilih harus bisa 

dikuasai siswa. (Hamdani, 2011:48) 

c. Kegiatan belajar mengajar  

Kegiatan belajar berhubungan dengan kegiatan siswa dalam 

mempelajari bahan yang disampaikan guru. Sedangkan kegiatan mengajar 

berhubungan dengan cara guru menjelaskan bahan kepada siswa. Kegiatan 

belajar mengajar terdiri dari kegiatan pra dan awal pembelajaran, kegiatan inti, 

serta kegiatan akhir pembelajaran. 

Kegiatan pra pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak langsung 

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kegiatan awal pembelajaran 

dilakukan untuk menyiapkan siswa dalam memasuki kegiatan inti 

pembelajaran, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, serta memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses 

pembelajaran. Pada prinsipnya kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu 

proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram 

yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan akhir tidak hanya 

diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi yang terpenting 

adalah untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap kompetensi yang 

diharapkan (Anitah, 2008: 4.34). 

d. Strategi  
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Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber pembelajaran yang disusun untuk mencapai 

tujuan pembelajaran  

e. Metode  

Metode adalah cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun untuk mencapai. Hal ini berarti metode digunakan 

untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Beberapa metode 

pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran seni musik antara 

lain yaitu metode diskusi atau kelompok dan metode demonstrasi atau 

peragaan.  

Sintak pembelajaran seni musik dengan metode demonstrasi : 1) 

Merumuskan dengan jelas jenis kecakapan atau keterampilan yang diperoleh 

setelah demonstrasi dilakukan; 2) menentukan peralatan yang digunakan, 

kemudian diuji coba terlebih dahulu agar pelaksanaan demonstasi tidak 

mengalami kegagalan; 3) menetapkan prosedur yang dilakukan dan melakukan 

percobaan sebelum demonstrasi dilakukan; 4) menentukan durasi pelaksanaan 

demonstrasi; 5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

komentar pada saat maupun sesudah desmontasi; 6) meminta siswa untuk 

mencatat hal-hal yang dianggap perlu; 7) menetapkan rencana untuk menilai 

kemajuan siswa (Huda, 2014). 

f. Media  
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Belajar seni juga membutuhkan media. Menurut Anitah, dkk. (2008: 

6.11) media pembelajaran merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa agar pesan-pesan 

tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuannya. Media 

pembelajaran berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu media auditif atau 

suara, media visual atau gambar, dan media audiovisual yaitu suara dan 

gambar (Sanjaya, 2013: 86, 126, 147, 172).  

2.4.5 Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Seni Musik SD 

Keberadaan guru dalam proses pembelajaran masih tetap memegang 

peranan yang sangat penting. Pada proses pembelajaran guru bertugas dan 

bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran di 

sekolah. 

Kegiatan belajar dan mengajar sebaiknya di lebih berorientasi pada 

kebutuhan siswa dan peranan guru, yaitu sebagai pembimbing, pemimpin, dan 

memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Hal 

yang harus diperoleh siswa setelah melakukan dan mengikuti proses pembelajaran 

adalah memiliki kemampuan untuk berpikir secara efektif dan efisien untuk 

memecahan masalah yang dihadapi. 

Pembelajaran Seni Musik di SD memiliki beberapa kendala. Kendala 

yang muncul bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek peserta didik dan aspek guru. 

Aspek peserta didik biasanya berasal dari minat anak terhadap metode pendidikan 

seni musik yang didapatkannya. Kejadian ini sering terjadi terutam bagi anak 

yang terlibat dalam pendidikan seni musik secara aktif, mungkin anak merasa 
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bosan karena tidak mendapatkan sesuatu menarik dan menyenangkan. Aspek yang 

kedua yaitu aspek guru, kendala yang dihadapi dilihat dari aspek guru adalah 

mengenai pembelajaran pendidikan seni musik yang diberikan oleh guru tersebut. 

Apakah guru sudah memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran seni 

musik kepada siswa. 

Pendidikan di sekolah (formal) berbeda dengan pendidikan di luar 

sekolah (nonformal), karena pembelajaran seni musik di sekolah guru dituntut 

untuk mengarahkan proses pembelajaran yang berpengaruh pada perubahan sikap 

dan perilaku siswa serta penanaman nilai yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. 

Pembelajaran seni musik di sekolah mengharapkan siswa mengalami proses 

pembelajaran yang aktif, kritis, dan kreatif. Sedangkan pendidikan musik di luar 

sekolah hanya tertuju pada pengolahan psikomotik dan menghasilkan siswa yang 

terampil dalam bermusik tanpa mengalami proses pembelajaran yang aktif, kritis 

dan kreatif. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan seorang guru yang 

memiliki kompetensi yang optimal, karena guru merupakan kunci keberhasilan 

suatu proses pendidikan. Menurut Hamalik (dalam Susanto, 2013:275), guru yang 

dinilai berkompeten secara profesional apabila memiliki kriteria sebagai berikut; 

(1) guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-

baiknya, (2) guru mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil, (3) guru 

mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan instruksional sekolah, (4) guru 

mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.  



30 
 

 
 

Kompetensi yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran seni musik 

diantaranya memiliki wawasan ilmu pengetahuan seni musik yang luas. Guru 

harus memiliki inovasi belajar mengajar untuk mencapai tjuan pendidikan. Selain 

itu, guru harus memberikan perubahan terhadap pembelajaran seni yang dilakukan 

melalui kegiatan pembelajaran yang membangun kreativitas. 

Guru harus mampu untuk membangkitkan motivasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran seni. Usaha yang inovatif dilakukan guru dalam proses yang aktif di 

sekolah yaitu guru lebih interaktif dalam menuangkan gagasan yang dapat 

memicu kreativitas. Guru harus mampu untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berkreativitas sesuai dengan kemampuannya. 

Peranan guru dalam pembelajaran seni musik dianggap sebagai 

komponen utama. Guru dituntut untuk untuk lebih kreatif, dalam arti kreativitas 

seorang guru dalam penerapan pendidikan seni musik adalah sebagaimana 

seorang guru pandai memilih bahan acuan materi pembeajaran, metode yang 

sesuai kebutuhan materi pembelajaran dan peserta didik. 

 

2.5 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang didasarkan oleh penelitian sebelumnya tentang 

kompetensi pedagogik guru dintaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yulianti pada tahun 2012 dengan 

judul “Hubungan Kompetensi Pedagogik PAI dengan Pestasi Belajar pada Mata 

Pelajaran PAI”. Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa salah satu kompetensi 

yang perlu dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik 
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sangat penting karena sebagai penentu kegiatan pengelolaan pembelajaran peserta 

didik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaan peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berdasarkan 

penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa adanya hubungan antara kompetesi 

pedagogik yang dimiliki guru dengan prestasi belajar peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra Balqis, dkk, pada 2014 dengan 

judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Perencanaan Pembelajaran di SMPN 3 

Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

kompetensi pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran di SMPN 3 Ingin 

Jaya Kabupaten Aceh Besar memuat tentang standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, dan materi pokok. Adanya acuan terhadap rencana pemelajaran 

diyakini bahwa pembelajaran yang diajarkan guru akan lebih terarah, 

berkesinambungan dan lebih fleksibel. Sehingga kompetensi yang guru miliki 

terutama yang menyangkut pedagogik sangat berpedoman pada apa yang tertuang 

pada standar kompetensi, kompetensi dasar, ndikator, dan materi pokok. Oleh 

karena itu, apa yang disampaikan guru terkait kemampuan pedagogik mempunyai 

langkah-langkah yang jelas dan aplikatif untuk siswa. 

Selanjutnya diperkuat oleh jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eliza 

Kusumawati, dkk, tahun 2014 dengan judul “Profesionalisme Guru di SD Negeri 

Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lapung Selatan”. Adapun hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetesi pedagogik meliputi 
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pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Eliza Kusumawati, dkk, lebih melihat pada kemampuan praktis 

saat pengelolaan pembelajaran langsung dan dampak yang di dapat oleh siswa. 

Guru juga mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa sehingga bakat 

dan minat dapat dikembangkan dengan baik sesuai kemampuan pedagogik dalam 

melaksanakan pembelajaran akademik maupun non akademik. Penguasaan 

kompetensi pedagogik bagi guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, meningkatkan motivasi belajar, kreativitas dan pembelajaran yang 

bermutu di sekolah. 

Hal tersebut dikuatkan oleh jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mardia 

Hi. Rahman pada tahun 2014 dengan judul “Professional Competence, 

Pedagogical Competence and the Performance of Junior High School of Science 

Teachers” dengan hasil penelitian menunujukkan bahwa kompetensi profesional 

dan kompetensi pedagogik memberikan efek positif pada kinerja guru. 

Kompetensi pedagogik harus dimiliki oleh setiap guru untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan baik. Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus 

menguasai materi pengajaran yang disajikan, guru juga harus menguasai berbagai 

metode pengajaran agar yang disampaikan bisa dipahami siswa. 

Jurnal penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seorang guru 

harus menguasai kompetensi empat kompetensi, salah satunya kompetensi 

pedagogik. Kompetensi pedagogik yang dikuasi guru dapat berpengaruh pada 
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prestasi belajar peserta didik. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat 

digunakan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti. 

2.6 KERANGKA BERPIKIR 

Penelitian ini akan meneliti variabel kompeteni pedagogik guru tentang 

penerapan dan pelaksanaannya dalam pembelajaran seni musik di kelas. Peneliti 

ingin mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru pada pembelajaran seni musik 

di SD Gugus Imam Bonjol Tayu Pati. Alur kerangka berpikir dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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Dari bagan kerangka berpikir di atas dapat diuraikan bahwa salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran seni musik adalah 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mengacu pada kinerja, 

pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar mengajar, sehingga mencakup 

kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar dari perencanaan ke 

tahap evaluasi. Pelaksaaan kompetensi kompetensi pedagogik guru pada 

pembelajaran seni musik meliputi: 

1) penguasaan guru terhadap karakteristik peserta didik, diantaranya yaitu 

mengidentifikasi bekal ajar awal yang dimiliki peserta didik, mengetahui tingkat 

kecerdasan peserta didik, memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua 

peserta didik, mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik; 

2) penguasaan guru terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, diantaranya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menguasai materi pembelajaran seni musik sesuai dengan tingkat perkembangan, 

memberikan motivasi untuk meningkatkan kemauan belajar peserta didik dalam 

pembelajaran seni musik, merencanakan kegiatan pembelajaran seni musik yang 

terkait satu sama lain, merencanakan kegiatan pembelajaran seni musik yang 

terkait satu sama lain, memperhatikan respon peserta didik yang belum 

memahami materi pembelajaran seni musik yang diajarkan. 

3) penerapan kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran seni musik, 

diantaranya yaitu menyusun silabus, merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) seni musik untuk mencapai kompetensi dasar (KD) yang 

diharapkan, mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan 
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pembelajaran, memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

4) penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, diantaranya 

melaksanakan aktivitas pembelajaran seni musik sesuai rancangan pembelajaran 

yang telah disusun, melaksanakan aktivitas pembelajaran seni musik yang 

bertujuan membantu proses belajar peserta didik, melaksanakan pembelajaran seni 

musik dan mengaitkannya dengan peristiwa sehari-hari, menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi kelas 

5) penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar seni musik, diantaranya 

menyusun alat penilaian, melaksanakan penilaian, menganalisis hasil evaluasi 

belajar untuk meningkatkan ketuntasan belajar, melakukan refleksi pembelajaran.  

Dengan penguasaan kompetensi pedagogik guru yang sudah baik, guru 

akan mampu menciptakan pembelajaran seni musik yang inovatif. Pembelajaran 

inovatif tersebut akan berdampak pada keaktifan siswa dalam pembelajaran seni 

musik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah 

pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil peneltian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi (Sugiyono, 2012:14). Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan pokok 

bahasan yang dikaji peneliti yaitu tentang kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

Peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap semua kegiatan keadaan, 

kejadian, aspek dan komponen maka guna mendapatkan data tersebut peneliti 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan fakta suatu kejadian, objek, 

aktivitas, proses dan manusia secara apa adanya (Prastowo, 2014: 203). Penelitian 

deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

kompetensi pedagogik guru dan proses pembelajaran seni musik SD Gugus Imam 

Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

.  
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3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian merupakan pedoman untuk mengetahui langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Berikut 

langkah-langkah dalam melakukan penelitian menurut Arikunto (2013: 61). 

a) Memilih masalah 

Langkah pertama dalam prosedur penelitian adalah memilih masalah yang 

akan diteliti oleh peneliti.  

b) Studi pendahuluan 

Langkah kedua adalah melakukan studi pendahuluan yaitu mencari 

informasi yang diperlukan agar masalahnya menjadi lebih jelas.  

c) Merumuskan masalah 

Setelah mendapat informasi yang cukup melalui studi pendahuluan, maka 

masalah yang akan diteliti akan menjadi jelas dan selanjutnya peneliti 

merumuskan masalahnya.  

d) Memilih pendekatan 

Pemilihan pendekatan menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang diambil, 

dipandang dari segi tujuan misalnya eksploratif, deskriptif, atau historis. 

e) Menentukan variabel dan sumber data 

Pada langkah keenam ini akan menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti 

dan dari mana data diperoleh. Kedua hal tersebut diidentifikasi secara jelas 

agar dapat ditentukan alat apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan 

datanya. 
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f) Menentukan dan menyusun instrumen 

Setelah mengetahui dengan pasti ada yang akan diteliti dan dari mana data 

di peroleh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan dan manyusun 

instrumen. 

g) Mengumpulkan data 

Apabila peneliti sudah menentukan data apa yang akan dikumpulkan, dari 

mana dan dengan cara apa memperolehnya, selanjutnya peneliti melakukan 

pengumpulan data. 

h) Analisis data 

Dalam melakukan analisis pada data yang sudah terkumpul, peneliti 

membutuhkan ketekunan. Jenis data akan menunut teknik analisis data.   

i) Menarik kesimpulan 

Ini merupakan langkah terkahir dalam kegiatan penelitian, setelah 

melakukan pekerjaan meneliti, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan. 

j) Menulis laporan 

Setelah kegiatan penelitian selesai dilakukan, hasil dari penelitian disusun 

dan ditulis dalam bentuk laporan penelitian agar hasilnya diketahui orang 

lain  

Berdasarkan prosedur penelitian di atas, langkah-langkah dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 



39 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian 

3. Merumuskan Masalah 

a. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik SD Gugus Imam 

Bonjol Kecamatan Tayu Pati? 

b. Bagaimanakah proses pembelajaran seni musik SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati? 

 

2. Studi Pendahuluan 

Melakukan pengamatan ke SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati yang akan dijadikan 

sebagai tempat penelitian untuk melihat keadaan sekolah dan mengetahui gambaran awal 

kompetensi pedagogik guuru dan proses pembelajaran seni musik. 

4. Memilih Pendekatan 

Penlitian deskriptif kualitatif  

 

5. Menentukan Variabel dan Sumber Data 

a. Variabel penelitian: kompetensi pedagogik guru dan proses pembelajaran seni musik. 

b. Sumber data: guru dan siswa 

1. Memilih masalah: 

Ekstrakurikuler seni tari tradisional dapat membentuk karakter siswa 

6. Menentukan dan Menyusun Instrumen 

a. Lembar observasi  

b. Lembar wawancara guru dan siswa  

 

7. Mengumpulkan Data 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, 

dokumentasi, wawancara,  dan catatan lapangan. 

 

8. Analisis Data 

Analisis data awal dan setelah di lapangan  

 

9. Penarikan Kesimpulan 

 

10. Penyusunan Laporan 
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3.3 SUBYEK, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

3.3.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru kelas V di SD Gugus 

Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati tahun ajaran 2015/2016. Subyek penelitian 

terdiri dari 6 guru sekolah dasar di SD Negeri Keboromo, SD Negeri Jepatlor, SD 

Negeri Jepatkidul 02, SD Islam Salafiyah Margomulyo, SD Muhammadiyah 

Margomulyo, SD Negeri Margomulyo. 

Tabel 3.1 

Daftar Guru Kelas V di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

(L/P) 

Alamat Usia 

(th) 

Jenjang 

Pendidikan 

Unit Kerja 

1 VR, S,Pd. 

SD. 

P Ds. 

Gesengan 

26th S1  SDN Keboromo 

2 B K, S.Pd., 

MM. 

L Ds. 

Tayukulon 

48th S1  SDN Jepatlor 

3 S Y, S.Pd. P Ds. 

Jepatkidul 

53th S1  SDN Jepatkidul 

02 

4 Nh, S.Pd. P Ds. 

Margomulyo 

45 

th 

S1 SD Islam 

Salafiyah 

Margomulyo 

5 H L, S.Pd. P Ds. 

Margomulyo 

39th S1 SD 

Muhammadiyah 

Margomulyo 

6 Ms, S.Pd. P Ds. 

Margomulyo 

47th S1 SDN 

Margomulyo 
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3.3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

yang berjumlah 6 sekolah dasar. Adapun sekolah dasar yang menjadi tempat 

penelitian yaitu: 

a) Nama Sekolah : SD Negeri Keboromo 

Alamat : Jl. Pantai, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten   

Pati 

b) Nama Sekolah :SD Negeri Jepatlor  

Alamat  : Jl. Desa Jepatlor Kecamatan Tayu Kabupaten Pati  

c) Nama Sekolah : SD Negeri Jepatkidul 02 

Alamat   : Desa Jepatkidul, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati 

d) Nama Sekolah : SD Islam Salafiyah Margomulyo 

Alamat  : Jl. Tayu-Juwana Km. 3 Desa Margomulyo, 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 

e) Nama Sekolah :  SD Muhammadiyah Margomulyo 

Alamat  : Jl. Tayu-Juwana Km 3,5 Desa Margomulyo, 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 

f) Nama Sekolah : SD Negeri Margomulyo 

Alamat  : Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati 
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3.3.3 Waktu Penelitian  

Berikut tabel waktu penelitian kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. 

Tabel 3.2 

Waktu Penelitian 

 

No Kegiatan 
Maret April Mei Juni 

Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Penyusunan 

proposal 

                        

2. 

Diskusi proposal 

dan penyusunan 

instrumen 

                        

3. 

Seminar proposal 

dan instrumen 

penelitian 

                        

4. 
Memasuki 

lapangan 

                        

5. 

Analisis data 

setelah di 

lapangan 

                        

6. 
Uji keabsahan 

data 

                        

7. 
Membuat draf 

laporan 

                        

8. 
Diskusi draf 

laporan 

                        

9. 
Penyempurnaan 

laporan 

                        

10

. 

Pelaporan 

penelitian 

                        

 

3.4 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian 

ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015:117). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru sekolah dasar kelas V Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

yang terdiri dari enam guru. 
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3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Pada pengumpulan data, teknik sampling dilakukan dengan purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan atau mungkin orang tersebut sebagai pemimpin sehingga memudahkan 

peneliti untuk menjelajah objek penelitian (Sugiyono. 2015:124).  

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan siswa kelas V SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. Penentuan sampel dilakukan secara 

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Ukuran sampel penelitian 

kualitatif berkisar dari satu sampai 40, bahkan lebih. Penentuan besar sampel 

didasarkan atas tujuan tertentu (Sukmadinata, 2009: 103). Jumlah guru yang 

dijadikan sampel adalah 6 orang dengan siswa yang bejumlah 19 orang. 

   

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi  tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015:61). Variabel dalam 

penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru dan proses pembelajaran seni 

musik di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. 
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3.6 JENIS DAN SUMBER DATA 

3.6.1 Jenis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa 

hasil observasi, wawancara, catatan lapangan melalui lembar pengamatan 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik. 

3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Guru Kelas V 

Guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu pati merupakan 

sumber data untuk mendapatkan data mengenai kompetensi pedagogik guru dan 

proses pembelajaran seni musik yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. 

3.6.2.2 Siswa 

Siswa meruakan sumber data untuk mendapatkan data mengenai proses 

pembelajaran seni musik dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan 

catatan lapangan mengenai proses pembeajaran seni musik. Jumlah siswa yang 

dijadikan sumber data adalah 19 siswa. 

 

3.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data 

Sugiyono, 2015: 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam ini 

melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. 
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3.7.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah teknik untuk mempelajari gejala kejiwaan 

melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, dan sistematis. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar 

(Djamarah, 2011:5). 

Pengumpulan data melalui observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Pelaksanaan observasi partisipan 

melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi nonpartisipan, 

peneliti tidak terlibat langsung melainkan sebagai pengamat independen 

(Sugiyono, 2015:310). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan. 

Peneliti tidak terlibat secara langsung pada pembelajaran seni musik, peneliti 

hanya sebagai pengamat independen. Agar observasi lebih valid, maka peneliti 

menggunakan alat bantu yairu kamera untuk mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran seni musik di kelas V. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi seanyak tiga kali. 

Observasi yang dilakukan pertama yaitu mengamati kondisi umum di SD Gugus 

Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati yang terdiri atas profil sekolah, fasilitas 

sekolah, kondisi sekolah, keadaan guru serta aktivitas siswa pada jam istirahat. 

Observasi yang kedua yang dilakukan yaitu mengamati proses pembelajaran seni 
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musik yang meliputi kegiatan pra, awal, inti dan akhir pembelajaran, serta 

komponen pembelajaran yang digunakan. Observasi ketiga yang dilakukan yaitu 

pengamatan data dokumen penunjang pembelajaran seni musik berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan daftar nilai siswa dalam pembelajaran seni 

musik atau seni budaya dan keterampilan. 

3.7.2 Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, agar dapat dikonstruksikan maknanya (Sugiyono, 

2015:319). Terdapat beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, 

semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh dan 

dalam melakukannya peneliti sudah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan dan 

alternatif jawaban. Wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dari wawancara terstruktur dan bertujuan untuk menemukan informasi secara 

lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dapat diminta pendapat dan 

ide. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis besar 

permasalan yang akan ditanyakan (Esterberg dalam Sugiyono, 2015: 319). 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi tertruktur dengan menggunakan lembar wawancara yang sudah 

tersusun namun sederhana. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur 

narasumber dapat memberikan pendapat yang lebih bebas sehingga informasi 

yang diperoleh peneliti menjadi mendalam. 
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Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai yaitu guru dan 

siswa kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. Narasumber guru 

diwawancarai mengenai proses pembelajaran dan komponen pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran seni musik. Narasumber siswa diwawancarai 

mengenai apa yang dia rasakan pada pembelajaran yang telah dilakukan guru. 

3.7.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah pencarian hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan teknik observasi collection dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif (Arikunto, 2010:274). Teknik dokumentasi merupakan dari 

penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 

(Sugiyono, 2015:320). Dokumentasi lapangan yang diperoleh berasal dari 

dokumen lapangan dan dokumen peneliti. Dokumen lapangan yang diperoleh 

selama penelitian yaitu profil sekolah, fasilitas sekolah, RPP guru, silabus guru, 

daftar nilai guru, foto dan video kegiatan pembelajaran seni musik. Dokumen 

peneliti berupa hasil wawancara, gambaran yang diperoleh saat observasi, 

wawancara dan catatan peneliti. 

3.7.4 Catatan Lapangan 

Catatan yang dibuat langsung pada buku catatan ketika peneliti berada di 

lapangan menulis catatan bertujuan untuk mencatat segala sesuatu baik saat 

observasi maupun wawancara dengan rinci. Catatan ini memuat semua indikasi 

atau gejala, nama atau istilah deskripsi temuan, sket temuan, hasil pengukuran, 

informasi atau pendapat penduduk mengenai temuan tersebut dan interprestasi 



48 
 
 

 
 

(Joukowsky dalam Satori dan Komariah, 2013:180). Dalam penelitian ini catatan 

lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang tidak terdapat dalam 

lembar instrumen observasi ketika pembelajaran seni musik. 

 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis sebelum di lapangan dilakukan pada tahap awal atau data 

sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus 

penelitian hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk 

dan selama di lapangan (Sugiyono, 2015:355). 

3.8.1 Analisis Data Awal 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data awal dimulai 

dengan melakukan observasi untuk menemukan masalah yang terdapat di SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati, kemudian peneliti menganalisis 

masalah di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati, dari hasil studi 

pendahuluan yang sudah dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan observasi 

kembali dan mengumpulkan penelitian terdahulu , kemudian peneliti 

memfokuskan penelitian pada kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran 

seni musik SD Gugus imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. 

 Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman 

dalam melakukan analisis data selama di lapangan. Berikut adalah skema dan 

penjelasan tahapan dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman. 
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Gambar 3.2 : Langkah Analisis data Kualitatif 

 

3.8.1.1 Pengumpulan Data (Data Collection) 

Langkah pertama ketika berada di lapangan adalah melakukan 

pengumpulan data terkait fokus penelitian yaitu kompetensi pedagogik guru 

dalam pembelajaran sein musik. Data-data tersebut antara lain berasal dari hasil 

observasi kompetensi pedagogik guru, wawancara proses pembelajaran dan 

kompetensi guru. 

3.8.1.2 Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dalam 

penelitian, peneliti akan memperoleh data yang jumlahnya cukup banyak maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan data yang telah direduksi maka 

mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 

2015: 338).  

Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan reduksi data karena data 

yang diperoleh sudah sesuai dengan variabel penelitian yaitu kompetensi 

Data Collection Data Display 

Data Reduction 

Conclucions/ 

Verification 
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pedagogik guru dan proses pembelajaran seni musik di SD Gugus imam Bonjol 

Kecamatan Tayu Pati. 

3.8.1.3 Penyajian Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Data penelitian ini disajikan dengan teks yang bersifat naratif. 

Penyajian data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipaham tersebut. 

Data yang diperoleh selama penelitian meliputi data hasil observasi, 

wawancara, catatan lapangan. Untuk hasil observasi mengenai kompetensi 

pedagogik guru dan proses pembelajaran seni musik, peneliti menyajikan hasil 

observasi dalam bentuk tabel dan deskripsi berupa uraian kata-kata pada tiap 

indikator yang diamati. 

Data catatan lapangan dan wawancara dilakukan dengan guru dan siswa 

mengenai proses pembelajaran seni musik kelas V SD Gugus Imam Bonjol 

Kecamatan Tayu Pati , peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi berupa 

uraian kata-kata. 

3.8.1.4 Penarikan Kesimpulan (Conclusion / Verification) 

Setelah melakukan pengumpulan data dan analisis data maka didapatkan 

bukti-bukti yang mendukung proses pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam 

Bonjol Kecamatan Tayu Pati seperti data hasil observasi, dokumentasi, 

wawancara, dan catatan lapangan. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik masuk dalam 



51 
 
 

 
 

kategori baik dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru masuk dalam 

kategori baik.  

3.8.2 Analisis setelah di lapangan 

Setelah selesai melakukan analisis selama di lapangan, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah dan menyimpulkan data yang telah terkumpul. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temua baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi suatu obyek, 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015:345). Dalam 

penelitian ini peneliti menemukan bahwa semua guru sudah memiliki kompetensi 

pedagogik namun memiliki tingkat penguasaanyang  berbeda-beda. 

3.8.2.1 Pengolahan Data Skor 

Data kompetensi pedagogik guru dianalisis berdasarkan kategori sangat 

baik, baik, cukup, dan kurang sesuai dengan skor yang telah ditetapkan.   

Untuk menghitung data skor, peneliti menghitung dengan rumus : 

 

 

(Sudjana, 2005:81) 

 Menurut Herryanto dan Hamid (2008: 6.4-6.5), untuk menentukan kuartil 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

 
( n+2) untuk data genap atau Q1 = 

 

 
( n+1) untuk data ganjil 

Q2 = kuartil kedua / median 

Letak Q2 = 
 

 
( n+1)  untuk data ganjil dan genap 

Letak kuartil i = 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒
𝑖 (𝑛+ )

 
 

dengan I = 1, 2, 3 

n = skor maksimal 
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Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n+2) untuk data genap atau Q3 =  

 

 
 (n+1) untuk data ganjil 

Q4 = kuartil keempat = T 

Nilai yang didapatkan dari lembar observasi kemudian dimasukkan 

dalam tabel kriteria ketuntasan data kualitatif sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Kriteria ketuntasan data kualitatif 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

Q3 ≤ skor ≤T Sangat baik 

Q2 ≤ skor ≤ Q3 Baik 

Q1 ≤ skor ≤ Q2 Cukup 

R ≤ skor ≤ Q1 Kurang 

      (Poerwanti, dkk, 2008:6.9) 

a. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Seni Musik 

Kompetensi Pedagogik yang diamati dalam pembelajaran seni musik ada  

5 indikator dan dikembangkan menjadi 4 deskriptor untuk masing-masing 

indikator. Sehingga memperoleh kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang 

dengan menggunakan penghitungan dibawah ini : 

Skor maksimal (n) = 20 

Skor minimal        = 0 

Skor diurutkan dari terendah ke tertinggi  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

         
 

 
  (    )        

          
 + 
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  (    )         

         
  +  

 
       

Skor maksimal = 20 

Skor tersebut kemudian diterapkan pada lembar observasi kompetensi 

pedagogik guru untuk menentukan kriteria sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

Tabel 3.4 

Skala Kategori Kompetensi Pedagogik Guru 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

15,5 ≤ skor ≤20 Sangat baik 

10 ≤ skor ≤ 15,5 Baik 

4,5 ≤ skor ≤ 10 Cukup 

0 ≤ skor ≤ 4,5 Kurang 

 

b. Proses Pembelajaran Seni Musik 

Proses pembelajaran seni musik ada  5 indikator dan dikembangkan 

menjadi 4 deskriptor untuk masing-masing indikator. Sehingga memperoleh 

kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang dengan menggunakan penghitungan 

dibawah ini : 

Skor maksimal (n) = 20 

Skor minimal        = 0 

Skor diurutkan dari terendah ke tertinggi  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
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  (    )        

          
 + 

 
      

         
 

 
  (    )       

             

         
 

 
  (    )         

         
  +  

 
       

Skor maksimal = 20 

Skor tersebut kemudian diterapkan pada lembar observasi kompetensi 

pedagogik guru untuk menentukan kriteria sangat baik, baik, cukup dan kurang. 

Tabel 3.5 

Skala Kategori Proses Pembelajaran Seni Musik 

 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian 

15,5 ≤ skor ≤20 Sangat baik 

10 ≤ skor ≤ 15,5 Baik 

4,5 ≤ skor ≤ 10 Cukup 

0 ≤ skor ≤ 4,5 Kurang 

3.8.2.2 Pengolahan Data Skor Akhir 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SD Gugus Imam Bonjol 

Kecamatan Tayu Pati yang terdiri atas 6 SD yaitu SD Negeri Keboromo, SD 

Negeri Jepatlor, SD Negri Jepatkdul 02, SD Islam Salafiyah, SD Muhammadiyah 

Margomulyo, SD Negeri Margomulyo  

a. Pengolahan data skor akhir kompetsnsi pedagogik guru  : 

Skor total  : 89 

Jumlah SD  : 6 
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Skor rata-rata : 
  

 
 = 14,83 (Kategori baik) 

 

 

b. Pengolahan data skor akhir proses pembelajaran seni musik 

Skor total  : 84 

Jumlah SD  : 6 

Skor rata-rata : 
  

 
= 14,00 (Kategori baik) 

 

3.9 UJI KEABSAHAN DATA 

Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan 

member check.  

3.9.1 Triangulasi 

Triangulasi data merupakan pengujian kredibilitas data dengan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek 

data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2015:372). 

Guru     Siswa 

Gambar 3.3: Skema triangulasi sumber 

 

Peneliti mengecek data yang diperoleh dari sumber data yang berbeda 

dengan teknik pengumpulan data yang sama. Seperti pada proses pembelajaran 

seni musik yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru dapat dicek dengan 

hasil wawancara dengan siswa sehingga data meghasilkan data yang lebih akurat. 
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Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

 

 

Wawancara       Observasi 

 

 

Catatan Lapangan 

Gambar 3.4: Skema triangulasi teknik 

Peneliti mencocokkan kembali data yang diperoleh dari guru dan siswa 

melalui teknik obsevasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 

pengujian tersebut menghasilkan data yang saling mendukung.  

3.9.2 Member Check 

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data, tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 

2015:373). 

Pelaksanaan member check  dapat dilakukan setelah satu periode 

pengumpulan data selesai atau seteleh mendapatkan temuan atau kesimpulan. 

Peneliti datang ke sumber data untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh 

peneliti. Setelah disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk 
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menandatangani, supaya data lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa 

peneliti telah melakukan member check. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Hasil Penelitian Kompetensi Pedagogik  

Terdapat 5 indikator kompetensi pedagogik guru yang diamati dalam 

pembelajaran seni musik di sekolah dasar, yaitu: 1) menguasai karakteristik siswa; 

2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 3) 

kurikulum seni musik; 4) kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik; dan 

5) penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik. 

Setiap indikator dikembangkan menjadi empat deskriptor. Indikator 

menguasai karakteristik siswa dikembangkan menjadi empat deskriptor, yaitu: 1) 

guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dalam pembelajaran seni 

musik; 2) guru mengetahui tingkat kecerdasan siswa; 3) guru memberi 

kesempatan belajar yang sama pada siswa; 4) guru mencoba mengetahui 

penyebab penyimpangan perilaku siswa. 

Indikator menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik 

dikembangkan menjadi empat deskriptor, yaitu; 1) guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menguasai materi pemelajaran seni musik sesuai dengn 

tingkat perkembangan; 2) guru memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran seni musik; 3) guru merencanakan 

kegiatan pembelajaran seni musik yang terkat satu sama lain; 4) guru 
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memperhatikan respon siswa yang belum memahami materi pembelajaran seni 

musik yang diajarkan. 

Indikator kurikulum seni musik dikembangkan menjadi empat deskriptor, 

yaitu; 1) guru dapat menyusun silabus pembelajaran seni musik; 2) guru 

merancang rencana pelaksanaan pembelajaran seni musik untuk mencapai 

kompetensi dasar yang ditetapkan; 3) Guru menetapkan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi dasar; 4) guru memilih materi yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

Indikator kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik, yaitu; 1) 

guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni musik sesuai rancangan 

pembelajaran yang telah disusun; 2) guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik yang bertujuan membantu proses belajar siswa; 3) guru melaksanakan 

pembelajaran seni musik dan mengaitkan dengan peristiwa sehari-hari; 4) guru 

menyesuaikan aktivitas pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi 

kelas. 

Indikator penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik 

dikembangkan menjadi empat deskriptor, yaitu; 1) guru menyusun alat penilaian; 

2) guru melaksanakan penilaian; 3) guru menganalisis hasil evaluasi belajar untuk 

meningkatkan ketuntasan belajar; 4) guru melakukan refleksi pembelajaran. 

4.1.1.1 Hasil Kompetensi Pedagogik Guru Kelas V SD Negeri Keboromo dalam 

Pembelajaran Seni Musik 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada hari kamis tanggal 12 mei 

2016 tentang kompetensi pedagogik guru kelas V SD Negeri Keboromo 
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menunjukkan kriteria baik. Total skor yang diperoleh guru yaitu 13 dengan 

persentase 65%. Adapun penjelasan dari kompetensi pedagogik guru akan 

diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

1) Mengetahui karakteristik siswa 

Tabel 4.1 

Hasil pencapaian indikator 1 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Mengetahui 

karateristik siswa 

1. Guru dapat mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa dalam 

pembelajaran seni musik 

√ 3 

2. Guru mengetahui tingkat 

kecerdasan siswa 

√ 

3. Guru memberi kesempatan belajar 

yang sama pada semua siswa 

√ 

4. Guru mencoba mengetahui 

penyebab penyimpangan perilaku 

siswa 

- 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa indikator mengetahui 

karakteristik siswa masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. Skor 3 

diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor pertama, kedua, dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa dalam pembelajaran seni musik. Hal ini terlihat pada saat 
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pembelajaran guru bertanya lagu yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Guru 

bertanya kepada siswa seperti pada dialog dibawah ini. 

“kalian tahu lagu apa saja yang berasal dari provinsi Jawa Tengah? Misal 

ada gambang suling, gundul-gundul pacul...,” 

“jangkrik genggong”, salah satu jawaban dari siswa. 

 

Deskriptor kedua yaitu guru mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Hal 

ini dibuktikan dengan guru memiliki daftar nilai siswa dalam mata pelajaran seni 

budaya dan keterampilan. Daftar nilai tersebut adalah nilai rapor semester I tahun 

ajaran 2015/2016. Selain dari daftar nilai, deskriptor ini juga terlihat pada saat 

siswa maju menyanyikan lagu Gambang Suling secara individu di depan kelas. 

Guru mengetahui kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu Gambang Suling 

berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Deskriptor ketiga yaitu guru memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua siswa. Dalam pembelajaran, terlihat guru tidak membeda-bedakan 

antara siswa satu dengan siswa lainnya. Guru memberikan siswa kesempatan yang 

sama untuk menyanyikan lagu Gambang Suling secara bergantian di depan kelas. 

Deskriptor yang tidak tampak adalah guru mencoba mengetahui 

penyimpangan perilaku siswa. Hal ini terlihat pada saat kegiatan diskusi 

kelompok, siswa diberikan tugas oleh guru berupa tugas menyebutkan lagu daerah 

dan asalnya pada lembar kerja siswa. Setelah memberikan tugas, guru berada di 

meja guru dan tidak melihat salah satu siswa yang sedang memperebutkan buku 

dari kelompok lain.  
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2) Menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik 

Tabel 4.2 

Hasil pencapaian indikator 2 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Menguasai teori 

belajar dan 

pembelajaran yang 

mendidik 

1. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran seni musik sesuai 

dengan tingkat perkembangan 

√ 1 

2. Guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar 

siswa dalam pembelajaran seni 

musik 

- 

3. Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran seni musik yang 

terkait satu sama lain 

- 

4. Guru memperhatikan respon siswa 

yang belum memahami materi 

pembelajaran seni musik yang 

diajarkan 

- 

Kategori  Kurang baik 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa indikator menguasai teori 

belajar dan pembelajaran yang mendidik masuk dalam kategori kurang baik 

karena mendapatkan skor 1. Skor 1 diperoleh dari 1 deskriptor yang tampak. 

Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama. 
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Deskriptor pertama yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran seni musik sesuai tingkat perkembangan siswa. 

Hal ini dibuktikan dalam pemilihan materi, guru memilih materi seni musik lagu 

daerah nusantara. Materi yang dipilih guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai yaitu mengidentifikasi berbagai ragam lagu daeah nusantara. 

Dalam pembelajaran guru memberi contoh lagu “Gambang Suling” yang sudah 

diketahui siswa. Siswa juga sudah mampu menyanyikan lagu Gambang Suling di 

depan kelas. 

Deskriptor yang tidak tampak yaitu deskriptor kedua, ketiga dan 

keempat. Deskriptor kedua yaitu guru memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kemauan belajar siswa dalam pembelajaran seni musik. Pada saat pembelajaran, 

terlihat guru langsung menyampaikan materi pembelajaran lagu daerah kepada 

siswa. Materi yang disampaikan guru pertama kali yaitu pengertian lagu daerah 

nusantara dan dilanjutkan pada contoh-contoh lagu dari Provinsi Jawa Tengah. 

Guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. 

Deskriptor ketiga yaitu guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang 

terkait satu sama lain. Terlihat guru menyampaikan materi lagu daerah nusantara 

dari pengertian pengertian lagu daerah, contoh lagu daerah nusantara, ciri-ciri lagu 

daerah, menampilkan contoh lagu daerah Jawa tengah yaitu Gambang Suling dan 

menyanyikan bersama-sama. Guru tidak mengaitkan pada mata pelajaran yang 

lain. 

Deskriptor keempat yaitu guru memperhatikan respon siswa yang belum 

memahami materi yang diajarkan. Terlihat pada pembelajaran siswa tidak 
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bertanya tentang materi pembelajaran yang belum dipahami. Pada kegiatan inti 

pembelajaran guru menyampaikan materi pembelajaran dan membagi kelas 

menjadi tiga kelompok untuk melakukan diskusi. Pada kegiatan akhir 

pembelajaran guru memberikan soal evaluasi sebanyak tiga soal pilihan ganda dan 

tiga soal uraian, menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan menutup 

pembelajaran. 

3) Kurikulum seni musik 

Tabel 4.3 

Hasil pencapaian indikator 3 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kurikulum seni 

musik 

1. Guru dapat menyusun silabus 

pembelajaran seni musik 

√ 4 

2. Guru merancang RPP seni musik 

untuk mencapai kompetensi dasar 

yang diharapkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar 

√ 

 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa indikator kurikulum seni 

musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan skor 4. Skor 4 

diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah 

deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 
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Deskriptor pertama yaitu guru dapat menyusun silabus pembelajaran seni 

musik dibuktikan dengan data dokumen silabus pembelajaran seni musik yang 

sudah dibuat oleh guru. Silabus yang buat oleh guru berisi standar kompetensi ke-

11 yaitu mengapresiasi karya seni musik, kompetesi dasar 11.1 mengidentifikasi 

berbagi ragam lagu daerah nusantara, materi pokok ragam lagu daerah nusantara, 

indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian yang terdiri 

atas teknik, bentuk instrumen, dan contoh instrumen, alokasi waktu pembelajaran 

2x35 menit, sarana dan sumber belajar yang terdiri dari buku paket SBK standar 

isi 2006, buku saya ingin terampil dan kreatif dari Grafindo dan lagu wajib 

nusantara. 

Deskriptor kedua yaitu guru merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Guru telah 

membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berisi standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, 

langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar dan penilian. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya data dokumen RPP yang dibuat oleh guru yang digunakan dalam 

pembelajaran seni musik.  

Deskriptor ketiga tentang guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan guru seperti yang 

tercantum pada RPP adalah siswa mampu menyebutkan berbagai ragam lagu 

daerah nusantara dan siswa mampu menguraikan ciri-ciri lagu daerah. Tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan guru sesuai dengan kompetensi dasar yang 

tercantum pada RPP yaitu mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah nusantara. 
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Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dibuktikan pada dokumen RPP yang 

diberikan oleh guru, tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP yaitu siswa 

dapat mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah nusantara. Dalam kegiatan 

pembelajaran seni musik, guru sudah menyampaikan materi lagu daerah nusantara 

dengan memberikan contoh lagu dari setiap daerah yang ada di nusantara. 

4) Kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik  

Tabel 4.4 

Hasil pencapaian indikator 4 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kegiatan 

pembelajaran seni 

musik yang 

mendidik  

 

1. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik sesuai 

rancangan pembelajaran yang telah 

disusun 

√ 3 

2. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang 

bertujuan membantu proses belajar 

siswa 

√ 

3. Guru melaksanakan pembelajaran 

seni musik dan mengaitkannya 

dengan peristiwa sehari-hari 

- 

4. Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran seni musik 

yang dirancang dengan kondisi 

kelas 

√ 

Kategori Baik 
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa indikator Kegiatan 

pembelajaran seni musik yang mendidik masuk dalam kategori baik karena 

mendapatkan skor 3. Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni 

musik sesuai rancangan yang telah disusun, dibuktikan dengan mencocokkan data 

yang ada di RPP tentang materi, metode, langkah-langkah pembelajaran dan 

instrumen penilaian dengan pembelajaran seni musik yang dilakukan oleh guru. 

Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni 

musik yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. Guru menyampaikan 

materi lagu daerah nusantara dengan bantuan media pembelajaran berupa lcd 

proyektor, speaker, powerpoint. Guru memberikan contoh menyanyikan lagu 

Gambang Suling. 

Deskriptor keempat yaitu guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi kelas. Hal ini terlihat 

pada saat pembelajaran, siswa kurang percaya diri dalam membacakan hasil 

diskusinya. Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu Gambang Suling secara 

individu di depan kelas. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor ketiga. 

Deskriptor ketiga yaitu guru melaksanakan pembelajaran seni musik dan 

mengaitkannya dengan peristiwa sehari-hari. Terlihat pada pembelajaran guru 

tidak mengaitkan pada peristiwa sehari-hari. Guru menyampaikan materi 

pengertian lagu daerah nusantara, contoh lagu daerah dan ciri-ciri lagu daerah. 
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Guru menjelaskan bahwa lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah 

tertentu dan populer dinyanyikan rakyat daerah tersebut mapun daerah lainnya. 

Guru memberikan contoh lagu daerah gambang suling dari Jawa Tengah, Ampar-

ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Apuse dari Papua. Guru menjelaskan ciri-

ciri lagu daerah yaitu lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah tersebut, 

alunan melodi yang dimainkan memiliki ciri kedaerahan, musik pengiring dari 

daerah setempat, dan kagu diwariskan secara turun temurun. 

5) Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik 

Tabel 4.5 

Hasil pencapaian indikator 5 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Penilaian dan 

evaluasi dalam 

pembelajaran seni 

musik 

 

1. Guru menyusun alat penilaian √ 2 

2. Guru melaksanakan penilaian √ 

3. Guru menganalisis hasil evaluasi 

belajar untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar 

- 

4. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa indikator penilaian dan 

evaluasi dalam pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori cukup baik 

karena mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. 

Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan kedua. 
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Deskriptor pertama yaitu guru menyusun alat penilaian. Guru telah 

menyusun alat penilaian berupa penilaian tes. Guru menyusun penilaian berupa 3 

soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Soal pilihan ganda berisi pertanyaan asal 

lagu daerah dari gambang suling, soal kedua yaitu asal daerah alat musik 

gambang kromo, dan yang ketiga yaitu lagu asal dari daerah papua. Soal uraian 

yang diberikan oleh guru tentang pengertian lagu daerah, yang kedua yaitu 

menyebutkan contoh lagu daerah asal Jawa Tengah, dan yang ketiga yaitu 

menyebutkan ciri-ciri lagu daerah. 

Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan penilaian. Diakhir 

pembelajaran, guru memberikan penelian berupa tes kepada siswa. Guru 

memberikan waktu kepada siswa selama 10 menit untuk mengerjakan soal 

tersebut. 

Deskriptor yang tidak tampak adalah dskriptor ketiga dan keempat. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menganalisis hasil evaluasi belajar untuk 

meningktkan ketuntasan belajar. Deskriptor keempat yaitu guru melakukan 

refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan soal evaluasi 

dan memberikan waktu 10 menit kepada siswa untuk menyelesaikannya. Siswa 

menyelesaikan pekerjaannya dan dikumpulkan kepada guru. Guru mengoreksi 

pekerjaan siswa dan memberikan nilai kepada siswa. Guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guru menutup pembelajaran dan melanjutkan 

ke pembelajaran berikutnya. Setelah memberikan soal evaluasi guru 

menyimpulkan pembelajaran dan langsung mengakhiri pembelajaran seni musik 

dan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. 
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4.1.1.2 Hasil Kompetensi Pedagogik Guru SD Negeri Jepatlor dalam 

Pembelajaran Seni Musik 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada hari kamis tanggal 26 mei 

2016 tentang kompetensi pedagogik guru kelas V SD Negeri Jepatlor 

menunjukkan kriteria baik. Total skor yang diperoleh guru yaitu 15 dengan 

persentase 75%. Adapun penjelasan dari kompetensi pedagogik guru akan 

diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

1) Mengetahui karakteristik siswa 

 Tabel 4.6 

Hasil pencapaian indikator 1 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Mengetahui 

karateristik siswa 

1. Guru dapat mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa dalam 

pembelajaran seni musik 

- 3 

2. Guru mengetahui tingkat 

kecerdasan siswa 

√ 

3. Guru memberi kesempatan belajar 

yang sama pada semua siswa 

√ 

4. Guru mencoba mengetahui 

penyebab penyimpangan perilaku 

siswa 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa indikator mengetahui 

karakteristik siswa masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. Skor 3 
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diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor kedua yaitu mengetahui tingkat kecederdasan siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan guru memiliki daftar nilai siswa dalam mata pelajaran Seni 

budaya dan keterampilan. Daftar nilai tersebut adalah nilai rapor semester I tahun 

ajaran 2015/2016. Selain dari daftar nilai, deskriptor ini terlihat pada saat siswa 

maju bersama kelompok menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Guru mengetahui 

kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu Indonesia Pusaka secara kelompok 

dan individu. Kemampuan menyanyi siswa dalam menyanyikan lagu Indonesia 

Pusaka berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. 

