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ABSTRAK 

Darnita, Defi. 2016. Kompetensi Pedagogik Guru pada Mata Pelajaran Seni 
Budaya dan Keterampilan (SBK) di SD Negeri Dabin IV Kecamatan Tegal 
Barat Kota Tegal . Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 1. Eka Titi 

Andaryani, S.Pd., M.Pd.;  2.  Drs. Utoyo, M.Pd. 

Kata kunci: Guru; Kompetensi Pedagogik; Seni Budaya dan Keterampilan. 

Pendidikan SBK merupakan pendidikan yang berbasis budaya. Pendidikan 

SBK diberikan di sekolah karena keunikanya yang tak dapat diemban oleh mata 

pelajaran lain. Salah satu pendidikan SBK adalah seni musik yang mencakup tiga 

kegiatan, yaitu kegiatan bernyanyi, kegiatan bermain musik, dan kegiatan 

apresiasi. Kegiatan musikal yang sangat dianjurkan pada pengajaran musik  di 

sekolah dasar adalah kegiatan bernyanyi. Bernyanyi adalah suatu bentuk kegiatan 

seni untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia melalui suaranya. 

Kegiatan bernyanyi dapat membantu siswa dalam mengembangankan kecerdasan 

otaknya. Peran guru dalam pembelajaran bernyanyi sangat penting. Guru perlu 

merencanakan, memilih, serta mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar 

kegiatan pembelajaran menjadi bermakna, bermanfaat, dan menarik bagi siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kompetensi pedagogik guru 

dalam pembelajaran bernyanyi pada mata pelajaran SBK di SD Negeri Dabin IV 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel 

penelitian ini yaitu kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran bernyanyi, 

dengan lima indikator yaitu pemahaman terhadap siswa, perancangan 

pembelajaran bernyanyi, pelaksanaan pembelajaran bernyanyi, evaluasi hasil 

belajar bernyanyi, dan pengembangan potensi siswa. Sampel penelitian ini ialah 

guru di SD Negeri Dabin IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang berjumlah 

46 orang, meliputi SD Negeri Kemandungan 1, SD Negeri Kemandungan 2, SD 

Negeri Kemandungan 3, SD Negeri Tegalsari 4, SD Negeri Tegalsari 5, SD 

Negeri Tegalsari 12, SD Negeri Muarareja 1, SD Negeri Muarareja 2. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi, sedangkan 

teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif persentase. 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara umum, 

guru dalam pembelajaran bernyanyi berada pada kategori sedang. Hasil 

penghitungan dari 46 responden, diperoleh mean 87 berada diantara interval 60-

90, sehingga termasuk kategori sedang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

dari lima indikator kompetensi pedagogik guru berada pada kategori sedang 

semua. Oleh karena itu, diharapkan para guru agar lebih menambah wawasan  dan 

pengetahuan tentang bernyanyi, baik teori maupun praktik, sehingga guru dapat 

melaksanakan pembelajaran secara optimal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh 

setiap manusia untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. 

Setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi 

kehidupan. Menurut Munib (2012: 34), “pendidikan merupakan proses bantuan 

yang diberikan guru kepada siswa agar siswa mampu berkembang secara optimal 

baik rohani maupun jasmaninya.” Melalui pendidikan manusia dapat memperoleh 

pengalaman yang bermakna bagi dirinya, masyarakat maupun pembangunan 

bangsa. 

Indonesia menetapkan tujuan pendidikan nasional sebagai patokan dalam 

melaksanakan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mejadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai melalui sebuah proses belajar. 

Proses belajar dapat dilaksanakan melalui berbagai satuan pendidikan. Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 

13 ayat 1 menjelaskan “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.” Pendidikan 

nonformal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat. 

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di keluarga 

sebagai tempat pertama siswa belajar. Pendidikan formal adalah pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah dengan berbagai jenjang tertentu. Pada pasal 14 

dinyatakan pula bahwa “Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan atas.”

