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SARI 
 

Priyandaru, Nicodemus D.W. 2010. Strategi Penggunaan Metode dan Cerita 
Pendek sebagai Media dalam Pembelajaran Musik Pada Siswa Kelas VIIIA 
SMP Negeri 9 Semarang . Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama,Tari, dan 
Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I : 
Drs. Moh. Muttaqin, M. Hum. Pembimbing II :.Drs. Bagus Susetyo. 
 

Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah yaitu adanya peran 
metode dan media, untuk itu diperlukan adanya strategi penggunaan metode dan 
media dalam pembelajaran sehingga peran metode dan media dapat dilaksanakan 
dengan tepat. Salah satu metode dan media yang di gunakan adalah metode dan 
media cerita pendek. Dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah   
(1).Bagaimana strategi penggunaan metode dalam pembelajaran musik pada siswa 
kelas VIIIA SMP Negeri 9 semarang? (2).Bagaimana strategi penggunaan media 
cerita pendek dalam pembelajaran musik pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 9 
semarang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
strategi penggunaan metode dan cerita pendek sebagai media dalam pembelajaran 
musik pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 9 Semarang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif yang menghasilkan data deskriptif tentang 
“Strategi Penggunaan Metode Dan Cerita Pendek Sebagai Media Dalam 
Pembelajaran Musik Pada Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 9 Semarang”.Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data diperiksa dengan teknik pemeriksaan keabsahan data, 
kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data,penyajian data, dan verifikasi.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penggunaan metode dan 
media cerita pendek dalam pembelajaran musik pada siswa kelas VIIIA SMP 
Negeri 9 Semarang masih menggunakan strategi yang lazim digunakan yaitu 
dengan memadukan strategi penggunaan metode dan media dalam pembelajaran 
musik. Metode-metode tersebut yaitu metode ceramah dan tanya jawab,  metode 
demonstrasi, metode latihan, dan metode tugas. Metode-metode tersebut masing-
masing memiliki 2 tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, 
sedangkan media tersebut yaitu media cerita pendek, Media cerita pendek ini juga 
memiliki 2 tahapan yaitu : (a). tahap persiapan sebelum menggunakan media yaitu 
membuat media yang sesuai dengan tujuan intruksional dan alat yang akan 
dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. (b). tahap selama menggunakan 
media yaitu guru mengajak para siswa untuk memperhatikan serta fokus terhadap 
materi yang diberikan guru melalui media pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang  Strategi Penggunaan 
Metode Dan Cerita Pendek Sebagai Media Dalam Pembelajaran Musik Pada 
Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 9 Semarang, saran yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut: (a). Guru perlu memperhatikan mengenai nilai ketuk dan 
penjelasan pada nada diatonis dan pentatonis. (b). Dalam memberi tugas materi 
musik daerah yang di berikan kepada siswa, guru seharusnya memberikan partitur 
lagu campursari menurut cerita pendek yang di sampaikan kepada siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman yang semakin maju ini, pendidikan sangat berperan penting 

dalam perkembangan dan kemajuan di suatu bangsa. Tak terkecuali di 

Negara Indonesia yang juga sangat membutuhkan peran pendidikan. 

Sebagaimana telah di ketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia 

mengalami penurunan di berbagai bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, hukum, politik, serta pertahanan dan keamanan yang 

mengakibatkan penurunan pula pada sumber daya manusia Indonesia. 

Sebagai contoh kecil yang berdampak langsung pada bidang ekonomi yaitu 

tersingkirnya tenaga kerja yang kurang berpendidikan dan kurang terampil 

yang mengakibatkan semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia. 

Kemudian sebagai contoh kecil lain dalam kaitannya dengan pendidikan 

yaitu adanya standar nilai kelulusan siswa di Indonesia yang jauh di bawah 

standar nilai kelulusan siswa di Negara-negara lain seperti halnya dengan 

Malaysia dan Singapura yang sekaligus sebagai Negara tetangga Indonesia. 

Padahal semua siswa di Indonesia merupakan generasi penerus bangsa yang 

diharapkan membawa Indonesia menuju ke masa depan yang jauh lebih baik. 

Bagaimana generasi penerus bangsa Indonesia bisa lebih maju dari Negara-

negara lain jika standar kelulusan siswa saja masih jauh di bawah standar 

mereka? Dari kenyataan inilah penulis bermaksud untuk mengangkat tema 

mengenai pendidikan / pembelajaran. 
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Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu rohani 

(pikir, karya, rasa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (panca indra serta 

ketrampilan-ketrampilan) (tim MKDK IKIP Semarang, 1996 : 5). Pendidikan 

adalah kegiatan universal dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

pendidikan dipakai dalam kehidupan masyarakat untuk membudayakan 

manusia. Artinya, berbagai faktor endogen yang ada dalam diri manusia yang 

terdiri atas kegiatan hingga menjadi kemampuan yang nyata dan adanya 

penyerapan berbagai norma yang sudah dimiliki oleh kehidupan manusia 

pada generasi berikutnya. (Bernadib, 1990 : 15) 

Dalam mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan yang lebih 

baik, diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem 

pendidikan. Peningkatan terhadap semua komponen yang mempengaruhi 

proses pendidikan melibatkan semua komponen tersebut. Karena Pendidikan 

khususnya pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang terkait dengan 

beberapa komponen yaitu tujuan, guru, siswa, bahan ajar, metode, sarana dan 

prasarana, serta evaluasi. Semua komponen tersebut saling berhubungan 

antara yang satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, komponen-komponen 

pendidikan yang ada dalam diri manusia akan ditumbuhkembangkan secara 

maksimal melalui pendidikan.  

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu tempat untuk 

menuntut ilmu setelah jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD). Rencana 

dan pengaturan mengenai isi dan bahan-bahan pelajaran serta yang digunakan 
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sebagai pedoman penyelenggaran belajar mengajar di SMP adalah kurikulum 

pendidikan dasar yang memuat program kegiatan intrakurikuler dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Salah satu isi progam kurikulum pendidikan adalah mata 

pelajaran seni musik. Pelajaran seni musik memiliki peran yang berbeda 

dengan mata pelajaran lain seperti matematika, fisika, bahasa, geografi, 

ekonomi dan lain-lain. Pelajaran seni musik berperan menumbuhkembangkan 

sikap, kreativitas, daya cipta, kepekaan citarasa, dan meningkatkan apresiasi 

sehingga pelajaran musik lebih diminati oleh siswa.  

Pembelajaran seni musik di sekolah dapat memberi kontribusi positif 

kepada siswa dalam memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar untuk 

mendengar, meragakan, dan berkreativitas musik. Untuk mencapai 

pengetahuan dan kemampuan yang dimaksud maka pembelajaran seni musik 

dilakukan terprogram dan berencana agar tujuan dari pendidikan pada 

khususnya seni musik tercapai. 

Setiap guru bidang studi tidak terkecuali guru seni musik, selalu 

menginginkan adanya keberhasilan dalam pembelajaran karena tugas guru 

adalah mendidik siswanya untuk mendapatkan keberhasilan dalam 

pendidikan. Untuk itu di dalam pengajaran, guru membutuhkan adanya 

strategi yang matang guna mendapatkan keberhasilan pembelajaran tersebut. 

Menurut smartschools-infomedia (2008 : 2) Terdapat lima macam strategi 

dalam pembelajaran yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi 

pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi 

pembelajaran melalui pengalaman, dan strategi pembelajaran mandiri. Dari 



4 

 

lima macam strategi inilah guru dapat memilih strategi mana yang dianggap 

paling sesuai dengan pembelajaran di sekolah. 

Di dalam pembelajaran, terdapat adanya metode mengajar dan media 

pembelajaran. Metode mengajar dan media pembelajaran adalah dua unsur 

yang sangat penting dalam suatu proses belajar mengajar. Kedua aspek ini 

saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang digunakan. Kolaborasi yang 

baik antara metode dengan media pembelajaran akan membantu pencapaian 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran di sekolah tidak lepas 

dari metode dan media pembelajaran sebagai wahana untuk pencapaian 

tujuan pendidikan. Untuk menentukan berhasil atau tidak proses pengajaran, 

seorang guru harus menguasai dan mengelola materi pelajaran. Dalam hal ini, 

perlu diimbangi pula dengan adanya peningkatan dan penyempurnaan 

metode mengajar dan media pembelajaran yang tentunya harus disertai 

dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan arahan bagi guru dalam 

pelaksanaanya di lapangan. Hal ini dikarenakan guru merupakan pihak yang 

memberi sarana untuk keberhasilan proses pembelajaran bagi siswa di 

sekolah. 

Untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran bagi siswa di 

sekolah diperlukan adanya partisipasi dari siswa tersebut. Berbagai macam 

metode dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar siswa dapat 

menangkap materi yang disampaikan guru serta minat siswa dalam belajar 

seni musik dan tujuan pembelajaran seni musik yang sesungguhnya menjadi 
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tercapai. 

Dalam   kaitannya   dengan   pembelajaran seni musik, SMP N 9 

Semarang memiliki guru seni musik yang  mampu  membuat  media  

pembelajaran  sendiri, memiliki ide-ide kreatif dalam mengajar, serta 

memiliki strategi dalam penggunaan metode dan media pembelajaran yang 

dapat menarik  perhatian  siswa untuk mengikuti pelajaran tersebut. Oleh 

karena itu, tidak heran jika prestasi-prestasi di bidang musik sering diraih 

oleh SMP N 9 Semarang. Sebagai contoh prestasi di bidang musik yaitu 

menjuarai beberapa kali lomba paduan suara Sekolah Menengah Pertama 

tingkat Jawa tengah dan menjuarai lomba ensembel musik Sekolah 

Menengah Pertama di Kota Semarang. Dari hal-hal inilah yang menjadikan 

kemampuan bermusik siswa-siswa SMP Negeri 9 Semarang lebih unggul dari 

siswa-siswa di SMP lain. 

Hal tersebut bisa dilihat dari partisipasi siswa dalam setiap 

pembelajaran seni musik. Mereka merasa senang dengan mata pelajaran seni 

musik dan menganggap pelajaran seni musik adalah pelajaran yang sangat 

mengasyikan. Hal ini juga bisa di lihat dari hasil ulangan semester genap 

siswa kelas VIIIA SMP 9 Semarang tahun 2007 yang masih menggunakan 

metode ceramah serta hanya menekan kan pada penguasaan materi dan 

terpancang pada buku panduan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Tahun 2009 

yang sudah menggunakan strategi metode dan media yang baru. 

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian masalah metode dan media 

dalam pembelajaran musik di sekolah. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nur 
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Afni Laila, Sri Hardono, Nur Puji Ardianing, Octa Vellyanto, dan Endi 

Purbasana Ardana Putra. Dalam penelitian ini, dibahas tentang penggunaan 

metode dan media dalam pembelajaran musik di sekolah. Namun dari 

beberapa penelitian tersebut, belum ada yang membahas mengenai strategi 

penggunaan metode dan media dalam pembelajaran musik di sekolah, yang 

salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan Cerita Pendek ( 

cerpen ) sebagai sarana pembelajaran Musik di SMP N 9 dan sebagai 

motivator siswa. Oleh karena itu, strategi penggunaan metode dan media 

cerita pendek ( cerpen ) dalam pembelajaran musik di sekolah perlu diteliti. 

Berpijak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang pembelajaran seni musik di SMP Negeri 9 Semarang.  

Penelitian ini difokuskan pada strategi penggunaan metode dan media dalam 

pembelajaran musik. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar balakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana strategi penggunaan metode dalam pembelajaran musik 

pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 9 Semarang? 

b. Bagaimana strategi penggunaan media cerita pendek dalam 

pembelajaran musik pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 9 

Semarang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan : 

1. Strategi penggunaan metode dalam pembelajaran musik pada siswa 

kelas VIII A SMP Negeri 9 Semarang. 

2. Strategi penggunaan media Cerita Pendek dalam pembelajaran musik 

pada siswa kelas VIII A SMP N 9 Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai  

berikut : 

1. Manfaaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan musik 

dalam proses belajar mengajar 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada 

penelitianberikutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat dijadikan informasi kepada guru SMP N 9 Semarang, agar 

dalam pembelajarannya dapat dilakukan secara jelas dan mudah 

ditangkap siswa sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 

selanjutnya. 
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b. Sebagai informasi kepada kepala sekolah SMP N 9 Semarang, 

semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan  

guna mengupayakan dan meningkatkan pembelajaran seni musik. 

c. Sebagai informasi kepada lembaga pendidikan tinggi Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) semoga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan masukan perbaikan kwalitas pada program studi 

Pendidikan Seni Musik. 

E. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian 

isi, bagian akhir, lebih jelasnya rincian dari setiap bagian akhir sebagai 

berikut : 

Bab Awal terdiri dari : halaman judul, persetujuan dosen pembimbing, 

halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

sari, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran. 

Bab Isi terdiri dari lima bab, yaitu : BAB I Pendahuluan, bab ini berisi 

tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi; BAB II Landasan 

Teori, pada bab ini membuat konsep atau teori yang berkenaan dengan obyek 

penelitian dan dijadikan dasar atau acuan berpijak untuk mengkaji 

permasalhan yang ada, yaitu strategi penggunaan metode pembelajaran dan 

strategi media cerita pendek; BAB III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini 

berisi tentang pendekatan penelitian, sasaran penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta teknis analisi data; BAB IV 
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adalah hasil penelitian dan pembahasan; BAB V adalah kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran. 

Bab Akhir penulisan skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Penggunaan Metode 

1. Pengertian Strategi 

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, 

stratēgos. Adapun stratēgos dapat diterjemahkan sebagai 'komandan 

militer' pada jaman demokrasi Athena. Strategi adalah pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, 

dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.(Wikipedia, 

2008 : 1). Strategi diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan 

kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan 

guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa 

depan.(Setiawan, 2006 : 2) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi adalah keseluruhan 

keputusan-keputusan kondisional atau pendekatan secara keseluruhan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan perencanaan sebuah 

aktifitas dalam kurun waktu tertentu dengan diikuti tindakan-tindakan 

yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah 

"kemenangan". 

Strategi pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

memberikan suasana yang konduktif kepada siswa dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran.(Firdaus, 2008 : 2). Strategi pembelajaran adalah 
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cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam 

lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup dan urutan 

kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa 

(Wahidin, 2009 : 1) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah prosedur 

atau cara-cara yang digunakan untuk memberikan suasana yang konduktif 

kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran serta 

menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, 

yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa. 

Menurut smartschools-infomedia (Anonim, 2008 : 2) terdapat lima 

macam strategi pembelajaran, yaitu : 

a. Strategi Pembelajaran Langsung 

Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang berpusat 

pada gurunya paling tinggi, dan paling sering digunakan. Pada strategi 

ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, 

pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta demonstrasi. 

b. Strategi Pembelajaran Tidak Langsung 

Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan 

tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran 

inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. 

c. Strategi Pembelajaran Interaktif 
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Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan 

saling berbagi diantara peserta didik.  

 

d. Strategi Pembelajaran Melalui Pengalaman 

Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens 

induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas. 

e. Strategi Pembelajaran Mandiri 

Strategi belajar mandiri merujuk kepada penggunaan metode-metode 

pembelajaran yang tujuannya adalah mempercepat pengembangan 

inisiatif individu siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. 

2. Pengertian penggunaan 

Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 375). Penggunaan memiliki arti 

pemakaian. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 375) 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan adalah proses, cara, perbuatan, 

pemakaian menggunakan sesuatu. 

3. Pengertian Metode 

Metode adalah suatu sistem untuk melakukan tindakan. (Ramli, 2008 : 

8). Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan, atau 

suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, terarah dan 

terkonteks, yang relevan dengan maksud dan tujuan. (rakim-ypk, 2008 : 

2). Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan prosedur yang dipakai dalam 
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mendekati persoalan-persoalan dan usaha-usaha untuk mencari jawaban. 

(Sumaryanto, 2007 : 9) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu kerangka kerja berupa 

proses, prinsip-prinsip dan prosedur untuk melakukan tindakan, atau suatu 

kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, terarah dan terkonteks, 

yang relevan dengan maksud dan tujuan untuk mencari jawaban. 

Dari uraian mengenai metode dan pembelajaran maka Metode 

pembelajaran adalah suatu kerangka kerja berupa proses, prinsip-prinsip 

dan prosedur untuk melakukan tindakan, atau suatu kerangka berfikir 

menyusun gagasan, yang beraturan, terarah dan terkonteks, yang relevan 

dengan maksud dan tujuan untuk mencari jawaban dalam hal 

pembelajaran. 

Menurut Djamarah dan Zain (Dalam Sulaksono, 2008 : 16) metode – 

metode mengajar yang lazim digunakan adalah: 

a. Metode Proyek  

Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang 

bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai 

segi yang berhubungan  sehingga pemecahannya secara keseluruhan 

dan bermakna. 

b. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian, dimana 

siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan 

sendiri sesuatu yang dipelajari. 
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c. Metode Tugas dan Resitasi 

Metode tugas dan resitasi (penugasan) adalah metode penyajian 

bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 

kegiatan belajar. 

d. Metode Diskusi  

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa-

siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasanya berupa 

pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas 

dan dipecahkan bersama. 

e. Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama 

artinya, dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama 

pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungan 

dengan masalah sosial. 

f. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran 

dengan mempertunjukan kepada siswa suatu proses, situasi, atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun 

tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. 

g.  Metode Problem Solving 

Metode Problem Solving (Metode Pemecahan Masalah) bukan 

sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode 

berfikir, sebab dalam problem sovling dapat menggunakan meode 
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yang lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada 

menarik kesimpulan. 

h. Metode Karyawisata 

Metode Karyawisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan 

dengan mengajar siswa kesuatu tempat atau objek tertentu diluar 

sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. 

i. Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pertanyaan yang harus 

dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari 

siswa kepada guru. 

j. Metode Latihan 

Metode latihan yang disebut juga metode training merupakan 

suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kepada 

kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

k. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan 

guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung 

terhadap siswa.   