Pada deskriptor ketiga yaitu guru memberikan kesempatan belajar yang 

sama pada semua siswa, guru tidak membeda-bedakan siswa satu dengan siswa 

lainnya. Semua siswa mendapat kesempatan yang sama saat maju untuk 

menyanyikan lagu Indonesia Pusaka secara berkelompok. 

Pada deskriptor keempat tentang guru mencoba mengetahui penyebab 

penyimpangan perilaku siswa dalam pembelajaran seni musik. Pada saat masing-

masing kelompok maju, terdapat beberapa siswa dalam kelomok yang melakukan 

penyimpangan berupa tindakan usil yaitu tertawa, tidak fokus dalam bernyanyi, 

mengganggu teman dengan menepuk tubuh temannya dari belakang. 

Deskriptor yang tidak tampak adalah guru dapat mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa dalam pembelajaran seni musik. Guru membuka 

pelajaran dengan salam pembuka “Assalamu’alaikum warrahmatullahi 

wabarakatuh” dan dilanjutkan dengan menyiapkan media pembelajaran keyboard, 
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speaker dan lcd proyektor. Guru memainkan lagu Indonesia Pusaka dan meminta 

siswa bernyanyi bersama. Setelah menyiapkan media, guru tidak mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa. Guru langsung membagi kelas menjadi empat kelompok 

dan memberi nama kota-kota yang ada di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Semarang, 

Yogyakarta, dan Bandung. Guru mengatakan kepada siswa bahwa akan dilakukan 

perlombaan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka secara berkelompok. Guru 

menyampaikan materi lagu Indonesia Pusaka 

2) Menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik 

Tabel 4.7 

Hasil pencapaian indikator 2 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Menguasai teori 

belajar dan 

pembelajaran yang 

mendidik 

1. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran seni musik sesuai 

dengan tingkat perkembangan 

√ 3 

2. Guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar 

siswa dalam pembelajaran seni 

musik 

√ 

3. Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran seni musik yang 

terkait satu sama lain 

√ 

4. Guru memperhatikan respon siswa 

yang belum memahami materi 

pembelajaran seni musik yang 

diajarkan 

- 

Kategori Baik 
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Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa indikator menguasai teori 

belajar dan pembelajaran yang mendidik masuk dalam kategori baik karena 

mendapatkan skor 3. Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua, dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran seni musik sesuai tingkat perkembangan siswa. 

Hal ini dibuktikan dalam pemilihan materi, guru memilih materi apresiasi lagu 

wajib dan daerah nusantara. Materi yang dipilih guru sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menampilkan skap apresiatif terhadap 

berbagai musik/lagu wajib dan daerah nusantara.  

Pada deskriptor kedua yaitu guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar siswa dalam pembelajaran seni musik yaitu 

dengan menceritakan bahwa dalam menyanyikan lagu Indonesi pusaka harus 

semangat. Guru juga mengajak siswa untuk berdiri dan senam agar siswa lebih 

bersemangat dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Pada deskriptor ketiga tentang merencanakan kegiatan pembelajaran 

saling terkait satu sama lain. Guru mengaitkan dengan pembelajaran IPS. Guru 

mengaitkan pada pembelajaran IPS mengenai kekayaan alam Indonesia bahwa 

Indonesia merupakan paru-paru dunia seperti pada dialog guru berikut ini. 

“bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ada didalamnya, 

kekayaanya, lautnya, buminya, daratannya, udaranya, itu merupakan paru-

paru dunia. Karena hutannya lebat”, penjelasan dari guru. 

 

Deskriptor yang tidak tampak yaitu deskriptor keempat. Deskriptor 

keempat adalah guru memperhatikan respon siswa yang belum memahami materi 
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pembelajaran seni musik yang diajarkan. Terlihat pada pembelajaran, siswa tidak 

bertanya tentang materi yang belum dipahami. Pada kegiatan inti pembelajaran 

guru menyampaikan materi lagu Indonesia Pusaka, melakukan penilaian 

penampilan menyanyikan lagu Indonesia Pusak secara berkelompok. Pada 

kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi kepada siswa berupa menulis lirik 

Indonesia Pusaka pada secarik kertas. Guru menutup kegiatan pembelajaran 

dengan menyimpulkan pembelajaran dan berpesan agar siswa selalu semangat 

belajar. 

3) Kurikulum seni musik 

Tabel 4.8 

Hasil pencapaian indikator 3 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kurikulum seni 

musik 

1. Guru dapat menyusun silabus 

pembelajaran seni musik 

√ 4 

2. Guru merancang RPP seni musik 

untuk mencapai kompetensi dasar 

yang diharapkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa indikator kurikulum seni 

musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan skor 4. Skor 4 
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diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah 

deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat menyusun silabus yang sesuai 

dengan kurikulum seni musik dibuktikan dengan data dokumen silabus 

pembelajaran seni musik yang sudah dibuat oleh guru. Silabus yang dibuat oleh 

guru berisi standar kompetensi ke-11 mengapresiasi karya seni musik, kompetensi 

dasar 11.3 menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai musik/lagu wajib dan 

daerah nusantara, indikator pencapaian kompetensi mengapresiasi beberapa 

musik/lagu wajib dan daerah nusantara, materi pokok apresiasi karya seni musik 

nusantara, alokasi waktu 2 x 35 menit, sumber belajar buku SBK standar isi 2006 

dan buku Saya Ingin Terampil dan Kreatif cetakan Grafindo.  

Deskriptor kedua tentang guru merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai silabus agar dapat mencapai kompetensi dasar yang 

ditetapkan. Guru telah membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berisi 

standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan karakter siswa 

yang diharapkan, materi pembelajaran, metode, langkah-langkah pembelajaran, 

sumber belajar dan penilian. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dokumen RPP 

yang dibuat oleh guru yang digunakan dalam pembelajaran seni musik.  

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompentesi dasar. Tujuan pembelajaran yang tercantum pada RPP adalah 

mengapresiasi beberapa musik/lagu waijjib dan daerah nusantara. Tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan guru sesuai dengan kompetensi dasar yang 
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tercantum pada RPP yaitu menampilkan sikap apresiatif terhdapt berbagai 

musik/lagu wajib dan daerah nusantara. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dibuktikan pada dokumen RPP yang 

diberikan oleh guru, tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP yaitu siswa 

dapat mengapresiasi beberapa musik atau lagu wajib. Dalam kegitan pembelajaran 

seni musik, guru menyampaikan materi apresiasi lagu wajib Indonesia Pusaka.  

4) Kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik  

Tabel 4.9 

Hasil pencapaian indikator 4 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kegiatan 

pembelajaran seni 

musik yang 

mendidik  

 

1. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik sesuai 

rancangan pembelajaran yang telah 

disusun 

√ 4 

2. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang 

bertujuan membantu proses belajar 

siswa 

√ 

3. Guru melaksanakan pembelajaran 

seni musik dan mengaitkannya 

dengan peristiwa sehari-hari 

√ 

4. Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran seni musik 

yang dirancang dengan kondisi kelas 

√ 

Kategori Sangat baik 
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Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa indikator Kegiatan 

pembelajaran seni musik yang mendidik masuk dalam kategori sangat baik karena 

mendapatkan skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni 

musik sesuai rancangan yang telah disusun, dibuktikan dengan mencocokkan data 

yang ada di RPP tentang materi, metode yang digunakan, langkah-langkah 

pembelajaran dan instrumen penilaian dengan pembelajaran seni musik yang 

dilakukan oleh guru.  

 Deskriptor kedua mengenai guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, hal ini terlihat 

dari guru dalam pembelajaran seni musik guru menyiapkan media pembelajaran 

lcd proyektor, speaker dan keyboard untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

Guru menyampaikan materi apresiasi karya seni musik nusantara dengan bantuan 

media pembelajaran tersebut.  

Deskriptor ketiga yaitu guru melaksanakan pembelajaran seni musik 

dengan mengaitkan dengan peristiwa sehari-hari. Guru membandingkan kondisi 

alam Indonesia dan Zimbabwe dari berita yang ada di televisi seperti dialog 

berikut.  

“...Indonesia itu merupakan salah satu negara yang ada didalamnya, 

kekayaannya, lautnya, buminya, daratannya, udaranya itu merupakan paru-

paru dunia karena hutannya lebat. Seger (segar). Di Zimbabwe, berita tadi di 

salah satu televisi ada 3 juta orang yang kelaparan. Bayangkan.. maka kamu 

di Indonesia harus bersyukur...” 
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Deskriptor keempat yaitu guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi kelas. Terlihat pada saat 

guru mengelompokkan siswa menjadi empat kelompok. Setiap kelompok diberi 

tugas menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan diiringi musik yang dimainkan 

oleh guru. Siswa bersemangat dalam menyanyikan lagu Indonesia Pusaka 

bersama kelompoknya di depan kelas. Guru mengulas penampilan kelompok yang 

maju menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dan memberikan nilai dari penampilan 

menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. 

5) Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik 

Tabel 4.10 

Hasil pencapaian indikator 5 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Penilaian dan 

evaluasi dalam 

pembelajaran seni 

musik 

 

1. Guru menyusun alat penilaian √ 2 

2. Guru melaksanakan penilaian √ 

3. Guru menganalisis hasil evaluasi 

belajar untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar 

- 

4. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa indikator penilaian dan 

evaluasi dalam pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori cukup baik 

karena mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. 

Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan kedua. 
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Deskripor pertama tentang guru menyusun alat penilaian. Guru 

menyusun penilaian tes kelompok dan tes individu. Tes kelompok berupa 

menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di depan kelas. Sedangkan tes individu 

berupa menuliskan teks lagu Indonesia Pusaka. 

Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan penilaian. Guru memberikan 

tes menyanyi lagu Indonesia Pusaka di depan kelas secara berkelompok yang 

terdiri atas 4 kelompok yaitu kelompok Surabaya, Semarang, Yogya, dan 

Bandung. Setelah siswa menampilkan nyanyian Indonesia Pusaka secara 

kelompok, guru menuliskan nilai yang diberikan kepada siswa di papan tulis. 

Selain memberikan tes kelompok, guru juga memberikan tes secara individu. Tes 

individu yang diberikan oleh guru berupa tugas menulis teks Indonesia Pusaka 

pada secarik kertas. Guru memberi waktu siswa mengerjakan tugas menulis teks 

lagu Indonesia Pusaka selama 5 menit. 

Deskriptor yang tidak tampak yaitu deskriptor ketiga dan keempat. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menganalisis hasil pembelajaran untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar sedangkan deskriptor keempat yaitu guru melakukan refleksi 

pembelajaran. Hal ini terlihat pada pembelajaran guru tidak merefleksi 

pembelajaran seni musik. Setelah siswa mengumpulkan jawaban soal evaluasi 

kepada guru, guru menyampaikan harapannya kepada siswa bahwa mereka harus 

berlatih kembali menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di rumah. Guru menutup 

pembelajaran dengan salam “Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh” 

dan memberikan motivasi dengan mengatakan “tetap semangat, merdeka. Tepuk 

tangan untuk semuanya”. 
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4.1.1.3 Hasil Kompetensi Pedagogik Guru SD Negeri Jepatkidul 02 dalam 

Pembelajaran Seni Musik 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 12 Mei 2016 tentang 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik kelas V di SD Negeri 

Jepatkidul 02 menunjukkan kriteria baik. Skor yang diperoleh guru yaitu 15 

dengan persentase 75%. Adapun penjelasan dari kompetensi pedagogik guru akan 

diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

1) Mengetahui karakteristik siswa 

 Tabel 4.11 

Hasil pencapaian indikator 1 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Mengetahui 

karateristik siswa 

1. Guru dapat mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa dalam 

pembelajaran seni musik 

√ 3 

2. Guru mengetahui tingkat 

kecerdasan siswa 

√ 

3. Guru memberi kesempatan belajar 

yang sama pada semua siswa 

√ 

4. Guru mencoba mengetahui 

penyebab penyimpangan perilaku 

siswa 

- 

Kategori Baik  

 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa indikator mengetahui 

karakteristik siswa masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. Skor 3 
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diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor pertama, kedua, dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa dalam pembelajaran seni musik, guru menanyakan siapa 

pencipta lagu Desaku dan apa saja contoh kerjasama yang bisa dilakukan di desa 

seperti pada dialog berikut ini. 

“Ciptaannya siapa cah?”, tanya guru. Lalu dijawab oleh siswa “El Manik”. 

Guru melanjutkan dengan pertanyaan “gotong royong yang bisa dilakukan 

di desa apa saja?” siswa menjawab “gawe omah (membuat rumah), 

membersihkan balai desa, membersihkan masjid.” 

 

Pada deskriptor kedua yaitu guru mengetahui tingkat kecerdasan siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan guru memiliki daftar nilai siswa dalam mata pelajaran 

Seni budaya dan keterampilan. Daftar nilai tersebut adalah nilai rapor semester I 

tahun ajaran 2015/2016. Selain dari daftar nilai, deskriptor ini juga terlihat pada 

saat siswa maju menyanyikan lagu Desaku secara individu maupun secara 

berpasangan di depan kelas. Guru mengetahui kemampuan siswa dalam 

menyanyikan lagu Desaku berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Deskriptor ketiga yaitu guru memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua siswa juga. Guru tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan 

siswa lainnya. Semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk maju ke 

depan kelas untuk menyanyikan lagu Desaku secara individu dan secara 

berpasangan dengan siswa yang lain. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor 

keempat. Deskriptor keempat yaitu guru mencoba mengetahui penyimpangan 

perilaku siswa. Pada pembelajaran seni musik yang dilakukan, guru fokus pada 
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penyampaian materi lagu Desaku. Deskriptor ini juga terlihat pada saat siswa 

menyanyikan lagu desaku di depan kelas. Guru fokus memperhatikan penampilan 

siswa menyanyikan lagu desaku di depan kelas dan tidak memperhatikan aktivitas 

siswa di tempat duduknya. 

 

 

2) Menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik 

Tabel 4.12 

Hasil pencapaian indikator 2 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Menguasai teori 

belajar dan 

pembelajaran yang 

mendidik 

1. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran seni musik sesuai 

dengan tingkat perkembangan 

√ 3 

2. Guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar 

siswa dalam pembelajaran seni 

musik 

√ 

3. Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran seni musik yang 

terkait satu sama lain 

√ 

4. Guru memperhatikan respon siswa 

yang belum memahami materi 

pembelajaran seni musik yang 

diajarkan 

- 

Kategori Baik 
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Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa indikator menguasai teori 

belajar dan pembelajaran yang mendidik masuk dalam kategori baik karena 

mendapatkan skor 3. Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran seni musik sesuai tingkat perkembangan siswa. 

Materi yang dipilih oleh guru yaitu apresiasi lagu daerah nusantara dengan judul 

lagu Desaku. Materi yang dipilih guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai yaitu menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai 

musik/lagu wajib dan daerah nusantara. 

Pada deskriptor kedua yaitu guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar siswa dalam pembelajaran seni musik. Hal ini 

dibuktikan dengan pemberian tepuk tangan sebelum siswa menyanyikan lagu di 

depan kelas.  

 Pada deskriptor ketiga tentang merencanakan kegiatan pembelajaran 

saling terkait satu sama lain. Dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru, guru 

telah mengaitkan dengan pembelajaran PKn materi gotong royong seperti dialog 

berikut ini. 

“El Manik mengharapkan kalian itu agar bisa menjaga kebersihan, 

ketentraman, kerukunan. Kerukunannya dijaga jangan sampai warga desa 

tersebut sering bertengkar, bercerai-berai. Maka kegiatan bergotong-royong 

harus dijaga, dipelihara.” 

 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor 

keempat. Deskriptor keempat yaitu guru memperhatikan respon siswa yang belum 

menguasai materi pembelajaran yang diajarkan. Pada pembelajaran seni musik di 
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SD Negeri Jepatkidu 02, terlihat siswa ataupun guru tidak menanyakan tentang 

materi yang belum dipahami siswa. Guru menjelaskan materi lagu desaku dan 

melanjutkan praktik menyanyi lagu Desaku di depan kelas secara individu dan 

kelompok. Pada akhir pembelajaran juga terlihat guru langsung menutup 

pembelajaran dan tidak menanyakan materi yang belum dipahami siswa. 

 

 

3) Kurikulum seni musik 

Tabel 4.13 

Hasil pencapaian indikator 3 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kurikulum seni 

musik 

1. Guru dapat menyusun silabus 

pembelajaran seni musik 

√ 4 

2. Guru merancang RPP seni musik 

untuk mencapai kompetensi dasar 

yang diharapkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai kompetensi 

dasar 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa indikator kurikulum seni 

musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan skor 4. Skor 4 
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diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah 

deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat menyusun silabus pembelajaran seni 

musik dibuktikan dengan data dokumen silabus pembelajaran seni musik yang 

sudah dibuat oleh guru. Guru menyusun silabus yang berisi standar kompetensi 

ke-11 yaitu mengapresiasi karya seni musik, kompetensi dasar 11.3 menampilkan 

sikap apresiatif terhadap berbagai musik/lagu wajib dan daerah nusantara, 

indikator menyanyikan lagu nasional, materi pokok, alokasi waktu 2x35menit, 

dan sumber bahan yang berasal dari buku SBK kelas V. 

Deskriptor kedua tentang guru merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Guru telah 

membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berisi standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, 

langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar dan penilian. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya data dokumen RPP yang dibuat oleh guru yang digunakan dalam 

pembelajaran seni musik. 

Deskriptor ketiga yaitu Guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar. Terlihat pada RPP tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai adalah siswa dapat menyanyikan lagu Desaku disertai dengan penuh 

percaya diri dan dengan gerakan. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi dasar 

yang ada pada RPP yaitu menampilkan sikap apresiatif terhadap berbagai 

musik/lagu wajib dan daerah nusantara. 
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Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dibuktikan pada dokumen RPP yang 

diberikan oleh guru, pemilihan materi lagu Desaku sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang tercantum dalam RPP yaitu siswa dapat menyanyikan lagu 

daerah disertai gerakan bebas. Dalam pembelajaran seni musik yang dilakukan, 

guru mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu Desaku dengan gerakan 

bebas. 

 

 

4) Kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik  

Tabel 4.14 

Hasil pencapaian indikator 4 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kegiatan 

pembelajaran 

seni musik 

yang mendidik  

1. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik sesuai rancangan 

pembelajaran yang telah disusun 

√ 4 

2. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang bertujuan 

membantu proses belajar siswa 

√ 

3. Guru melaksanakan pembelajaran seni 

musik dan mengaitkannya dengan 

peristiwa sehari-hari 

√ 

4. Guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang 

dengan kondisi kelas 

√ 

Kategori Sangat baik 
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Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa indikator kegiatan 

pembelajaran seni musik yang mendidik masuk dalam kategori sangat baik karena 

mendapatkan skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

 Deskriptor pertama yaitu guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni 

musik sesuai rancangan yang telah disusun, dibuktikan dengan mencocokkan data 

yang ada di RPP tentang materi, metode, langkah-langkah pembelajaran dengan 

pembelajaran seni musik yang dilakukan oleh guru. 

Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni 

musik yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan menuliskan lirik lagu Desaku di papan tulis untuk memudahkan siswa 

menyanyikan lagu desaku bagi siswa yang belum hafal.  

Deskriptor ketiga yaitu guru melaksanakan pembelajaran seni musik 

dengan mengaitkan dengan peristiwa sehari-hari. Guru mengaitkan contoh 

tindakan gotong-royong apa saja yang dapat dilakukan di desa. 

Deskriptor keempat yaitu guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi kelas. Terlihat guru 

memfasilitasi keaktifan siswa yang ingin maju menyanyikan lagu Desaku di 

depan kelas dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa 

untuk maju. 

5) Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik 

Tabel 4.15 

Hasil pencapaian indikator 5 SD Negeri Jepatkidul 02 
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Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Penilaian dan 

evaluasi dalam 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menyusun alat penilaian √ 1 

2. Guru melaksanakan penilaian - 

3. Guru menganalisis hasil evaluasi belajar 

untuk meningkatkan ketuntasan belajar 

- 

4. Guru melakukan refleksi pembelajaran - 

Kategori Kurang baik 

 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa indikator penilaian dan 

evaluasi dalam pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori kurang baik 

karena mendapatkan skor 1. Skor 1 diperoleh dari 1 deskriptor yang tampak. 

Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama. Deskriptor pertama 

tentang menyusun alat penilaian. Alat penilaian yang disusun oleh guru berupa 

penilaian tes menyanyi lagu Desaku. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor kedua, 

ketiga, dan keempat. Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan penilaian 

sedangkan deskriptor ketiga yaitu guru menganalisis hasil evaluasi untuk 

meningkatkan ketuntasan belajar. Pada pembelajaran, terlihat guru hanya meminta 

siswa untuk latihan menyanyikan lagu Desaku di depan kelas. Guru tidak menilai 

penampilan siswa yang menyanyikan lagu Desaku. 

Deskriptor keempat yaitu guru melakukan refleksi pembelajaran. Pada 

akhir pembelajaran seni musik, terlihat guru tidak melakukan refleksi 

pembelajaran. Setelah guru dan siswa menyanyi agu Desaku disertai geraan 

bebas, guru langsung menutup pembelajaran dan mengizinkan siswa untuk 

istirahat. 
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4.1.1.4 Hasil Kompetensi Pedagogik Guru SD Islam Salafiyah Margomulyo 

dalam Pembelajaran Seni Musik 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada hari rabu tanggal 25 Mei 

2016 tentang kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik kelas V 

di SD Islam Salafiyah Margomulyo menunjukkan kriteria sangat baik. Skor yang 

diperoleh guru yaitu 15 dengan persentase 75%. Adapun penjelasan dari 

kompetensi pedagogik guru akan diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

 

 

 

1) Mengetahui karakteristik siswa 

 Tabel 4.16 

Hasil pencapaian indikator 1 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Mengetahui 

karateristik siswa 

1. Guru dapat mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa dalam 

pembelajaran seni musik 

√ 4 

2. Guru mengetahui tingkat kecerdasan 

siswa 

√ 

3. Guru memberi kesempatan belajar 

yang sama pada semua siswa 

√ 

4. Guru mencoba mengetahui penyebab 

penyimpangan perilaku siswa 

√ 

Kategori Sangat baik 

 



89 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa indikator mengetahui 

karakteristik siswa masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan skor 4. 

Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun keempat deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa dalam pembelajaran seni musik. Terlihat guru mengulas 

kembali materi lagu yang telah dibahas sebelumnya untuk mengetahui bekal awal 

yang dimiliki siswa. Materi yang diulas kembali yaitu menyanyikan lagu Ibu Kita 

Kartini beserta menyanyikan notasinya selain lagu Ibu Kita Kartini, guru 

mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Himne Guru yang telah dipelajari pada 

semester satu. 

Deskriptor kedua yaitu guru mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Hal 

ini dibuktikan dengan guru memiliki daftar nilai siswa dalam mata pelajaran Seni 

budaya dan keterampilan. Daftar nilai tersebut adalah nilai rapor semester I tahun 

ajaran 2015/2016. Selain itu guru mengetahui kemampuan siswa dalam 

memainkan alat musik pianika pada saat pembelajaran seni musik yang dilakukan. 

Deskriptor ketiga yaitu guru memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua siswa juga, guru tidak membeda-bedakan siswa satu dengan siswa 

lainnya. Guru telah menawarkan kepada siswa yang mau maju ke depan untuk 

mencoba berlatih teknik penjarian memainkan alat musik pianika. Siswa yang 

maju untuk mencoba berlatih teknik penjarian berjumlah lima siswa, satu siswa 

mencoba memainkan lagu Ibu Kita Kartini dan satu siswa memainkan lagu Himne 

Guru. 
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Deskriptor keempat yaitu guru mencoba mengetahui penyimpangan 

perilaku siswa. Terlihat pada saat guru memberikan kesempatan siswa untuk 

berlatih penjarian kepada siswa. Guru menunjuk salah satu siswa untuk maju 

mencoba berlatih teknik penjarian. Guru memberikan selang pianika kepada siswa 

namun menerimanya dengan tangan kiri. Guru menanyakan kepada siswa tersebut 

kenapa menerima dengan tangan kii, siswa tersebut terlihat bingung. Guru 

mengatakan bahwa siswa tersebut kurang fokus. Deskriptor ini kembali muncul 

pada saat siswa lain maju. Siswa menerima selang yang diberikan guru 

menggunakan tangan kanan. Guru mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki 

tangan kiri yang lebih dominan dari tangan kanan atau kidal. 