Kualitas pendidikan yang baik juga tidak terlepas dari peranan seorang 

guru. Guru merupakan salah satu komponen dalam proses belajar mengajar. Guru 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas 

pengajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, guru harus memikirkan dan 

merencanakan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Wrightman (1997) dalam Usman (2013: 4) menyatakan 

“peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan 

yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan 

perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.” 

Berdasarkan pendapat tersebut dijelaskan bahwa guru memiliki peranan yang 

sangat penting, yaitu menciptakan sebuah perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa agar lebih baik.  

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan 

pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Pada hakikatnya guru 
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merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan 

gerak maju kehidupan bangsa. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat 

menentukan kelangsungan proses belajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. 

Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Oleh 

sebab itu, untuk menciptakan pendidikan yang bermutu harus dibarengi dengan 

guru yang bermutu pula. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan 

fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu salah satunya adalah 

kompetensi. 

Menurut Surya (2004) dalam Djumiran (2008: 3.4),  “kompetensi adalah 

seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat 

mewujudkan penampilan unjuk kerja sebagai guru secara tepat.” Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan  

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Kompetensi guru yang dimaksud yaitu meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Penguasaan empat 

kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki setiap guru untuk menjadi tenaga 

pendidik yang profesional.  

Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu 

kesatuan yang saling berhubungan dan saling mendukung. Keempat kompetensi 
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tersebut terintegrasi dalam kinerja guru saat melaksanakan profesinya. Salah satu 

kompetensi penentu keberhasilan dalam proses belajar mengajar adalah 

kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari empat kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru. Rifa’i 

dan Anni (2012: 7) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi pedagogik sangat dibutuhkan guru untuk memahami 

kemampuan atau karakteristik dasar yang dimiliki siswa. Pemahaman yang baik 

terhadap tingkat perkembangan siswa akan menunjang keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran. Pemahaman terhadap tingkat perkembangan siswa  juga 

dapat membantu guru dalam merencanakan bagaimana proses pembelajaran yang 

nantinya akan dilaksanakan oleh guru. Apabila proses perencanaan dapat berjalan 

dengan baik, maka pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran 

pun akan dapat terlaksana dengan baik pula.  

Peraturan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil 

pembelajaran oleh guru tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Bab IV Pasal 19 

Ayat 3 yang menyatakan “setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien.” Sudah jelas bahwa dalam proses 

pendidikan harus dilakukan dengan pengelolaan yang matang. Pengelolaan yang 
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matang dapat dilihat dari segi perencanaan maupun dari segi pelaksanaannya, 

sehingga bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan. 

Hamalik (2010: 36) menjelaskan bahwa, proses belajar dan hasil belajar 

para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi 

kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang 

mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sehingga siswa dapat belajar dengan 

optimal. Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

siswa. Guru harus berusaha memberikan pendidikan yang berkualitas kepada 

siswa,  mengembangkan potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik siswa. 

Tugas guru dalam mengembangkan potensi psikomotor pada diri siswa dapat 

melalui pembelajaran seni. 

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Susanto (2013: 261), pendidikan 

kesenian merupakan salah satu faktor penentu dalam membentuk kepribadian 

siswa. Pendidikan seni di sekolah dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam 

membentuk jiwa dan kepribadian berakhlak mulia. Perkembangan tentang seni 

atau keterampilan dan keseimbangan berpikir siswa perlu mendapat arahan atau 

bimbingan dari guru, karena di dalam pendidikan seni siswa tidak hanya dituntut 

untuk memahami teori tentang seni saja tetapi juga pemahaman secara praktik. 

Pembelajaran kesenian di sekolah dasar masuk ke dalam dua bidang 

pembelajaran, yaitu Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) untuk Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) untuk 

Kurikulum 2013. Keduanya memiliki tugas menjadi bekal siswa menempuh 
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perkembangan keterampilan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi demi 

perubahan ke arah perbaikan kualitas. Pembelajaran seni yang dimuat dalam 

pembelajaran SBK mencakup seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan. 

Muatan SBK sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam 

satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. 