Memilih metode pembelajaran seni musik yang tepat, tidak dapat lepas dari 

masalah siswa yang dihadapi. Seorang guru harus dapat memilih metode yang 

tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tetapi dalam mengajar tidak 

mungkin pengajar memakai metode salah satu saja. Seperti yang diungkapkan 

oleh Jamalus (1988 : 37-38) bahwa suatu jenis metode tidak dapat berdiri sendiri, 
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melainkan gabungan dari beberapa metode, yaitu ceramah, drill, demonstrasi, 

bermain peranan dan eksperimen. Metode-metode tersebut akan lebih efektif 

apabila digabung menjadi satu dalam metode analisis sintesis. Metode analisis 

berdasarkan pada ilmu jiwa Gestalt (ilmu jiwa totalitas), yang menyatakan bahwa 

manusia mengamati sesuatu secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian baru 

bagian-bagian dari keseluruhan tersebut (Jamalus, 1988 : 38). 

Dari beberapa metode yang dijelaskan Djamarah dan Zain tersebut, metode 

yang digunakan dalam pembelajaran musik menurut Jamalus (1988 : 38)   adalah 

metode ceramah, metode demonstrasi, metode tugas, dan metode latihan. 

Menurut Laili (2008 : 4), strategi penggunaan metode yang dilakukan pengajar 

dalam metode-metode tersebut adalah : 

1. Strategi penggunaan gabungan metode ceramah dan tanua jawab : 

a. Persiapan 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

2) Menyusun urutan penyajian materi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran khusus yang sudah ditetapkan. 

3) Merumuskan materi ceramah secara garis besar 

4) Bila materi ceramah terlalu luas, dapat dibagi menjadi beberapa 

penggalan 

b. Pelaksanaan 

1) Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

yang ingin dicapai sesudah pelajaran berakhir 
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2)  Menjelaskan kepada siswa pelaksanaan metode ceramah 

bervariasi,misalnya:ceramah yang disertai dengan tanya jawab, 

diskusi kelompok kecil dan ditutup dengan laporan kelas. 

3)  Membagikan materi ceramah kepada siswa 

4)  Menyajikan materi ceramah 

5)  Tanya jawab 

6)  Guru mengkomunikasikan hal-hal yang  harus didiskusikan dalam 

kelompok kecil dan waktu yang disediakan untuk diskusi 

7)  Pembentukan kelompok kecil terdiri dari lima atau tujuh orang 

8)  Pelaksanaan diskusi kelompok dalam batas waktu yang sudah 

ditetapkan 

9)  Membuat kesepakatan satu kelompok untuk melaporkan di muka 

kelas sedangkan kelompok-kelompok yang lain sebagai pengulas 

10) Penyampaian laporan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan 

11) Mengatur jalannya penglasan oleh kelompokkelompok yang lain 

12) Diskusi kelas berakhir 

2. Strategi penggunaan metode demonstrasi 

a)  Persiapan : 

1)  Guru menyiapkan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

2) Guru menyiapkan alat yang akan diperagakan 

3) Guru menyiapkan/merancang pola interaksi dalam kegiatan belajar 

mengajar 

b)  Pelaksanaan : 
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1) Guru mengemukakan secara singkat materi pelajaran 

2)  Guru menjelaskan proses dan langkah-langkahpenggunaan metode 

ini 

3)  Guru menjelaskan perilaku tertentu yang akan diragakan 

4)  Siswa melakukan kegiatan peragaan 

5)  Guru bersama siswa mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peragaan 

6)  Pengambilan simpulan 

3. Strategi penggunaan metode tugas 

a) Persiapan : 

1)  Pada langkah awal, guru menentuka kegiatan yang akan 

ditugaskan, misalnya :  membuat  ikhtisar karangan,  

mengumpulkan  gambar,  menyusun   kliping, melakukan  

observasi, dan lain-lain 

2)  Guru menetapkan topik, dan nilai-nilai yang ingin dikembangkan 

melalui macam penugasan kepada para siswa 

3)  Menetapkan kelompok-kelompok dan waktu (penugasan 

pelaksanaan) 

b)  Pelaksanaan : 

1)  Siswa secara sendiri-sendiri atau kelompok melaksanakan tugas 

yang telah ditentukan 

2)  Guru membimbing atau mengawasi selama kegiatan penugasan 

berlangsung 

c) Penyelesaian 
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1)  Siswa secara individual atau kelompok menyerahkan hasil 

penugasan kepada guru 

2)  Guru memilih hasil penugasan untuk disampaikan dan dibahas 

dalam kelas 

3)  Guru memberikan penilaian tehadap hasil penugasan 

4. Strategi penggunaan metode Latihan 

a) Persiapan 

1)  Guru menentukan topic 

2)  Merumuskan spesifikasi kerja yang akan dan harus dibina serta 

dihadapi peserta didik dilapangan 

3)  Menyusun petunjuk pelaksanaan metode latihan 

b) Pelaksanaan 

1) Menjabarkan pekerjaan / keterampilan yang sudah dispesifikasi 

tersebut ke dalam  stimulus  dan  respon  tertentu   untuk   

kepentingan  proses   belajar mengajar 

2)  Siswa merespon stimulus dan respon yang sudah dibakukan, 

kemudian disampaikan kepada siswa 

3)  Pengulangan   dan   pembakuan  stimulus  respon   tertentu   

merupakan  inti kegiatan  yang  harus  diberi  peluang  secukupnya 

oleh  guru. 

B. Pengertian Strategi Penggunaan Media 

a. Pengertian Media 
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Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harafiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. namun pengertian media dalam proses 

pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau 

elektronis untuk menagkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.(Andreas, 2009 : 1). Media dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong 

terlibat dalam proses pembelajaran. (Azhie, 2007 : 1). Kata media berasal 

dari kata medium yang secara harfiah artinya perantara atau pengantar. 

Banyak pakar tentang media pembelajaran yang memberikan batasan tentang 

pengertian media. Media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk 

proses penyaluran informasi. (Kusuma, 2007 : 1 ). 

Dapat disimpulkan bahwa media adalah tengah, perantara, atau pengantar 

yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan manusia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat grafis, 

fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal serta merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

Manfaat media dalam proses pembelajaran menurut Sadiman (dalam Joko 

Prasetyo, 2008 : 15) adalah sebagai berikut : 

1. Memperjelas penyajian pesan dalam bentuk kata tertulis, gambar 

bahkan lisan. 
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2. Mengatasi keterbatasan ruang. 

3. Menimbulkan kegairahan belajar siswa, meningkatkan interaksi lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. 

4. Memberikan perangsang pengalaman dan persepsi yang sama antara 

guru dengan siswa yang memiliki latar belakang dan lingkungan yang 

berbeda. 

b. Jenis-jenis Media. 

Media sebagai sumber belajar merupakan komponen penting dalam proses 

pembelajaran, sebab dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang lebih 

efektif dan efisien. Selain itu, dapat memberi informasi secara nyata terhadap 

bahan ajar yang disajikan guru dihadapan peserta didik. 

Sadiman (dalam Joko Prasetyo, 2008 : 16) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran terbagi atas dua macam yaitu media grafis dan media audio.  

a. Media Grafis. 

Media grafis termasuk media yang berbentuk visual, yang 

berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber kepenerima pesan 

dengan menggunakan saluran yang menyangkut indra penglihatan.  

Menurut Sadiman (dalam Joko Prasetyo, 2008 : 16) fungsi lain dari 

media grafis dalam proses belajar secara khusus adalah untuk menarik 

perhatian siswa, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan dilupakan atau diabadikan bila 

tidak digrafiskan . 

Jenis media grafis menurut Sadiman (dalam Joko Prasetyo, 2008 : 

16) terdiri dari: 
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1) Gambar/Foto 

Gambar merupakan media yang umum dipakai dalam 

penyampaian pesan. Hal ini dikarenakan gambar atau foto 

dapat menunjukan realita, dapat mengatasi batasan ruang dan 

waktu, memperjelas suatu masalah, dapat dengan mudah 

didapat dengan harga yang murah. 

Macam-macam media grafis dalam bentuk gambar antara 

lain : 

a) Sketsa 

b) Diagram  

c) Bagan atau Chart 

d) Grafik Poster 

e) Peta 

2) Papan Flanel 

Papan flanel merupakan media grafis yang efektif untuk 

menyajikan pesan-pesan tertentu. Media ini terbuat dari papan 

yang dilapisi kain flannel yang berfungsi untuk menempel dan 

melepas gambar dengan mudah dan cepat, sehingga dapat dipakai 

berkali-kali. 

Papan flannel di dalam penggunaannya sebagai media, kecuali 

menarik perhatian siswa, dapat pula membuat sajian lebih efisien. 

b. Media Audio 

Media audio tergolong jenis media elektronik, yang berkaitan 

dengan indera pendengaran. Penggunaan media audio dalam proses 
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belajar, pesan disampaikan dituangkan ke dalam lambang auditif baik 

verbal seperti kata-kata/bahasa lisan maupun non verbal, Sadiman 

(dalam Joko Prasetyo, 2008 : 16). Media audio menurut jenisnya 

dapat dikelompokkan empat macam yaitu radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam dan laboratorium bahasa. 

Menurut Udi Utomo (dalam Joko Prasetyo, 2008 : 18) secara garis besar 

bentuk media musik dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

1 Alat  Musik 

Berdasarkan sifatnya alat musik dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam, yakni alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis 

adalah alat musik yang hanya bisa berfungsi sebagai pendukung irama. 

Contohnya gendang, drum, tamburin, castanyet, guiro, cymbal, dan lain-

lain. Sedangkan alat musik melodis adalah jenis alat musik yang selain 

dapat dipakai untuk pendukung irama juga dapat digunakan untuk 

memperdengarkan melodi., contohnya seruling, pianika, gitar, harmonika, 

dan lain-lain,  Depdikbud (dalam Joko Prasetyo, 2008 : 18). 

2 Perlengkapan elektronik 

Perlengkapan elektronik yang termasuk sebagai media musik (hard 

ware) antara lain seperti, radio, tape recorder, televisi, kaset rekaman 

musik, CD musik, VCD musik, MP3, LD musik, sound system dan lain-

lain. Menurut Udi (dalam Joko Prasetyo, 2008 : 18) beberapa alat tersebut 

dapat digunakan sebagai media untuk mendengarkan atau menyaksikan 

sajian musik.  
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3 Komposisi musik 

Komposisi musik bentuknya bisa berupa karya musik vokal, karya 

musik instrumental, atau campuran keduanya. 

 Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang diyakini dapat 

menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi keterbatasan jarak, waktu, 

keterbatasan daya indra dan intelegensi akan sangat dibutuhkan dalam upaya 

mencapai keberhasilan proses pembelajaran. 

 Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan oleh guru sebaiknya 

didahului dengan memperhatikan karakteristik dari media yang akan digunakan, 

biasanya hal ini sangat tergantung erat dengan kemampuan dasar dari guru yang 

bersangkutan, karena pemilihan media yang tepat akan memudahkan dan 

mengefektifkan proses pembelajaran karena proses pemilihan ini pada dasarnya 

merupakan proses pengambilan keputusan dari berbagai pilihan yang ada, maka 

untuk mendapatkan keputusan yang baik perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaan media.  

Menurut Sudjana (dalam joko prasetyo, 2008 : 21) mengemukakan bahwa 

prinsip-prinsip penggunaan media dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1 Menentukan jenis media dengan tepat, artinya seorang guru memilih 

terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan 

pelajaran yang akan diajarkan. 

2 Menetapkan atau memperhitungkan subyek dengan tepat, artinya guru 

perlu mempertimbangkan apakah media yang akan digunakan sesuai 

dengan tingkat kematangan/kemampuan anak didik. 
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3 Menyajikan media dengan tepat, artinya teknik dan metode penggunaan 

media dalam pengajaran haruslah sesuai dengan tujuan bahan metode, 

waktu dan sarana yang ada. 

4 Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi 

yang tepat, artinya kapan dan dalam situasi yang bagaimana pada waktu 

mengajar media tersebut digunakan.  

Dibawah ini adalah daftar kelompok media instruksional dan klasifikasi jenis 

media menurut Anderson (dalam Cepi Riyana, 2007 : 17) : 

Tabel 2.1 :  daftar kelompok media instruksional 

KELOMPOK 
MEDIA 

MEDIA INSTRUKSIONAL 

1. Audio a. pita audio (rol atau kaset)  
b. piringan audio  
c. radio (rekaman siaran)  

2. Cetak a. buku teks terprogram  
b. buku pegangan/manual  
c. buku tugas  

3. Audio – Cetak a. buku latihan dilengkapi kaset  
b. gambar/poster (dilengkapi audio)  

4. Proyek Visual 
Diam 

a. film bingkai (slide)  
b. film rangkai (berisi pesan verbal)  

5. Proyek Visual 
Diam dengan 
Audio 

a. film bingkai (slide) suara  
b. film rangkai suara  

6. Visual Gerak film bisu dengan judul (caption)  
7. Visual Gerak 

dengan Audio 
a. film suara  
b.  video/vcd/dvd  

8. Benda a. benda nyata  
b. model tirual (mock up)  

9. Komputer media berbasis komputer; CAI (Computer Assisted 
Instructional) & CMI (Computer Managed 
Instructional)  
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Tabel 2.2 : daftar kelompok media instruksional 

KLASIFIKASI  JENIS MEDIA  

Media yang tidak diproyeksikan Realita, model, bahan grafis, display 
Media yang diproyeksikan OHT, Slide, Opaque 

Media audio 
Audio K aset, Audio V ission, aktive Audio 
Vission 

Media video Video 

Media berbasis komputer 
Computer Assisted Instructional  
( Pembelajaran Berbasis Komputer) 

Multimedia kit Perangkat praktikum 
Tabel 1.2 : Klasifikasi jenis 

c. Strategi penggunaan media 

Menurut Prasetyo ( 2008 : 21 ) strategi penggunaan media dalam 

pembelajaran dapat ditempuh dengan tiga langkah utama. Hal ini 

dimaksudkan agar media dapat digunakan secara efektif dan efisien. 

Langkah-langkah atau strategi di dalam pemanfaatan media untuk 

pelaksanaan proses belajar mengajar sebagai berikut : 

a. Persiapan sebelum menggunakan media. 

Supaya media dapat berjalan dengan baik, perlu membuat 

persiapan untuk menggunakannya, hal ini dilakukan agar media yang 

digunakan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Persiapan 

sebelum penggunaan media dapat dilakukan dengan : 

1) Membuat media yang sesuai dengan tujuan intruksional. 

2) Mempersiapkan alat yang akan dipergunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 



27 

 

3) Mempersiapkan penempatan media yang digunakan dalam 

pembelajaran, agar mudah dilihat atau didengar siswa 

Sadiman (dalam Joko Prasetyo, 2008 : 22) 

b. Kegiatan selama menggunakan media 

Kegiatan selama menggunakan media selama kegiatan proses 

belajar mengajar berlangsung, situasi belajar perlu dijaga 

ketenangannya, agar selama penggunaan media perhatian dan 

konsentrasi siswa akan tertuju pada media yang disajikan guru, 

sehingga penggunaan media dapat berjalan lancar. 

c. Kegiatan tindak lanjut. 

Maksud dari kegiatan tindak lanjut ini adalah untuk menjajagi 

tercapai tidaknya tujuan pengajaran, kemudian dapat digunakan 

menetapkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan guru 

melalui media pembelajaran tersebut. Hal ini dapat ditempuh oleh 

guru dengan melakukan evaluasi materi pembelajaran. 

C. Pengertian Cerita Pendek  

Menurut Naning Pranoto ( 2008 : 2 ) dalam buku Creative Writing, 

cerpen adalah cerita yang di tulis pendek, sehingga cerpen identik hanya 

terdiri dari 3.000 sampai 4.000 kata. Cerita pendek di golongkan menjadi 3 

bagian yaitu : 

1 Cerita pendek (short story) 

2 Cerita pendek yang pendek ( short, short story ) 

3 Cerita pendek yang sangat pendek ( very short-short story ) 
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Cerita pendek ( cerpen ) yang pendek terdiri dari 750 sampai dengan 

1.000 kata. Cerita pendek ( cerpen ) jenis ini biasa di sebut dengan cerita mini 

( cermin ) 

Cerita pendek ( cerpen ) yang ditulis sampai dengan 10.000 kata bisa 

disebut dengan cerita panjang ( cerpan ). Jenis cerpen ini bisa di kembang 

kan menjadi novelette atau novel pendek. Para sastrawan di Eropa, Amerika 

Latin dan Amerika Serikat tahun 1940 – 1960-an pada umunya di tulis begitu 

panjang dan layak di katakan cerita pendek (cerpen ). 

Cerita pendek yang ideal adalah 

1. Cerita yang di tulis terdiri dari 3.000 sampai dengan 4.000 kata 

2. Bahasa dan isinya mudah di pahami, dengan demikian cerita pendek 

itu dapat di baca kurang dari satu jam dan isinya tidak terlupakan oleh 

pembacanya sepajang waktu. 