 

 

2) Menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik 

Tabel 4.17 

Hasil pencapaian indikator 2 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Menguasai teori 

belajar dan 

pembelajaran yang 

mendidik 

1. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran seni musik sesuai 

dengan tingkat perkembangan 

√ 3 

2. Guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar siswa 

dalam pembelajaran seni musik 

√ 
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3. Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran seni musik yang terkait 

satu sama lain 

√ 

4. Guru memperhatikan respon siswa 

yang belum memahami materi 

pembelajaran seni musik yang 

diajarkan 

- 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa indikator menguasai teori 

belajar dan pembelajaran yang mendidik masuk dalam kategori baik karena 

mendapatkan skor 3. Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan ketiga. 

 Deskriptor pertama yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran seni musik sesuai tingkat perkembangan siswa. 

Hal ini dibuktikan dalam pemilihan materi alat musik ritmis dan melodis 

sederhana dalam bentuk ansambel gabungan. Materi yang dipilih guru sudah 

sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu meainkan alat musik 

ritmis dan mlodis dalam bentuk ansambel gabungan. Dalam pembelajaran, guru 

menampilkan beberapa alat musik ritmis secara konkrit diantaranya rebana, tifa, 

tamborin, dan kendang. Selain menampilkan alat musik ritmis, guru juga 

menampilkan alat musik melodis yaitu pianika.  

Deskriptor kedua yaitu guru memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kemauan belajar siswa dalam pembelajaran seni musik yaitu pada saat ada salah 

satu siswa yang belum bisa memainkan pianika, guru memberi semangat kepada 
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siswa tersebut dan mengajak siswa lain untuk memberi semangat. Guru juga 

memberi saran kepada siswa agar lebih giat berlatih agar dapat menguasai alat 

musik pianika. 

 Deskriptor ketiga tentang merencanakan kegiatan pembelajaran saling 

terkait satu sama lain. Guru mengaitkan kepada pembelajaran IPS tentang 

mengenang jasa Ibu Kartini. Ibu Kartini berjasa untuk mempertahankan, 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti pada dialog berikut ini. 

 “pada tanggal 21 april kita peringati sebagai hari kartini yaitu dengan 

mengingat jasa-jasa beliau. Kemarin di pelajaran IPS sudah ada kan untuk 

mengenang jasa-jasa beliau dalam mempertahankan, memperjuangkan 

kemerdekaan.” 

 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor 

keempat. Deskriptor keempat yaitu guru memperhatikan respon siswa yang belum 

memahami materi pembelajaran seni musik. Terlihat pada pembelajaran guru 

tidak menanyakan kepada siswa materi apa yang belum dipahami. Siswa juga 

tidak menanyakan kepada guru materi yang belum dipahaminya. 

3) Kurikulum seni musik 

Tabel 4.18 

Hasil pencapaian indikator 3 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kurikulum seni 

musik 

1. Guru dapat menyusun silabus 

pembelajaran seni musik 

√ 4 

2. Guru merancang RPP seni musik 

untuk mencapai kompetensi dasar 

yang diharapkan 

√ 
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3. Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai kompetensi dasar 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa indikator kurikulum seni 

musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan skor 4. Skor 4 

diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah 

deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor kedua tentang guru merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Guru telah 

membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berisi standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sarana 

belajar yang terdiri dari sumber materi dan media pembelajaran, metode 

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya data dokumen RPP yang dibuat oleh guru yang digunakan dalam 

pembelajaran seni musik.  

Deskriptor ketiga yaitu Guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan guru seperti yang 

tercantum pada RPP adalah siswa dapat membedakan alat musik ritmis dan alat 

musik melodis. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan guru sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar yang tercantum pada RPP yaitu memainkan alat musik ritmis 

dan melodis dalam bentuk ansamel gabungan. Sebelum memainkan alat musik 



94 
 

 
 

ritmis dan melodis, siswa terlebih dahulu mengetahui perbedaan alat musik ritmis 

dan melodis terlebih dahulu. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dibuktikan pada dokumen RPP yang 

diberikan oleh guru, materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa mengenai 

alat musik ritmis dan alat musik melodis susdah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang dibuat guru yaitu siswa dapat membedakan alat musik ritmis 

dan alat musik melodis. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik  

Tabel 4.19 

Hasil pencapaian indikator 4 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kegiatan 

pembelajaran seni 

musik yang 

mendidik  

 

1. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik sesuai 

rancangan pembelajaran yang telah 

disusun 

- 2 

2. Guru melaksanakan aktivitas √ 
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pembelajaran seni musik yang 

bertujuan membantu proses belajar 

siswa 

3. Guru melaksanakan pembelajaran 

seni musik dan mengaitkannya 

dengan peristiwa sehari-hari 

- 

4. Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran seni musik 

yang dirancang dengan kondisi 

kelas 

√ 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa indikator kurikulum seni 

musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan skor 2. Skor 2 

diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah 

deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor kedua mengenai guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, hal ini terlihat 

pada saat pembelajaran guru telah menggunakan media pembelajaran alat musik 

seperti rebana, tifa, pianika, tamborin untuk memudahkan dalam penyampaian 

materi alat musik ritmis dan alat musik melodis. 

Deskripor keempat yaitu guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi kelas. Hal ini dibuktikan 

dengan aktivitas siswa yang memperhatikan pada sat guru menyampaiakan materi 

alat musik ritmis dan alat mudik melodis. 
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Gambar 4.1: Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

 

5) Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik 

Tabel 4.20 

Hasil pencapaian indikator 5 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Penilaian dan 

evaluasi dalam 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menyusun alat penilaian √ 2 

2. Guru melaksanakan penilaian - 

3. Guru menganalisis hasil evaluasi belajar 

untuk meningkatkan ketuntasan belajar 

- 

4. Guru melakukan refleksi pembelajaran √ 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa indikator penilaian dan 

evaluasi dalam pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori cukup baik 

karena mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. 

Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan keempat. 

Deskripor pertama yaitu guru menyusun alat penilaian. Guru menyusun 

instrumen penilaian tes berupa satu buah soal dan tugas kelompok. Instrumen tes 

individu berupa pertanyaan tentang perbedaan alat musik ritmis dan melodis. 
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Instrumen kelompok berupa tugas memainkan lat musik ritmis atau melodis 

secara berkelompok. 

Deskriptor keempat, guru melakukan refleksi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, hal ini dibuktikan pada akhir pembelajaran guru bertanya 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa merasa senang dan puas 

terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru seprti pada dialog berikut ini. 

“Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Apakah 

kalian puas? Kalau puas berarti kita harus semangat untuk minggu atau hari 

berikutnya” 

 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua 

dan ketiga. Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan penilaian, sedangkan 

deskriptor ketiga yaitu guru menganalisis hasil evaluasi untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar. Terlihat dalam kegiatan akhir pembelajaran, guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan tidak melakukan penilaian.  

 

 

4.1.1.5 Hasil Kompetensi Pedagogik Guru SD Muhammadiyah Margomulyo 

dalam Pembelajaran Seni Musik 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada hari rabu tanggal 25 mei 

2016 tentang kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik kelas V 

di SD Muhammadiyah Margomulyo menunjukkan kriteria baik. Skor yang 

diperoleh guru yaitu 16 dengan persentase 80%. Adapun penjelasan dari 

kompetensi pedagogik guru akan diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

1) Mengetahui karakteristik siswa 
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 Tabel 4.21 

Hasil pencapaian indikator 1 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Mengetahui 

karateristik siswa 

1. Guru dapat mengidentifikasi 

pengetahuan awal siswa dalam 

pembelajaran seni musik 

√ 4 

2. Guru mengetahui tingkat 

kecerdasan siswa 

√ 

3. Guru memberi kesempatan belajar 

yang sama pada semua siswa 

√ 

4. Guru mencoba mengetahui 

penyebab penyimpangan perilaku 

siswa 

√ 

Kategori  Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa indikator mengetahui 

karakteristik siswa masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 4. Skor 4 

diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah 

deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Indikator pertama yaitu menguasai karakteristik siswa. Dari hasil 

pengamatan, indikator ini mendapat skor 4 karena ada 4 deskriptor yang tampak. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa dalam pembelajaran seni musik. Guru menanyakan tentang ragam 

seni yang dimiliki suku-suku di Indonesia dan menyebutkan lagu daerah asal 

Provinsi Jawa Tengah. Guru bertanya kepada siswa, “Kalian ini ada pada 

provinsi mana?”, siswa menjawab “Jawa Tengah”, Guru kembali bertanya kepada 
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siswa, “siapa yang tahu Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 

lagu daerah apa? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari”, siswa menjawab “Gundul-

gundul Pacul, Ilir-ilir, Praon (Prau Layar)”. 

Deskriptor kedua yaitu guru mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Hal 

ini dibuktikan dengan guru memiliki daftar nilai siswa dalam mata pelajaran Seni 

budaya dan keterampilan. Daftar nilai tersebut adalah nilai rapor semester II tahun 

ajaran 2015/2016. Selain dari daftar nilai, deskriptor ini juga terlihat pada saat 

siswa maju menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang di depen kelas. Guru 

mengetahui kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang 

berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. 

Deskriptor ketiga yaitu guru memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua siswa juga, guru tidak membeda-bedakan siswa satu dengan siswa 

lainnya. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk maju 

menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang. Guru menunjuk 4 siswa untuk maju 

menyanyikan lagu ampar-ampar pisang bersama-sama. Hal ini dilakukan 

bergantian sampai semua siswa mendapat kesempatan untuk maju menyanyikan 

lagu Ampar-ampar Pisang. 

Deskriptor keempat yaitu guru mencoba mengetahui penyebab 

penyimpangan perilaku siswa dalam pembelajaran seni musik yaitu ketika salah 

satu siswa tidak mau maju. Guru bertanya kepada siswa alasan kenapa tidak mau 

maju. Siswa mengatakan bahwa dia malu, guru mengatakan kepada semua siswa 

agar tidak malu karena semua siswa akan mendapat giliran untuk maju 

menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang. 
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2) Menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik 

Tabel 4.22 

Hasil pencapaian indikator 2 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Menguasai 

teori belajar 

dan 

pembelajaran 

yang 

mendidik 

1. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menguasai materi pembelajaran seni 

musik sesuai dengan tingkat perkembangan 

√ 4 

2. Guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar siswa dalam 

pembelajaran seni musik 

√ 

3. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran 

seni musik yang terkait satu sama lain 

√ 

4. Guru memperhatikan respon siswa yang 

belum memahami materi pembelajaran seni 

musik yang diajarkan 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa indikator menguasai teori 

belajar dan pembelajaran yang mendidik masuk dalam kategori sangat baik karena 

mendapatkan skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran seni musik sesuai tingkat perkembangan siswa. 

Hal ini dibuktikan dalam pemilihan materi, guru memilih materi ragam lagu 

daerah Nusantara. Materi yang dipilih guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai yaitu mengidentifikasi bebagai ragam lagu daerah Nusantara.  
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Deskriptor kedua yaitu guru memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kemauan belajar siswa dalam pembelajaran seni musik yaitu ketika siswa 

menjawab pertanyaan guru tentang contoh-contoh lagu yang berasal dari Provinsi 

Jawa Tengah, guru memberikan penguatan secara verbal dengan mengucapkan 

“Iya Bagus” ketika siswa dapat menyebutkan lagu-lagu yang berasal dari daerah 

Jawa Tengah.  

Deskriptor ketiga tentang merencanakan kegiatan pembelajaran saling 

terkait satu sama lain. Guru mengaitkan dengan pembelajaran IPS, yaitu setiap 

suku di Indonesia mempunyai lagu daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian adat. 

Guru mengaitkan dengan pembelajaran IPS seperti dialog berikut ini.  

“Kalian pernah belajar di IPS kan? Setiap suku yang ada di Indonesia 

mempunyai lagu adat, pakaian adat, rumah adat, tarian, lagu daerah” 

 

Deskriptor keempat yaitu guru memperhatikan respon siswa yang belum 

memahami materi pembelajaran seni musik yang diajarkan yaitu siswa bertanya 

menyanyikan salah satu lirik pada lagu ampar-ampar pisang “nang mana batis 

kutung dikitipi dawang”, guru memberikan contoh cara menyanyikan lirik 

tersebut. Guru menyanyikan lirik tersebut dengan memisahkan lirik tersebut 

menjadi dua bagian, yaitu “nang mana batis kutung” dan “dikitipi dawang. 

Dalam menyanyikan lirik tersebut guru menyanyikan lirik “nang mana batis 

kutung” dengan tempo cepat lalu berhenti sejenak dan dilanjutkan dengan lirik 

“dikitipi dawang” juga dengan tempo yang cepat. 

3) Kurikulum seni musik 

Tabel 4.23 

Hasil pencapaian indikator 3 SD Muhammadiyah Margomulyo 
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Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

 kurikulum 

seni musik 

1. Guru dapat menyusun silabus pembelajaran 

seni musik 

√ 4 

2. Guru merancang RPP seni musik untuk 

mencapai kompetensi dasar yang diharapkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai 

kompetensi dasar 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.23 menunjukkan bahwa indikator kurikulum seni 

musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan skor 4. Skor 4 

diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah 

deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat menyusun silabus pembelajaran seni 

musik dibuktikan dengan data dokumen silabus pembelajaran seni musik yang 

sudah dibuat oleh guru. Silabus yang dibuat guru berisi standar kompetensi ke-11 

mengapresiasi karya seni musik, kompetensi dasar 11.1 mengidentifikasi ragam 

lagu daerah nusantara, indikator 11.1.1 mengenal berbagai ragam lagu daerah 

nusantara dan indikator 11.1.2 menyanyikan salah satu lagu daerah nusantara, 

materi ajar ragam lagu daerah nusantara, alokasi waktu pembelajaran 2x35 menit, 

sumber belajar buku Saya Ingin Terampil dan Kreatif dari Grafindo. 

Deskriptor kedua tentang guru merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai silabus agar dapat mencapai kompetensi dasar yang 
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ditetapkan. Guru telah membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berisi 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, karakter 

siswa yang diharapkan, materi pembelajaran, metode, media dan sumber belajar, 

langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar dan penilian. Hal ini dibuktikan 

dengan data dokumen RPP yang dibuat guru yang digunakan dalam pembelajaran. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan guru seperti yang 

tercantum pada RPP yaitu dengan mengamati daftar lagu nusantara yang 

ditayangkan, siswa dapat mengenal berbagai ragam lagu daerah nusantara. Tujuan 

pembelajaran yang kedua adalah dengan mendengarkan contoh dari guru, siswa 

dapat menyanyikan salah satu lagu daerah nusantara. Tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan guru sesuai dengan kompetensi dasar yang tercantum pada RPP yaitu 

mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah nusantara. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dibuktkan dengan data dokumen RPP yang 

diberikan guru, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat 

mengenal berbagai ragam lagu daerah dan dapat menyanyikan salah satu lagu 

daerah Nusantara. Materi yang dipilih oleh guru yaitu ragam lagu daerah 

nusantara sedangkan tujuan pembelajaran yang ditetapkan yaitu dengan 

mengamati daftar lagu daerah yang ditayangkan, siswa dapat mengenal berbagai 

ragam lagu daerah nusantara dan dengan mendengarkan contoh dari guru, siswa 

dapat menyanyikan salah satu lagu daerah nusantara. 

4) Kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik  
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Tabel 4.24 

Hasil pencapaian indikator 4 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kegiatan 

pembelajaran 

seni musik 

yang 

mendidik  

 

1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik sesuai rancangan pembelajaran 

yang telah disusun 

√ 3 

2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik yang bertujuan membantu proses 

belajar siswa 

√ 

3. Guru melaksanakan pembelajaran seni musik 

dan mengaitkannya dengan peristiwa sehari-

hari 

- 

4. Guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang 

dengan kondisi kelas 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.24 menunjukkan bahwa indikator kegiatan 

pembelajaran seni musik yang mendidik masuk dalam kategori baik karena 

mendapatkan skor 3. Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni 

musik sesuai rancangan yang telah disusun, dibuktikan dengan mencocokkan data 

yang ada di RPP tentang materi, metode, langkah-langkah pembelajaran dan 

instrumen penilaian dengan pembelajaran seni musik yang dilakukan oleh guru. 

Deskriptor kedua mengenai guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, hal ini terlihat 

dari guru dalam pembelajaran seni musik guru menggunakan alat bantu lcd 
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proyektor dan speaker untuk memudahkan dalam penyampaian materi 

pembelajaran ragam lagu daerah nusantara. Selain itu, pada pembelajaran terlihat 

guru memberikan contoh cara menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang. 

Deskriptor keempat yaitu guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi kelas. Guru mampu 

untuk menampilkan pembelajaran yang menarik bagi siswa, terlihat siswa 

bersemangat dalam menyanyikan lagu Aampar-ampar Pisang dengan membaca 

buku catatan. 

 
Gambar 4.2: Siswa menyanyikan lagu dengan membaca 

 lirik yang dituliskan  

 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu guru melaksanakan 

pembelajaran seni musik dan mengaitkan pada peristiwa sehari-hari. Terlihat pada 

saat guru menyampaikan materi ragam lagu daerah, guru tidak mengaitkannya 

pada peristiwa sehari-hari.  

5) Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik 

Tabel 4.25 

Hasil pencapaian indikator 5 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Penilaian dan 

evaluasi 

1. Guru menyusun alat penilaian √ 1 

2. Guru melaksanakan penilaian - 
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dalam 

pembelajaran 

seni musik 

3. Guru menganalisis hasil evaluasi belajar 

untuk meningkatkan ketuntasan belajar 

- 

4. Guru melakukan refleksi pembelajaran - 

Kategori Kurang baik 

 

Berdasarkan tabel 4.25 menunjukkan bahwa indikator penilaian dan 

evaluasi dalam pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori kurang baik 

karena mendapatkan skor 1. Skor 1 diperoleh dari 1 deskriptor yang tampak. 

Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama. 

Deskriptor pertama yaitu guru menyusun alat penilaian. Guru telah 

membuat instrumen penilaian yaitu berupa penilaian tes praktik menyanyikan 

lagu daerah nusantara. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua, 

ketiga, dan keempat. Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan penilaian, 

sedangkan deskriptor ketiga yaitu guru menganalisis hasil evaluasi belajar untuk 

meningkatkan ketuntasan siswa. Terlihat pada pembelajaran guru tidak 

melakukan penilaian. Deskriptor keempat yaitu guru melakukan refleksi 

pembelajaran. Pada kegiatan akhir pembelajaran guru tidak melakukan refleksi. 

Terlihat guru langsung menutup pembelajaran dengan mengajak siswa 

mengucapkan hamdalah bersama-sama. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam dan memberikan pesan kepada siswa agar rajin belajar. 

4.1.1.6 Hasil Kompetensi Pedagogik Guru SD Negeri Margomulyo dalam 

Pembelajaran Seni Musik 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 25 Mei 2016 tentang 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik kelas V di SD Negeri 
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Margomulyo menunjukkan kriteria baik. Skor yang diperoleh guru yaitu 14 

dengan persentase 70%. Adapun penjelasan dari kompetensi pedagogik guru akan 

diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

1) Mengetahui karakteristik siswa 

 Tabel 4.26  

Hasil pencapaian indikator 1 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Mengetahui 

karateristik 

siswa 

1. Guru dapat mengidentifikasi pengetahuan 

awal siswa dalam pembelajaran seni 

musik 

- 3 

2. Guru mengetahui tingkat kecerdasan 

siswa 

√ 

3. Guru memberi kesempatan belajar yang 

sama pada semua siswa 

√ 

4. Guru mencoba mengetahui penyebab 

penyimpangan perilaku siswa 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.26 menunjukkan bahwa indikator mengetahui 

karakteristik siswa masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. Skor 3 

diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor kedua yaitu guru mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan guru memiliki daftar nilai siswa dalam mata pelajaran Seni 

budaya dan keterampilan. Daftar nilai tersebut adalah nilai rapor semester I tahun 

ajaran 2015/2016. Deskriptor ini juga terlihat pada saat siswa bersama 
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kelompoknya menyanyikan lagu Tanah Air di depan kelas. Kemampuan siswa 

dalam menyanyikan lagu Tanah Air berbeda-beda antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain. 

Deskriptor ketiga yaitu guru memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua siswa juga, guru tidak membeda-bedakan siswa satu dengan siswa 

lainnya. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing 

kelompok untuk maju menyanyikan lagu Tanah Air secara bergantian.  

Deskriptor keempat tentang guru mencoba mengetahui penyebab 

penyimpangan perilaku siswa dalam pembelajaran seni musik yaitu guru 

memberikan masukan kepada salah satu siswa yang kurang konsentrasi dalam 

pembelajaran. Guru memulai pembicaraan dengan bertanya kepada salah satu 

siswa, “David kenapa kamu David? Kenapa kamu nak? Sakit?” Siswa tersebut 

menggelengkan kepala. Lalu dijawab kembali oleh guru dengan mengatakan, 

“tapi kamu kelihatan sekali kalau tidak semangat. Semuanya sudah semangat. 

Kamu kenapa? Apa belum sarapan pagi?”, siswa tersebut menjawab “mpun 

(sudah)” 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor 

pertama. Deskriptor pertama yaitu guru dapat megidentifikasi pengetahuan awal 

siswa dalam pembelajaran seni musik. Pada awal pembelajaran seni musik, 

terlihat guru tidak menanyakan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Guru 

langsung mengajak siswa bernyanyi lagu Tanah Air bersama-sama dan 

melanjutkan penyampaian materi lagu Tanah Air. 

2) Menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik 
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Tabel 4.27 

Hasil pencapaian indikator 2 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Menguasai teori 

belajar dan 

pembelajaran 

yang mendidik 

1. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran seni musik sesuai 

dengan tingkat perkembangan 

√ 2 

2. Guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kemauan belajar 

siswa dalam pembelajaran seni 

musik 

√ 

3. Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran seni musik yang 

terkait satu sama lain 

- 

4. Guru memperhatikan respon siswa 

yang belum memahami materi 

pembelajaran seni musik yang 

diajarkan 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.27 menunjukkan bahwa indikator menguasai teori 

belajar dan pembelajaran yang mendidik masuk dalam kategori cukup baik karena 

mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan kedua. 

Deskriptor pertama dan kedua. Pada deskriptor pertama yaitu guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menguasai materi pembelajaran seni 

musik sesuai tingkat perkembangan siswa. Hal ini dibuktikan dalam pemilihan 
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materi, guru memilih materi Apresiasi karya seni musik dengan menyanyikan 

lagu Kanon Tanah Air. Siswa sudah tahu dan mampu untuk menyanyikan lagu 

Tanah Air yang dibuktikan saat siswa maju ke depan secara berkelompok dalam 

menyanyikan lagu Tanah Air. 

Deskriptor kedua yaitu guru memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kemauan belajar siswa dalam pembelajaran seni musik yaitu ketika siswa tidak 

berani untuk menyanyikan lagu Tanah Air sendirian, guru memberikan semangat 

bahwa ketika belajar tidak perlu takut salah. Guru menawarkan kepada siswa 

untuk maju, namun siswa laki-laki belum berani untuk maju, guru kemudian 

memberi motivasi siswa dengan mengatakan “Angga, angga.. Pakai teks. Gak 

apa-apa, kita belajar. Salah tidak apa-apa.” 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor ketiga 

dan keempat. Deskriptor ketiga yaitu guru merencanakan pembelajaran seni 

musik yang terkait satu sama lain. Pada pembelajaran seni musik, terlihat guru 

tidak mengaitkan pada materi pembelajaran lain. Pada kegiatan pembelajaran 

terfokus pada penyampaian materi dan perlombaan menyanyikan lagu Tanah Air 

antar kelompok. 