Mata pelajaran SBK tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. 

Oleh karena itu, pendidikan SBK merupakan pendidikan yang berbasis budaya. 

Pendidikan SBK diberikan di sekolah karena keunikanya yang tidak mampu 

diemban oleh mata pelajaran lain. 

Salah satu bukti yang menyebutkan bahwa pendidikan SBK wajib dan 

penting untuk disampaikan di sekolah dasar yaitu Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat 1 yang 

menjelaskan bahwa: kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 

(1) pendidikan agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, (4) 

matematika, (5) ilmu pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan sosial, (7) seni dan 

budaya, (8) pendidikan jasmani dan olahraga, (9) muatan lokal.  

Pendidikan SBK sebagai mata pelajaran di sekolah sangat penting bagi 

siswa, karena mata pelajaran ini memiliki sifat multilingual, multikultural, dan 

multidimensional (Susanto, 2013: 262). Multilingual berarti bertujuan 

mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri dengan berbagai cara. 

Multidimensional berarti bahwa mengembangkan kompetensi kemampuan dasar 

siswa yang mencakup persepsi, pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, 
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apresiasi, dan produktivitas dalam menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri, 

dengan memadukan unsur logika, etika dan estetika. Adapun multikultural berarti 

bertujuan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi 

terhadap keragaman budaya lokal dan global sebagai pembentuk sikap 

menghargai, demokratis, beradab, dan hidup  rukun dalam masyarakat dan budaya 

yang majemuk. Salah satu pendidikan SBK adalah seni musik yang mencakup 

kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, dan 

mengapresiasi karya musik. 

Pengajaran musik adalah pengajaran tentang bunyi. Tingkat pemahaman 

dan penikmatan musik pada anak tergantung tingkat pengertian dan pemahaman 

terhadap unsur-unsur musik yang terkandung dalam musik yang didengarnya. 

Pengajaran musik seharusnya dapat menanamkan, memupuk, meningkatkan, dan 

mengembangkan pengertian, pemahaman, dan rasa terhadap unsur-unsur musik 

pada anak secara bertahap sesuai dengan syarat urutan kemampuan yang 

dicapainya. Pengajaran musik baru dapat memberikan pengertian dan pemahaman 

yang bermakna bagi siswa apabila siswa telah menghayati fungsi unsur-unsur 

musik itu dalam lagu yang dipelajarinya. Apabila ingin memperoleh pemahaman 

yang bermakna, unsur-unsur musik itu harus diberikan melalui kegiatan 

pengalaman musik. Kegiatan pengalaman musik yang utama dalam mempelajari 

unsur-unsur musik adalah kegiatan bernyanyi. 

Bernyanyi adalah suatu bentuk kegiatan seni untuk mengungkapkan 

pikiran dan perasaan manusia melalui suaranya. Bernyanyi adalah satu kegiatan 

musikal yang sangat dianjurkan pada pengajaran-pengajaran musik di sekolah-
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sekolah dasar. Berdasarkan penelitian para ahli perkembangan anak mengatakan 

bahwa anak usia sekolah dasar (5 sampai 12 tahun) sangat menyukai kegiatan 

bernyanyi, menari, bermain, dan mendengarkan cerita. Di Indonesia kegiatan 

bernyanyi sudah diajarkan sejak usia dini. Pembelajaran bernyanyi di sekolah 

dasar diberikan secara bertahap dari kelas rendah hingga kelas tinggi sesuai 

dengan karakteristik siswa. Pada kelas rendah, kegiatan bernyanyi hanya sebatas 

pengenalan lagu-lagu anak. Berbeda lagi pembelajaran bernyanyi pada kelas 

tinggi. Pada kelas tinggi siswa diajarkan tentang teknik dasar bernyanyi yang 

benar. 