Ada dua tipe cerita pendek ( cerpen ), yaitu cerita pendek ( cerpen ) yang 

ditulis dengan sempurna disebut well made short-story dan cerita pendek ( 

cerpen ) yang ditulis tidak utuh disebut slice of life short-story. Tipe pertama 

adalah cerita pendek ( cerpen )  yang ditulis secara fokus yaitu: satu tema 

dengan plot yang sangat jelas dan ending yang mudah dipahami. Cerita 

pendek ( cerpen ) tersebut pada umunya bersifat kovensional dan berdasar 

pada realitas /fakta. Maka cerita pendek ( cerpen ) tipe ini enak dibaca dan 

mudah dipahami. Pembaca awam dapat membaca cerita pendek ( cerpen ) 

jenis ini kurang dari satu jam. 
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Sebaliknya, cerita pendek tipe kedua, yaitu slice of life short-story, tidak 

terfokus temanya, memencar, sehingga plot tidak terstruktur. Plot (alur) 

ceritanya kadang dibuat mengambang oleh pengarang.nya. Pada 

umumnya,cerpen jenis ini ditulis dengan gaya kontemporer dan bersumber 

dari ide atau gagasan murni, maka disebut juga dengan cerita pendek 

gagasan. Dengan demikian, cerita pendek tipe ini seringkali sulit dipahami 

sehingga perlu dibaca berulang-ulang. Pembaca karya seperti itu adalah 

kalangan tertentu yang memang paham akan karya-karya sastra. 

Cerita pendek ( Cerpen ) adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita 

pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-

karya fiksi yang lebih panjang, seperti novella (dalam pengertian modern) 

dan novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses 

mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa dan 

insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang ( 

Wikipedia, 2009 : 1 ) 

Menurut A. Bakar Hamid (dalam tulisan “Pengertian Cerpen”, 2008) 

mengemukakan bahwa yang cerita pendek harus dilihat dari kuantitas, yaitu 

banyaknya perkataan yang dipakai: antara 500-20.000 kata, adanya satu plot, 

adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Menurut Aoh. KH ( dalam tulisan 

“Pengertian Cerpen”) mengemukakan bahwa cerita pendek (cerpen) adalah 

salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut  kisahan prosa 

pendek. 
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Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, 

karakteristik utama Cerita pendek (cerpen) adalah pendek dan singkat. Di 

dalam cerita yang singkat itu, tentu saja tokoh-tokoh yang memegang 

peranan tidak banyak jumlahnya, bisa jadi hanya seorang, atau bisa juga 

sampai sekitar empat orang paling banyak. Itu pun tidak seluruh kepribadian 

tokoh, atau tokoh-tokoh itu diungkapkan di dalam cerita. Fokus atau, pusat 

perhatian, di dalam cerita itu pun hanya satu. Konfliknya pun hanya satu, dan 

ketika cerita itu dimulai, konflik itu sudah hadir di situ. Dan bagaimana 

menyelesaikan saja. 

Dan karena jumlah tokoh terbatas, peristiwanya singkat, waktu 

berlangsungnya tidak begitu lama, kata-kata yang dipakai harus hemat, tepat 

dan padat, maka –diatara karakteristik cerpen- tempat kejadiannya pun juga 

terbatas, berkisar 1-3 tempat saja. 

D. Pengertian Pembelajaran Seni Musik  

a. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Tim MKDK IKIP Semarang (1996 : 1), Belajar adalah suatu 

kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak lahir 

manusia telah mulai melakukan kegiatan belajar untuk memenuhi 

kebutuhan dan sekaligus mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, belajar 

sebagai suatu kegiatan telah dikenal dan bahkan sadar atau tidak telah 

dilakukan oleh manusia.  

a. Pengertian belajar  

1) Pengertian belajar secara popular  
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Pengertian belajar secara popular adalah pengertian belajar 

secara umum, tidak mengacu pada satu aliran psikologi tertentu. 

Sedangkan pengertian belajar khusus adalah pengertian belajar 

yang sudah diwarnai oleh aliran psikologi tertentu. Berikut hal-hal 

tersebut akan diuraikan lebih lengkap. 

a) Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman-pengalaman atau 

praktik.(David R. Shaffer, 1995) 

b) Belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.(N.L. Gage 

D.C. Berliner, 1988) 

c) Belajar merupakan terminologi yang digunakan untuk 

menjelaskan proses yang mencakup perubahan tingkah laku 

melalui pengalaman.(Wittrock dalam Thomas J. Good & Jare 

E. Brophy, 1990) 

d) Belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau 

diubah melalui latihan atau pengalaman (James O. Whittaker 

dalam Wasty Sumanto, 1987) 

e) Belajar adalah suatu aktivitas mental / psikis, yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan dan sikap-sikap. Perubahan itu 

bersifat relative konstan dan berbekas ( W.S. Winkel, 1989) 
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f) Belajar adalah perubahan yang relative permanen dalam 

potensi bertindak, yang berlangsung sebagai akibat adanya 

latihan yang diperkuat . (et. Al. Kimble dalam B.R. 

Hergenhahn, 1982 : 3). 

2) Pengertian belajar secara khusus 

Yang dimaksud pengertian khusus adalah pengertian belajar 

menurut pandangan tertentu. Pandangan tersebut didasarkan pada 

aliran psokologi yang dipakai sebagai dasar membuat definisi. 

Beberapa aliran psikologi yang akan dikemukakan untuk 

menjelaskan pengertian belajar secara khusus ialah aliran : 

a) Behavioristik 

Aliran Behavioristik adalah perubahan perilaku yang dapat 

diamati, yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus 

dengan respon menurut prinsip-prinsip yang mekanistik. 

b) Kognitif 

Aliran Kognitif mengatakan bahwa tingkah laku manusia 

tidak semata-mata ditentukan oleh stimulus yang berada diluar 

dirinya tetapi faktor yang ada dalam diri manusia juga 

mempunyai peran yang sangat penting.  

 

c) Humanistik 

Aliran Humanistik adalah suatu kegiatan untuk memahami 

sesuatu sesuai dengan persepsi dan kesadarannya terhadap 
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sesuatu yang akan dipelajarinya. 

d) Gestalt 

Aliran Gestalt adalah kegiatan internal yang mengatur atau 

mengorganisasikan stimulus yang terdiri atas beberapa bagian 

sehingga orang mempersepsinya sebagai suatu pola atau 

struktur yang bermakna. 

Menurut pendapat skolastik, belajar pada hakikatnya adalah 

mengulang-ulang bahan yang harus dipelajari. Dengan diulang-ulang 

maka bahan pelajaran akan makin diingat (dikuasai). Jadi menurut 

aliran skolastik, inti belajar adalah ulangan. (Suryabrata, 1998 : 244). 

Menurut Syah (1995 : 93) belajar adalah kegiatan yang berproses 

dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Teori belajar menurut 

Syah berarti perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah 

berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan 

disadari atau dengan kata lain bukan secara kebetulan.Syah (1995 : 

115). 

Dari pengertian-pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan serta proses perubahan perilaku yang disebabkan oleh faktor-

faktor tertentu yaitu seperti adanya pengalaman-pengalaman atau praktik, 

adanya hubungan antara stimulus dengan respon menurut prinsip-prinsip 
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yang mekanistik, faktor yang ada dalam diri manusia, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan 

sikap namun dilakukan secara berulang-ulang. 

3) Pengertian mengajar 

Mengajar adalah suatu usaha guru untuk memimpin siswa ke arah 

perubahan, dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan sikap 

pribadi pada umumnya dan proses perkembangan intelektual pada 

khususnya (Ahmadi , 1988 : 32-33). Menurut Alvin (dalam Roestijah, 

1982 : 13), mengajar merupakan aktivitas guru yang membimbing 

siswa untuk dapat mengubah dan mengembangkan skiil and attitude 

(bakat dan kemampuan), idea (cita-cita), appreciation (penghargaan), 

dan knowledge (pengetahuan). Mengajar dapat juga diartikan sebagai 

aktivitas untuk menolong atau membimbing seseorang demi 

mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan skill attitude (bakat 

dan kemempuan), appreciation (penghargaan), idea (cita-cita), 

knowledge (pengetahuan) oleh Alvin W dalam (Roestijah, 1982 :131). 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengajar 

adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan bakat dan kemampuan 

seseorang, apresiasi, cita-cita, dan pengetahuan. Mengajar dalam rangka 

membimbing anak didik ke arah perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan 

individu atau kebutuhannya sebagai anggota masyarakat 

Pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga 
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keliang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan 

tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang brsifat 

pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupu 

menyangkut nilai dan sikap (afektif). (Sadiman, 2003 : 2). Pembelajaran 

adalah perpaduan aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Pembelajaran 

tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat belajar 

mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa 

belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar mengajar karena pembelajaran pada hakekatnya adalah 

aktivitas belajar antara guru dan siswa (Utuh, 1987 : 9). Menurut Tim 

MKDK IKIP Semarang (1996 : 10) pengertian pembelajaran terbagi 

menjadi dua yaitu pengertian umum atau popular dan pengertian menurut 

aliran psikologi. 

a. Menurut pengertian umum atau popular, pembelajaran yaitu suatu 

kegiatan sadar dari guru untuk memberikan, memindahkan sejumlah 

pengetahuan dan nilai-nilai budaya nenek moyang kepada generasi 

berikutnya. Dengan menggunakan istilah pembelajaran, terasa ada 

pengakuan terhadap kemampuan siswa untuk belajar, dan kemampuan 

tersebut akan terwujud apabila dibantu dan dibimbing oleh guru. Oleh 

karena itu, pengertian pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk 

membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. 
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b. Menurut pengertian aliran psikologi yaitu : 

1) Psikologi Daya 

Pembelajaran adalah upaya melatih daya-daya yang ada pada 

jiwa manusia supaya menjadi lebih tajam atau lebih berfungsi. 

2) Psikologi Kognitif 

Pembelajaran adalah usaha membantu siswa (anak didik) 

mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman 

(insight). Guru tidak hanya berorientasi pada materi pelajaran tetapi 

juga pada proses menerima dan memahami materi tersebut. 

3) Psikologi Humanistik 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana 

yang menyenangkan untuk belajar, yang membuat siswa terpanggil 

untuk belajar. 

Menurut Darsono (2000 : 24) pengertian pembelajaran  adalah bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan tingkah laku 

maka pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 

Dari pengertian-pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dari 

guru untuk memberikan, memindahkan sejumlah pengetahuan serta untuk 

merubah perilaku siswa kearah yang lebih baik. Adapun tujuan pembelajaran 

adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh 

karena itu, dalam setiap kegiatan apapun tujuan tidak bisa diabaikan. Dengan 
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perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan 

kepada anak didik. Nilai-nilai tersebut nantinya akan mewarnai cara anak didik 

bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. Djamarah (2002 : 49). 

Adapun ciri-ciri pembelajaran menurut Darsono dkk (2000 : 25) sebagai 

berikut : 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun secara psikologis. 

Komponen-komponen pembelajaran meliputi kurikulum, tujuan pembelajaran, 

metode, materi, media pembelajaran, dan evaluasi. 

a. Kurikulum 

Kurikulum pada zaman yunani kuno, berasal dari kata “curere” yang 

berarti tempat pertandingan. Kurir artinya pelari yang bertugas 

menyampaikan berita dari suatu tempat ke tempat lain. Kurikulum diartikan 

jarak yang harus ditempuh dalam suatu perlombaan lari atau “race cource”. 
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Sesuai dengan makna di atas, kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai 

sejumlah mata pelajaran dan materi yang harus dikuasai peserta didik untuk 

memperolah ijazah tertentu. (Tim MKDK IKIP Semarang, 1996 : 16). 

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan 

ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan 

dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang 

dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan 

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.(Dakir, 2004 : 3). Kurikulum 

adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan 

pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat idea, suatu cita-cita 

tentang manusia atau warga Negara yang akan dibentuk. Kurikulum lazim 

mengandung harapan-harapan yang sering berbunyi muluk-muluk. (Nasution, 

2006 : 8) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sesuatu yang 

direncanakan sebagai pegangan dan program pendidikan yang berisikan 

berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 

direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma 

yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga 

kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum 

operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan. (Riyanto, 2009 : 2).Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun, 
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dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan 

memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan ( BSNP ).( Pondokibu, 

2009 : 1). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri atas tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.(Soehendro, 2008 : 2) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang 

disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan 

dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan ( BSNP ) yang terdiri atas 

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri 

atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaianpendidikan. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun antara lain agar dapat memberi 

kesempatan peserta didik untuk : 

a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) belajar untuk memahami dan menghayati. 

c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. 
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d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain.  

e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses 

belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. (alsyukro-yadai, 

2008 : 1). 

b. Tujuan pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan. Tujuan ini 

harus searah dengan tujuan belajar siswa. Tujuan belajar siswa adalah 

mencapai perkembangan optimal, yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, 

dan aspek psikomotor. Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah agar 

siswa mencapai perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. (Tim 

MKDK IKIP Semarang, 1996 : 12). 

c. Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu sistem untuk melakukan tindakan. (wordpress, 2008 

: 8). Metode adalah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan, atau 

suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, terarah dan 

terkonteks, yang relevan dengan maksud dan tujuan. (rakim-ypk, 2008 : 2). 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan prosedur yang dipakai dalam 

mendekati persoalan-persoalan dan usaha-usaha untuk mencari jawaban. 

(Sumaryanto, 2007 : 9) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu kerangka kerja berupa 

proses, prinsip-prinsip dan prosedur untuk melakukan tindakan, atau suatu 

kerangka berfikir menyusun gagasan yang beraturan, terarah dan terkonteks, 

yang relevan dengan maksud dan tujuan untuk mencari jawaban. 
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Dari uraian mengenai metode dan pembelajaran maka metode 

pembelajaran adalah suatu kerangka kerja berupa proses, prinsip-prinsip dan 

prosedur untuk melakukan tindakan, atau suatu kerangka berfikir menyusun 

gagasan yang beraturan, terarah dan terkonteks, yang relevan dengan maksud 

dan tujuan untuk mencari jawaban dalam hal pembelajaran. 

Memilih metode pembelajaran seni musik yang tepat, tidak dapat lepas 

dari masalah siswa yang dihadapi. Seorang guru harus dapat memilih metode 

yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tetapi dalam mengajar 

tidak mungkin pengajar memakai metode salah satu saja. Seperti yang 

diungkapkan oleh Jamalus (1988 : 37-38) bahwa suatu jenis metode tidak 

dapat berdiri sendiri, melainkan gabungan dari beberapa metode, yaitu 

ceramah, drill, demonstrasi, bermain peranan dan eksperimen. Metode-

metode tersebut akan lebih efektif apabila digabung menjadi satu dalam 

metode analisis sintesis. Metode analisis berdasarkan pada ilmu jiwa Gestalt 

(ilmu jiwa totalitas), yang menyatakan bahwa manusia mengamati sesuatu 

secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian baru bagian-bagian dari 

keseluruhan tersebut (Jamalus, 1988 : 38). 

d. Materi Pembelajaran 

Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang 

jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa (Achmadi, 2008 : 1) 

Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, 

dibicarakan, dibincangkan, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005 : 723). Materi adalah benda, bahan, segala sesuatu yang tampak. 
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(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 723) 

Dapat disimpulkan bahwa materi adalah sesuatu yang menjadi bahan atau 

objek yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang 

disebut massa  untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dibincangkan, dan 

sebagainya. 

Materi pembelajaran (instructional materials) adalah bahan yang 

diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan.(unhalu, 2009 : 1). Materi pembelajaran adalah segala bentuk 

materi yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar.( andhysastera, 2009 : 2) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran adalah segala bentuk 

bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan sekaligus sebagai materi yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Dalam penyampaian materi pembelajaran, guru hendaknya perlu 

memperhatikan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan keluasan 

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

yang perlu diperhatikan bagi guru/dosen pada waktu menyajikan materi 

pembelajaran. Menurut JL Marsell (dalam sugandi 2004 : 14-15) hal yang 

perlu diperhatikan oleh guru pada penyampaian pembelajaran yaitu guru 

menciptakan bermacam-macam hubungan dengan bahan pelajaran, dalam 
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menjelaskan materi pokok bahasan tertentu perlu ada materi pokok bahasan 

sebagai pusat pembahasan, materi pengajaran hendaknya disusun secara urut 

sehingga mudah dipelajari, guru harus mengadakan kegiatan evaluasi, guru 

harus dapat membedakan individu para siswa, guru harus dapat bersosialisasi 

dengan siswa. Menurut Caroll (dalam Ekosiswoyo, 1996 : 10), “kemampuan 

siswa menguasai materi tertentu berhubungan dengan jumlah waktu yang 

dipersyaratkan”. Dalam arti, jika siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan 

materi pembelajaran yang dipelajari, dan berpertisipasi di dalam kegiatan 

yang direncanakan untuk mempelajari materi pembelajaran tersebut sesuai 

dengan tingkat yang diinginkan. 

e. Media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harafiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. namun pengertian media dalam proses 

pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.( Andreas, 2009 : 1). Media dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong 

terlibat dalam proses pembelajaran. (Azhie, 2007 : 1). Kata media berasal dari 

kata medium yang secara harfiah artinya perantara atau pengantar. Banyak 

pakar tentang media pembelajaran yang memberikan batasan tentang 

pengertian media. Media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk 

proses penyaluran informasi. (Kusuma, 2007 : 1 ). 
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Dapat disimpulkan bahwa media adalah tengah, perantara, atau pengantar 

yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan manusia. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat grafis, 

fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal serta merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

Manfaat media dalam proses pembelajaran menurut Sadiman (dalam Joko 

Prasetyo, 2008 : 15) adalah sebagai berikut : 

a) Memperjelas penyajian pesan dalam bentuk kata tertulis, gambar 

bahkan lisan. 

b) Mengatasi keterbatasan ruang. 

c) Menimbulkan kegairahan belajar siswa, meningkatkan interaksi lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. 

d) Memberikan perangsang pengalaman dan persepsi yang sama antara 

guru dengan siswa yang memiliki latar belakang dan lingkungan yang 

berbeda. 

f. evaluasi  

Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti suatu tindakan atau 

suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu, apakah sesuatu itu mempunyai 

nilai atau tidak. Menurut istilah evaluasi berarti kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan 
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hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh 

kesimpulan.(Hidayat, 2006 : 2). Evaluasi adalah suatu proses menjelaskan, 

memperoleh dan menyediakan data yang berguna untuk menilai alternative 

keputusan. Baik pengukuran maupun penilaian sangat esensial bagi 

pengambilan keputusan pendidik.(BistokSirait, 2008 : 1). Evaluasi 

merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran 

secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap 

peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan 

peserta didik. (Sylvie, 2007 : 2) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan pengumpulan 

kenyataan yang terencana secara sistematis untuk mengetahui keadaan suatu 

objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan 

tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. 