Deskriptor keempat yaitu guru memperhatikan respon siswa yang belum 

memahami materi pemnelajaran seni musik yang diajarkan. Terlihat pada 

pembelajaran, siswa tidak bertanya mengenai materi yang belum dipahami. 

Kegiatan pembelajaran lebih banyak pada demonstrasi ketimbang penyampaian 

materi. 

3)  Kurikulum seni musik 
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Tabel 4.28 

Hasil pencapaian indikator 3 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

 kurikulum seni 

musik 

1. Guru dapat menyusun silabus 

pembelajaran seni musik 

- 3 

2. Guru merancang RPP seni musik 

untuk mencapai kompetensi dasar 

yang diharapkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai kompetensi 

dasar 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.28 menunjukkan bahwa indikator kurikulum seni 

musik masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. Skor 3 diperoleh 

dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor 

kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor kedua tentang guru merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Guru telah 

membuat sebuah rancangan pembelajaran tematik kurikulum 2013 yang akan 

dilakukan dalam waktu satu hari. RPP yang dibuat guru berisi kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

pendekatan dan metode, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar dan 
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penilaian yang terdiri atas rubrik tabel, rubrik riset, rubrik mencari tahu, rubrik 

menyanyi dan rubrik menyelesaikan soal matematika.  

Deskriptor ketiga yaitu Guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang tercantum pada RPP yang 

dibuat guru yaitu siswa dapat menyanyikan lagu wajib secara kanon. Tujuan 

pembelajaran yang dibuat guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di 

RPP yaitu menyanyikan lagu kanon. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dibuktikan pada dokumen RPP yang 

diberikan oleh guru, tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP yaitu siswa 

dapat menyanyikan lagu wajib secara kanon. Dalam kegiatan pembelajaran, guru 

menjelaskan mengenai pengertian lagu kanon dan mengajak siswa untuk 

menyanyikan lagu kanon Tanah Air bersama-sama setiap kelompok. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor pertama. 

Deskriptor pertama yaitu guru dapat menyusun silabus pembelajaran seni musik. 

Guru tidak dapat menunjukkan data dokumen silabus pembelajaran seni musik 

kepada peneliti. 

4) Kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik  

Tabel 4.29 

Hasil pencapaian indikator 4 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Kegiatan 

pembelajaran seni 

1. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik sesuai 

√ 4 
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musik yang 

mendidik  

 

rancangan pembelajaran yang telah 

disusun 

2. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang 

bertujuan membantu proses belajar 

siswa 

√ 

3. Guru melaksanakan pembelajaran 

seni musik dan mengaitkannya 

dengan peristiwa sehari-hari 

√ 

4. Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran seni musik 

yang dirancang dengan kondisi 

kelas 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.29 menunjukkan bahwa indikator Kegiatan 

pembelajaran seni musik yang mendidik masuk dalam kategori sangat baik karena 

mendapatkan skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru melaksanakan aktivitas pembelajaran seni 

musik sesuai rancangan yang telah disusun, dibuktikan dengan mencocokkan data 

yang ada di RPP tentang materi, metode, langkah-langkah pembelajaran dan 

instrumen penilaian dengan pembelajaran seni musik yang dilakukan oleh guru.  

Deskriptor kedua mengenai guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, hal ini terlihat 

dari guru dalam pembelajaran seni musik yang memfasilitasi pembelajaran 

dengan menggunakan alat bantu media pembelajaran lcd proyektor dan speaker. 
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Deskriptor ketiga yaitu guru melaksanakan pembelajaran seni musik 

dengan mengaitkan dengan peristiwa sehari-hari. Guru menjelaskan bahwa 

menyanyikan lagu Tanah Air harus semangat dan harus dirasakan dalam hati. 

Guru mengatakan bahwa meskipun kita pergi jauh, harus tetap ingat pada tanah 

air kita. 

Deskriptor keempat yaitu guru mampu menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang dirancang dengan kondisi kelas. Guru telah 

mengatur tempat duduk siswa. Guru mengelompokkan siswa menjadi enam 

kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4 orang siswa seperti pada gambar 

berikut ini. 

 
Gambar 4.3: Tempat duduk siswa diatur sesuai kelompok 

 

5) Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik 

Tabel 4.30 

Hasil pencapaian indikator 5 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Cek-

list 

Skor 

Penilaian dan 

evaluasi dalam 

1. Guru menyusun alat penilaian √ 2 

2. Guru melaksanakan penilaian √ 
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pembelajaran seni 

musik 

3. Guru menganalisis hasil evaluasi 

belajar untuk meningkatkan 

ketuntasan belajar 

- 

4. Guru melakukan refleksi 

pembelajaran 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.30 menunjukkan bahwa indikator penilaian dan 

evaluasi dalam pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori cukup baik 

karena mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. 

Adapun deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan kedua. 

Deskriptor pertama yaitu guru menyusun alat penilaian. Guru menyusun 

penilaian tes kelompok menyanyikan lagu Tanah Air. Penilaian yang dilakukan 

guru yaitu keterampilan siswa dalam menyanyikan lagu Tanah Air dan sikap 

percaya diri siswa. 

Deskriptor kedua yaitu guru melaksanakan penilaian. Guru memberikan 

tes menyanyi lagu Tanah Air di depan kelas secara berkelompok. Guru 

mengomentari setiap penampilan yang ditunjukkan masing-masing kelompok dan 

memberitahukan hasil penilaian yang dilakukan guru yaitu mengurutkanan 

penampilan kelompok dari yang mendapatkan hasil terbaik. 

4.2.1.7 Rekapitulasi Kompetensi Pedagogik SD Gugus Imam Bonjol 

Kecamatan Tayu Pati 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 12 Mei-26 Mei 2016 di SD 

Gugus Imam Bonjol yang berjumlah 6 sekolah dasar didapatkan hasil kompetensi 
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yang baik. Berikut adalah tabel rekapitulasi akhir kompetensi pedagogik guru SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. 

Tabel 4.31 

Hasil observasi kompetensi pedagogik guru SD kelas V gugus Imam Bonjol 

 

Indikator SDNK  SDNJ SDNJ2 SDIM SDMM SDNM Rata-

rata 

Mengetahui 

karakteristik siswa 

3 3 3 4 4 3 3,33 

Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran seni 

musik yang mendidik 

1 3 3 3 4 2 2,67 

Kurikulum seni musik 4 4 4 4 4 3 3,83 

Kegiatan pembelajaran 

seni musik yang 

mendidik 

3 4 4 2 3 4 3,17 

Penilaian dan evaluasi 2 2 1 2 1 2 1,67 

Jumlah 13 16 15 15 16 14 14,83 

Keterangan : 

SDNK  : SD Negeri Keboromo  

SDNJ  : SD Negeri Jepator 

SDNJ2  : SD Negri Jepatkidul 02 

SDIM  : SD Islam Salafiyah 

SDMM : SD Muhammadiyah Margomulyo 

SDNM  : SD Negeri Margomulyo 

Berdasarkan tabel 4.31 tersebut, guru kelas V SD Negeri Keboromo 

mendapatkan skor 13, SD Negeri Jepatlor mendapatkan skor 15, SD Negeri 

Jepatkidul 02 mendapatkan skor 15, SD Islam Salafiyah Margomulyo 

mendapatkan skor 14, SD Muhammadiyah Margomulyo mendapatkan skor 16, 

dan SD Negeri Margomulyo mendapatkan skor 14. Rata-rata penguasaan 
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kompetensi pedagogik dalam pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol 

14,83. 

Indikator  mengetahui karakteristik siswa rata-rata guru kelas V SD 

Gugus Imam Bonjol mendapat skor 3,33. Indikator menguasai teori belajar dan 

pembelajaran yang mendidik rata-rata mendapat 2,67.  Indikator kurikulum seni 

musik rata-rata mendapat skor 3,83. Indikator kegiatan pembelajaran seni musik 

yang mendidik rata-rata mendapat skor 3,17. Indikator penilaian dan evaluasi 

dalam pembelajaran seni musik rata-rata mendapat skor 1,67. 

4.1.2 Hasil Proses Pembelajaran Seni Musik 

Pembelajaran seni musik merupakan konten materi dari pembelajaran 

SBK. Alokasi pembelajaran SBK di kelas tinggi yaitu 4 jam pelajaran setiap 

minggunya. Ada lima indikator yang diamati dalam proses pembelajaran seni 

musik di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati, diantaranya yaitu ; 1) 

kegiatan pra pembelajaran, 2) kegiatan awal pembelajaran, 3) kegiatan inti 

pembelajaran, 4) kegiatan akhir pembelajaran, 5) komponen pembelajaran. 

Setiap indikator dikembangkan menjadi empat deskriptor. Indikator Pra 

pembelajaran dikembangkan menjadi empat deskriptor, yaitu: 1) guru mengawali 

pembelajaran dengan salam dan do’a; 2) guru menyiapkan kondisi kesiapan 

belajar siswa, 3) guru memeriksa kehadiran siswa; 4) guru memberikan motivasi 

kepada siswa. 

Indiator kegiatan awal dikembangkan menjadi empat dskriptor, yaitu: 1) 

guru menarik perhatian siswa, 2) guru memberitahu tujuan pembeljaran dengan 



118 
 

 
 

jelas, 3) guru menyiapkn sumber belajar dengan teliti, 4) guru mengaitkan dengan 

materi yang diajarkan dengan jelas. 

Indikator kegiatan inti pembelajaran dikembangkan menjadi empat 

deskriptor, yaitu: 1) guru menguasai materi yang disampaikan dengan baik, 2) 

guru menciptakan pembelajaran yang aktif, 3) guru membimbing siswa baik 

secara individual maupun kelompok, 4) guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang dipelajari. 

Indikator kegiatan akhir pembelajaran dikembagkan menjadi empat 

deskriptor, yaitu: 1) guru memberikan tugas kepada siswa dengan jelas; 2) guru 

memberikan penguatan terkait materi yang dipelajari, 3) guru melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan, 4) guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Indikator komponen pembelajaran dikembangkan menjadi empat 

deskriptor, yaitu: 1) guru menggunakan media pembelajaran untuk menarik 

perhatian siswa, 2) guru menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, 

3) guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, 4) guru memilih materi 

pembelajaran sesuai denga tingkat perkembangan siswa. 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Seni Musik kelas V SD Negeri Keboromo 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 12 mei 2016 pada proses 

pembelajaran seni musik SD Negeri Keboromo didapatkan hasil baik. Total skor 

yang didapatkan guru yaitu 14 dengan persentase 70%. Adapun penjelasan dari 

proses pembelajaran seni musik akan diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

1) Kegiatan Pra Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.32 

Hasil proses pembelajaran indikator 1 SD Negeri Keboromo 
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Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan pra 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

salam dan doa  

√ 3 

2. Guru mengkondisikan kesiapan belajar 

siswa 

√ 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa √ 

4. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

- 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.32 menunjukkan bahwa indikator kegiatan pra 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. 

Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan ketiga. 

 Deskriptor pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam dan deskriptor kedua yaitu guru mengkondisikan kesiapan 

belajar siswa. Dua deskriptor tersebut tampak ketika guru membuka pembelajaran 

dengan salam pembuka dan dilanjutkan meminta siswa untuk duduk rapi dan 

meminta ketua kelas memimpin do’a. 

“Assalamu’alaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari 

ini? Tolong duduk yang rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo ketua 

kelas memimpin do’a.” 

 

Deskriptor ketiga yaitu memeriksa kehadiran siswa. Guru memeriksa 

kehadiran siswa secara klasikal dengan menanyakan kepada siswa, “Siapa yang 

hari ini tidak masuk?”, siswa menjawab, “Ilman Bu”. 
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Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor 

keempat. Deskriptor keempat yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Terlihat di awal pembelajaran seni musik, guru tidak memberikan motivasi 

kepada siswa. Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari. Guru 

mengatakan ada alat peraga berupa gitar namun guru belum dapat memainkannya. 

Guru langsung melanjutkan pada penyampaian materi lagu daerah nusantara. 

2) Kegiatan Awal Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.33 

Hasil proses pembelajaran indikator 2 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru menarik perhatian siswa - 1 

2. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

- 

3. Guru menyiapkan sumber belajar 

dengan teliti 

√ 

4. Guru mengaitkan dengan materi 

yang diajarkan pada pembelajaran 

sebelumnya dengan jelas 

- 

Kategori Kurang baik 

 

Berdasarkan tabel 4.33 menunjukkan bahwa indikator kegiatan awal 

pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori kurang baik karena hanya 

mendapatkan skor 1. Skor 1 diperoleh dari 1 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor ketiga tentang menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti. 
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Deskriptor ketiga yaitu guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. 

Hal ini terlihat pada saat guru membuka powerpoint yang ada pada laptop dan 

menampilkannya pada lcd proyektor. Selain itu, deskriptor ini terlihat pada saat 

guru memberikan contoh salah satu lagu daerah yang berasal dari Provinsi Jawa 

Tengah. Guru menyiapkan video lagu Gambang Suling dan memainkannya pada 

lcd proyektor. Siswa terlihat memperhatikan video gambang suling yang 

ditampilkan oleh guru. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor 

pertama, kedua dan keempat. Deskriptor pertama yaitu guru menarik perhatian 

siswa, deskriptor kedua yaitu guru memberitahukn tujuan pembelajaran dengan 

jelas, deskriptor keempat yaitu guru mengaitkan pada materi pembelajaran yang 

telah dipelajari sebelumnya. Terlihat pada kegiatan awal pembelajaran seni musik, 

guru tidak melakukan tiga hal tersebut dan langsung menyampaikan materi 

pembelajaran lagu daerah nusatara. 

 

 

 

 

3) Kegiatan Inti Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.34 

Hasil proses pembelajaran indikator 3 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan inti 1. Guru menguasai materi yang disampaikan √ 4 
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pembelajaran 

seni musik 

dengan baik 

2. Guru menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif 

√ 

3. Guru membimbing siswa baik individual 

atau secara kelompok dengan baik 

√ 

4. Guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang dipelajari 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.34 menunjukkan bahwa indikator kegiatan inti 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 

skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua,ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik. Guru menjelaskan materi dengan baik dan jelas. Guru menjelaskan 

materi dari urut dari awal yaitu mulai dari pengertian lagu daerah, contoh lagu 

daerah, ciri-ciri lagu daerah. Guru menampilkan sebuah video lagu gambang 

suling dan meminta siswa untuk menyanyikan bersama-sama. 

Deskriptor kedua yaitu guru menciptakan proses pembelajaran yang 

aktif. Guru mengaktifkan kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan 

yang lagu apa saja yang berasal dari Jawa Tengah. Hal tersebut dikuatkan oleh 

hasil wawancara dengan guru, guru menuturkan bahwa strategi yang digunakan 

dalam mengaktifkan suasana kelas yaitu dengan kegiatan tanya jawab dan 

mengajak siswa menyanyi agar siswa tertarik pada pembelajaran yang dilakukan. 
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Berdasarkan wawancara dengan siswa, siswa mengatakan tertarik dengan 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

 Deskriptor ketiga yaitu guru membimbing siswa baik secara individu 

maupun kelompok. Hal ini dibuktikan pada saat kegiatan diskusi kelompok, guru 

memberikan arahan untuk menyelesaikan lembar kerja siswa kepada masing-

masing kelompok secara bergantian seperti pada gambar berikut ini.  

 
Gambar 4.4: Guru membimbing kegiatan kelompok 

Deskriptor keempat yaitu guru bertanya mengenai materi yang dipelajari. 

Hal ini dibuktikan yaitu ketika guru bertanya lagu apa saja yang berasal dari Jawa 

Tengah “kalian tahu lagu apa saja yang berasal dari provinsi Jawa Tengah? 

Misal ada gambang suling, gundul-gundul pacul”, siswa menjawab “jangkrik 

genggong bu”. 

 

 

4) Kegiatan Akhir Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.35 

Hasil proses pembelajaran indikator 4 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 



124 
 

 
 

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

 

 

 

 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa 

dengan jelas 

√ 2 

2. Guru memberikan penguatan terkait 

materi yang telah dipelajari dengan 

jelas 

√ 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.35 menunjukkan bahwa indikator kegiatan akhir 

pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori cukup baik karena 

mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan kedua. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberikan tugas kepada siswa dengan 

jelas. Terlihat guru memberikan lembar soal evaluasi kepada siswa dengan jumlah 

soal evaluasi yang berjumlah tiga soal pilihan ganda dan tiga soal uraian. Soal 

pilihan ganda berisi berupa 3 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Soal pilihan 

ganda berisi pertanyaan asal lagu daerah dari gambang suling, soal kedua yaitu 

asal daerah alat musik gambang kromo, dan yang ketiga yaitu lagu asal dari 

daerah Papua. Soal uraian yang diberikan oleh guru yaitu pengertian lagu daerah, 

yang kedua yaitu menyebutkan contoh lagu daerah asal Jawa Tengah, dan yang 

ketiga yaitu menyebutkan ciri-ciri lagu daerah. 
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Deskriptor kedua yaitu guru memberikan penguatan materi yang 

dipelajari dengan jelas. Guru telah memberikan penguatan materi dengan 

mengulas kembali materi yang telah dipelajari seperti dialog berikut ini. 

“...ini tadi adalah pembelajaran lagu daerah. Hari ini kita sudah belajar 

tentang lagu daerah. Sudah paham semua? Sudah tahu yaa. Kalian kan 

sudah menyebutkan sepuluh. Berarti kalian sudah belajar mengenai lagu 

daerah selain lagu daerah Jawa Tengah” 

 

Deskriptor yang tidak tampak yaitu deskriptor ketiga dan keempat. 

Deskriptor ketiga yaitu guru melakukan refleksi pembelajaran, sedangkan 

deskriptor keempat yaitu guru menutup pembelajaran dengan salam. Pada akhir 

kegiatan pembelajaran, setelah guru memberi penguatan kepada siswa terlihat 

guru langsung menutup pembelajaran dan melanjutkan pembelajaran yang lain. 

5) Komponen Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.36 

Hasil proses pembelajaran indikator 5 SD Negeri Keboromo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menggunakan media pembelajaran 

untuk menarik perhatian siswa 

√ 4 

2. Guru menggunakan metode pembelajaran 

yang menyenangkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan pembelajaran 

dengan jelas 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa 

√ 

Kategori Sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.36 menunjukkan bahwa indikator komponen 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 
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skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru menggunakan media pembelajaran untuk 

menarik perhatian siswa. Terlihat pada pembelajaran, media yang digunakan guru 

yaitu powerpoint dan video lagu Gambang Suling. Terlihat siswa tertarik pada 

video lagu Gambang Suling, terlihat siswa memperhatikan video lagu Gambang 

Suling yang ditampilkan pada proyektor seperti gambar berikut ini. 

 
Gambar 4.5: Siswa memperhatikan tayangan video  

Gambang Suling 

 

Deskriptor kedua yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Pada pembelajaran seni musik, guru menggunakan metode 

pembelajaran diskusi dan demonstrasi. Guru menggunakan metode diskusi untuk 

menyelesaikan tugas kelompok berupa soal menyebutkan sepuluh lagu daerah dan 

asal daerahnya. Siswa terlihat senang berkelompok dan menyelesaikan tugas 

secara kelompok. Selain itu guru menggunakan metode diskusi, guru juga 

menggunkan metode demonstrasi. Guru menampilkan sebuah video lagu 

Gambang Suling pada proyektor. Selain itu, terlihat guru memberikan contoh 

menyanyikan lagu Gambang Suling kepada siswa. Kegiatan mendemonstrasi juga 

terlihat dari aktivitas siswa ketika maju menyanyikan lagu Gambang Suling. 
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Pembeajaran yang dilakukan oleh guru sudah menyenangkan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan tiga orang siswa, siswa mengatakan mereka senang 

dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan 

jelas. Sesuai dengan data dokumen RPP, guru telah menetapkan tujuan 

pembelajaran yang jelas yaitu siswa dapat mengidenftifikasi berbagai ragam lagu 

daerah nusantara. Tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan kompetensi dasar 

yang sudah ditetapkan yaitu mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah 

nusantara. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi yang sesuai tingkat 

perkembangan siswa. Pemilihan materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Hal ini berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan guru, guru mengatakan bahwa sumber 

materi yang diajarkan berdasarkan buku SBK kurikulum KTSP 2006. Materi lagu 

daerah yang diajarkan oleh guru dengan contoh lagu Gabang Suling dapat 

dikuasai siswa dengan baik. 

4.1.2.2 Proses Pembelajaran Seni Musik Kelas V SD Negeri Jepatlor 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 12 mei 2016 pada proses 

pembelajaran seni musik SD Negeri Jepatlor didapatkan hasil baik. Total skor 

yang didapatkan guru yaitu 14 dengan persentase 70%. Adapun penjelasan dari 

proses pembelajaran seni musik akan diuraikan lebih mendetail sebagai berikut : 

1) Kegiatan Pra Pembelajaran Seni Mu sik 

Tabel 4.37 

Hasil proses pembelajaran indikator 1 SD Negeri Jepatlor 
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Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan pra 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

salam dan doa  

√ 3 

2. Guru mengkondisikan kesiapan belajar 

siswa 

√ 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa - 

4. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.37 menunjukkan bahwa indikator kegiatan pra 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. 

Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan salam. 

Terlihat pada awal pembelajaran, guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam “Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh” dan 

dijawab siswa “Wa’alaikum salam warrahmatullahi wabarakatuh” 

Deskriptor kedua yaitu guru mengkondisikan kesiapan belajar siswa. 

Terlihat guru menginstruksikan kepada siswa untuk mengeluarkan buku catatan. 

Guru menginstruksikan kepada siswa dengan mengatakan “ayo buku catatannya 

dikeluarkan”. 

Deskriptor keempat yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. Guru 

memberikan motivasi kepada siswa dengan mengatakan pembelajaran seni musik 

yang dilakukan dengan bantuan Ilmu Teknologi mahal (berupa keyboard) dan 
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guru mengharapkan siswa untuk bersungguh-sungguh dalam kegiatan 

pembelajaran seni musik yang akan dilakukan guru. 

Deskriptor yang tidak tampak ada indikator ini adalah deskriptor ketiga. 

Deskriptor ketiga yaitu guru memeriksa kehadiran siswa. Terlihat pada 

pembelajaran, setelah mengkondisikan kesiapan belajar siswa, guru tidak 

mengecek kehadiran siswa. Guru langsung menyiapkan medi pembelajaran 

keyboard. 

2) Kegiatan Awal Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.38 

Hasil proses pembelajaran indikator 2 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 2 

2. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

- 

3. Guru menyiapkan sumber belajar 

dengan teliti 

√ 

4. Guru mengaitkan dengan materi 

yang diajarkan pada pembelajaran 

sebelumnya dengan jelas 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.38 menunjukkan bahwa indikator kegiatan awal 

pembelajaran seni musik masuk dalam cukup baik karena mendapatkan skor 2. 

Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor pertama dan ketiga. 
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Pada indikator ini, deskriptor yang tampak yaitu deskriptor pertama dan 

ketiga. Deskriptor pertama yaitu guru menarik perhatian siswa. Terlihat pada 

pembelajaran guru mengajak semua siswa untuk berdiri dan senam seperti yang 

ada pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.6: Guru mengajak siswa berdiri untuk senam 

 

Deskriptor ketiga yaitu guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. 

Hal ini terlihat ketika guru menyiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan. Dalam pembelajaran ini, guru menggunakan media pembelajaran 

keyboard. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua 

dan keempat. Deskriptor kedua yaitu guru memberitahukan tujuan pembelajaran 

dengan jelas, sedangkan deskriptor keempat yaitu guru mengaitkan dengan materi 

yang telah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya dengan jelas. Terlihat guru 

tidak memberitahu tujuan pembelajaran kepada siswa dan mengaitkan 

pembelajaran dengan materi sebelumnya. Setelah menyiapkan media 

pembelajaran keyboard, guru mengelompokkan siswa menjadi empat kelompok 

dengan nama Surabaya, Semarang, Yogya dan Bandung. 

 

3) Kegiatan Inti Pembelajaran Seni Musik 
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Tabel 4.39 

Hasil proses pembelajaran indikator 3 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik 

√ 2 

2. Guru menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif 

- 

3. Guru membimbing siswa baik individual 

atau secara kelompok dengan baik 

√ 

4. Guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang dipelajari 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.39 menunjukkan bahwa indikator kegiatan inti 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan 

skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik. Terlihat guru menjelaskan materi apresiasi musik atau lagu wajib 

dan daerah nusantara dengan suara yang keras dan lantang.  