Peran guru dalam pembelajaran bernyanyi sangat penting, karena guru 

mempunyai kewenangan memilih dan menentukan metode yang akan digunakan 

dalam pembelajaran bernyanyi. Tentu saja, untuk memilih dan menentukan 

metode pembelajaran perlu didukung dengan pengetahuan dan kemampuan 

pedagogis serta pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan dalam bidang 

bernyanyi. Pada pembelajaran bernyanyi, guru perlu merencanakan, memilih, 

serta mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar kegiatan pembelajaran 

menjadi bermakna, bermanfaat, dan menarik bagi siswa. Berbagai variasi teknik 

dalam proses pembelajaran perlu dipilih dan disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, materi serta kebutuhan pembelajaran.  

Peran penting guru dalam proses pembelajaran seni musik atau bernyanyi 

sering dihadapkan pada kendala standar kompetensi guru yang bersangkutan, 

terutama kompetensi pedagogik. Proses pembelajaran sebagaimana diharapkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang menetapkan bahwa 
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proses pendidikan hendaknya dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, yang 

meliputi standar isi, standar proses, standar pendidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian, 

seringkali tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.  

Berdasarkan fakta dari subjek penelitian, peneliti telah melakukan 

wawancara dengan guru kelas di SD Negeri Dabin IV Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal. Hasil wawancara menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran bernyanyi guru lebih sering melakukan kegiatan bernyanyi sekedar 

menyanyikan lagu secara bebas tanpa menggunakan metode, model dan strategi 

pembelajaran seni musik yang khusus. Pembelajaran bernyanyi hanya dipandang 

sebagai mata pelajaran tambahan saja, seringkali guru hanya menggunakan 

kegiatan bernyanyi saat siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada akademiknya. Sebagian besar guru juga kurang memahami 

teknik dasar dalam bernyanyi, karena guru menganggap bahwa bernyanyi itu 

bukan bidangnya, selain itu alasan lain adalah karena guru tidak bisa memainkan 

alat musik untuk mengiringi siswa saat bernyanyi. Alokasi waktu yang sangat 

sedikit juga membuat guru mengabaikan kompetensi pedagogiknya dalam 

memberikan pembelajaran bernyanyi yang bermutu. Begitu juga dengan sarana 

dan prasarana yang kurang memadai, membuat pelaksanaan pembelajaran yang 

bermutu semakin diabaikan oleh guru.  

Berdasarkan data yang ada, peneliti melihat bahwa kompetensi guru dalam 

proses pembelajaran bernyanyi di sekolah masih tergolong rendah dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain. Terkadang guru lebih memilih untuk mengganti 
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pelajaran bernyanyi dengan seni rupa (menggambar) yang dirasa guru lebih 

mudah untuk mengajarkannya kepada siswa. Penguatan lain dari penelitian ini 

adalah terdapat guru kelas di SD Negeri Dabin IV Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal yang mengasumsikan bahwa pembelajaran bernyanyi masih belum 

maksimal karena beberapa hal yang telah dikemukakan di atas. Maka dari itu, 

peneliti ingin mengetahui bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran bernyanyi di sekolah dasar. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan Indriyani (2015) Mahasiswa 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Pedagogik 

Guru dalam Mengelola Pembelajaran IPA di SD dan MI”. Kesimpulan penelitian 

ini adalah bahwa kompetensi pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran IPA 

di SD Negeri Tamansari Yogyakarta sudah baik, sedangkan kompetensi 

pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran IPA di MIN Kota Yogyakarta II 

masih rendah. Adapun persamaan dan perbedaan, yaitu bahwa di kedua sekolah 

tersebut memiliki semangat mengembangkan pembelajaran demokrasi, berpusat 

pada siswa serta interaktif, namun perbedaannya terdapat pada kompetensi 

melaksanakan pembelajarannya. 

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmat (2012), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas III MI Ma’arif Ngablak II, Srumbung, Malang”. Kesimpulan 

penelitian ini adalah bahwa kompetensi pedagogik guru dalam merancang 
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pembelajaran masih tergolong rendah. Rendahnya kompetensi guru dalam 

merancang pembelajaran dikarenakan guru tidak membuat rancangan 

pembelajaran. kompetensi pedagogik yang lain seperti pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengemabangan potensi siswa sudah cukup baik. 