Berdasar pada pengertian-pengertian evaluasi tersebut maka evaluasi 

pembelajaran adalah kegiatan pengumpulan kenyataan yang terencana 

mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk mengetahui keadaan 

suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh simpulan pembelajaran. 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar 

mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tim MKDK IKIP 

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

suatu kegiatan untuk menentukan nilai pencapaian hasil belajar dengan 
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mengetahui hasil pencapaian hasil belajar siswa. 

Menurut Suryosubroto (2002 : 36) pelaksanaan proses belajar mengajar adalah 

proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari 

kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan proses belajar mengajar terjadi 

interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada 

siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Pelaksanaan proses belajar mengajar 

meliputi tiga tahapsebagai berikut: 

a. Tahap pra Instruksional 

Tahap pra Instruksional yakni tahap yang ditempuh pada saat memulai 

suatuproses belajar mengajar, yaitu: guru menanyakan kehadiran siswa, 

memberikankesempatan kepada siswa untuk bertanya, mengajukan 

pertanyaan kepada siswa,mengulang bahan pelajaran. 

b. Tahap Instruksional 

Tahap Instruksional yakni tahap pemberian bahan pelajaran yang 

dapat diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut : menjelaskan 

tujuan pengajaran, menjelaskan pokok materi, membahas pokok materi, 

pokok materi yang dibahas diberikan contoh-contoh yang kongkret, 

penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan, 

menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi. 

c. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap 

instruksional; kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain : 

mengajukan pertanyaan kepada kelas atau beberapa murid mengenai 
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semua aspek pokok materi yang  telah dibahas pada tahap instruksional, 

bila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab (kurang dari 70%) 

maka guru harus mengulang pengajaran, untuk memperkaya pengetahuan 

siswa, guru dapat memberikan tugas atau PR, akhiri pelajaran dengan 

menjelaskan atau memberikan pokok materi yang akan dibahas pada 

pelajaran berikutnya. 

b. Pengertian Seni Musik 

Seni adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai 

tinggi (luar biasa) atau keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari 

segi kehalusannya, keindahannya,dsb), seperti tari, lukis, ukir, dan musik. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 : 816). Seni adalah ungkapan 

perasaan seseorang yang dituangkan kedalam kreasi dalam bentuk gerak, 

rupa, nada, syair, yang mengandung unsue-unsur keindahan, dan dapat 

mempengaruhi perasaan orang lain. (Cecep, 2007 : 2). Seni adalah alat 

pengutaraan batin seniman yang ditujukan kepada yang lain dan dalam 

instansi kedua adalah alat komunikasi kehidupan batin dalam masyarakat. 

(Agustina, 2008 : 2) 

Dapat disimpulkan bahwa seni adalah kesanggupan akal dan ungkapan 

perasaan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar 

biasa) atau keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi 

kehalusannya, keindahannya,dsb) seperti tari, lukis, ukir, dan musik yang 

mengandung unsur-unsur keindahan, dan dapat mempengaruhi perasaan 

orang lain. 
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Musik adalah bunyi yang sengaja dibuat manusia untuk 

mengungkapkan ide dari akal budi dan perasaan batinnya. Jadi kicau 

burung di dahan atau percik air di pematang sawah bukan termasuk karya 

seni, walaupun terdengar indah hingga mampu membangkitkan dan 

menumbuhkan rasa seni bagi yang mendengarkannya. (Suharto, 1990 : 2). 

Musik  adalah curahan hati melalui bunyi sebagai perantaranya. 

Maksudnya bahwa musik adalah salah satu cabang seni abstrak yang 

berbentuk suara dan terdiri atas unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, serta 

timbre. (Limantara, 1988 : 4). Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada 

atau suara diurutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk 

menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 : 602) 

Dapat disimpulkan bahwa musik adalah salah satu cabang seni abstrak 

yang berbentuk suara dan bunyi yang sengaja dibuat manusia untuk 

mengungkapkan ide dari akal budi dan perasaan batinnya dan terdiri atas 

unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, serta timbre sehingga menghasilkan 

komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah suatu cabang seni 

yang berasal dari akal manusia untuk menciptakan sesuatu yang bernilai 

tinggi atau keahlian membuat karya yang bermutu yang berasal dari 

curahan hati untuk mengungkapkan ide dari akal budi dan perasaan 

batinnya melalui bunyi yang sengaja dibuat berbentuk suara dan terdiri 

atas unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, serta timbre untuk menghasilkan 
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komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. 

E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran musik dibutuhkan adanya metode-

metode dan media-media pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran 

yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, 

dan tugas. Kemudian media pembelajaran yang digunakan adalah media 

grafis dan media elektronik. Metode dan media pembelajaran dapat 

diterapkan dengan tepat jika seorang guru memiliki strategi-strategi dalam 

penggunaan metode dan media dalam pembelajaran. 

Dalam melaksanakan metode dan media, guru dituntut untuk dapat 

melakukan strategi dalam penggunaan metode dan media dalam 

pembelajaran dengan menerapkan strategi penggunaan metode dan media 

dalam pembelajaran yang tepat dan bervariasi sehingga tujuan pembelajaran 

seni musik dapat tercapai secara optimal. 

 

Tujuan pembelajaran 
musik 

Metode dan Media Strategi 



 

50 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan tentang strategi penggunaan metode dan media Cerita 

Pendek (cerpen) dalam pembelajaran musik pada siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 9 Semarang. 

Menurut Koentjaraningrat (1996 : 130) data yang diperlukan dalam 

penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai informan yang memberikan 

informasi mengenai data-data tersebut. Dalam mencari informan, dipilih orang 

yang memiliki sejumlah pengetahuan, ketrampilan dan keahlian terbaik 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan data berupa kata-kata, gambar, 

dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, sifat kualitatif tersebut 

mengarah pada mutu, kedalaman uraian, dan pembahasan tentang pelaksanaan 

metode pembelajaran musik  dengan menggunakan media pembelajaran musik 

pada siswa SMP Negeri 9 Semarang. 

B. Latar dan sasaran Penelitian 

1. Latar penelitian 

Latar penelitian ini adalah di SMP Negeri 9 Semarang dengan 

pertimbangan banyak prestasi – prestasi di bidang musik yang telah diraih 

oleh SMP Negeri 9 Semarang. Sebagai contoh prestasi di bidang musik 
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yaitu menjuarai beberapa kali lomba paduan suara Sekolah Menengah 

Pertama tingkat Jawa tengah dan menjuarai lomba ensembel musik Sekolah 

Menengah Pertama di Kota Semarang. Adanya prestasi-perstasi tersebut 

dapat diraih karena di tangani oleh guru yang profesional dan juga guru 

bidang studi seni budaya (Seni Musik) yang memiliki latar belakang 

pendidikan seni musik. Selain itu, guru bidang studi seni musik SMP 

Negeri 9 Semarang mampu membuat media pembelajaran sendiri, memiliki 

ide-ide kreatif dalam mengajar, serta memiliki strategi penggunaan metode 

dan media dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti pelajaran tersebut.  

2. Sasaran penelitian 

Sasaran kajian dalam penelitian tersebut adalah strategi penggunaan 

metode dan cerita pendek ( Cerpen ) sebagai media dalam pembelajaran 

musik pada siswa kelas VIII A SMP NEGERI 9 SEMARANG. 

C. Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1. Observasi 

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (rachman, 1999 : 77). 

Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesatu objek yang menggunakan seluruh 

alat indera yang dapat dilakukan melalui indera pengelihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 2006 : 229). 
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Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Sumaryanto, 2007 : 101) 

observasi diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta 

dan tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta, pengamat 

hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan 

pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai 

pengemat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang 

diamati. Dalam hal tersebut, peneliti menggunakan pengamatan tidak 

berperan serta karena hanya mengadakan pengamatan.  

Dalam observasi tersebut, peneliti melaksanakan observasi langsung, 

yaitu dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran 

seni musik untuk memperoleh data mengenai strategi penggunaan 

metode dan media Cerita Pendek (cerpen) dalam pembelajaran seni 

musik. Untuk memudahkan dalam observasi, digunakan pedoman 

observasi.  

Berdasarkan pedoman observasi, diharapkan memperoleh data 

mengenai :  (a). lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, (b). 

keadaan proses belajar mengajar mata pelajaran seni musik yaitu 

mengenai aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dari 

awal pembelajaran, situasi kelas, dan akhir dari pembelajaran seni 

musik, (c). kurikulum pembelajaran musik, (d). sarana dan prasarana 

yang tersedia dalam proses belajar mengajar seni musik,   (e). jenis 

media yang digunakan dalam pembelajaran seni musik, (f). alat-alat 

yang digunakan dalam proses pembelajaran musik, (g). dan proses 
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pelaksanaan strategi penggunaan metode dan media dalam pembelajaran 

musik. 

Aspek-aspek yang terkait dengan strategi penggunaan metode dan 

media dalam pembelajaran musik di SMP Negeri 9 Semarang adalah 

mengenai perencanaan strategi penggunaan metode dan media dalam 

pembelajaran musik, persiapan strategi penggunaan metode dan media 

dalam pembelajaran musik, dan pelaksanaan strategi penggunaan metode 

dan media dalam pembelajaran musik. 

2. Wawancara   

Teknik wawancara adalah metode penyediaan data dengan cara tanya 

jawab antara peneliti dengan informan secara langsung. (Arimisailal, 

2009 : 4). Menurut Moleong (2000 : 135) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu pewawancara 

membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal yang akan 

diteliti. Wawancara tersebut ditujukan kepada kepala sekolah, guru 

pengampu mata pelajaran seni musik, dan siswa. 

Fokus strategi penggunaan metode dan media Cerita Pendek (Cerpen) 

dalam pembelajaran musik di SMP Negeri 9 Semarang diwujudkan 
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dengan pernyataan-pernyataan kunci yaitu mengenai alasan 

menggunakan metode dan media Cerita Pendek (cerpen) tersebut, 

bagaimana penerapan strategi penggunaan metode dalam pembelajaran 

musik, bagaimana pelaksanaan strategi penggunaan media Cerita Pendek 

(cerpen) dalam pembelajaran musik, dan sejauh mana respon siswa 

terhadap strategi penggunaan metode dan media dalam pembelajaran 

musik tersebut. Alat yang dipergunakan dalam teknik wawancara adalah 

Pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. (Arikunto, 2006 :231). 

Dari pengertian tersebut, peneliti melakukan pencarian dokumen-

dokumen yang dimiliki oleh SMP N 9 Semarang. Dokumen-dokumen 

tersebut antara lain seperti kondisi fisik sekolah yaitu ruang Kepala 

Sekolah, Ruang Tata Usaha, dan ruang kelas yang digunakan kemudian 

dokumen mengenai pembelajaran seni musik yaitu kurikulum yang 

meliputi Program Tahunan, Program Semester, Silabus, dan Rencana 

Pelaksanaan Pengajaran lalu media yang digunakan dalam pembelajaran 

yaitu seperti partitur, cd dan media cerita pendek (Cerpen) dan peralatan 

yang digunakan dalam proses pembelajaran seni musik yaitu Televisi, 

OHP, dan VCD. 
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D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Setelah melakukan Observasi, wawancara, dan verivikasi data maka di 

lakukan Teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan 

data adalah teknik yang meneliti tentang keabsahan suatu data yang dianggap 

terbukti kebenaran dan keasliannya.  

Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau Sebagai pembanding terhadap data itu. (Sulistyani, 2006 : 7) 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara 

atau interview, dan verifikasi data. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data 

yang valid dan ada kecocokan sama lain, peneliti mengadakan triangulasi 

sumber data melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu 

membandingkan data hasil dengan data hasil wawancara. 

E. Analisis Data 

Mengacu pada Sutopo (1991 : 12), penelitian ini terbagi menjadi tiga 

kelompok analisis yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi atau 

mengambil kesimpulan. 

Berdasarkan uraian tersebut, reduksi data merupakan bagian dari analisis 

data yang mempertegas, memperpendek, mempertajam, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sedemikian rupa agar simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam 

penelitian ini, reduksi data dilakukan sejak menetapkan pokok permasalahan. 
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Data tersebut berupa kalimat panjang, cerita bergambar, tabel, kegiatan 

pembelajaran seni musik, faktor penghambat dan pendukung dari lokasi 

penelitian. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah bagian analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang ha-hal yang tidak penting 

dan mengatur data sehingga simpulan akhir dapat dilakukan (Sutopo, 

1991 : 12). 

Mengacu pada pengertian tersebut, peneliti melakukan reduksi data 

dengan cara membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga mengarah pada sasaran penelitian ini 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan simpulan riset dapat dilakukan (Sutopo, 1991 : 12). 

 Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan 

penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam 

kesatuan bentuk yang disederhanakan. 

3. Verifikasi atau Simpulan 

Verifikasi data adalah pengujian kembali hasil olahan data untuk 

memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realita 

pekerjaan di unit yang dianalisis. (miftahfauzi, 2008 : 12). 

Verifikasi dilakukan pada saat pertama kali peneliti mengumpulkan 
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data yang berkaitan dengan model pembelajaran seni musik di SMP 

Negeri 9 Semarang. Secara bertahap peneliti berusaha mencari makna 

data yang dikumpulkan dengan cara melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola tema persamaan, hal-hal yang sering muncul dan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diadopsi dari Sutopo, 1991 : 12) 

Simpulan ini pada awal mula kabur, mudah berubah, masih cenderung 

diragukan, namun dengan bertambahnya data setiap saat maka simpulan tersebut 

semakin mantap. Simpulan yang diverifikasi setiap saat selama penelitian yang 

pada akhirnya dapat disimpulkan. 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
data 

Reduksi Data 

Verivikasi 
atau simpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Status SMP Negeri 9 Semarang 

SMP Negeri 9 Semarang terletak di Jl. Sendangguwo Timur 2 

Semarang dengan luas wilayah 3.256 meter persegi, dan didirikan pada 

tahun 1965. Dari segi wilayah, sekolah ini berada di desa Gemah, 

Kelurahan Gemah, Kota Semarang. Batas-batas sekolah ini meliputi batas 

sebelah barat berbatasan dengan Pondok Pesantren Putra dan Putri 

Addainuriyah, sebelah utara berbatasan dengan ADA Swalayan dan SMA 

N 2 Semarang, sebelah timur berbatasan dengan TK PGRI 36 dan SD 

Gemah 02 da 03, dan sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman 

penduduk. Dilihat dari lokasi yang berada di dekat jalan raya, SMP Negeri 

9 Semarang termasuk sekolah dengan letak strategis karena dapat ditempuh 

dengan alat transportasi dari berbagai arah. 

Sekolah berlantai dua ini dibatasi oleh pagar di depannya dan tembok di 

sebelah kiri, kanan, dan belakang yang tidak memungkinkan siswa untuk 

keluar masuk tanpa izin pihak sekolah. Bangunan sekolah tersusun 

bersebelahan satu sama lain dengan bentuk persegi panjang dan terdapat 

sebuah lapangan basket di tengahnya. Dilihat dari tingkat kebisingannya, 

sekolah ini memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah sehingga tidak 

diperlukan perhatian yang lebih dari pihak sekolah untuk bisa menertibkan 
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siswa agar tetap fokus terhadap pelajaran. Sekolah ini juga memiliki 

lingkungan social dan ekonomi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 

lokasi sekolah yang berdekatan dengan ADA swalayan, warnet, rental 

komputer, dan foto kopi sehingga memudahkan serta membantu kelancaran 

siswa dalam membuat dan menyelesaikan tugas pembelajaran. 