Deskriptor ketiga yaitu guru membimbing siswa secara individual atau 

secara kelompok. Pada pembelajaran ini, guru mengadakan lomba masing-masing 

kelompok untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Setiap kelompok maju ke 

depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka mendapatkan arahan dari guru 

berupa masukan agar dapat menampilkan lagu Indonesia Pusaka dengan baik. 
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Guru memberikan masukan kepada siswa yaitu agar siswa tetap fokus dan 

percaya diri pada saat menampilkan lagu Indonesia Pusaka. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor kedua 

dan keempat. Deskriptor kedua yaitu guru menciptakan pembelajaran yang aktif, 

sedangkan deskriptor keempat yaitu guru bertanya kepada siswa tentang materi 

yang dipelajari. Pada kegiatan pembelajaran, guru hanya menyampaikan materi 

kepada siswa dan tidak bertanya kepada siswa tentang materi yang sedang 

dipelajari. Pada pembelajaran, terlihat siswa hanya mendengarkan penyampaian 

materi dari guru.  

4) Kegiatan akhir pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.40 

Hasil proses pembelajaran indikator 4 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

 

 

 

 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa 

dengan jelas  

√ 3 

2. Guru memberikan penguatan terkait 

materi yang telah dipelajari dengan 

jelas 

√ 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.40 menunjukkan bahwa indikator kegiatan akhir 

pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 
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3. Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberikan tugas kepada siswa dengan 

jelas. Pada pembelajaran ini, guru memberikan tugas yaitu menyanyikan lagu 

Indonesia Pusaka secara berkelompok dan ditampilkan di depan kelas. Guru juga 

memberikan tugas berupa mencatat lirik lagu Indonesia Pusaka pada secarik 

kertas dan meminta siswa untuk mengumpulkannya kepada guru. 

Deskripor kedua yaitu guru memberikan penguatan terkait materi yang 

telah dipelajari. Pada akhir pembelajaran, guru kembali mengulas lagu Indonesia 

Pusaka. Guru mengatakan bahwa hari ini sudah belajar tentang lagu Indonesia 

Pusaka. Guru berharap agar siswa dapat mempelajari lagi di rumah. 

Deskriptor keempat yaitu guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Terlihat dalam pembelajaran, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam 

dan berpesan agar siswa tetap semangat dan merdeka seperti pada dialog berikut. 

“Hari ini kamu sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, harapannya 

pak Bambang nanti setelah sampai di rumah dipelajari. Kamu sudah hafal 

teksnya. Tadi sudah saya suruh nulis (sambil memperlihatkan tugas yang 

dikerjakan siswa). Ya, itu tolong dipelajari di rumah. Jadi orang Indonesia 

harus bisa lagu Indonesia Pusaka. Baik.. tepuk tangan untuk kita semua. 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Tetap semangat (sambil 

mengepalkan tangan ke atas). Merdeka! Terima kasih.” 

 

Deskriptor yang tidak tampak dalam indikator ini adalah deskriptor 

ketiga. Deskriptor ketiga yaitu guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah 

dilakukan. Setelah memberikan tugas, guru terlihat tidak melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan dan langsung menutup kegiatan pembelajaran. 
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5) Komponen Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.41 

Hasil proses pembelajaran indikator 5 SD Negeri Jepatlor 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menggunakan media pembelajaran 

untuk menarik perhatian siswa 

√ 4 

2. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan pembelajaran 

dengan jelas 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.41 menunjukkan bahwa indikator komponen 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 

skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor kedua yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Pada pembelajaran, guru telah menggunakan metode demonstrasi. 

Metode demonstrasi yang digunakan oleh guru tampak pada saat penilaian 

kelompok menyanyi lagu Indonesia Pusaka. Siswa maju untuk menyanyikan lagu 

Indonesia Pusaka di depan kelas. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah 

menyenangkan, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

siswa, siswa mengatakan seannag dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 



135 
 

 
 

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan 

jelas. Terlihat pada data dokumen RPP, guru telah menetapkan tujuan 

pembelajaran yaitu siswa dapat mengapresiasi beberapa musik atau lagu wajib 

dan daerah nusantara. Tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan kompetensi 

dasar yang ditetapkan seperti yang tercantum pada RPP yaitu menampilkan sikap 

apresiatif terhadapt berbagai musik/lagu wajib dan daerah nusantara. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan guru, guru mengatakan bahwa sumber materi yang diajarkan 

berdasarkan buku SBK kurikulum KTSP 2006 dan dari internet. Selain dari hasil 

wawancara, itu terlihat pada pembelajaran materi lagu daerah yang diajarkan oleh 

guru dengan contoh lagu Indonesia Pusaka dapat dikuasai siswa dengan baik. 

Terlihat pada saat siswa maju secara berkelompok, siswa hafal dan mampu 

menyanyikan lagu Indonesia dengan baik. 

4.1.2.3 Proses Pembelajaran Seni Musik Kelas V SD Negeri Jepatkidul 02 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 12 mei 2016 pada proses 

pembelajaran seni musik SD Negeri Keboromo didapatkan hasil yang baik. Total 

skor yang didapatkan guru yaitu 13 dengan persentase 65%. Adapun penjelasan 

dari proses pembelajaran seni musik akan diuraikan lebih mendetail sebagai 

berikut: 
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1) Kegiatan Pra Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.42 

Hasil proses pembelajaran indikator 1 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan pra 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

salam dan doa 

√ 2 

2. Guru mengkondisikan kesiapan belajar 

siswa 

- 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa √ 

4. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.42 menunjukkan bahwa indikator kegiatan pra 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan 

skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama dan ketiga. 

 Deskriptor pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam. Pada awal pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, “Assalamu’alaikum warrahmatullahi warabakatuh”. Salam 

dari guru dijawab oleh siswa dan kemudian guru melanjutkan untuk mengajak 

siswa berdo’a terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. 

Deskriptor ketiga yaitu memeriksa kehadiran siswa. Guru memeriksa 

kehadiran siswa dengan menanyakan kepada siswa, “Siapa yang hari ini tidak 

masuk? Coba lihat samping kiri kananmu”. 
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Deskriptor yang tidak tampak yaitu deskriptor kedua dan keempat. 

Deskriptor kedua yaitu guru mengkondisikan kesiapan belajar siswa, sedangkan 

deskiptor keempat yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. Pada 

pembelajaran seni musik, guru tidak mengkondisikan kesiapan belajar siswa dan 

memberi motivasi kepada siswa. Guru langsung menyampaian materi lagu 

Desaku.  

2) Kegiatan Awal Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.43 

Hasil proses pembelajaran indikator 2 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 2 

2. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

- 

3. Guru menyiapkan sumber belajar dengan 

teliti 

√ 

4. Guru mengaitkan dengan materi yang 

diajarkan pada pembelajaran sebelumnya 

dengan jelas 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.43 menunjukkan bahwa indikator kegiatan awal 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan 

skor 1. Skor 1 diperoleh dari 1 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama dan ketiga. 

Deskriptor pertama guru menarik perhatian siswa, sedangkan deskriptor 

ketiga yaitu deskriptor ketiga. Guru menarik perhatian siswa dengan menuliskan 
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menyiapkan sumber belajar berupa menuliskan lirik lagu daerah asal Nusa 

Tenggara Timur yaitu lagu Desaku. Guru menuliskan lirik lagu dan nama pencipta 

lagu tersebut yaitu El Manik. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua, 

dan keempat. Deskriptor kedua yaitu guru memberitahukan tujuan pembelajara 

dengan jelas, sedangkan deskriptor keempat yaitu guru mengaitkan dengan materi 

yang diajarkan pada pembelajaran sebelumnya dengan jelas. Pada pembelajaran 

seni musik yang dilakukan guru, terlihat guru langsung pada penyampaian matri 

dan tidak memberitahukan tujuan pembelajaran. Guru juga terlihat tidak 

mengaitkan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. 

3) Kegiatan Inti Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.44 

Hasil proses pembelajaran indikator 3 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik 

√ 4 

2. Guru menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif 

√ 

3. Guru membimbing siswa baik 

individual atau secara kelompok 

dengan baik 

√ 

4. Guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang dipelajari 

√ 

Kategori Sangat baik 
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Berdasarkan tabel 4.44 menunjukkan bahwa indikator kegiatan inti 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 

skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua,ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik. Terlihat pada pemelajaan, guru menjelaskan kegiatan dan kerukunan 

dalam masyarakat yang ada di desa dengan suara yang keras dan jelas. 

Deskriptor kedua yaitu guru menciptakan proses pembelajaran yang 

aktif. Guru melakukan kegiatan tanya jawab untuk menjadikan siswa menjadi 

aktif. Hal tersebut juga dikuatkan oleh wawancara guru yang menuturkan bahwa 

salah satu cara mngaktifkan siswa dalam pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan strategi tanya jawab dan pemberian kesempatan untuk maju 

menyanyikan lagu di depan kelas. 

Deskriptor ketiga yaitu guru membimbing siswa baik secara individu 

maupun kelompok. Hal ini terlihat pada saat siswa maju ke depan kelas, guru 

memberi arahan kepada siswa untuk bernyanyi disertai gerakan bebas. Guru 

memberi contoh gerakan yang dapat diperagakan siswa pada saat bernyanyi 

bersama di akhir pembelajaran. 

Deskriptor keempat yaitu guru bertanya mengenai materi yang dipelajari. 

Hal ini terlihat pada pembelajaran, guru bertanya kepada siswa tentang apa saja 

kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong di desa seperti pada dialog 

berikut ini. 

Guru : “masihkah ada gotong royong di desa?” 

Siswa : “masih” 



140 
 

 
 

Guru :contohnya apa?”  

Siswa : “gawe omah (membangun rumah)”  

Guru  :“iya betul (benar). Apa lagi?”,  

Siswa : “membersihkan desa” 

4) Kegiatan akhir pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.45 

Hasil proses pembelajaran indikator 4 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

 

 

 

 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa 

dengan jelas  

√ 2 

2. Guru memberikan penguatan terkait 

materi yang telah dipelajari dengan 

jelas 

- 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam 

√ 

kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.45 menunjukkan bahwa indikator kegiatan akhir 

pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori cukup baik karena 

mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberikan tugas kepada siswa dengan 

jelas. Guru memberitahukan tugas kepada siswa, tugas pertama yang diberikan 

kepada siswa yaitu berupa menyanyikan lagu Desaku di depan kelas secara 

berkelompok sedangkan tugas kedua yaitu siswa menyanyikan lagu Desaku 
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secara individu disertai gerakan. Terlihat siswa sudah melakukan tugas yang 

diberikan oleh guru di depan kelas. 

Indikator keempat yaitu guru menutup pembelajaran dengan salam. Pada 

akhir pembelajaran, guru mempersilakan siswa untuk istirahat di luar kelas. Guru 

menutup pembelajaran dengan salam, “Asssalamu’alaikum Warrahmatullahi 

Wabarakatuh”. 

Deskriptor yang tidak tampak yaitu deskriptor kedua dan ketiga. 

Deskriptor kedua yaitu guru memberikan penguatan terkait materi yang telah 

dipelajari, sedangkan deskriptor ketiga yaitu guru melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan. Terlihat pada akhir pembelajaran, guru tidak 

memberikan penguatan materi yang telah dipelajari. Terlihat pula guru tidak 

melakukan refleksi pembelajaran. Guru langsung menutup pembelajaran dengan 

salam dan mempersilakan siswa untuk beristirahat. 

5) Komponen Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.46 

Hasil proses pembelajaran indikator 5 SD Negeri Jepatkidul 02 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menggunakan media 

pembelajaran untuk menarik perhatian 

siswa 

- 3 

 

2. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan pembelajaran 

dengan jelas 

√ 
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4. Guru memilih materi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.46 menunjukkan bahwa indikator komponen 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. 

Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor kedua yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Pada pembelajaran seni musik yang dilakukan oleh guru, guru 

telah menggunakan metode demonstrasi. Penggunaan metode demonstrasi ketika 

guru dan siswa menyanyikan lagu Desaku disertai dengan gerakan bebas.  

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan 

jelas. Seperti yang tercantum dalam RPP yang dibuat oleh guru, guru telah 

menentukan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menyanyikan lagu Desaku 

disertai dengan gerakan bebas. 

 Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa. Guru memilih materi Desaku, materi lagu 

yang sudah diketahui siswa. Hal ini terlihat pada saat siswa maju menyanyikan 

lagu Desaku, siswa hafal dan mampu menyanyikan lagu Desaku dengan baik dan 

percaya diri. Materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru bersumber dari buku 

SBK kurikulum KBK tahun 2004. 

4.1.2.4 Proses Pembelajaran Seni Musik Kelas V SD Islam Salafiyah 

Margomulyo 
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 25 mei 2016 pada proses 

pembelajaran seni musik SD Islam Salafiyah Margomulyo didapatkan hasil sangat 

baik. Total skor yang didapatkan guru yaitu 15 dengan persentase 75%. Adapun 

penjelasan dari proses pembelajaran seni musik akan diuraikan lebih mendetail 

sebagai berikut : 

1) Kegiatan Pra Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.47 

Hasil proses pembelajaran indikator 1 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan pra 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru mengawali pembelajaran 

dengan salam  

√ 3 

2. Guru mengkondisikan kesiapan 

belajar siswa 

√ 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa √ 

4. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

- 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.47 menunjukkan bahwa indikator kegiatan pra 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. 

Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam dan deskriptor kedua yaitu guru mengkondisikan kesiapan 

belajar siswa. Dua deskriptor tersebut tampak ketika guru membuka pembelajaran 
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dengan mengatakan, “Assalamu’alaikum. Selamat pagi anak-anak. Ayo siapkan 

dulu.” 

Deskriptor ketiga yaitu memeriksa kehadiran siswa. Terlihat dalam 

pembelajaran guru memeriksa kehadiran siswa dengan menanyakan kepada siswa, 

“Sebelum memulai materi untuk pagi ini, untuk kelas lima ini siapa yang tidak 

masuk? Masuk semua? Bagus”. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor 

keempat. Deskriptor keempat yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. 

Terlihat guru tidak memberikan motivasi kepada siswa pada saat pembelajaran 

seni musik. 

2) Kegiatan Awal Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.48 

Hasil proses pembelajaran indikator 2 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan awal 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 2 

2. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

- 

3. Guru menyiapkan sumber belajar 

dengan teliti 

- 

4. Guru mengaitkan dengan materi yang 

diajarkan pada pembelajaran 

sebelumnya dengan jelas 

√ 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.48 menunjukkan bahwa indikator kegiatan awal 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan 
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skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama dan keempat.  

Deskriptor pertama yaitu guru menarik perhatian siswa. Terlihat dalam 

pembelajaran, guru menarik perhatian siswa dengan mengajak siswa 

menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan Himne guru diiringi dengan musik yang 

berasal dari laptop. 

Deskriptor keempat yaitu guru mengaitkan dengan materi yang diajarkan 

sebelumnya dengan jelas. Terlihat pada awal kegiatan pembelajaran seni musik, 

guru mengaitkan pada pembelajaran minggu sebelumnya yaitu lagu daerah dan 

lagu nasional yang sudah dipelajari. Guru membahas materi lagu yang sudah 

dipelajari sebelumnya. Salah satunya yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Guru membahas 

tentang hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 april. Guru mengaitkan 

pada pembelajaran IPS mengenai mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam 

mempertahankan kemerdekaan. Guru menjelaskan bahwa untuk mengenang jasa 

Kartini dapat dilakukan dengan mengumpulkan puisi karya Kartini dalam sebuah 

buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.  

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua 

dan ketiga. Deskriptor kedua yaitu guru memberitahukan tujuan pembelajaran 

dengan jelas sedangkan deskriptor ketiga yaitu guru menyiapkan sumber belajar 

dengan teliti. Pada pembelajaran seni musik yang dilakukan terlihat guru tidak 

memberitahukan tujuan pembelajaran. Guru mengaitkan pada materi yang 

dipelajari sebelumnya dan melanjutkan pada penyampaian materi alat musik 

melodis dan alat musik ritmis. 
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3) Kegiatan Inti Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.49 

Hasil proses pembelajaran indikator 3 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik 

√ 4 

2. Guru menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif 

√ 

3. Guru membimbing siswa baik individual 

atau secara kelompok dengan baik 

√ 

4. Guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang dipelajari 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.49 menunjukkan bahwa indikator kegiatan inti 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 

skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua,ketiga dan keempat. 
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Deskriptor pertama yaitu guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik. Guru menjelaskan materi dengan suara yang jelas. Guru menjelaskan 

materi dari urut dari awal yaitu mulai dari pengertian alat musik ritmis dan 

melodis, contoh alat musik dan melodis, serta memainkan salah satu alat musik 

melodis yaitu pianika. 

Deskriptor kedua yaitu guru menciptakan proses pembelajaran yang 

aktif. Terlihat dalam pembelajaran seni musik yang dilakukan guru, guru 

mengaktifkan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan tanya jawab mengenai 

materi yang dipelajari, pada pembelajaran seni musik ini guru bertanya mengenai 

perbedaan alat musik ritmis dan alat musik melodis. Hal ini dikuatkan 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru, guru mengatakan 

bahwa salah satu strategi untuk mengaktifkan suasana kelas yaitu dengan 

mengadakan tanya jawab terait materi yang sedang dipelajari. 

Deskriptor ketiga yaitu guru membimbing siswa baik secara individu 

maupun kelompok. Hal ini terlihat pada saat siswa mencoba memainkan pianika 

di depan kelas. Guru memberikan arahan kepada masing-masing siswa yang maju, 

arahan yang diberikan oleh guru berupa masukan cara memainkan pianika yang 

baik dan benar. Guru mengatakan bahwa dalam memainkan pianika harus 

memperhatikan teknik penjarian atau fingering dan posisi badan tegak saat 

memainkan pianika. 

Deskriptor keempat yaitu guru bertanya kepada siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dipelajari. Terlihat dalam pembelajaran, guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa tentang perbedaan alat musik melodis dan alat musik 
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ritmis. Guru memberikan pertanyaan kepada beberapa siswa sampai mendapatkan 

jawaban yang benar dan menyimpulkan perbedaan kedua alat musik tersebut 

bersama-sama dengan siswa. 

 

 

 

 

4) Kegiatan Akhir Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.50 

Hasil proses pembelajaran indikator 4 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

 

 

 

 

 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa 

dengan jelas  

- 3 

2. Guru memberikan penguatan terkait 

materi yang telah dipelajari dengan 

jelas 

√ 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

√ 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam 

√ 

kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.50 menunjukkan bahwa indikator kegiatan akhir 

pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 

3. Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor kedua, ketiga dan keempat. 
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Deskriptor kedua yaitu guru memberikan penguatan materi yang 

dipelajari dengan jelas. Terlihat pada pembelajaran guru memberikan penguatan 

materi dengan mengulas kembali materi yang telah dipelajari. Guru bersama 

siswa menyimpulkan tentang pengertian alat musik melodis, khususnya alat musik 

pianika. Guru mengulas kembali bagian-bagian yang ada pada alat musik pianika. 

Guru mengulas kembali tuts yang ada di pianika, tuts putih menghasilkan nada 

natural sedangkan tuts hitam menghasilkan nada kromatis. 

Deskriptor ketiga yaitu melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan. 

Pada akhir pembelajaran guru melakukan refleksi dengan menanyakan kepada 

siswa tentang pembelajaran seni musik yang dilakukan. Guru merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan seperti dialog berikut ini. 

“untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Kalian 

merasa puas? Kalau puas kita harus semangat di minggu atau hari 

berikutnya” 

 

Deskriptor keempat yaitu guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Guru mengajak siswa untuk mengucapkan hamdalah bersama. Guru mengatakan 

kepada siswa untuk dapat melanjutkan kegiatan berikutnya yaitu istirahat seperti 

pada dialog berikut ini. 

“kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari 

ini bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan 

bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bisa istirahat. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh” 

 

Deskriptor yang tidak tampak dalam indikator ini adalah deskriptor 

pertama. Deskriptor pertama yaitu guru memberikan tugas kepada siswa dengan 

jelas. Terlihat dalam pembelajaran seni musik yang dilakukan guru, guru tidak 

memberikan tugas kepada siswa. Guru hanya memberi kesempatan kepada siswa 
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untuk mencoba memainkan alat musik pianika dengan teknik fingering atau 

penjarian, memainkan lagu Ibu Kita Kartini dan memainkan lagu Himne Guru. 

Siswa yang maju untuk mencoba berlatih teknik penjarian berjumlah lima siswa, 

satu siswa mencoba memainkan lagu Ibu Kita Kartini dan satu siswa memainkan 

lagu Himne Guru. 

 

 

5) Komponen Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.51 

Hasil proses pembelajaran indikator 5 SD Islam Salafiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menggunakan media 

pembelajaran untuk menarik perhatian 

siswa 

√ 4 

2. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.51 menunjukkan bahwa indikator komponen 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 
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skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru menggunakan media pembelajaran untuk 

menarik perhatian siswa. Pada pembelajaran yang dilakukan guru, guru telah 

menggunakan media audio. Selain tampak pada observasi, penggunaan media 

oleh guru juga dikuatkan melalui data wawancara yang diperoleh dari siswa. 

Siswa mengatakan bahwa guru selalu menggunakan media yang berbeda misalnya 

pianika, rebana, pianika, terbang dan tifa. 

Deskriptor kedua yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Pada pembelajaran, guru telah menggunakan metode demonstrasi. 

Metode demonstrasi yang digunakan oleh guru tampak pada saat siswa mencoba 

memainkan alat musik pianika. Hal ini juga dikuatkan oleh data wawancara 

dengan guru dan siswa. Wawancara guru mendapatkan penguatan berupa 

penggunaan metode demonstrasi agar siswa dapat aktif dan menarik minat siswa. 

Dari wawancara dengan tiga orang siswa, mereka mengatakan sudah senang 

dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan 

jelas. Seperti yang tercantum dalam dokumen RPP yang dibuat oleh guru, guru 

telah menentukan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui perbedaan 

alat musik ritmis dan alat musik melodis. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan 

guru sesuai dengan kompetensi dasar yang tercantum pada RPP yaitu memainkan 

alat musik ritmis dan melodis dan melodis sederhana dalam betuk ansambel 
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gabungan. Sebelum dapat memainkan alat musik ritmis dan melodis, tentunya 

harus mengetahui perbedaan dua jenis alat musik tersebut. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa. Pada pembelajaran yaitu pemilihan materi alat 

musik melodis dan alat musik ritmis. Siswa sudah memahami materi dengan baik, 

hal ini terlihat dari beberapa siswa mampu untuk menjawab pertanyaan dari guru 

mengenai materi yang sedang dipelajari. Siswa mampu menjawab perbedaan alat 

musik melodis dan ritmis, serta dapat memberikan contoh alat musik melodis dan 

alat musik ritmis. Dari data wawancara dengan guru, guru mengatakan bahwa 

materi yang dipilih sudah sesuai dengan tingkat perkembagan siswa karena telah 

mengacu pada kurikulum KTSP 2006 dan menggunakan sumber materi yang 

berasal dari buku SBK kelas V. 

4.1.2.5 Proses Pembelajaran Seni Musik Kelas V SD Muhammadiyah 

Margomulyo 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 25 mei 2016 pada proses 

pembelajaran seni musik SD Muhammadiyah Margomulyo didapatkan hasil baik. 

Total skor yang didapatkan guru yaitu 15 dengan persentase 75%. Adapun 

penjelasan dari proses pembelajaran seni musik akan diuraikan lebih mendetail 

sebagai berikut : 

1) Kegiatan Pra Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.52 

Hasil proses pembelajaran indikator 1 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 
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Kegiatan pra 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

salam  

√ 3 

2. Guru mengkondisikan kesiapan belajar 

siswa 

√ 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa √ 

4. Guru memberikan motivasi kepada 

siswa 

- 

Kategori Baik 

 

 

Berdasarkan tabel 4.52 menunjukkan bahwa indikator kegiatan pra 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. 

Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun ketiga deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam sedangkan deskriptor ketiga yaitu guru memeriksa kehadiran 

siswa. Dua deskriptor tersebut tampak ketika guru membuka pembelajaran seperti 

dialog berikut ini. 