Berdasarkan kajian empiris dari berbagai penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru dapat 

memberikan positif terhadap perbaikan kompetensi guru. Namun, belum terdapat 

penelitian kuantitatif yang membahas kompetensi pedagogik guru sekolah dasar 

dalam pembelajaran bernyanyi pada mata pelajaran SBK. Mayoritas penelitian 

mengenai kompetensi pedagogik guru pada mata pelajaran yang dilakukan di 

SMP atau SMA. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian 

mengenai kompetensi pedagogik guru sekolah  dasar dalam pembelajaran 

bernyanyi di SD. Hal ini diperkuat dengan fakta dilapangan jika kompetensi 

pedagogik guru sekolah dasar  dalam pembelajaran bernyanyi belum pernah 

dilaksanakan. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari fakta di lapangan, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru 

pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) di SD Negeri Dabin 

IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut:
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(1) Pelaksanaan pembelajaran bernyanyi pada mata pelajaran SBK di sekolah 

dasar masih belum optimal. 

(2) Kurangnya pemahaman guru tentang teknik bernyanyi yang benar. 

(3) Kurangnya ketersediaan media alat musik yang menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

(4) Evaluasi pembelajaran bernyanyi yang dilakukan oleh guru kurang maksimal, 

karena guru tidak menggunakan pedoman penilaian. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, masalah yang 

muncul sangatlah kompleks, sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini 

bertujuan agar pembahasan tidak terlalu meluas. Peneliti membatasi permasalahan 

yang akan menjadi bahan dalam penelitian pada pembelajaran bernyanyi, yaitu 

mengenai kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran bernyanyi pada mata 

pelajaran SBK di SD Negeri Dabin IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Kompetensi pedagogik guru yang dibahas meliputi pemahaman terhadap siswa, 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan potensi siswa. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Bagaimana kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru di SD Negeri 

Dabin IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang meliputi pemahaman 
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terhadap siswa, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi siswa?

(2) Bagaimana tingkat kompetensi pedagogik guru di SD Negeri Dabin IV 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang meliputi pemahaman terhadap 

siswa, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan potensi siswa? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ialah sesuatu yang hendak dicapai dalam sebuah 

penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan supaya penelitian dapat terarah 

dengan jelas. Penelitian ini memiliki dua tujuan yakni, tujuan umum dan tujuan 

khusus. Berikut ini akan diuraikan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus dari 

penelitian ini. 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengetahui secara umum gambaran tentang kompetensi pedagogik guru 

dalam pembelajaran bernyanyi mata pelajaran SBK di sekolah dasar Kecamatan 

Tegal Barat. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah sesuatu yang ingin dicapai dan dirinci secara lebih 

detail. Secara khusus penelitian ini bertujuan: 

(1) Mendeskripsikan kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru di SD 

Negeri Dabin IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang meliputi 

pemahaman terhadap siswa, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi siswa. 
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(2) Mendeskripsikan tingkat kompetensi pedagogik guru di SD Negeri Dabin IV 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang meliputi pemahaman terhadap 

siswa, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan potensi siswa 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat. Manfaat 

yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis berarti bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Sedangkan manfaat praktis ialah manfaat yang bersifat praktik. Lebih lanjut, 

manfaat teoritis maupun praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

(1) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

pendidikan di sekolah dasar, khususnya pembelajaran bernyanyi pada mata 

pelajaran SBK. 