 
Foto 4.1 

Papan nama SMP Negeri 9 Semarang 
(Foto : Nicodemus Danang W P, juli 2010) 

 

2. Sarana dan Prasarana 

Pada tahun ajaran 2009/2010, SMP Negeri 9 Semarang memiliki 

prasarana berupa 22 ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran, 1 ruang 

kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakan, 1 ruang OSIS, 1 ruang 

laboratorium, 1 ruang BK, 1 ruang UKS, 1 musholla, 1 koperasi, 1 kantin, 1 

ruang komite, 1 ruang multimedia, 1 tempat parkir tamu, 1 tempat parkir 

sepeda motor, 1 tempat parkir mobil, 2 kamar mandi guru, 3 kamar mandi 

siswa, serta lapangan yang dapat digunakan untuk basket, voli, dan futsal. 
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 Selain memiliki prasarana,SMP Negeri 9 Semarang juga memiliki 

sarana untuk kegiatan pembelajaran yaitu meja, kursi, papan tulis, 

penghapus, spidol, papan absensi, buku-buku pelajaran, perlengkapan 

kegiatan peraga pendidikan, peralatan ekstrakurikuler seperti alat-alat olah 

raga dan kesenian, dan perlengkapan kegiatan pramuka.  

3. Kondisi siswa SMP Negeri 9 Semarang 

Pada tahun ajaran 2009/2010, siswa-siswi SMP Negeri 9 Semarang 

berjumlah 900 siswa 

Dilihat dari latar belakang ekonomi maka pekerjaan orang tua siswa 

sebagai berikut : 55,8 % adalah sebagai wiraswasta, 25,87 % adalah sebagai 

PNS, dan 8,57 % adalah sebagai TNI. Cara siswa berangkat ke sekolah juga 

beragam, ada yang berjalan kaki, naik sepeda, diantar orangtua, serta ada 

pula berangkat menggunakan jasa angkutan umum. 

4. Tenaga Pengajar 

Pada tahun ajaran 2009/2010, SMP Negeri 9 Semarang memiliki 

seorang kepala sekolah, 42 pengajar tetap, 4 pengajar tidak tetap, 6 orang 

pegawai Tata Usaha, 4 pegawai tidak tetap, seorang tukang kebun, serta 

seorang satpam. 

Tenaga pengajar SMP Negeri 9 Semarang berpendidikan Diploma dan 

Sarjana pendidikan. Sebagian dari mereka merupakan pendatang dari 

Sleman, Demak, Grobogan, Pati, Trenggalek, Batang, Tegal, Kudus, 

Kendal, Blora, Cepu, Klaten, Boyolali, dan Surabaya. 
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5. Kegiatan Rutin 

SMP Negeri 9 Semarang memberlakukan kegiatan rutin setiap hari bagi  

semua warga SMP Negeri 9 Semarang. Kegiatan rutin tersebut meliputi 

semua warga SMP Negeri 9 Semarang harus hadir di sekolah sebelum 

pukul 07.00 WIB, setiap hari Senin sampai Kamis seluruh siswa memakai 

seragam OSIS yaitu putih biru, sedangkan hari Jumat dan Sabtu memakai 

seragam batik. Kemudian setiap hari Senin dan hari besar nasional, 

diadakan upacara bendera yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dan guru. 

Proses kegiatan belajar mengajar pada hari Senin hingga Kamis dan hari 

Sabtu dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.10 WIB, 

sedangkan pada hari Jumat dilaksanakan pukul 07.00 WIB sampai pukul 

10.35 WIB. Kegiatan pembelajaran tersebut setiap jam selama 40 menit. 

Kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 9 Semarang 

meliputi 14 mata pelajaran yaitu Pendidikan agama, PPKn, Bahasa 

Indonesia, Biologi, Fisika, Sejarah, Ekonomi, Bahasa Inggris, Matematika, 

Penjaskes, Pendidikan Seni Budaya yang meliputi Seni Musik dan Seni 

Rupa, serta muatan lokal yaitu Elektro dan Bahasa jawa. 

Selain kegiatan kurikuler, kegiatan ekstra kurikuler juga 

diselenggarakan di SMP Negeri 9 Semarang. Kegiatan ekstra kurikuler 

tersebut meliputi kegiatan ansambel, band, pramuka, PKS (Patroli 

Keamanan Sekolah), basket, voli, dan pramuka. Khusus untuk kegiatan 

pramuka wajib diikuti oleh kelas VII dan VIII, sedangkan kegiatan 

ekstrakurikuler yang lain bersifat tidak wajib diikuti. 
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6. Media dan alat peraga pendidikan 

Di SMP Negeri 9 Semarang hampir seluruh mata pelajaran memiliki 

alat dan media peraga. Sebagai contoh yaitu mata pelajaran matematika 

memiliki alat peraga yaitu penggaris, jangka, dan busur derajad dalam 

ukuran besar. Pelajaran Fisika dan Biologi memiliki alat-alat praktik 

laboratorium. Mata pelajaran seni musik juga memiliki alat-alat peraga 

yang berupa alat musik. 

   

B. Strategi Penggunaan Metode dalam Pembelajaran Musik di SMP Negeri 

9 Semarang 

Sesuai dengan kurikulum pendidikan, pembelajaran seni budaya di SMP 

Negeri 9 Semarang dilaksanakan berdasarkan kebijakan kepala sekolah karena 

disesuaikan dengan kondisi sekolah dan keadaan guru pengajar yang ada di 

sekolah tersebut. Menurut Setiyo Budi selaku kepala sekolah SMP N 9 

Semarang bahwa pelaksanaan pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 9 

Semarang 2009/2010 dilaksanakan secara terpisah yang berarti mata pelajaran 

seni budaya dilaksanakan 2 jam yaitu 1 jam untuk Seni Musik dan 1 jam untuk 

Seni Rupa karena jumlah guru seni budaya memadai yaitu guru seni musik 1 

orang dan guru seni rupa 1orang. Menurut Theodorus (47 tahun), pelajaran 

seni musik dan seni rupa dilaksanakan 1 jam pelajaran selama seminggu dan 

dilakukan di kelas (wawancara,Mei 2010).    

1. Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri 9 Semarang 

a. Materi 
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Menurut hasil observasi pada bulan mei 2010 yang jatuh pada 

semester genap, materi pembelajaran seni musik di SMP Negeri 9 

Semarang tahun 2009/2010 sebagai berikut : 1. Materi pembelajaran 

kelas VII adalah mengidentifikasi ragam musik daerah setempat 

(Kompetensi Dasar 11.1), menunjukkan keunikan seni musik daerah 

setempat (Kompetensi Dasar 11.2), mengaransir secara sederhana lagu 

daerah setempat (Kompetensi Dasar 12.1), menyajikan karya seni 

musik daerah secara perorangan dan kelompok di kelas (Kompetensi 

Dasar 12.2), dan mempraktikkan musik dan vokal. 2. Materi 

pembelajaran kelas VIII adalah mengidentifikasi  jenis karya seni musik 

tradisional nusantara (Kompetensi Dasar 11.1), menampilkan sikap 

apresiatif terhadap keunikan lagu nusantara (Kompetensi Dasar 11.2), 

mengaransir secara sederhana lagu tradisional nusantara (Kompetensi 

Dasar 12.1), menyiapkan karya seni musik tradisional nusantara untuk 

disajikan secara perorangan atau kelompok di kelas atau di sekolah 

(Kompetensi Dasar 12.2). 3.  Materi pembelajaran kelas IX adalah 

mengidentifikasi  jenis karya seni musik manca Negara di luar Asia 

(Kompetensi Dasar 11.1), menampilkan sikap apresiatif terhadap 

keunikan seni musik manca Negara di luar Asia (Kompetensi Dasar 

11.2), mengaransir secara sederhana lagu mancanegara ((Kompetensi 

Dasar 12.1), menyiapkan karya seni musik  mancanegara untuk 

disajikan secara perorangan atau kelompok di kelas atau di sekolah 

(Kompetensi Dasar 12.2), menampilkan menyiapkan karya seni musik  
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mancanegara untuk disajikan secara perorangan atau kelompok di kelas 

atau di sekolah (Kompetensi Dasar 12.3).  

b. Tahap-tahap pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran seni musik dilaksanakan secara tiga tahap 

yaitu : 

1). Tahap persiapan 

Pada tahap ini guru mempersiapkan dan menyusun perangkat 

pembelajaran yaitu Program tahunan, Program semester, Silabus, 

Rencana pembelajaran, serta media pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran (Wawancara, Mei 2010). 

2). Tahap pembelajaran 

Pada tahap ini guru menyampaikan materi berdasarkan Rencana 

Pembelajaran yang telah dibuat. Menurut Theodorus (47 tahun), 

tahap ini terbagi atas tiga tahapan yaitu tahapan pendahuluan yang 

meliputi kegiatan mengulas kembali materi yang telah diajarkan 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar materi yang akan 

disampaikan guru dapat berjalan dengan lancar karena materi 

tersebut merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. 

Kemudian kegiatan kedua adalah kegiatan inti yaitu guru 

menyampaikan materi pelajaran berdasarkan rencana pembelajaran 

yang telah disusun. Tahap ketiga adalah tahap mengevaluasi tentang 

kegiatan inti yang telah disampaikan oleh guru dengan maksud 
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mengetahui sejauh mana siswa mampu menerima materi yang telah 

diajarkan  (wawancara, Mei 2010). 

3). Tahap akhir pembelajaran 

Menurut Theodorus (47 tahun), pada tahap ini kegiatan yang 

dilakukan guru adalah memberikan tugas sebagai pekerjaan rumah 

kepada siswa. Ini dimaksudkan agar setelah mempelajari materi 

yang telah disampaikan guru, siswa dapat mengulang kembali 

materi tersebut di rumah (wawancara, Mei 2010). Ketiga tahap 

tersebut dilaksanakan di dalam kelas. 

2. Metode Pembelajaran Musik di SMP Negeri 9 Semarang  

a. Gabungan Metode Ceramah dan Tanya jawab 

Di dalam  pembelajaran musik di SMP Negeri 9 Semarang, metode 

ceramah digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi yang akan 

diajarkan. Selama menjelaskan, guru juga memberi pengarahan dan 

motivasi agar para siswa mampu menerima materi yang sedang 

diajarkan. Dalam hal tersebut, peneliti memfokuskan materi yang 

diajarkan guru yaitu materi pulsa. Guru menjelaskan pengertian pulsa, 

kemudian untuk membantu memudahkan siswa memahami materi 

pulsa, guru memberikan contoh dengan kaki yang diangkat dan 

diturunkan seperti halnya ketika mendengarkan lagu kemudian kaki 

bergerak turun naik mengikuti irama lagu yang sedang dinyanyikan. 

Setelah itu, guru memberi pengarahan bahwa setiap gerakan turun naik 

tersebut merupakan hitungan satu pulsa. Gerakan turun naik pertama 
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merupakan hitungan satu pulsa yang terdiri atas sa- ketika kaki turun, 

dan -tu ketika kaki naik. Gerakan naik turun kedua juga  merupakan 

satu pulsa yaitu du- ketika kaki turun, dan -a ketika kaki naik, demikian 

seterusnya. Dalam metode ceramah tersebut, guru juga menggabungkan 

metode Tanya jawab yang dimaksudkan mendorong siswa untuk 

berpartisipasi dan aktif dalam proses pembelajaran musik. Sebagai 

contoh, guru mempraktikkan gerakan turun naik kaki dan kemudian 

siswa diberi pertanyaan berapa pulsa yang dilakukan oleh guru. Siswa 

juga dapat bertanya apabila belum memahami materi yang sedang 

diajarkan oleh guru. Gabungan metode ini dapat memudahkan guru 

untuk mengetahui sejauh mana materi tersebut telah dimengerti siswa 

serta memberi kemudahan untuk melanjutkan pendalaman  materi yang 

akan diajarkan. Metode ini digunakan pada awal pembelajaran. 

.Sebagaimana dikatakan oleh Djamarah dan Zain (dalam 

Sulaksono), Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang 

dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung 

terhadap siswa. Menurut Djamarah dan Zain (dalam Sulaksono), 

Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pertanyaan yang harus 

dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa 

kepada guru. 
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Foto 4.2 

 Guru sedang menjelaskan materi Pulsa 
(Foto : Nicodemus Danang W P, Mei 2010) 

 

b. Metode Demonstrasi 

Di dalam  pembelajaran musik di SMP Negeri 9 Semarang, metode 

demonstrasi digunakan oleh guru setelah menggunakan metode 

ceramah dan Tanya jawab. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan 

adanya teori yang telah diterangkan guru. Keefektifan metode 

demonstrasi ini yaitu siswa lebih mudah memahami materi yang 

diajarkan karena siswa langsung mempraktikannya menggunakan alat 

musik yaitu pianika. Di SMP Negeri 9 Semarang, guru tidak memberi 

contoh materi yang akan diajarkan, namun memberi contoh lain dengan 

membuat pola ritmik di papan tulis karena dimaksudkan agar siswa 

benar-benar dapat memainkan pianika dengan membaca partitur sendiri 

dan bukan memainkan pianika karena hafalan yang telah dicontohkan 

guru sebelumnya. Guru memberi contoh membaca pola ritmik tersebut 
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menggunakan kata “tam-tam”, kemudian guru menyuruh para siswa 

membaca pola ritmik menggunakan kata ”tam-tam” tersebut. Kemudian 

contoh pola ritmik tersebut diberi nada oleh guru yaitu nada sol, dan 

gurupun menyuruh siswa untuk memainkan nada sol dalam pola ritmik 

tersebut menggunakan pianika serta guru memainkan akord 

menggunakan gitar untuk mengiringi pola ritmik tersebut. Kemudian 

nada sol tersebut diganti oleh guru, sebagai contoh yaitu nada do dan 

mi, dan gurupun menyuruh siswa untuk memainkan nada do dan mi 

dalam pola ritmik tersebut menggunakan pianika serta guru memainkan 

akord dengan gitar untuk mengiringi pola ritmik tersebut. Setelah itu 

barulah para siswa memulai memainkan materi lagu yang akan 

dimainkan dengan pianika.  Materi lagu tersebut berjudul Kupu-kupu.  

Sebagaimana dikatakan oleh Djamarah dan Zain (dalam Sulaksono), 

metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

mempertunjukan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan, yang sering 

disertai dengan penjelasan lisan. 
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Foto 4.3 

Notasi yang dicontohkan guru 
(Foto : Nicodemus Danang W P, Mei 2010) 

 
Foto 4.4 

 Guru sedang mengiringi musik dengan gitar 
(Foto : Nicodemus Danang W P, Mei 2010) 

c. Metode Latihan 

Dalam pembelajaran musik di SMP Negeri 9 Semarang, guru juga 

menggunakan metode latihan yaitu dengan menyuruh siswa memainkan 

materi lagu Kupu-kupu secara berulang-ulang. Penggunaan metode 
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latihan dapat berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan 

permainan pianika siswa karena siswa akan terbiasa dengan materi yang 

sedang diajarkan.  Dalam  penyampaian materi dengan menggunakan 

metode latihan, guru membantu mengiringi lagu yang akan dimainkan 

siswa dengan menggunakan gitar serta  memberikan  tiga  tahapan   

yaitu : (a). Tahap pertama guru menyuruh siswa untuk memainkan lagu 

Kupu-kupu menggunakan pianika secara benar sesuai dengan yang 

diarahkan guru. (b). Jika siswa telah memainkan lagu Kupu-kupu 

menggunakan pianika secara benar sesuai dengan yang diarahkan guru 

maka guru menyuruh siswa untuk memainkan lagu tersebut 

menggunakan pernafasan sesuai dengan yang diarahkan guru pula. Pada 

tahap ini,guru memberi aba-aba kepada siswa untuk mengambil nafas 

ketika memainkan pianika dengan cara berkata“ambil nafas”. (c). Jika 

siswa sudah bisa memainkan lagu Kupu-kupu menggunakan pernafasan 

sesuai dengan yang diarahkan guru maka guru menyuruh siswa 

memainkan lagu dengan melatih dinamika lagu. Dalam latihan 

dinamika, guru hanya memberi aba-aba berupa memainkan gitar lebih 

pelan atau lebih keras ketika memainkan bagian lagu yang dianggap 

guru bisa untuk dimainkan dinamika. Dari aba-aba inilah siswa dapat 

mengikuti lebih pelan atau lebih keras dalam memainkan pianika 

tersebut. Selama latihan, guru memeriksa satu persatu sambil mendekati 

serta mengajari siswa yang mengalami kesulitan dalam latihan. Setelah 

selesai latihan, guru memilih beberapa siswa untuk memainkan lagu 
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tersebut sendiri-sendiri secara bergantian. Beberapa tahapan ini 

dimaksudkan agar siswa tidak hanya bisa memainkan pola dan nada 

yang ada dalam materi, namun juga untuk bisa mengikuti tanda 

dinamika dalam lagu sesuai dengan yang dikehendaki guru, sehingga 

lagu tersebut terkesan dinyanyikan dengan indah. Metode ini 

dilaksanakan setelah metode demonstrasi. 

Sebagaimana dikatakan oleh Djamarah dan Zain (dalam Sulaksono), 

metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan kepada kebiasaan-kebiasaan 

tertentu. 

 
Foto 4.5 

 Para siswa sedang berlatih memainkan lagu menggunakan pianika 
(Foto : Nicodemus Danang W P, Mei 2010) 

d. Metode Tugas 

Selain belajar musik di kelas, para siswa SMP Negeri 9 Semarang 

juga diharapkan dapat berlatih kembali di rumah. Maka dari itu, guru 

juga memberi tugas untuk dipelajari dirumah. Tugas yang diberikan 
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meliputi materi yang sudah diajarkan guru yaitu materi lagu Kupu-kupu. 