 “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-

anak. Sehat semuanya? ada yang tidak masuk hari ini? masuk semua ya? 

Kalau masuk semuanya, berarti sehat semuanya.” 

 

Deskriptor kedua yaitu guru mengkondisikan kesiapan belajar siswa. 

Guru mengkondisikan kesiapan belajar siswa dengan menanyakan apakah sudah 

siap untuk melakukan pembelajaran seni musik. Siswa menjawab pertanyaan guru 

dengan keras dan lantang bahwa mereka sudah siap melakukan pembelajaran seni 

musik. 
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Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor 

keempat. Deskriptor keempat yaitu guru memberi motivasi kepada siswa. Terlihat 

guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Guru langsung melanjutkan 

kegiatan awal pembelajaran dangan mengaitkan pada materi pembelajaran 

sebelumnya. 

 

 

 

2) Kegiatan Awal Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.53 

Hasil proses pembelajaran indikator 2 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 4 

2. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

√ 

3. Guru menyiapkan sumber belajar 

dengan teliti 

√ 

4. Guru mengaitkan dengan materi 

yang diajarkan pada pembelajaran 

sebelumnya dengan jelas 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.53 menunjukkan bahwa indikator kegiatan awal 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 

skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 
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Deskriptor pertama yaitu guru menarik perhatian siswa. Terlihat pada 

pembelajaran, guru menarik perhatian siswa dengan menampilkan beberapa lagu 

daerah pada lcd proyektor.  

Deskriptor kedua yaitu guru memberitahukan tujuan pembelajaran 

dengan jelas. Guru mengatakan kepada siswa bahwa materi yang akan dipelajari 

yaitu ragam seni musik, mengenal lagu daerah nusantara. Guru mengatakan 

kepada siswa bahwa setelah pembelajaran dilakukan, siswa dapat menyanyikan 

salah satu lagu daerah. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. 

Hal ini ketika guru menampilkan materi beberapa lagu daerah pada lcd dan 

menyiapkan media audio visual berupa video lagu Ampar-ampar Pisang. 

Deskriptor keempat yatu guru mengaitkan dengan materi pembelajaran 

sebelumnya. Guru mengaitkan mengenai keragaman kebudayaan yang ada di 

daerah, salah satunya yaitu lagu daerah. Guru bertanya kepada siswa mengenai 

contoh lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah dan dilanjutkan membahas 

lagu-lagu daerah yang lain. 

3) Kegiatan Inti Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.54 

Hasil proses pembelajaran indikator 3 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik 

√ 3 

2. Guru menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif 

√ 
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3. Guru membimbing siswa baik 

individual atau secara kelompok 

dengan baik 

- 

4. Guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang dipelajari 

√ 

Kategori Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.54 menunjukkan bahwa indikator kegiatan inti 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori baik karena mendapatkan skor 3. 

Skor 3 diperoleh dari 3 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang tampak 

adalah deskriptor pertama, kedua dan keempat.  

Deskriptor pertama yaitu guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik. Guru menjelaskan materi dengan baik dan suara yang jelas. Guru 

menjelaskan materi dari urut dari awal yaitu mulai dari keragaman kebudayaan 

yang ada di Indonesia, ciri-ciri lagu daerah, contoh lagu daerah, dan dilanjutkan 

pada menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang.  

Deskriptor kedua yaitu guru menciptakan proses pembelajaran yang 

aktif. Guru menciptakan pembelajaran yang aktif dengan memberikan pertanyaan 

mengenai contoh-contoh lagu dari daerah Jawa Tengah. Siswa menjawab 

pertanyaan tersebut dengan menyebutkan beberapa lagu dari Jawa Tengah dengan 

suara keras. 

Deskriptor keempat yaitu guru bertanya kepada siswa mengenai materi 

yang sedang dipelajari. Terlihat guru bertanya kepada siswa tentang lagu yang 

berasal dari Jawa Tengah.  

Guru : “Kalian ini berasal dari provinsi apa?” 
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Siswa :“Jawa Tengah” 

Guru :“Siapa yang tahu provinsi Jawa tengah mempunyai lagu daerah 

apa? Siapa yang tahu? Ayo Ngacung (tunjuk jari)” 

Siswa : “Gundul-gundul pacul, Lir-ilir”  

Guru :“apa lagi?” 

Siswa  : “praon (Prau Layar)” 

Guru  :”ya bagus” 

 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor ini 

adalah deskriptor ketiga. Deskriptor ketiga yaitu guru membimbing siswa baik 

kelompok mapun individu. Pada kegiatan pembelajaran seni musik yang 

dilakukan, terlihat guru tidak membimbing siswa secara berkelompok atau secara 

individu. Pada pembelajaran seni musik, guru hanya memberikan tugas siswa 

untuk menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang secara berkelompok. 

4) Kegiatan akhir pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.55 

Hasil proses pembelajaran indikator 4 SD Muhammadiyah Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

 

 

 

 

 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa 

dengan jelas  

√ 2 

2. Guru memberikan penguatan terkait 

materi yang telah dipelajari dengan 

jelas 

- 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam 

√ 

Kategori Cukup baik 
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Berdasarkan tabel 4.55 menunjukkan bahwa indikator kegiatan akhir 

pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori cukup baik karena 

mendapatkan skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberikan tugas kepada siswa dengan 

jelas. Guru memberikan tugas yaitu menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang di 

depan kelas bersama-sama dalam kelompok dengan perintah yang jelas. 

Deskriptor keempat yaitu guru menutup pembelajaran dengan salam. 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak siswa mengucapkan bacaan 

hamdalah. Guru memberikan pesan kepada siswa untuk tetap belajar dan 

mengurangi waktu bermain. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan, “wabilahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warah matullahi 

wabaraktuh” dan dijawab siswa dengan “waalaikum salam warah matullahi 

wabarakatuh”. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini adalah deskriptor kedua 

dan ketiga. Deskriptor kedua yaitu guru memberikan penguatan terkait materi 

yang telah dipelajari dengan jelas, sedangkan deskriptor ketiga yaitu guru 

melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Pada kegiatan akhir 

pembelajaran terihat guru tidak melakukan du hal tersebut. Guru langsung 

mengajak siswa mengucapkan hamdalah bersama-sama dan berpesan kepada 

siswa untuk tetap belajar dan tidak banyak bermain. 

5) Komponen Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.56 

Hasil proses pembelajaran indikator 5 SD Muhammadiyah Margomulyo 
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Indikator Deskriptor Check-list Skor 

Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menggunakan media pembelajaran 

untuk menarik perhatian siswa 

√ 4 

2. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan pembelajaran 

dengan jelas 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.56 menunjukkan bahwa indikator komponen 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 

skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru menggunakan media pembelajaran untu 

menarik pehatian siswa. Guru menggunakan media avudio visual berupa video 

lagu ampar-ampar pisang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

siswa, siswa mengatakan tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

 Deskriptor kedua yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Pada pembelajaran seni musik yang dilakukan oleh guru, guru 

telah menggunakan metode demonstrasi. Hal ini dikuatkan oleh wawancara yang 

dilakukan dengan guru, guru mengatakan metode yang digunakan dalam 

pembelajaran seni musik yaitu dengan metode demonstrasi. Penggunaan metode 

demonstrasi ketika guru meminta siswa menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang 
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di depan kelas. Selain itu, berdasarkan dari wawancara dengan tiga orang siswa 

mendapatkan hasil bahwa siswa senang dengan pembelajaran yang dilakukan 

guru. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan 

jelas. Sesuai dengan data dokumen RPP, guru telah menetapkan 2 tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati daftar 

lagu nusantara yang ditayangkan, siswa dapat mengenal berbagai ragam lagu 

daerah nusantara, sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan 

mendengarkan contoh dari guru, siswa dapat menyanyikan salah satu lagu daerah 

nusantara. Tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang 

ditetapkan yaitu mengidentifikasi berbagai ragam lagu daerah nusantara. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa. Guru memilih materi lagu Ampar-ampar 

Pisang. Siswa terlihat sudah menguasai lagu Ampar-ampar Pisang dibuktikan 

dengan semangat siswa yang menyanyikan lagu Ampar-ampar Pisang dengan 

keras. Hal ini dikuatan oleh data hasil wawancara guru, guru mengatakan materi 

yang disampaikan itu sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Materi 

disampaikan untuk kelas 5 ya sesuai dengan kelas 5. Guru mengatakan memiliki 

buku panduan SBK kurikulum 2004. 

4.1.2.6 Proses Pembelajaran Seni Musik Kelas V SD Negeri Margomulyo 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada 25 mei 2016 pada proses 

pembelajaran seni musik SD Negeri Margomulyo didapatkan hasil baik. Total 

skor yang didapatkan guru yaitu 12 dengan persentase 60%. Adapun penjelasan 
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dari proses pembelajaran seni musik akan diuraikan lebih mendetail sebagai 

berikut : 

1) Kegiatan Pra Pembelajaran Seni Musik 

 Tabel 4.57  

Hasil proses pembelajaran indikator 1 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan pra 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan 

salam 

√ 2 

2. Guru mengkondisikan kesiapan belajar 

siswa 

√ 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa - 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa - 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.57 menunjukkan bahwa indikator kegiatan pra 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan 

skor 2. Sko 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama dan kedua. 

Deskriptor pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucap salam. Guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka 

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh” dan dilanjutkan dengan 

mengajak siswa untuk mendo’akan guru dan pahlawan yang telah mendahului 

mereka.  

Deskriptor kedua yaitu guru mengkondisikan kesiapan belajar siswa. 

Terlihat pada pembelajaran, guru meminta siswa untuk merapikan baju yang 
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dikenakan Selain itu, deskriptor ini juga tampak pada saat guru meminta siswa 

untuk mengeluarkan buku tema halaman 63. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor ketiga 

dan keempat. Deskriptor ketiga yaitu guru memeriksa kehadiran siswa, sedangkan 

deskriptor keempat yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa. Pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, terlihat guru langsung mengaak siswa 

menyanyikan lagu Tanah Air bersama-sama. Setelah itu guru meminta beberapa 

siswa untuk menyanyikan lagu Tanah Air secara individu. Guru terlihat mengajak 

siswa menyanyi bersama dan melanjutkan pada penyampaian materi lagu Tanah 

Air. 

 

 

 

2) Kegiatan Awal Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.58 

Hasil proses pembelajaran indikator 2 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni 

musik 

1. Guru menarik perhatian siswa √ 2 

2. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

- 

3. Guru menyiapkan sumber belajar 

dengan teliti 

√ 

4. Guru mengaitkan dengan materi 

yang diajarkan pada pembelajaran 

sebelumnya dengan jelas 

- 
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Kategori Cukup baik 

 

 

Berdasarkan tabel 4.58 menunjukkan bahwa indikator kegiatan awal 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan 

skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama dan ketiga. 

Deskriptor pertama yaitu guru menarik perhatian siswa sedangkan 

deskriptor ketiga yaitu guru menyiapkan sumber belajar dengan teliti. Kedua 

deskriptor tersebut tampak pada saat guru menyiapkan media audio dan 

memainkan musik lagu Tanah Air seperti pada gambar 4.7 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4.7 Siswa melihat guru yang sedang menyiapkan media 

pembelajaran 

 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua 

dan keempat. Deskriptor kedua yaitu guru memberitahukan tujuan pembelajaran 

dengan jelas, sedangkan deskriptor kempat yaitu guru mengaitkan pada 

pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Terlihat pada 

pembelajaran, guru langsung mengajak siswa menyanyi dan menyampaian materi. 
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3) Kegiatan Inti Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.59 

Hasil proses pembelajaran indikator 3 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Kegiatan inti 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik 

√ 2 

2. Guru menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif 

- 

3. Guru membimbing siswa baik individual 

atau secara kelompok dengan baik 

√ 

4. Guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi pembelajaran yang dipelajari 

- 

Kategori Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.59 menunjukkan bahwa indikator kegiatan inti 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori cukup baik karena mendapatkan 

skor 2. Skor 2 diperoleh dari 2 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama dan ketiga. 

 Deskriptor pertama yaitu guru menguasai materi yang disampaikan 

dengan baik. Guru menjelaskan materi lagu kanon dengan baik dan jelas. Guru 

menjelaskan bahwa menyanyi lagu kanon yaitu menyanyi secara berkelompok, 

kelompok pertama menyanyi mulai baris pertama, setelah baris pertama selesai 

dinyanyikan, kelompok kedua menyanyikan lagu tersebut mulai baris pertama, 

namun kelompok pertama tetap melanjutkan lagu yang mereka nyanyikan, begitu 

seterusnya. 
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Deskriptor ketiga yaitu guru membimbing siswa baik secara individu 

maupun kelompok. Hal ini dibuktikan pada saat siswa berlatih menyanyikan lagu 

Tanah Air bersama kelompok. Guru berkeliling dari kelompok pertama ke 

kelompok lainnya memberikan masukan dan arahan agar dapat menampilkan lagu 

Tanah Air dengan baik di depan kelas. 

Deskriptor yang tidak tapak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua dan 

keempat. Deskriptor kedua yaitu guru menciptakan pembelajaran yang aktif, 

sedangkan deskriptor keempat yaitu bertanya kepada sisw terkait materi yang 

dipelajari. Guru belum dapat mengaktifkan pembelajran seni musik. Terlihat pada 

pembelajaran guru tidak bertanya kepada siswa dan tidak memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya terkait materi yang diajarkan. 

 

4) Kegiatan akhir pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.60 

Hasil proses pembelajaran indikator 4 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check

-list 

Skor 

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

seni musik 

 

 

 

 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa 

dengan jelas  

√ 1 

2. Guru memberikan penguatan terkait 

materi yang telah dipelajari dengan 

jelas 

- 

3. Guru melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

- 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

salam 

- 
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Kategori Kurang baik 

 

Berdasarkan tabel 4.60 menunjukkan bahwa indikator kegiatan akhir 

pembelajaran seni musik termasuk dalam kategori kurang baik karena 

mendapatkan skor 1. Skor 1 diperoleh dari 1 deskriptor yang tampak. Adapun 

deskriptor yang tampak adalah deskriptor pertama. 

Deskriptor pertama yaitu guru memberikan tugas kepada siswa dengan 

jelas. Guru memberikan tugas untuk menyanyikan lagu Tanah Air secara 

berkelompok di depan kelas. Guru mengatakan bahwa penampilan mereka di 

depan kelas adalah sebuah lomba antar kelompok yang diadakan oleh guru. 

Deskriptor yang tidak tampak pada indikator ini yaitu deskriptor kedua, 

ketiga dan keempat.  Deskriptor kedua yaitu guru memberikan penguatan terkait 

materi yang telah dipelajari, deskriptor ketga yaitu guru melakukan refleksi 

pembelajaran, sedangkan deskriptor keempat yaitu guru menutup pembelajaran 

dengan salam. Pada ketiga akhir pembelajaran, tiga deskriptor tersebut belum 

tampak. Guru langsung menutup pembelajaran dan melanjutkan ke pembelajaran 

berikutnya. 

5) Komponen Pembelajaran Seni Musik 

Tabel 4.61 

Hasil proses pembelajaran indikator 5 SD Negeri Margomulyo 

 

Indikator Deskriptor Check-

list 

Skor 

Komponen 

pembelajaran 

seni musik 

1. Guru menggunakan media 

pembelajaran untuk menarik perhatian 

siswa 

√ 4 
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2. Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang menyenangkan 

√ 

3. Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

√ 

4. Guru memilih materi pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa 

√ 

Kategori Sangat baik 

 

Berdasarkan tabel 4.61 menunjukkan bahwa indikator komponen 

pembelajaran seni musik masuk dalam kategori sangat baik karena mendapatkan 

skor 4. Skor 4 diperoleh dari 4 deskriptor yang tampak. Adapun deskriptor yang 

tampak adalah deskriptor pertama, kedua, ketiga dan keempat. 

Deskriptor pertama yaitu guru menggunakan media pembelajaran untuk 

menarik perhatian siswa. Pada pembelajaran seni musik yang telah dilakukan, 

guru menggunakan media audio berupa speaker. Berdasarkan data wawancara 

siswa, siswa tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru . 

Deskriptor kedua yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Terlihat pada pembelajaran, guru telah menggunakan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran seni musik. Guru meminta siswa untuk maju 

menampilkan lagu Tanah Air dan menyanyikan lagu kanon Tanah Air. 

Berdasarkan wawancara dengan siswa, siswa mengatakan pembelajaran yang 

dilakukan sudah menyenangkan. 

Deskriptor ketiga yaitu guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan 

jelas. Seperti yang tercantum dalam RPP yang dibuat oleh guru, guru telah 

menentukan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menyanyikan lagu kanon 
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tanah Air dengan penuh percaya diri. Tujuan pembelajaran yang yang ditetapkan 

oleh guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar menyanyikan lagu kanon dan 

lagu wajib dua suara. 

Deskriptor keempat yaitu guru memilih materi pembelajaran sesuai 

tingkat perkembangan siswa. Hal ini berdasarkan data wawancara guru, guru 

menyampaikan materi sesuai yang ada pada buku guru kurikulum 2013 tentang 

menyanyikan lagu kanon tanah Air.  

4.2.2.7 Rekapitulasi Hasil Proses Pembelajaran Seni Musik SD Gugus 

Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

Berdasarkan hasil pengataman yang dilakukan pada 12 Mei-26 Mei 2016 

di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati yang berjulah 6 sekolah dasar, 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.62 

Hasil observasi proses pembelajaran seni musik SD Gugus Imam Bonjol 

 

Indikator SDNK  SDNJ SDNJ2 SDIM SDMM SDNM Rata-

rata 

Kegiatan Pra 

pembelajaran seni 

musik 

3 3 2 3 3 2 2,67 

Kegiatan awal 

pembelajaran seni 

musik 

1 2 2 2 4 2 2,17 

Kegiatan inti 

pembelajaran seni 

musik 

4 2 4 4 2 3 3,17 

Kegiatan akhir 2 3 2 3 3 1 2,33 
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pembelajaran seni 

musik 

Komponen 

pembelajaran seni 

musik 

4 4 3 4 4 4 3,83 

Jumlah 14 14 13 15 16 12 14,00 

 

Berdasarkan tabel tersebut, guru kelas V SD Negeri Keboromo 

mendapatkan skor 14, SD Negeri Jepatlor mendapatkan skor 14, SD Negeri 

Jepatkidul 02 mendapatkan skor 13, SD Islam Salafiyah Margomulyo 

mendapatkan skor 15, SD Muhammadiyah Margomulyo mendapatkan skor 16, 

dan SD Negeri Margomulyo mendapatkan skor 12. Rata-rata penguasaan 

kompetensi pedagogik dalam pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol 

14,00. 

Indikator  kegiatan pra pembelajaran seni musik kelas V SD Gugus Imam 

Bonjol rata-rata mendapat skor 2,67. Indikator kegiatan awal pembelajaran seni 

musik rata-rata mendapat skor 2,17.  Indikator kegiatan inti pembelajaran seni 

musik rata-rata mendapat skor 3,17. Indikator kegiatan akhir pembelajaran seni 

musik rata-rata mendapat skor 2,33. Indikator komponen pembelajaran rata-rata 

mendapatkan skor 3,83. 

4.2 PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan penjelasan 

kompetensi pedagogik guru dan proses pembelajaran seni musik kelas V SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati. 
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4.2.1 Pembahasan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Seni 

Musik Kelas V SD Gugus Imam Bonjol 

Berdasarkan data hasil observasi kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran seni musik yang dilakukan di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan 

Tayu Pati, secara keseluruhan kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran 

seni musik masuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata 14,83. Kompetensi 

pedagogik guru dalam penelitian meliputi kemampunan guru untuk mengetahui 

karakteristik siswa, kemampuan guru dalam menguasai teori belajar dan 

pembelajaran yang mendidik, kemampuan guru dalam kurikulum seni musik, 

kemampuan guru dalam kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik, 

kemampuan guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran 

seni. 

Kemampuan guru kelas V Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati  

untuk mengetahui karakteristik siswa ditunjukkan dengan guru dapat 

mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan menanyakan 

materi yang dipelajari pada awal pembelajaran, guru mengukur kecerdasan 

kognitif siswa berdasarkan nilai yang ada rapor semester satu atau semeter dua 

serta melihat dari kemampuan siswa secara individu dalam pembelajaran, guru 

tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dengan 

memberi kesempatan belajar yang sama antar siswa dalam setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru.  

Priansa (2014:15) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik guru perlu 

diiringi dengan kemampuan guru untuk memahami karakteristik peserta didik, 
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baik berdasarkan aspek moral, emosional, dan intelektual. Setiap peserta didik 

memiliki karakter, sifat, dan minat yang berbeda, sehingga guru harus memahami 

bahwa peserta didik unik. Dasar pengetahuan tentang keberagaman sangat penting 

dan termasuk perbedaan dalam potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

kemampuannya. Jadi, guru kelas V di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu 

Pati dapat mengetahui karakteristik peserta didik dengan baik dalam pembelajaran 

seni musik. Pemahaman karakteristik siswa dari segi intelektual dengan 

mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dan mengukur kecerdasan kognitif 

siswa berdasarkan nilai rapor dan kemampuan siswa dalam pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran seni musik. 

Berdasarkan aspek moral dan emosional juga sudah terlihat dari cara mengajar 

guru tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain 

untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada seluruh siswa. 

Kemampuan guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

dalam menguasai teori belajar dan pembelajaran yang mendidik ditunjukkan 

dengan guru telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguasai materi 

pembelajaran sesuai tingkat perkembangan dengan mempertimbangkan 

kompetensi dasar yang akan dicapai, guru memotivasi kemauan belajar siswa 

dengan memberikan ucapan dan tepuk tangan, dan guru telah mengaitkan 

pembelajaran seni musik mata pelajaran yang lain.  

Pada dasarnya guru harus menguasai berbagai teori belajar dan 

penerapannya yang mencakup teori teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan 

teori humanistik-kontrukitvis. Sesuai dengan pendapat Siregar (2011:25-40) teori 
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behavioristik mengarah pada proses tingkah laku sebagai akibat dari interaksi 

antara stimulus dan respon. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses 

belajar daripada hasil belajar. Sedangkan teori kontruktivis berpendapat bahwa 

siswa adalah subyek yang aktif menciptakan pengetahuannya sendiri, berdasarkan 

pengalamannya dengan lingkungan. 

Penerapan teori belajar kognitif mengarah pada pemberian kesempatan 

kepada siswa untuk menguasai materi pembelajaran sesuai tingkat perkembangan 

dengan mempertimbangkan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga lebih 

terlihat penekanan proses belajar daripada hasil belajarnya. Penerapan teori 

belajar behavioristik lebih mengarah pada perubahan tingkah laku siswa setelah 

guru memberikan motivasi kemauan belajar dengan memberikan ucapan dan 

tepuk tangan. Selanjutnya, penerapan teori kontruktivis yang mengarahkan siswa 

untuk menenemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan seni musik setelah guru 

mengaitkan pembelajaran seni musik mata pelajaran yang lain diantaranya yaitu 

PKn, IPS, dan IPA. Penerapan toeri belajar dalam pembelajaran seni musik yang 

dilakukan guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati sudah 

sesuai dengan teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori humanistik-

kontrukitvis, sehingga pembelajaran seni musik yang dilaksanakan menjadi 

menarik dantidak membosankan bagi peserta didik. 

Kemampuan guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan tayu Pati 

mengenai kurikulum seni musik ditunjukkan dengan guru dapat menyusun silabus 

pembelajaran seni musik, guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran seni 

musik untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan, guru menetapkan tujuan 
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pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar, guru memilih materi yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Antonius 

(2015:129) bahwa hasil kerja guru sebagai pengembang kurikulum akan tampak 

dalam penyempurnaan silabus, khususnya catatan-catatan dan revisi dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berkaitan dengan penataan materi 

pembelajaran secara tepat serta sesuai pendekatan yang dipilih dan karakteristik 

peserta didik.  