(2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian yang serupa pada masa yang akan 

datang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan 

kegiatan, seperti halnya penelitian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi guru, sekolah, pemerintah atau dinas terkait, dan 

peneliti. 
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1.6.2.1 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi guru 

terutama guru di sekolah dasar untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki agar tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat 

terlaksana dengan baik. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah dalam rangka perbaikan 

kualitas pembelajaran bernyanyi dan sebagai alat evaluasi tentang tingkat 

keberhasilan guru dalam mengajar SBK di sekolah dasar.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah atau Dinas Setempat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

terkait kondisi lapangan tentang kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran 

bernyanyi pada mata pelajaran SBK, agar lebih memperhatikan kondisi lapangan 

dalam menetapkan kebijakan serta lebih aktif dalam memberi bantuan dan 

dukungan demi kelancaran program pendidikan secara utuh. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memeroleh gelar 

Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

(2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti 

tentang upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru khususnya dalam 

pembelajaran bernyanyi di sekolah dasar.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Pada kajian teori akan dijelaskan mengenai definisi dan konsep tentang 

hakikat belajar, hakikat pembelajaran, pembelajaran SBK di SD, pembelajaran 

seni musik, kegiatan bernyanyi, kompetensi guru, dan kompetensi pedagogik. 

Kajian teori diuraikan sebagai berikut: 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Burton (1984) dalam Siregar dan Nara (2014: 4) mengemukakan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya 

interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Pendapat lain 

juga dikemukakan oleh Brunner dalam Ruminiati (2007: 1.9) yang menyatakan 

bahwa kegiatan belajar yang dilakukan siswa akan berjalan baik dan kreatif jika 

siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu dari apa 

yang dipelajarinya. Susanto (2013: 3-4) menjelaskan bahwa, belajar merupakan 

sebuah proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan suatu hasil ataupun tujuan.  

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 66-8), konsep belajar mengandung tiga unsur 

utama yaitu: belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan perilaku itu 

terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, dan perubahan perilaku karena 

belajar bersifat relatif permanen. Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga 

unsur tersebut. 



17 
 

 
 

Pertama, belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Pada kegiatan 

belajar di sekolah, perubahan perilaku itu mengacu pada kemampuan mengingat 

atau menguasai berbagai bahan belajar dan kecenderungan siswa memiliki sikap 

dan nilai-nilai yang diajarkan pendidik. Untuk mengukur apakah seseorang telah 

belajar atau belum belajar diperlukan adanya perbandingan antara perilaku 

sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. Apabila terjadi perbedaan 

perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa siswa itu telah belajar 

Kedua, perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik, 

seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatan fisik, tidak dipandang sebagai 

hasil belajar. Kematangan pada diri seseorang berkaitan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, dan kematangan itu menjadi prasyarat untuk belajar. 

Ketiga, perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang sukar untuk diukur. 

Apabila seseorang mampu memahami proses belajar dan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dari belajar pada kehidupan nyata, maka ia akan 

mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan sikap dalam dirinya. 

Perubahan sikap yang terjadi berlangsung relatif lama yang diperoleh melalui 

pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang di dapat siswa, maka akan 

semakin luas pula pengetahuan yang dimilikinya. 
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Winkel (1991) dalam Siregar dan Nara (2014: 12) mendefinisikan 

pembelajaran sebagai pengaturan dan penciptaan kondisi ekstern sedemikian rupa 

sehingga menunjang proses belajar siswa dan tidak menghambatnya. Pendapat 

lain juga dikemukakan oleh Miarso (1993) dalam Siregar dan Nara (2014: 12-3) 

yang menyatakan bahwa, pembelajaran adalah usaha pendidikan yang 

dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali. 

Menurut Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 158), pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar. Peristiwa eksternal dan proses internal belajar 

saling mempengaruhi, karena guru sebagai sumber belajar bagi siswa dan siswa 

dapat belajar mandiri dengan bantuan guru. Pembelajaran berorientasi pada 

bagaimana guru berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan 

suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari 

lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi yang selanjutnya dapat 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Hasil 

belajar itu memberikan kemampuan pada siswa untuk melakukan berbagai 

penampilan. 

Untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna, serta memberikan 

kemampuan kepada siswa untuk melakukan berbagai penampilan diperlukan 

pembelajaran yang bervariasi. Selain itu, guru harus mampu melaksanakan 

inovasi pembelajaran. Upaya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang 
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variatif, inovatif, dan konstruktif, yaitu: situasi kelas yang dapat merangsang 

siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas, peran guru yaitu sebagai pengarah 

dalam belajar, penyedia fasilitas, pendorong, dan penilai proses dan hasil belajar 

siswa. (Susanto 2013: 86). 

Berdasarkan penjelasan pembelajaran tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah sebuah proses dimana di dalamnya terjadi interaksi 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan 

lingkungannya. Siswa akan mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

baik dalam jangka waktu tertentu jika telah melakukan proses pembelajaran.

2.1.3 Pembelajaran SBK di SD 

Pendidikan SBK pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis 

budaya. Susanto (2013: 261) menjelaskan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa, 

pendidikan kesenian merupakan salah satu faktor penentu dalam membentuk 

kepribadian siswa. Pendidikan seni di sekolah dasar dapat dijadikan sebagai dasar 

pendidikan untuk membentuk jiwa, kepribadian, serta akhlak yang mulia bagi 

siswa. Pendidikan SBK di sekolah dasar memiliki fungsi dan tujuan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan siswa dalam berkarya dan berapresiasi. 

Menurut Susanto (2013: 264), pendidikan SBK bertujuan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan siswa agar berkreasi, berkreativitas, dan 

menghargai kerajinan dan keterampilan orang lain. Pembelajaran SBK memiliki 

peran yang sangat penting, diantaranya untuk menanamkan nilai-nilai 

kependidikan pada siswa. Pembelajaran SBK di sekolah dapat membantu siswa 

untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Menurut Rohidi (2003) dalam 

Susanto (2013: 265), “seni sebagai media dalam pendidikan untuk meningkatkan 
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kreativitas siswa”. Melalui pendidikan SBK, potensi yang dimiliki siswa sejak 

lahir untuk bergerak secara bebas dapat dikembangkan secara optimal.  

2.1.4 Pembelajaran Seni Musik 

Seni musik termasuk salah satu aspek pada mata pelajaran SBK. Seni 

musik mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan musik, 

dan apresiasi terhadap gerak tari (Susanto, 2013: 263). Sukarya (2008: 2.2.1) 

menjelaskan bahwa seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan 

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

Safrina (2002: xv) menjelaskan bahwa pendidikan seni musik merupakan 

suatu pendidikan guna memberikan kesempatan mengembangkan rasa keindahan 

kepada siswa dengan mengalami dan menghayati bunyi ungkapan musik itu 

sendiri. Pendidikan rasa keindahan tersebut memberi pengetahuan kepada siswa 

bahwa musik adalah bagian dari kehidupan ini. Musik dapat berguna untuk 

mengembangkan kepekaan siswa terhadap lingkungannya. Kepekaan tersebut 

dapat mengajarkan siswa untuk menghargai serta menikmati musik tidak hanya 

untuk kepentingan intelektualnya tetapi juga untuk kepentingan seninya. Oleh 

karena itu, dalam melakukan pembelajaran seni musik guru tidak hanya 

memberikan pendidikan melalui metode ceramah atau cerita saja, tetapi lebih 

banyak melalui kegiatan praktek, seperti bermain musik, mendengarkan musik, 

bergerak, mengikuti musik, mencipta musik, dan kegiatan bermusik yang paling 

dasar untuk siswa, yaitu bernyanyi. 

Menurut Safrina (2002: xiii), kesenian mempunyai tempat yang mendasar 

dalam kehidupan manusia, karena kesenian adalah suatu perwujudan yang sangat 

berarti dari kemampuan berpikir dari masa manusia yang selalu menginginkan 
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sesuatu yang lebih indah. Alat musik, sebagai salah satu cabang dari kesenian, 

adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, 

yaitu: irama, melodi harmoni bentuk/struktur lagu, dan ekspresi. 