Hal ini berpengaruh terhadap kemandirian siswa untuk 

mengembangkan materi pelajaran yang sudah dipelajarinya. Selain itu, 

siswa diberi tugas untuk mencari contoh lagu campursari dari Didi 

Kempot maupun Manthous untuk menambah perbendaharaan siswa dan 

melatih siswa mempersiapkan materi lagu tersebut untuk dinilai pada 

pertemuan berikutnya serta dilakukan setelah pulang sekolah karena 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penilaian. 

Pada penilaian ini, semua siswa yang mengikuti penilaian 

diwajibkan tetap tinggal di kelas untuk menunggu kedatangan guru 

yang akan menilai. Setelah guru tiba di kelas, guru menginstruksikan 

semua siswa untuk keluar dari kelas kecuali nama siswa yang dipanggil 

untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara 

menilai satu pasangan siswa secara bersamaan yang dimulai dari nomor 

urut absen pertama dan kedua. Setelah selesai menilai satu pasang siswa 

tersebut, kemudian guru memanggil pasangan siswa berikutnya untuk 

dinilai. Demikian seterusnya hingga pada penilaian pasangan siswa 

yang terakhir. Selama penilaian, para siswa yang berada di luar 

melakukan latihan lagi agar pada saat penilaian dapat melaksanakan 

penilaian dengan lancar. 

Sebagaimana dikatakan oleh Djamarah dan Zain (dalam Sulaksono), 

Metode tugas adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan 

tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 
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Menurut Theodorus (47 tahun) selaku guru seni musik SMP Negeri 

9 Semarang, perlu dilakukan strategi yang matang dalam penggunaan 

metode dalam pembelajaran musik karena sangat mempengaruhi 

keberhasilan guru dalam mengajar di kelas. Dari 11 metode yang 

dijabarkan oleh Djamarah dan Zain yaitu Metode Ceramah, Metode 

Latihan, Metode Tanya Jawab, Metode Karyawisata, Metode Problem 

Solving, Metode Demonstrasi, Metode Sosiodrama, Metode Diskusi, 

Metode Tugas, Metode Eksperimen, dan Metode Proyek, Hanya 5 

metode saja yang efektif digunakan untuk pengajaran dalam kegiatan 

pembelajaran musik di SMP Negeri 9 Semarang. Metode tersebut yaitu 

penggabungan metode ceramah dan Tanya jawab, demonstrasi, latihan, 

dan tugas. Dalam Strategi penggunaan metode tersebut peneliti 

memfokuskan pada materi musik campursari yang di sampaikan 

menggunakan metode cerita pendek. Strategi penggunaan metode 

tersebut adalah : 

3. Strategi penggunaan gabungan metode ceramah dan Tanya jawab yang 

meliputi : 

a. Persiapan 

Hal pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan strategi penggunaan 

gabungan metode ceramah dan tanya jawab adalah merumuskan tujuan 

pembelajaran khusus (TPK). Di dalam pemberian materi pulsa, guru 

memiliki tujuan agar para siswa mampu memahami dan mengerti 

materi pulsa, serta dapat membaca partitur yang diberikan guru. Hal 
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kedua yang dilakukan guru adalah menyusun urutan penyajian materi. 

Materi tersebut adalah notasi balok yaitu not yang bernilai 4 ketuk, 2 

ketuk, 1 ketuk, dan ½ ketuk. Hal ketiga yang dilakukan guru adalah 

merumuskan materi ceramah yaitu menerangkan notasi balok yang 

bernilai 4 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk dan ½ ketuk. 

b. Pelaksanaan 

Di dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menjelaskan  bahwa 

penyampaian materi pulsa tersebut bertujuan agar para siswa mampu 

memahami dan mengerti materi pulsa, serta dapat membaca partitur 

lagu yang diberikan guru. Kemudian guru menjelaskan materi pulsa 

kepada siswa menggunakan metode ceramah. Guru menjelaskan 

pengertian pulsa, kemudian untuk membantu memudahkan siswa 

memahami materi pulsa, guru memberikan contoh dengan kaki yang 

diangkat dan diturunkan seperti halnya ketika mendengarkan lagu 

kemudian kaki bergerak turun naik mengikuti irama lagu yang sedang 

dinyanyikan. Setelah itu, guru memberi pengarahan bahwa setiap 

gerakan turun naik merupakan hitungan satu pulsa. Gerakan turun naik 

pertama merupakan hitungan satu pulsa yang terdiri atas sa- ketika kaki 

turun, dan -tu ketika kaki naik. Gerakan naik turun kedua juga  

merupakan satu pulsa yaitu du- ketika kaki turun, dan -a ketika kaki 

naik, demikian seterusnya. Dalam metode ceramah tersebut, guru juga 

menggabungkan metode Tanya jawab yang dimaksudkan mendorong 

siswa untuk berpartisipasi dan aktif dalam proses pembelajaran musik. 
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Sebagai contoh, guru mempraktikkan gerakan turun naik kaki dan 

kemudian siswa diberi pertanyaan berapa pulsa yang dilakukan oleh 

guru. Siswa juga dapat bertanya apabila belum memahami materi yang 

sedang diajarkan oleh guru. 

4. Strategi penggunaan metode demonstrasi meliputi : 

a.  Persiapan : 

Persiapan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan strategi 

penggunaan metode demonstrasi adalah merumuskan tujuan 

pembelajaran khusus (TPK). Di dalam pemberian materi musik daerah, 

guru memiliki tujuan agar para siswa mampu memahami dan mengerti 

materi musik daerah, serta dapat membaca partitur yang diberikan guru. 

Kemudian guru menyiapkan alat dan media yang akan diperagakan 

yaitu gitar dan partitur yang befungsi untuk memberi contoh kepada 

siswa mengenai materi campursari. Hal ketiga yaitu guru menyiapkan / 

merancang pola interaksi dalam kegiatan belajar mengajar. Pola 

interaksi tersebut berupa menyuruh siswa untuk memperhatikan  guru 

ketika membaca partitur dengan memainkan gitar. Hal ini dimaksudkan 

agar para siswa mengerti bagaimana praktik membaca partitur dengan 

diiringi oleh guru menggunakan gitar.  

b.  Pelaksanaan : 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, permulaan yang dilakukan guru 

adalah guru tidak memberi contoh materi yang akan diajarkan, namun 

memberi contoh lain dengan membuat pola ritmik di papan tulis karena 
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dimaksudkan agar siswa benar-benar memainkan pianika dengan 

membaca partitur sendiri dan bukan memainkan pianika karena hafalan 

yang telah dicontohkan guru sebelumnya. Guru memberi contoh 

membaca pola ritmik tersebut menggunakan kata “tam-tam”, kemudian 

guru menyuruh para siswa membaca pola ritmik menggunakan 

kata”tam-tam” tersebut. Kemudian contoh pola ritmik tersebut diberi 

nada oleh guru yaitu nada sol, dan gurupun menyuruh siswa untuk 

memainkan nada sol dalam pola ritmik tersebut menggunakan pianika 

serta guru memainkan akord menggunakan gitar untuk mengiringi pola 

ritmik tersebut. Kemudian nada sol tersebut diganti oleh guru. Sebagai 

contoh yaitu nada do dan mi. Setelah itu barulah guru menyuruh para 

siswa memulai memainkan materi lagu Kupu-kupu yang akan 

dimainkan dengan pianika secara bersama-sama. 

5. Strategi penggunaan metode latihan meliputi : 

a. Persiapan 

Pertama-tama guru menyiapkan materi yang akan diajarkan yaitu 

materi lagu Kupu-kupu. Kemudian guru merumuskan spesifikasi  kerja  

yang  akan  dilaksanakan yaitu : a. Melatih siswa membaca partitur lagu 

dengan nada dan pola ritmik dengan benar, b. Melatih siswa  membaca 

partitur lagu menggunakan teknik pernafasan dengan benar, c. Melatih 

siswa membaca partitur lagu menggunakan dinamika dengan benar. 

b. Pelaksanaan 
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Dalam  penyampaian materi dengan menggunakan metode latihan, 

guru membantu mengiringi lagu yang dimainkan siswa menggunakan 

gitar serta  memberikan  tiga  tahapan   yaitu : (a). Tahap pertama guru 

menyuruh siswa untuk memainkan lagu Kupu-kupu menggunakan 

pianika secara benar sesuai dengan yang diarahkan guru. (b). Jika siswa 

telah memainkan lagu Kupu-kupu menggunakan pianika secara benar 

sesuai dengan yang diarahkan guru maka guru menyuruh siswa untuk 

memainkan lagu tersebut menggunakan pernafasan sesuai dengan yang 

diarahkan guru pula. Pada tahap ini,guru memberi aba-aba kepada 

siswa untuk mengambil nafas ketika memainkan pianika dengan cara 

berkata“ambil nafas”. (c). Jika siswa sudah bisa memainkan lagu Kupu-

kupu menggunakan pernafasan sesuai dengan yang diarahkan guru 

maka guru menyuruh siswa memainkan lagu dengan melatih dinamika 

lagu. Dalam latihan dinamika, guru hanya memberi aba-aba berupa 

memainkan gitar lebih pelan atau lebih keras ketika memainkan bagian 

lagu yang dianggap guru bisa untuk dimainkan dinamika. Dari aba-aba 

inilah siswa dapat mengikuti lebih pelan atau lebih keras dalam 

memainkan pianika tersebut. Selama latihan, guru memeriksa satu 

persatu sambil mendekati serta mengajari siswa yang mengalami 

kesulitan dalam latihan. Setelah selesai latihan, guru memilih beberapa 

siswa untuk memainkan lagu tersebut sendiri-sendiri secara bergantian. 

Beberapa tahapan ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya bisa 

memainkan pola dan nada yang ada dalam materi, namun juga untuk 
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bisa mengikuti tanda dinamika dalam lagu sesuai dengan yang 

dikehendaki guru, sehingga lagu tersebut terkesan dinyanyikan dengan 

indah. Metode ini dilaksanakan setelah metode demonstrasi. 

Sebagaimana dikatakan oleh Djamarah dan Zain (dalam Sulaksono), 

metode latihan yang disebut juga metode training merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan kepada kebiasaan-kebiasaan 

tertentu. 

6. Strategi penggunaan Metode tugas meliputi : 

a. Persiapan 

Pada tahap persiapan, guru menentukan materi lagu Kupu-kupu 

yang sudah diajarkan di kelas untuk ditugaskan kepada siswa di rumah. 

Berikutnya guru  menetapkan  nilai-nilai yang  ingin  dikembangkan 

melalui pemberian tugas tersebut. Nilai-nilai tersebut yaitu melatih 

siswa untuk bisa belajar di rumah serta melatih kemandirian siswa 

untuk mengembangkan materi yang telah diajarkan oleh guru. 

Kemudian guru membagi kelompok untuk memainkan suara 1 dan 

suara 2. 

b.  Pelaksanaan : 

Guru memberi tugas kepada siswa  secara kelompok melaksanakan 

tugas  yang  telah ditentukan yaitu mempelajari kembali lagu  Kupu-

kupu di rumah. Kemudian guru mengumumkan pembagian kelompok 

suara 1 dan suara 2 serta mengumumkan bahwa materi tersebut akan 

dinilai pada pertemuan berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar siswa 
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benar-benar mempelajari materi tersebut di rumah. Kemudian pada 

pertemuan berikutnya tepatnya setelah pulang sekolah, guru 

mengadakan penilaian terhadap materi lagu tersebut.  

Pada penilaian ini, semua siswa yang mengikuti penilaian 

diwajibkan tetap tinggal di kelas untuk menunggu kedatangan guru 

yang akan menilai. Setelah guru tiba di kelas, guru menginstruksikan 

semua siswa untuk keluar dari kelas kecuali nama siswa yang dipanggil 

untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara 

menilai satu pasangan siswa secara bersamaan yang dimulai dari nomor 

urut absen pertama dan kedua. Setelah selesai menilai satu pasang siswa 

tersebut, kemudian guru memanggil pasangan siswa berikutnya untuk 

dinilai. Demikian seterusnya hingga pada penilaian pasangan siswa 

yang terakhir. Selama penilaian, para siswa yang berada diluar 

melakukan latihan lagi agar pada saat penilaian dapat melaksanakan 

penilaian dengan lancar. 

C. Strategi Penggunaan Media dalam Pembelajaran Musik di SMP Negeri 9 

Semarang 

1. Media Pembelajaran Musik di SMP Negeri 9 Semarang 

Media pembelajaran musik yang digunakan di SMP Negeri 9 Semarang 

adalah media visual, media partitur lagu dan media cerita pendek. Media 

visual tersebut berupa materi pelajaran yang dibuat dalam bentuk power 

point dan ditampilkan dengan menggunakan LCD. Media visual digunakan 

untuk menyampaikan materi berupa teori-teori dari materi pelajaran seni 
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musik. Sebagai contoh, media yang telah dibuat oleh guru yaitu mengenai 

materi pulsa. Di dalam materi tersebut terdapat gambar not yang disertai 

dengan keterangan nilai ketukannya. Alasan menyampaikan teori-teori 

tersebut menggunakan media visual adalah untuk menarik perhatian siswa 

agar lebih fokus dan lebih tertarik dengan materi pelajaran yang sedang 

disampaikan sehingga penyampaian materi dapat diterima siswa secara 

maksimal. Penggunaan media ini dilaksanakan pada waktu pelaksanaan 

metode ceramah dan Tanya jawab berlangsung. 

Sebagaimana dikatakan oleh Azhie (2007 : 5), Media pembelajaran 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran.  

 

Foto 4.6 
Media power point materi Pulsa  

(Foto : Nicodemus danang W P, Mei 2010) 
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Foto 4.7 

 Media power point materi Pulsa 
(Foto : Nicodemus danang W P, Mei 2010) 

Selain menggunakan power point, guru juga menggunakan media 

partitur yang digunakan untuk praktik memainkan lagu menggunakan 

pianika. Partitur tersebut dibagikan satu persatu kepada siswa. Hal tersebut 

dimaksudkan agar para siswa lebih fokus dengan pelajaran karena masing-

masing siswa memiliki satu partitur sehingga tidak saling mengganggu 

antara siswa yang satu dengan yang lain. Media partitur dibagikan  ketika 

guru masuk ke dalam kelas, dan penggunaan media partitur tersebut pada 

saat praktik materi lagu. Penggunaan partitur dilaksanakan bersamaan 

dengan guru menggunakan metode latihan. Sebagai contoh partitur yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah partitur lagu berjudul Kupu-kupu. 
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Foto 4.8 

 Media partitur lagu Kupu-kupu 
(Foto : Nicodemus danang W P, Mei 2010) 

Dalam materi musik daerah guru juga menggunakan cerita pendek yang 

di gunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa untuk meyegarkan 

suasana dan mengurangi kejenuhan siswa. Cerita pendek tersebut bercerita 

tentang hal hal yang berhubungan dengan musik maupun bercerita tentang 

kisah seseorang terhadap musik. Hal tersebut dimaksudkan agar para siswa 

tidak jenuh dengan pelajaran dan materi yang disampaikan karena siswa 

telah banyak mengikuti mata pelajaran   di sekolah tersebut. Menurut 

Theodorus (47 Tahun ) media cerita pendek dapat berguna juga untuk 

motivasi siswa terhadap materi yang disampaikan dikarenakan imajinasi 

siswa SMP yang masih tinggi terhadap apa yang di sampaikan. 

2. Strategi Penggunaan Media Cerita Pendek dalam Pembelajaran Musik di 

SMP Negeri 9 Semarang 

Menurut Theodorus (47 tahun), selain diperlukan strategi yang matang 

dalam penggunaan metode, guru seni musik SMP Negeri 9 Semarang juga 
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memerlukan strategi yang matang dalam penggunaan media dalam 

pembelajaran musik agar materi yang disampaikan guru dapat dimengerti 

dan dipahami oleh seluruh siswa. Dalam strategi penggunaan media 

tersebut, peneliti memfokuskan pada materi Musik Daerah. Langkah-

langkah dalam strategi penggunaan media tersebut meliputi : 

a. Persiapan sebelum menggunakan media cerita pendek. 

Supaya media cerita pendek dapat berjalan dengan baik, perlu 

membuat persiapan untuk menggunakannya, hal ini dilakukan agar 

media yang digunakan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. 

Persiapan sebelum penggunaan media dapat dilakukan dengan : 

4) Membuat media yang sesuai dengan tujuan intruksional. Media 

tersebut adalah cerita pendek tentang materi Musik Daerah dan 

partitur lagu campursari. 

5) Mempersiapkan alat yang akan dipergunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu gitar sebagai alat yang digunakan untuk member 

contoh lagu campursari. 

b. Kegiatan selama menggunakan media 

Sebelum menyampaikan materi musik daerah menggunakan media 

cerita pendek, guru terlebih dahulu menginstruksikan kepada semua 

siswa untuk fokus dan menjaga ketenangan kelas ketika kegiatan 

penggunakan media cerita pendek berlangsung. Hal ini dimaksudkan 

agar selama penggunaan media, perhatian dan konsentrasi siswa tetap 

tertuju pada media tersebut, sehingga penyampaian materi musik daerah 
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dan praktik menyanyi lagu campursari dapat berjalan dengan lancar. 

Setelah perhatian siswa fokus, guru mulai menjelaskan materi musik 

daerah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan bantuan 

media cerita pendek. Media cerita pendek tersebut berfungsi untuk 

memudahkan para siswa memahami materi tersebut. Berawal dari 

penjelasan dan media cerita pendek yang diberikan guru, para siswa 

sangat antusias  mengikuti kegiatan pembelajaran materi musik daerah. 