Kemampuan guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamata Tayu Pati 

untuk menciptakan kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik ditunjukkan 

guru mampu melaksanakan aktivitas pembelajaran seni musik sesuai rancangan 

pembelajaran yang telah disusun, guru telah melaksanakan aktivitas pembelajaran 

seni musik yang bertujuan membantu proses belajar siswa, guru telah 

melaksanakan pembelajaran seni musik dan mengaitkan dengan peristiwa sehari-

hari dan guru dapat menyesuaikan aktivitas pembelajaran seni musik yang 

dirancang dengan kondisi kelas. 

Menurut Payong (2011:34), untuk menciptakan kegiatan pembelajaran 

yang mendidik, guru harus mampu menerapkan berbagai model pembelajaran dan 

memilih metode mengajar yang tepat, serta teknik yang inovatif. Pembelajaran 

yang mendidik adalah pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar mandiri 

bahkan menimbulkan keinginan siswa untuk menemukan hal-hal baru dari apa 

yang dipelajari. Selain itu, salah satu pendekatan pembelajaran yang mendukung 

karakter pembelajaran yang mendidik adalah pendekatan PAIKEM (Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Pembelajaran aktif akan 
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tampak terjadinya interaksi dua arah dalam kegiatan belajar mengajar, baik guru 

maupun siswa secara individu dan kelompok, maupun sebaliknya.  

Sesuai dengan pendapat tersebut, guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol 

Kecamata Tayu Pati sudah mampu menciptakan kegiatan pembelajaran seni 

musik yang mendidik dengan baik. Aktivitas pembelajaran seni musik yang sesuai 

rancangan pembelajaran yang telah disusun dirancang dengan kondisi kelas oleh 

guru akan menciptakan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar 

mandiri. Selanjutnya, pelaksanakan pembelajaran seni musik yang diakaitkan 

guru  dengan peristiwa sehari-hari akan membantu proses belajar siswa, sehingga 

menimbulkan keinginan siswa untuk menemukan hal-hal baru dari apa yang 

dipelajari. 

Kemampuan guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

dalam penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik ditunjukkan dengan 

guru dapat menyusun alat penilaian dan melakukan penilaian. Pada pembelajaran 

seni musik, guru sudah dapat menyusun penilaian pada RPP dan melasanakan 

penilaian tersebut. Penilaian yang diberikan oleh guru yaitu berupa tes tertulis dan 

tes praktik menyanyi. Penilaian merupakan bagian yang penting dalam kegiatan 

belajar mengajar karena salah satu keberhasilan seorang guru tergantung pada 

kecermatannya terhadap penilaian pendidikan, khususnya menilai proses dan hasil 

pembelajaran melalui alat ukur penilaian yang valid dan reliabel. Penilaian harus 

dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif mencakup ranah pengetahuan, 

sikap, atau nilai-nilai karakter bangsa dan keterampilan yang dituntut peserta 

didik. 
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Antonius (2015:115) mengemukakan bahwa ada tujuh kompetensi inti 

harus dimiliki oleh guru yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan penilaian 

kinerja guru, antara lain; (1) mengenal karakteristik setiap peserta didik, (2) 

menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) 

pengembangan kurikulum, (4) kegiatan pembelajaran yang mendidik, (5) 

pengembangan kompetensi peserta didik, (6) komunikasi dengan peserta didik, 

(7) penilaian dan evaluasi. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik di 

SD Gugus Imam Bonjol kecamatan Tayu Pati telah telah memenuhi indikator-

indikator kompetensi pedagogik guru, pelaksanaan kompetensi pedagogik dalam 

pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol kecamatan Tayu Pati telah 

mengacu pada kinerja, pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga mencakup kemampuan guru untuk mengelola proses belajar 

mengajar dari perencanaan ke tahap evaluasi.  

4.2.2 Pembahasan Proses Pembelajaran Seni Musik SD Gugus Imam 

Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

Berdasarkan data hasil observasi proses pembelajaran seni musik yang 

dilakukan di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati, secara keseluruhan 

proses pembelajaran seni musik yang dilakukan guru masuk dalam kategori baik 

dengan skor rata-rata 14. proses pembelajaran seni musik dalam penelitian 

meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti 

pembelajaran, kegiatan akhir pembelajaran, dan komponen pembelajaran. 
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Kegiatan pra pembelajaran dalam proses pembelajaran seni musik di SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan ditunjukkan dengan guru mengawali 

pembelajaran dengan salam dan doa, guru mengkondisikan kesiapan belajar siswa 

dengan menyiapkan buku yang akan dipelajari, dan guru memeriksa kehadiran 

siswa secara klasikal dengan bertanya kepada siswa siapa yang tidak hadir pada 

pembelajaran tersebut. Sesuai dengan pendapat, Anitah (2008:4.34) bahwa 

kegiatan pra pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak langsung berkaitan 

dengan materi yang akan diajarkan sudah terlihat pada proses pembelajaran guru 

memulai dengan salam dan do’a dan mengkondisikan kesiapan belajar siswa. 

Kegiatan awal pembelajaran dalam proses pembelajaran seni musik di 

SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan ditunjukkan dengan guru menarik perhatian 

siswa dengan menyiapkan media pembelajaran, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas kepada siswa, dan mengaitkan dengan materi 

pembelajaran yang diajarkan sebelumnya untuk masuk pada kegiatan inti. Anitah, 

dkk, (2008: 4.34) menyatakan bahwa kegiatan awal pembelajaran dilakukan untuk 

menyiapkan siswa dalam memasuki kegiatan inti pembelajaran, membangkitkan 

motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta memberikan 

gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Sesuai dengan pendapat tersebut, Kegiatan awal pembelajaran pada 

proses pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan sudah 

mencakup komponen-komponen dalam kegiatan awal pembelajaran dimana guru 

mampu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dengan melakukan senam. 

Kegiatan awal yang dimulai dengan senam akan membangkitkan semangat dan 
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perhatian yang lebih untuk masuk dalam kegiatan selanjutnya. Untuk menyiapkan 

siswa dalam memasuki kegiatan inti pembelajaran dilakukan guru dengan 

menyiapkan media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa agar pesan-pesan tersebut 

dapat diserap dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuannya. Media yang telah 

dipersiapkan dapat ditunjukkan oleh guru untuk merangsang agar lebih penasaran 

dengan apa yang kan dipelajari. Selanjutnya guru memberikan gambaran yang 

jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mengaitkan materi pembelajaran yang akan diajarkan dengan 

materi yang diajarkan sebelumnya. Dengan begitu siswa sudah terlebih dahulu 

menyiapakan diri untuk mempelajari apa yang nanti disampaikan oleh guru. 

Kegiatan inti pembelajaran dalam proses pembelajaran seni musik di SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan ditunjukkan dengan guru mampu menguasai 

materi pembelajaran dengan baik, guru sudah menjelaskan materi pembelajaran 

secara jelas dan urut kepada siswa, dan guru menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan melakukan tanya 

jawab atau mengajak siswa bernyanyi bersama, guru membimbing siswa baik 

secara individual maupun kelompok, guru bertanya kepada siswa mengenai materi 

pembelajaran yang dipelajari.  

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran 

karena pada prinsipnya kegiatan inti dalam pembelajaran merupakan suatu proses 

pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang 
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dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Sesuai dengan pendapat tersebut, 

penguasaan materi pembelajaran guru SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan yang 

sudah baik membuat penyampaian materi pembelajaran menjadi jelas dan urut 

kepada siswa sehingga akan mampu membentuk kemampuan siswa yang 

berkaitan dengan apa yang diajarkan. Selanjutnya, Kegiatan yang melibatkan 

siswa dalam pembelajaran seperti tanya jawab atau mengajak siswa bernyanyi 

bersama akan menciptakan proses pembelajaran seni musik yang aktif sebagai 

proses pembentukan pengalaman siswa. 

Kegiatan akhir pembelajaran pada proses pembelajaran seni musik di SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan ditunjukkan dengan guru memberikan tugas 

kepada siswa dengan jelas guru dapat menyimpulkan materi bersama-sama 

dengan siswa, guru memberikan penguatan terkait materi yang dipelajari, dan 

guru menutup pembelajaran dengan salam penutup dan pesan agar siswa tetap 

semangat dalam belajar. Kegiatan akhir tidak hanya diartikan sebagai kegiatan 

untuk menutup pelajaran, tetapi yang terpenting adalah untuk mengetahui 

penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan (Anitah, dkk., 2008: 

4.34). 

Rancangan pembelajaran tidak dapat terlepas dari adanya komponen-

komponen yang mendukung meliputi metode, sumber belajar, media 

pembelajaran. Sumber belajar adalah segala suatu yang terdapat materi pelajaran 

dan materi yang dipilih harus bisa dikuasai siswa (Hamdani, 2011:48).  

Komponen pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran seni 

musik di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan ditunjukkan dengan guru 
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menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa seperti lcd 

proyektor, powerpoint, keyboard, sounds system, pianika, rebana, tambori dan 

tifa. Selain itu, guru menggunakan metode demonstrasi dan diskusi kelompok 

dalam pembelajaran, guru menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas seperti 

pada RPP, guru memilih materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa dengan memilih sumber belajar yang sesuai. Biasanya guru 

berpedoman pada buku SBK dan sumber dari internet. 

Pembelajaran merupakan kegiatan untuk mengawali, memfasilitasi dan 

meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri siswa (Winataputra 

(2008:1.18). Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru kelas V SD Gugus 

Imam Bonjol merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa pada saat 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas agar siswa dapat menerima pengetahuan 

yang diberikan oleh guru serta membantu memudahkan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran dapat terlaksana dengan baik apabila dapat komponen 

pembelajaran dapat terpenuhi. Komponen pembelajaran dalam pembelajaran seni 

musik diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, sumber belajar, kegiatan belajar 

mengajar meliputi kegiatan pra, awal,inti dan kegiatan akhir pembelajaran, serta 

strategi, media dan metode. Proses pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam 

Bonjol Kecamatan Tayu Pati telah sesuai dengan komponen yang mendukung 

dalam pembelajaran tersebut sehingga proses pembelajaran seni musik di SD 

Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati dapat menciptakan pembelajaran yang 

aktif dan inovatif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.3 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik di sekolah dasar 

meliputi pemahaman karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran seni musik yang mendidik, pengembangan 

kurikulum seni musik, kegiatan pembelajaran seni musik yang mendidik, 

penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran seni musik. Hasil observasi 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran seni musik di SD Gugus 

Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati rata-rata mendapatkan skor 14,83 dengan 

kategori baik. 

b. Proses pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu 

Pati meliputi kegiatan pra pembelajaran seni musik, kegiatan awal 

pembelajaran seni musik, kegiatan inti pembelajaran seni musik, kegiatan 

akhir pembelajaran seni musik, komponen pembelajaran seni musik. Hasil 

observasi proses pembelajaran seni musik di SD Gugus Imam Bonjol 

Kecamatan Tayu Pati rata-rata mendapatkan hasil 14 dengan kategori baik. 
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5.4 SARAN 

5.4.1 Bagi Sekolah 

Pihak sekolah mampu memberikan fasilitas berupa tambahan media 

pembelajaran seni musik yang dapat menunjang kompetensi pedagogik 

guru. 

5.4.2 Bagi Guru 

Guru hendaknya mampu untuk memanfaatkan kompetensi pedagogiknya 

untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

5.4.3 Bagi Siswa 

Siswa hendaknya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran seni 

musik. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU  DALAM PEMBELAJARAN SENI 

MUSIK KELAS V 

SD GUGUS IMAM BONJOL KECAMATAN TAYU PATI 

No Variabel Indikator Pengamatan Sumber Data Instrumen 

1. 

 

 

 

 

Kompetensi 

pedagogik 

guru 

 

 

 

a) Penguasaan karakteristik 

peserta didik 

b) Penguasaan teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

c) Pengembangan kurikulum 

d) Kegiatan pembelajaran yang 

mendidik 

e) Penilian dan evaluasi 

a. Guru 

b. Siswa  

c. Dokumentasi 

(foto dan 

rekaman 

video) 

d. Arsip 

a. Lembar 

observasi 

b. Lembar 

wawancara 

Guru 

c. Angket 

Siswa 

d. Catatan 

lapangan 

 2.  Proses 

pembelajaran 

seni musik 

a) Kegiatan pra pembelajaran 

b) Kegiatan awal pembelajaran 

c) Kegiatan inti pembelajaran 

d) Kegiatan akhir pembelajaran 

e) Komponen Pembelajaran 
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Lampiran 2  

LEMBAR OBSERVASI GURU 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM PEMBELAJARAN SENI 

MUSIK KELAS V SD GUGUS IMAM BONJOL KECAMATAN 

TAYU PATI 

 

Nama Guru  : ........................................................................... 

Nama SD  :............................................................................ 

Kelas/ Semester :............................................................................ 

Materi Pelajaran  :............................................................................ 

Hari/ Tanggal  :............................................................................ 

 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor kompetensi pedagogik guru! 

2. Berilah tanda check ( √) pada kolom sesuai dengan indikator pengamatan! 

Kriteria pnilaian : 

Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

 

No 

Indikator Deskriptor Check

-list 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 Menguasai 

karakteristik 

peserta didik 

Guru dapat mengidentifikasi 

pengetahuan awal yang 

dimiliki peserta didik dalam 

pembelajaran seni musik 

     

Guru mengetahui tingkat 

kecerdasan peserta didik 

 

Guru memberikan kesempatan  



186 
 

  

belajar yang sama pada semua 

peserta didik  

Guru mencoba mengetahui 

penyebab penyimpangan 

perilaku peserta didik dalam 

pembelajaran seni musik 

 

2 Menguasai teori 

belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik  

 

Guru memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menguasai materi 

pembelajaran seni musik sesuai 

tingkat perkembangan. 

     

Guru memberikan motivasi 

untuk meningkatkan kemauan 

belajar peserta didik dalam 

pembelajaran seni musik 

 

Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran seni musik yang 

saling terkait satu sama lain 

 

Guru memerhatikan respon 

peserta didik yang 

belum/kurang memahami 

materi pembelajaran seni 

musik yang diajarkan 

 

3 Pengembangan 

Kurikulum Seni 

Musik 

Guru dapat menyusun silabus 

yang sesuai dengan kurikulum 

seni musik 

     

Guru merancang rencana 

pembelajaran (RPP) seni musik 

yang sesuai dengan silabus 

agar peserta didik dapat 
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mencapai kompetensi dasar 

yang ditetapkan 

Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar 

 

Guru memilih materi 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

 

4 Kegiatan 

pembelajaran seni 

musik yang 

mendidik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik sesuai 

dengan rancangan yang telah 

disusun 

     

Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran seni musik yang 

bertujuan untuk membantu 

proses belajar peserta didik 

 

Guru melaksanakan 

pembelajaran seni musik dan 

mengaitkanya dengan peristiwa 

sehari-hari 

 

Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran seni 

musik yang dirancang dengan 

kondisi kelas. 

 

5. Penilaian dan 

evaluasi dalam 

pembelajaran seni 

musik 

Guru menyusun alat penilaian       

Guru melaksanakan penilaian.  

Guru menganalisis hasil 

evaluasi dan hasil belajar seni 

musik untuk meningkatkan 

tingkat ketuntasan belajar 

 



188 
 

  

Guru melakukan refleksi  

pembelajaran selanjutnya. 

 

 Jumlah skor 
 

*(Antonius, 2015:110) dan (Kunandar, 2014:76) 

 Pati, ........ Mei 

2016 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah      Observer, 

 

 

(...........................)      (.........................) 
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Lampiran 3 

Hasil Observasi Kompetensi Pedagogik Guru SD Islam Salafiyah Margomulyo
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Lampiran 4  

LEMBAR OBSERVASI GURU 

PROSES PEMBELAJARAN SENI MUSIK  

KELAS V SD GUGUS IMAM BONJOL KECAMATAN TAYU PATI 

 

Nama Guru  : ........................................................................... 

Nama SD  :............................................................................ 

Kelas/ Semester :............................................................................ 

Materi Pelajaran  :............................................................................ 

Hari/ Tanggal  :............................................................................ 

Petunjuk : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor kompetensi pedagogik guru! 

2. Berilah tanda check ( √) pada kolom sesuai dengan indikator pengamatan! 

Kriteria pnilaian : 

Skor 4, jika semua deskriptor tampak 

Skor 3, jika 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2, jika 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1, jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, tuliskan dalam catatan lapangan! 

No Indikator Deskriptor Check

-list 

(√) 

Total Skor (√) 

4 3 2 1 

1 Kegiatan pra 

pembelajaran 

Guru mengawali pembelajaran 

dengan salam dan doa  

     

Guru memeriksa kehadiran 

siswa 

 

Guru mengkondisikan kesiapan 

belajar siswa 
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Guru memberikan motivasi  

kepada siswa 

 

2 Kegiatan awal 

pembelajaran 

Guru menarik perhatian siswa      

Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

 

Guru menyiapkan sumber 

belajar dengan teliti 

 

Guru mengaitkan dengan 

materi diajarkan pembelajaran 

sebelumnya dengan jelas 

 

3 Kegiatan inti 

pembelajaran 

Guru menguasai materi yang 

disampaikan dengan baik 

     

Guru menciptakan 

pembelajaran yang aktif 

 

Guru membimbing siswa baik 

individual atau secara 

kelompok dengan baik 

 

Guru bertanya kepada siswa 

mengenai materi pembelajaran 

yang dipelajari 

 

4 

Kegiatan akhir 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memberikan tugas 

kepada siswa dengan jelas 

     

Guru memberikan penguatan 

terkait materi yang telah 

dipelajari dengan jelas 

 

Guru melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 

Guru menutup pembelajaran 

dengan salam 
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5. Komponen 

pembelajaran 

Guru menggunakan media 

pembelajaran untuk menarik 

perhatian siswa 

     

Guru menggunakan metode 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

 

Guru menetapkan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

 

Guru memilih materi 

pembelajaran sesuai dengan 

tingkat perembangan siswa 

 

Jumlah Skor 
 

 

 Pati, ........ Mei 

2016 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah      Observer, 

 

 

(...........................)      (.........................) 
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Lampiran 5  

Hasil Observasi Proses Pemelajaran Seni Musik SD Islam Salafiyah Margomulyo 
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Lampiran 6 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

PROSES  PEMBELAJARAN SENI MUSIK KELAS V  

SD GUGUS IMAM BONJOL KECAMATAN  

TAYU PATI 

Nama    : ............................................................................ 

Jenis kelamin  : ............................................................................ 

Usia    : ............................................................................ 

Masa Kerja  : ............................................................................ 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Metode pembelajaran apa yang anda 

gunakan dalam pembelajaran seni musik? 

 

2 Apakah anda sudah menggunakan 

multimedia untuk menarik perhatian 

siswa? 

 

3 Apakah anda sudah memilih materi 

pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa? 

 

4 Bagaimana cara anda mengaktifkan 

suasana kelas? 

 

5 Seberapa pentingkah tujuan pembelajaran 

yang anda rumuskan pada RPP? 

 

  

        Pati, ....... Mei 2016 

Mengetahui, 

Guru Kelas      Interviewer, 

 

(...........................)      (.................................) 
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Lampiran 7 

Hasil Wawancara Guru Sd Islam Salafiyah Margomulyo 
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Lampiran 8 

LEMBAR WAWANCARA SISWA 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM PEMBELAJARAN SENI 

MUSIK KELAS V SD GUGUS IMAM BONJOL KECAMATAN  

TAYU PATI 

Nama    : ............................................................................ 

Kelas    : ............................................................................ 

Nomor Presensi : ............................................................................ 

Nama Sekolah : ............................................................................ 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran 

seni musik yang dilakukan guru? 

 

2. Apakah guru sudah menjelaskan materi 

pembelajaran secara secara jelas dalam 

pembelajaran seni musik?  

 

3. Apakah guru membantumu dalam 

pembelajaran baik kelompok atau individu? 

 

4. Apakah guru menyimpulkan materi yang 

dipelajari pada akhir pembelajaran? 

 

5. Apakah guru menggunakan alat bantu 

pembelajaran yang berbeda setiap 

pembelajaran? 

 

 

 

        Pati, ....... Mei 2016 

         Interviewer, 

 

 

        (.................................) 
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Lampiran 9 

Hasil Wawancara Siswa SD Islam Salafiyah Margomulyo
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Lampiran 10 

CATATAN LAPANGAN 

PROSES PEMBELAJARAN SENI MUSIK KELAS V  

SD GUGUS IMAM BONJOL KECAMATAN TAYU PATI 

 

Nama Guru  : ............................................................................ 

Nama SD  : ............................................................................ 

Hari/ Tanggal  : ............................................................................ 

Waktu    : ............................................................................ 

Petunjuk :Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru pada 

saat proses pembelajaran seni musik. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

        Pati, ....... Mei 2016 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah      Peneliti, 

 

 

(...........................)      (.................................) 
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Lampiran 11  
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Lampiran 12 

SURAT PENELITIAN 
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212 
 

  

Lampiran 13 

Daftar SD Penelitian Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

 

g) Nama Sekolah : SD Negeri Keboromo 

Alamat  : Jl. Pantai, Keboromo Kecamatan Tayu 

NPSN  : 20316247 

h) Nama Sekolah :SD Negeri Jepatlor  

Alamat  : Jl. Desa Jepatlor Kecamatan Tayu 

NPSN  : 20317093 

i) Nama Sekolah : SD Negeri Jepatkidul 02 

Alamat   : Desa Jepatkidul, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati 

NPSN  :203172776 

j) Nama Sekolah : SD Islam Salafiyah Margomulyo 

Alamat  : Jl. Tayu-Juwana Km. 3  

NPSN  : 203172522 

k) Nama Sekolah :  SD Muhammadiyah Margomulyo 

Alamat  : Jl. Tayu-Juwana Km 3,5 

NPSN  : 20317266 

l) Nama Sekolah : SD Negeri Margomulyo 

Alamat  : Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati 

NPSN  : 20316320 
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Lampiran 14 

Daftar Guru kelas V SD Gugus Imam Bonjol Kecamatan Tayu Pati 

No. Nama  (L/P) Alamat Usia 

(th) 

Jenjang 

Pendidikan 

Unit Kerja Masa 

kerja 

1 Vina 

Resnawati, 

S.Pd. SD. 

P Ds. 

Gesengan, 

RT 3 RW II  

26th S1  SDN Keboromo 3th 

2 Bambang 

Kuswahyudin

, S.Pd., MM. 

L Ds. 

Tayukulon 

48th S1  SDN Jepatlor 25th 

3 Sri Yuliati, 

S.Pd. 

P Ds. 

Jepatkidul, 

RT 3 RW I 

53th S1  SDN Jepatkidul 

02 

33th 

4 Nihaya, S.Pd. P Ds. 

Margomulyo, 

RT 01 RW V 

45 

Th 

S1 SD Islam 

Salafiyah 

Margomulyo 

26th 

5 Hana 

Lisvanti, 

S.Pd. 

P Ds. 

Margomulyo, 

RW 01 RW 

III 

39th S1 SD 

Muhammadiyah 

Margomulyo 

15th 

6 Masnu’ah, 

S.Pd. 

P Ds. 

Margomulyo 

RT 02 RW V 

47th S1 SDN 

Margomulyo 

27th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampran 15 

Daftar Siswa yang Diwawancarai 
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No Nama Sekolah Dasar 

1. Tian SD Negeri Keboromo 

2. Lutfi 

3. Rendi 

4. Bayu SD Negeri Jepatlor 

5. Nailil 

6. Diana 

7. Angga SD Negeri Jepatkidul 02 

8. Dwi 

9. Satriyo 

10. Rio SD Islam Salafiyah 

Margomulyo 11. Yasir 

12. Aiz 

13. Irfan SD Muhammadiyah 

Margomulyo 14. Ferdi 

15. Ulfi 

16. Dita 

17. Hana SD Negeri Margomulyo 

18. Yunita 

19. Rangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 16 

Dokumentasi Penelitian 
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(Guru membuka pembelajaran seni musik) 

 

 

(Guru menampilkan video lagu Gambang Suling) 
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(Guru memainkan keyboard) 

 

 

(Guru menggunakan media pianika) 
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(Siswa mengerjakan lembar kerja siswa secara berdiskusi) 

 

 

(Media pembelajaran yang digunakan guru) 
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(Wawancara dengan guru) 

 

 

(Wawancara dengan siswa) 

 

 

  

 