Hal ini dibuktikan dengan banyak siswa yang tidak malu lagi 

menyanyikan lagu berirama daerah. Karena keadaan menjadi agak ramai 

yang disebabkan para siswa saling menyanyi sendiri sendiri, guru 

menginstruksikan kepada semua siswa untuk kembali tenang. Untuk 

menyiasati agar para siswa kembali tenang, guru memberikan tes materi 

musik daerah dengan cara memilih acak beberapa  siswa untuk 

menyanyikan lagu daerah. 

Setelah selesai menjelaskan materi musik daerah menggunakan media 

cerita pendek, guru menginstruksikan para siswa untuk mempraktikkan 

media partitur lagu Kupu-kupu yang dibagikan satu persatu kepada siswa 

menggunakan pianika. Kegiatan tersebut dibantu oleh guru dengan cara 

mempraktikkannya sepotong-sepotong pada setiap frase. Setelah para 

siswa lancar mempraktikkan frase pertama, dilanjutkan mempraktikkan 

frase kedua dan demikian seterusnya hingga frase terakhir. Untuk 

memberi semangat serta memberi kesan lebih indah, guru mengiringi 
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lagu tersebut menggunakan gitar seraya melakukan pendekatan kepada 

siswa yang mendapatkan kesulitan dalam praktik tersebut. 

Menurut Theodorus (47 tahun), media cerita pendek dan media visual 

cukup efektif digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran ini karena 

didalam cerita pendek ini tidak hanya sebagai informasi tetapi siswa 

dapat membayangkan tentang apa yang diceritakan dalam cerita pendek 

tersebut dengan bantuan audio visual dapat mempertajam bayangan yang 

ada dalam piiran siswa sehingga siswa dapat berpikir luas tentang materi 

yang disampaikan terbukti dengan siswa antusias dan memahami materi 

yang disampaikan guru. Hal ini juga terbukti ketika siswa praktik 

memainkan lagu Kupu-kupu  menggunakan pianika dengan lancar dan 

penuh semangat. 

D. Pembahasan 

Strategi penggunaan metode dalam pembelajaran musik yang dilakukan di 

SMP Negeri 9 Semarang adalah dengan menggunakan strategi penggunaan 

metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan tugas. Dalam strategi 

penggunaan metode tersebut, guru seni musik membagi pelaksanaan strategi 

menjadi 2 tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap 

persiapan meliputi a). perumusan tujuan pembelajaran khusus yaitu agar siswa 

dapat memahami dan mengerti mengenai materi yang akan diajarkan b). 

merumuskan materi yang akan diajarkan. c). penyusunan urutan penyajian 

yaitu mulai dari menjelaskan materi menggunakan metode ceramah, 

melaksanakan metode demonstrasi, melaksanakan metode latihan, dan 
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melaksanakan metode tugas. Kemudian dalam tahap pelaksanaan guru 

menjelaskan materi pulsa, melaksanakan metode demonstrasi dengan 

memainkan gitar, melaksanakan metode latihan dengan cara melatih siswa 

membaca lagu Kupu-kupu dengan memainkan pianika, melaksanakan metode 

tugas dengan cara menugasi siswa mempelajari kembali materi lagu Kupu-

kupu dengan maksud mempersiapkan penilaian pada pertemuan berikutnya. 

Strategi penggunaan media dalam pembelajaran musik yang dilakukan di 

SMP N 9 adalah dengan media powerpoint, media partitur dan media cerita 

pendek. Dalam strategi penggunaan media tersebut, guru seni musik membagi 

pelaksanaan strategi menjadi 2 tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Dalam tahap persiapan guru membuat media yang sesuai dengan 

tujuan instruksional yaitu media cerita pendek dan media partitur lagu Kupu-

kupu, mempersiapkan alat yang akan dipergunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu, mempersiapkan penempatan media yang digunakan dalam 

pembelajaran agar mudah dilihat atau didengar oleh siswa. Kemudian pada 

tahap pelaksanaan yaitu guru mengkondisikan siswa untuk fokus pada media 

cerita pendek dan media partitur, menjelaskan materi musik daerah 

menggunakan bantuan media cerita pendek dan partitur. Media cerita pendek 

ini dilkukan karena dapat mengurangi kejenuhan terhadap materi yang 

disampaikan  terbukti dengan adanya antusias siswa mendalami materi yang 

disampaikan guru. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka strategi penggunaan metode dan 

cerita pendek sebagai media dalam pembelajaran musik pada siswa kelas VIII 
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A SMP Negeri 9 Semarang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

wahidin (2009 : 1) bahwa strategi pembelajaran adalah kiat-kiat yang dipilih 

untuk untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran 

tertentu, yang meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa : 

Strategi penggunaan metode dalam pembelajaran musik yang dilakukan 

di SMP Negeri 9 Semarang sama dengan metode lainya yaitu menggunakan 

strategi penggunaan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan 

tugas. Dalam strategi penggunaan metode tersebut, guru seni musik membagi 

pelaksanaan strategi menjadi 2 tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi a). perumusan tujuan pembelajaran 

khusus yaitu agar siswa dapat memahami dan mengerti mengenai materi 

yang akan diajarkan b). merumuskan materi yang akan diajarkan. c). 

penyusunan urutan penyajian yaitu mulai dari menjelaskan materi 

menggunakan metode ceramah, melaksanakan metode demonstrasi, 

melaksanakan metode latihan, dan melaksanakan metode tugas. Kemudian 

dalam tahap pelaksanaan guru menjelaskan materi pulsa, melaksanakan 

metode demonstrasi dengan memainkan gitar, melaksanakan metode latihan 

dengan cara melatih siswa membaca lagu Kupu-kupu dengan memainkan 

pianika, melaksanakan metode tugas dengan cara menugasi siswa 
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mempelajari kembali materi lagu Kupu-kupu dengan maksud mempersiapkan 

penilaian pada pertemuan berikutnya. 

Strategi penggunaan media dalam pembelajaran musik yang dilakukan di 

SMP Negeri 9 Semarang pada materi musik daerah di kelas VIII A dengan 

cara menggunakan strategi penggunaan media cerita pendek dan media 

partitur dinyatakan baik untuk diterapkan ataupun digunakan. Dalam strategi 

penggunaan media tersebut, guru seni musik membagi pelaksanaan strategi 

menjadi 2 tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang diberikan untuk 

meningkatkan strategi penggunaan metode dan media cerita pendek dalam 

pembelajaran musik pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 9 Semarang adalah 

: (a). Guru perlu memperhatikan mengenai nilai ketuk dan penjelasan pada 

nada diatonis dan pentatonis. (b). Dalam memberi tugas materi musik daerah 

yang di berikan kepada siswa, guru seharusnya memberikan partitur lagu 

campursari menurut cerita pendek yang di sampaikan kepada siswa. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada : 

1. Lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah 

2. keadaan proses belajar mengajar mata pelajaran seni musik yaitu mengenai 

aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dari awal 

pembelajaran, situasi kelas, dan akhir dari pembelajaran seni musik 

3. Kurikulum pembelajaran musik 

4. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam proses belajar mengajar seni music 

5. Jenis media yang digunakan dalam pembelajaran seni musik 

6. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran musik 

7. Proses pelaksanaan strategi penggunaan metode dan media dalam 

pembelajaran musik. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Semarang 

a.  Letak dan Status SMP Negeri 9 Semarang 

b. Sarana dan Prasarana 

c. Kondisi siswa SMP Negeri 9 Semarang 

d. Tenaga Pengajar 

e. Kegiatan Rutin 

f. Media dan alat peraga pendidikan 

2. Guru Mata Pelajaran Seni Musik SMP Negeri 9 Semarang 

a. Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri 9 Semarang 

1). Materi 

2). Tahap-tahap pembelajaran 

b. Metode Pembelajaran Musik di SMP Negeri 9 Semarang 

1). Metode Cerita Pendek 

2). Gabungan Metode Ceramah dan Tanya jawab 

3). Metode Demonstrasi 

4). Metode Latihan 

5). Metode Tugas 

c. Media Pembelajaran Musik di SMP Negeri 9 Semarang 

d. Strategi Penggunaan Metode Cerita Pendek dalam Pembelajaran 

Musik di SMP Negeri 9 Semarang 

1).  Strategi penggunaan metode cerita pendek 

2). Strategi penggunaan gabungan metode ceramah dan tanya jawab 
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3). Strategi penggunaan metode demonstrasi 

4). Strategi penggunaan metode latihan 

5). Strategi penggunaan metode tugas 

e. Strategi Penggunaan Media Cerita Pendek dalam Pembelajaran 

Musik di SMP Negeri 9 Semarang 

1).  Persiapan sebelum menggunakan media. 

2). Kegiatan selama menggunakan media 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Dalam mengumpulkan data, peneliti mendokumentasikan : 

1. Foto Papan nama SMP Negeri 9 Semarang 

2. Foto Media pembelajaran Musik  

3. Foto proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar 



99 

 
 

DENAH SMP NEGERI 9 SEMARANG 
 

  

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Gambar 4.1 

 Denah ruang SMP Negeri 9 Semarang 
(Sumber : Nicodemus Danang W P, Mei 2010) 

Keterangan :   1. Parkir sepeda motor 11. Ruang Laboratorium 
   2. Parkir mobil 12. Kantin 

    3. Ruang Tata usaha 13. Ruang Laboratorium Bahasa 
    4. Ruang Kepala Sekolah 14. Ruang tidak dipakai 
    5. Ruang Guru 15. Ruang PPL 
     6. Kamar kecil Guru 16. Kelas VII G 
     7. Ruangan tidak dipakai 17. Musholla 
     8. Ruangan tidak dipakai 18. Kelas VII E 
     9. Ruangan tidak dipakai 19. Kelas VII F 
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 10. Ruang UKS 20. Gudang 
 21. Ruang Koperasi 34. Ruang Komputer 
 22. Ruang OSIS 35. Kelas IX F 
 23. Lapangan olah raga 36. Kelas IX G 
 24. Kelas IX A 37. Ruang Perpustakaan 
 25. Kelas IX B 38. Ruang Keterampilan 
 26. Kelas IX C 39. Ruang Keterampilan 
 27. Kelas IX D 40. Kelas VIII F 
 28. Kelas IX E 41. Kelas VIII G 
 29. Kelas VIII A 42. Kelas VII A 
 30. Kelas VIII B 43. Kelas VII B 
 31. Kelas VIII C 44. Kelas VII C 
 32. Kelas VIII D 45. Kelas VII D 
 33. Kelas VIII E 46. Kamar kecil siswa 
  47. Studio musik 
 
           : Lantai 1                 : Lantai 2 
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TABEL JUMLAH SISWA SMP N 9 SEMARANG 
 

  Tabel 4.1 
  Daftar perincian jumlah siswa SMP Negeri 9 Semarang Tahun ajaran 2009/2010 

No. Kelas Jenis Kelamin   Jumlah 
Laki-laki Perempuan

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 

Kelas VII A 
Kelas VII B 
Kelas VII C 
Kelas VII D 
Kelas VII E 
Kelas VII F 
Kelas VII G 
Kelas VIII A 
Kelas VIII B 

13 anak
18 anak 
17 anak 
15 anak 
16 anak 
20 anak 
16 anak 
19 anak 
19 anak 

27 anak
22 anak 
23 anak 
25 anak 
24 anak 
21 anak 
24 anak 
27 anak 
25 anak 

40 anak 
40 anak 
40 anak 
40 anak 
40 anak 
41 anak 
40 anak 
46 anak 
44 anak 

No. Kelas Jenis Kelamin Jumlah 
    Laki-laki Perempuan

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Kelas VIII C 
 Kelas VIII D 
 Kelas VIII E 
Kelas VIII F 
 Kelas VIII G 
Kelas IX A 
Kelas IX B 
Kelas IX C 
Kelas IX D 
Kelas IX E 
Kelas IX F 
Kelas IX G 

22 anak
21 anak 
22 anak 
15 anak 
20 anak 
24 anak 
19 anak 
22 anak 
24 anak 
20 anak 
25 anak 
25 anak 

22 anak
23 anak 
22 anak 
30 anak 
24 anak 
20 anak 
25 anak 
22 anak 
20 anak 
24 anak 
19 anak 
 17 anak 

44 anak 
44 anak 
44 anak 
45 anak 
44 anak 
44 anak 
44 anak 
44 anak 
44 anak 
44 anak 
44 anak 
42 anak 

Sumber : Data SMP N 9 Semarang, Tahun 2010 



102 

 
 

DAFTAR NAMA GURU DAN KARYAWAN SMP N 9 SEMARANG 
 

Tabel 4.2 
  Daftar nama guru dan karyawan SMP Negeri 9 Semarang : 

No Daftar Nama Guru Dan Karyawan Jabatan/ Mata Pelajaran 
yang diampu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Setiyo Budi, S.Pd, MM 
Kusnindyah Trisiswanti, S.Pd   
Drs. HM. Slamet  
Djalil Mustofa, S.Pd  
Wiwik Pujiwati, S.Pd  
Markus Aris Suyatno, S.Pd  
Riyo Utomo, S.Pd  
Sri Nurini, S.Pd  
Sri Kusdaryati, S.Pd  
Rumiyatun, S.Pd  
Mazro'ah, S.Pd.I  
Larap Tjahja Nirmolo, S.H  
Wiwik Diah Murniaty, S.Pd  
Nur Zuchalin, S.Ag  
Siti Istiqomah, S.Pd  
Dra. Nunuk Malika N H  
Drs. Agus Purjono  
Dra. Sri Rahayu Ningsih  
Drs. Wahyu Priyono, M.M  
Dra. Kristin Usadani, S.Pd, MM 
Gunarti Krisnaningsih, S.Pd, MM  
Prihatin Setiyaningsih, S.Pd  
Dra. Sri Hidayati, MM  
Gunarso, S.Pd 
Suwarsi, S.Pd  
Musilah, S.Pd  
Eddy Nurwati, S.Pd  
Arba'a Insani Nuraini, S.Pd  
Endang Tri Ekoningsih, BA  
Dewi Ari Kusuma, S.Pd  
Endang Rahayuningsih, S.Pd Setiya, 
S.Pd  
Titik Rahayu, S.Pd  
Giyono, S.Pd, MM  
Sri Edi Yuniastuti, S.Pd  
Erna Hendyani, S.Pd  
Nur Atikah, S.Pd  
Theodorus Adyarto, S.Pd  
Dra. Tina Atik Prihatini Mulyastuti, 
S.Pd, MM  

Kepala Sekolah   
Guru Matematika  
Guru PKn  
Guru Fisika  
Guru Bhs. Indonesia 
Guru Bhs. Inggris  
Guru Matematika  
Guru Bhs. Indonesia  
Guru Bhs. Indonesia  
Guru IPS  
Guru Ag. Islam  
Guru Bhs. Inggris  
Guru BK  
Guru Ag. Islam  
Guru Biologi 
Guru BK  
Guru BK 
Guru IPS 
Guru Penjas 
Guru Ag. Kristen 
Guru Matematika  
Guru Penjaskes 
Guru Matematika  
Guru Seni Rupa 
Guru Matematika 
Guru PKn / IPS  
Guru Bhs. Indonesia Guru 
Guru Biologi 
Guru IPS 
Guru Bhs. Inggris  
Guru Bhs. Inggris  
Guru Matematika  
Guru Bhs. Jawa / Inggris  
Guru TIK / MM  
Guru PKn  
Guru Bhs. Indonesia  
Guru Fisika  
Guru Seni Budaya / Musik 
Guru BK  
Guru Bhs. Jawa / MM  
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41. 
42. 
43. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

 

Purwaningsih, S.Pd  
Nanik Sri Redjeki, S.Pd  
Iba Nindyawati, S.Pd  
Latifatul Hamidah, S.Pd  
Siti Muayanah, S.Pd  
Wiji Lestari,S.Kom  
Eko Suprapti, S.Ag  
Yulismini  
Siti Munjayanah  
Juminem  
Pardi  
Moch. Ali 
Wardi 
Faizun Tri Wahyuni 
Abu Mansyur 
Nur Alimah 
Rahayu  M N 
Rahadi 

Guru Fisika  
Guru Bhs. Inggris 
Guru PKn / Bhs. Jawa  
Guru Biologi / Fisika 
Guru Bhs. Indonesia / Jawa  
Guru TIK  
Guru Ag. Katolik  
Kepala Tata Usaha  
Staff Tata Usaha  
Staff Tata Usaha  
Staff Tata Usaha  
Staf  Tata Usaha 
Staf  Tata Usaha 
Staf  Tata Usaha 
Staf  Tata Usaha 
Staf  Tata Usaha 
Tukang kebun 
Satpam 

  Sumber : Data SMP N 9 Semarang, Tahun 2010 



104 

 
 

DAFTAR ALAT MUSIK SMP N 9 SEMARANG 
 

Tabel 4.3 
  Daftar nama alat musik yang dimiliki SMP Negeri 9 Semarang 

NO. Alat Musik Kondisi        Jumlah 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

Pianika 
Gitar 
Keyboard 
Triangle 
Castagnet 
Drum Set 
Tamborin 
Ketipung 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

12 
5 
2 
4 
7 
1 
2 
3 

 
 

NO. Alat Musik Kondisi        Jumlah 
9. 
10. 
11. 
12. 

Belera 
Recorder 
Seruling bambo 
Harmonika 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

2 
5 
3 
2 

  Sumber : Data SMP Negeri 9 Semarang 2010 
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JADWAL PELAJARAN SENI BUDAYA SMP N 9 SEMARANG 
 

Tabel 4.4 
  Jadwal pelajaran Seni Budaya SMP Negeri 9 Semarang Tahun ajaran 2009/2010 

No. Mata Pelajaran Hari Kelas Jam ke- 

1 
2 
3 
4 
5 

Seni Musik  
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 

Senin 
Senin 
Senin 
Selasa 
Selasa 

IX G 
VII A 
VIII F 
IX C 
VII B 

5 
6 
7 
4 
5 

No. Mata Pelajaran Hari Kelas Jam ke- 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik  
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Musik 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 

Selasa 
Selasa 
Rabu 
Rabu 
Rabu 
Rabu 
Kamis 
Kamis 
Kamis 
Jumat 
Jumat 
Jumat 
Jumat 
Sabtu 
Sabtu 
Sabtu 
Senin 
Senin 
Senin 
Selasa 
Selasa 
Selasa 
Selasa 
Selasa 
Rabu 
Rabu 
Rabu 
Rabu 
Rabu 
Kamis 
Kamis 
Kamis 

VII E 
IX D 
VIII B 
VII G 
VII D 
VIII E 
VII C 
VIII A 
VIII G 
IX F 
VIII D 
IX A 
IX E 
IX B 
VII F 
VIII C 
IX E 
VIII D 
IX A 
IX F 
VII F 
IX B 
VIII C 
IX G 
VIII F 
VII A 
VIII B 
VII D 
VII G 
VIII E 
VII E 
VII B 

6 
3 
4 
6 
7 
8 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
5 
1 
3 
5 
2 
3 
5 
1 
3 
5 
6 
7 
3 
4 
6 
7 
8 
2 
4 
6 
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38 
39 
40 
41 
42 

Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 
Seni Rupa 

Jumat 
Jumat 
Jumat 
Sabtu 
Sabtu 

IX D 
IX C 
VII C 
VIII A 
VIII G 

2 
3 
5 
2 
3 

Sumber : Data SMP Negeri 9 Semarang 2010 
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Lelaki Penyuka Musik dan Cerpen yang Belum Selesai 

              Seperti kemarin-kemarin, lelaki itu sekarang kebingungan. Ia 

mengendarai motor dengan tidak biasanya, kencang sekali. Tujuannya sekarang 

adalah wartel terdekat. Segera ia menghubungi perempuan yang akhir-akhir ini 

mengusik harinya. Tapi, hari ini sepertinya mereka bertengkar. Pagi tadi, aku 

dapat melihat dan mendengar dengan jelas apa yang mereka lakukan. Perempuan 

itu tetap memaksakan datang meskipun dengan raut muka yang enggan 

sepertinya, dengan sisa-sisa tenaga dan kemauan, ia mencoba menemui lelaki 

yang kerap berpakaian hitam itu. Di percakapan mereka, perempuan yang sama 

berbaju hitam itu lebih sering menundukkan wajahnya ketika berbicara dengan 

lelaki itu. Hanya satu ucapannya yang bisa kutangkap, perempuan itu hanya 

mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya perempuan itu berlalu pergi 

meninggalkan lelaki yang nampaknya belum selesai bicaranya itu. Pun sama 

dengan ketika maghrib tadi baru saja berlalu. Ketika aku sedang menelepon ke 

rumah, sekedar memberikan kabar jika aku di sini baik-baik saja, meminta doa 

dari semua yang ada di rumah karena aku sedang menempuh Ujian Akhir 

Semester, dan meminta kiriman uang tentunya. Tak kuduga lelaki itu juga datang 

ke wartel depan kosku tempatku menelepon. Wartel itu memang hanya memiliki 2 

KBU. Yang satu kutempati, dan yang satu ditempati lelaki yang sampai saat ini 

masih menggunakan pakaian hitamnya. Aku bisa mendengar dengan jelas apa 

yang diucapkan lelaki itu, ia sedang membujuk suara di seberang sana untuk 

bersedia menemaninya melihat konser musik yang sekarang sedang dihelat di 

kampusnya. Sekitar lima menit ia berusaha membujuk, tapi, akhirnya ia keluar 

dari KBU dengan wajah penuh kekalahan. Dengan sisa-sisa kesabarannya, lelaki 

itu menaiki motornya. Entah mengapa, aku ingin sekali mengetahui apa yang akan 

dilakukannya. Segera saja kututup pembicaraanku dengan ayah bundaku di 

kampung. Kunaiki juga motorku, aku sekarang membuntutinya. Ia membelokkan 

motornya ke arah kampus. Ia akan melihat konser musik? Tanyaku kepada diriku 

sendiri. Tak lama pertanyaanku terjawab, lelaki itu melewati begitu saja venue 

konser musik itu. Ia sekarang menuju ke ruangan sekretariat sebuah Unit Kegiatan 
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Mahasiswa, ia memasukinya, aku memperhatikannya dari depan ruangan 

sekretariat itu, sepi, tapi tak lama kemudian terdengar musik dari dalam ruangan 

itu, sebuah lagu yang mengabarkan kesendirian. 

            Masih asyik menerka apa yang dilakukan lelaki itu, sebuah getaran kecil di 

saku kanan celanaku sedikit mengagetkanku, sebuah pesan pendek dari 

perempuanku, 

            From : HoneyQ 

            Sayang, jadi liat Colourfull Day g? 

            Qtunggu skr d kosku y? 

            I Love You Fuel… 

Astaga, aku ada janji dengan perempuanku. Segera saja kutinggalkan kampus 

dengan berbagai hipotesis tentang apa yang dilakukan lelaki berpakaian hitam itu. 

Sesampai di kos perempuanku, perempuanku dengan wajah murungnya segera 

menghujaniku dengan berbagai macam pertanyaan. Kuucapkan sepatah kata saja 

untuknya, maaf, sambil membelai rambutnya, dan ia pun tersenyum lagi. Huh, 

perempuan… kataku dalam hati. 

“Sayang, anterin aku ke sekretariat Balai Penulis Muda ya? Aku mau 

ngasih tugas untuk TriKoen nih, mau kan?” Bujuk perempuanku sambil 

mempererat pelukannya di perutku. 

Hah, tempat lelaki itu tadi? Ucapku pelan, nyaris tak terdengar. 

“Sayang…” ulang perempuanku. 

“Oh… ya, ya… Apa sih yang gak buat kamu?” Jawabku, klise. 

Perempuanku semakin mempererat pelukannya, dan aku suka itu. Sengaja aku 

lajukan pelan saja motorku, aku memang ingin melewatkan malam ini dengan 

perempuanku saja. Dan akhirnya aku sampai juga di depan sekretariat Balai 

Penulis Muda itu. Kutemani perempuanku masuk, aku dan perempuanku 
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mengucapkan salam, hampir berbarengan. Terdengar suara sedikit berat dari 

dalam, menjawab salam. Dan, lelaki itu muncul!!! Lelaki itu mempersilahkan 

kami masuk. Segera saja perempuanku mengutarakan maksudnya datang ke 

tempat ini. Lelaki itu cukup ramah sepertinya, ia mengatakan jika TriKoen – 

seseorang yang dicari perempuanku- sedang ada rapat rahasia di suatu tempat 

yang tidak memperbolehkan ada seorangpun yang tidak berkepentingan hadir ada 

di rapat itu. Dan perempuanku memutuskan untuk meninggalkan pesan saja, ia 

berbicara kepada lelaki itu, tapi lelaki itu mengatakan tidak bisa mengingat-ingat 

pesan dari perempuanku. Lalu ia mengambil pena dan kertas yang sepertinya 

memang banyak di tempat ini dan memberikannya kepada perempuanku. Ketika 

perempuanku masih asyik menuliskan pesannya, iseng kuhampiri komputer yang 

masih menyuarakan lagu tentang kesendirian. Bisa kubaca jelas tulisan yang 

tercetak di layar berukuran 15’ itu. Sebuah Cerpen, Sebuah Hari yang Penuh 

Keengganan. Oleh Ian Hitam Mu-Phet. Tanpa ada yang menyuruh, kuraih 

mouse berwarna merah, kugerakkan ke bawah, masih dapat satu halaman, kataku 

pelan. 

            “Lagi nulis cerpen ya mas?” Tanyaku sekenanya. 

            “Seperti yang anda lihat” Jawabnya singkat. 

Perempuanku telah selesai menuliskan pesannya. Segera saja kami mengucapkan 

terima kasih dan beranjak pergi meninggalkan lelaki itu, ruangan itu dan lagu 

yang mengabarkan kesendirian itu. 

            Aku dan perempuanku kini sudah ada di venue konser musik. 

Perempuanku berdiri tepat di depanku, tanganku dilingkarkannya di perutnya. 

Aku lelaki normal, dan hasrat kelelakianku menggelegak. Tapi, entah mengapa, 

aku “dingin” sekali kali ini dengan perempuanku. Saat ini aku ingin sekali 

mencari tahu meskipun hanya lewat imajinasiku saja kenapa lelaki itu pagi tadi 

sedikit bertengkar dengan perempuan berjilbab putih itu, kenapa lelaki itu keluar 

dari KBU wartel dengan wajah penuh kekalahan, kenapa lelaki itu hanya memutar 

satu lagi saja di winamp tentang kesendirian yang menemaninya menulis, kenapa 
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lelaki itu menulis cerpen yang berjudul “Sebuah Hari yang Penuh Keengganan”, 

dan terakhir, kenapa lelaki itu tidak melihat konser musik yang hanya berjarak 

sekitar delapan puluh meter saja dari tempatnya malam ini beraktifitas. 

            Mungkin saja, perempuan berjilbab putih tadi pagi adalah kekasih dari 

lelaki itu dan kemarin malam mereka bertengkar, lelaki itu ingin menyelesaikan 

masalahnya dengan perempuannya, tadi pagi di kampus. Tapi, perempuannya 

masih ingin menjauh sementara darinya. Kemudian selepas maghrib tadi lelaki itu 

ingin mengajak perempuannya melihat konser musik di kampus, sekedar untuk 

“mendinginkan” pertengkaran. Tapi, perempuannya sepertinya tidak mau. Dan 

lelaki itu keluar dari KBU wartel dengan wajah penuh kekalahan. Lalu lelaki itu 

pergi ke sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa yang diikutinya. Mendengarkan 

Winamp, lagu yang didengarkannya adalah lagu tentang kesendirian, karena ia 

memang bersendiri tadi. Kemudian tentang cerpennya yang berjudul “Sebuah 

Hari yang Penuh Keengganan” Menurutku, lelaki itu terinspirasi dengan 

perempuannya yang pagi tadi memang nampak enggan menemuinya, pun juga 

perempuannya yang enggan menemaninya melihat konser musik. Dan pertanyaan 

terakhirku tentang kenapa ia tidak melihat konser musik, mungkin saja ia memang 

tidak mau melihat jika tidak ditemani perempuannya. Apakah ia takut hatinya 

tergoyahkan dengan hadirnya perempuan lain yang akan ia temui nanti di venue 

konser musik? Apakah ia memang tidak suka keramaian? Ataukah ia memang 

mengerti “hukum” musik yang memang tidak untuk dilihat tapi cukup 

didenagrkan saja? Ah, aku tidak tahu pasti. Tapi yang pasti, lelaki itu juga suka 

mendengarkan musik. Itu terbukti dengan ia yang memainkan lagu yang 

mengabarkan tentang kesendirian di Winampnya. 

            Semakin lama, aku semakin menikmati kembara imajinasiku yang 

mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang lelaki itu. Dan aku juga 

semakin tidak memperhatikan perempuanku yang setiap lima menit sekali pasti 

akan semakin merapatkan pelukanku di perutnya. Kini, aku mencoba menebak 

tentang cerpen yang tadi ditulis lelaki itu. Ini dari subjektifitasku saja yang 

notabene adalah mahasiswa Psikologi yang memang benar-benar tidak mendalami 



111 

 
 

tentang karya sastra. Tapi menurutku, pemilihan judul lelaki itu tadi sudah cukup 

bagus, mampu menarik perhatian pembaca hanya dengan membaca judulnya. Tapi 

kira-kira tema apa yang diangkatnya, dan dari mana inspirasi untuk menulis 

cerpen itu. Bagaimana alur cerpen itu. Terakhir, apakah cerpen itu telah selesai 

sekarang? 

            Aku dikagetkan dengan ciuman perempuanku yang mendarat mulus, tepat 

di pipi kananku. Perempuanku menyangkaku sedang melamun yang tidak-tidak. 

Aku tidak menyadari jika konser musik di lapangan depan kampusku itu sudah 

berakhir. Kini perempuanku yang tingginya hanya sebatas daguku itu mamandang 

ke arah wajahku dengan pandangan mengiba, 

            “Sayang, anterin aku ke Balai Penulis Muda tadi ya? Mungkin saja 

TriKoen sudah kembali, dan aku akan njelasin sedetail-detailnya tentang tugas 

yang harus dikumpulkan besok tadi, mau ya?” Rengek perempuanku. 

            “Ya sayang, Apa sih yang gak buat kamu?” Jawabku seperti tadi, klise. 

Segera kuambil motor yang kuparkir di tempat parkir yang bersebelahan 

dengan pos satpam. Dan seperti tadi, perempuanku memelukku erat, sesaat setelah 

menaiki motorku. Dan sekali lagi, aku suka itu. Kulajukan perlahan motorku ke 

depan sekretariat Balai Penulis Muda yang bersebelahan dengan sekretariat Korps 

Suka Rela  Palang Merah Indonesia dan sekretariat Ikatan Pecinta Retorika 

Indonesia. Sesampainya di sana, segera aku dan perempuanku masuk, kali ini 

tanpa mengucapkan salam. 

Dan kudapati lelaki itu masih saja sendiri, tenggelam di hadapan komputer 

yang masih mendendengkan lagu yang mengabarkan kesendirian, memandangi 

sebuah potret di layar komputer, seutas wajah yang penuh keceriaan, wajah itu 

memakai kerudung berwarna putih, tapi kemudian lelaki itu meng-close file 

ACDSee itu. Dan kemudian kulihat lelaki itu masih termangu di hadapan 

komputer, memandang lemah aksara-aksara cerpennya yang sedari tadi belum 

juga ia selesaikan… 
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SILABUS  
 
Sekolah  :  SMP N 9 SEMARANG 
Kelas/ Semester  :  VII (Tujuh)/ 1 (Satu) 
Mata Pelajaran  :   SENI BUDAYA 
Standar Kompetensi    :  SENI MUSIK 

1. Mengapresiasi karya seni musik 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
1.1. Mengindentifik

asi jenis lagu 
daerah 
setempat 

1.2. Menampilkan 
sikap 
apresiatif 
terhadap 
keunikan lagu 
daerah 
setempat 

 

• Pengenalan 
ragam lagu etnik  
Nusantara daerah 
setempat 

 
 
 

• Mendengarkan lagu 
etnik  daerah setempat 

• Menyaksikan 
pertunjukan lagu etnik 
daerah setempat 

• Mengkaji elemen-
elemen musik, irama, 
tempo,nada, dinamik 
lagu etnik daerah 
setempat 

• Mempresentasikan 
hasil diskusi  

• Mengidentifikasi jenis-
jenislagu etnik dari 
daerah setempat 

• Mengidentifikasi 
elemen-elemen musik; 
irama, 
tempo,nada,dinamika 
dan  dari lagu daerah 
setempat  

• Mendeskripsikan lagu 
(pemainan pergaulan)  
yang ada  di daerah 
setempat 

Tes 
lisan 
 

Tes uraian Bagaimana pendapatmu 
tentang lagu etnis yang 
diperdengarkan 
 
Berikan tanggapan 
tentang elemen-elemen 
lagu etnik daerah 
setempat 
 

18 jam 
 

Audio visual 
 
Buku teks 
 
Alat 
musik/sumber 
bunyi 
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Silabus seni budaya SMP N 9 SEMARANG 

Standar Kompetensi    :  SENI MUSIK 
2. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik 
 

 
Kompetensi  

Dasar 
Materi 

Pokok/Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian Alokasi 

 Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh  

Instrumen 
2.1. Mengaransir 

secara 
sederhana 
karya lagu 
daerah 
setempat 

2.2. Menampilkan 
hasil 
aransemen 
karya lagu 
daerah 
setempat 

 
 
 
 
 

• Mengaransir 
ragam lagu 
etnik  
Nusantara 
daerah 
setempat 

 
 

• Mendengarkan 
lagu etnik daerah 
setempat 

• Membaca 
notasi/karya lagu 
daerah setempat  

• Menuliskan pola 
irama, tempo,nada 
dan dinamika lagu 
etnik daerah 
setempat 

• Mengaransir secara 
sederhana lagu etnik 
daerah setempat 

• Menyajikan hasil 
aransemen secara 
sederhana 

 

• Menuliskan pola 
irama lagu etnik 
setempat 

• Mengaransir 
secara sederhana 
elemen-elemen 
musik lagu etnik 
daerah setempat 

 
• Menampilkan 

aransemen lagu 
etnik setempat  
secara 
perorangan atau 
kelompok  

 
 
 

Unjuk kerja Tes 
Identifikasi 

• Tirukan 
nada, irama dan 
dinamika lagu 
yang 
diperdengarkan 

• Bunyikan 
nada, irama 
tempo dan 
dinmika dari lagu 
etnik yang 
diperdengarkan 

• Tuliskan 
hasil aransemen 
dalam bentuk 
yang siap 
ditampilkan 

• Tampilkan 
hasil aransemen 
lagu etnik 
dengan alat 
musik (sumber 
suara) yang 
dipilih 
 

18jam Audio visual/pertunjukan musik 
etnis 
 
Buku teks 
 
Alat musik/sumber bunyi 
 

 