Pakar pendidikan berpendapat musik mempunyai peranan yang penting 

dalam kehidupan seorang siswa. Bila siswa terlibat atau berpartisipasi dalam 

musik, selain dapat mengembangkan kreativitas siswa, musik juga dapat 

membantu perkembangan siswa, mengembangkan sensitivitas siswa, membangun 

rasa keindahan siswa, membuat siswa dapat mengungkapkan ekspresi, 

memberikan tantangan, melatih disiplin dan mengenalkan pada siswa sejarah 

budaya bangsa. Tingkat mutu tanggapan siswa terhadap musik tergantung kepada 

tingkat pengetahuan dan pengertiannya tentang unsur-unsur musik dan 

susunannya. 

Menurut Safrina (2002: 62), pengajaran seni musik seharusnya dapat 

menanam, memupuk dan mengembangkan pengertian, pemahaman, dan “rasa” 

unsur-unsur musik pada siswa secara bertahap sesuai dengan syarat urutan 

kemampuan yang dicapainya. Pengajaran seni musik ini baru dapat memberikan 

pengertian dan pemahaman yang bermakna jika  siswa telah menghayati fungsi 

unsur-unsur musik itu dalam lagu yang dipelajarinya. Untuk memperoleh 

pemahaman yang bermakna, unsur-unsur musik itu harus diberikan melalui 

kegiatan pengalaman musik, dimana kegiatan utamanya adalah bernyanyi. Unsur-

unsur seni musik yang dimaksud yaitu: 
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(1) Irama 

Irama ialah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam 

musik dan tari. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok bunyi dan 

diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya, 

membentuk pola irama yang bergerak menurut pulsa dalam ayunan birama. 

Gerak pulsa ini berkaitan pula dengan kecepatan yang disebut tempo. Bagian-

bagian dari irama baru akan bermakna jika siswa dapat menghayati sebuah 

lagu.  

Pulsa adalah rangkaian denyutan berulang-ulang yang berlangsung 

secara teratur yang dapat dirasakan dan dihayati dalam musik. Untuk dapat 

memahami irama dengan baik, terlebih dahulu harus dapat merasakan pulsa 

dengan mantap. Kemampuan dalam merasakan pulsa adalah dasar untuk 

memahami dan merasakan bagian-bagian irama itu. Sedangkan yang disebut 

tempo ialah kecepatan gerak pulsa dalam lagu lambat. 

(2) Melodi 

Melodi ialah susunan rangkaian nada (bunyi dengan rangkaian teratur) 

yang terdengar berurutan serta berirama, dan mengungkapkan suatu gagasan 

pikiran dan perasaan. Bunyi adalah peristiwa getaran. Getaran bunyi dapat 

cepat dan dapat juga lambat. Jika suatu sumber bunyi bergetar dengan cepat 

maka bunyi yang dihasilkannya tinggi, tetapi jika getarannya lambat maka 

bunyi yang dihasilkan rendah.  

(3) Harmoni 

Harmoni atau paduan nada adalah susunan gabungan dua nada atau 

lebih yang berbeda tinggi nadanya yang didengar serentak. Dasar harmoni ini 
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adalah trinada atau akor. Trinada atau akor adalah bunyi gabungan tiga nada 

yang terbentuk dari salah satu nada pokok tangganada dengan nada terts dan 

kuinnya. Trinada atau akor diberi nomor dengan angka Romawi sesuai 

dengan tingkat kedudukan nada dasarnya dalam tangganada. Angka Romawi 

besar menunjukkan trinada atau akor mayor, dan angka Romawi kecil 

menunjukkan trinada atau akor minor. 

Pengajaran tentang unsur-unsur musik dapat memberikan pemahaman 

yang bermakna jika siswa telah mengalami serta menghayati unsur-unsur musik 

dalam lagu yang dipelajarinya. Pembelajaran seni musik di sekolah dasar adalah 

sebuah bentuk kegiatan pembelajaran yang melibatkan beberapa komponen yang 

saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran musik 

(Jamalus, 1991: 112). Pelaksanaan pembelajaran seni musik diberikan melalui 

kegiatan pengalaman musik berdasarkan komponen-komponen yang meliputi 

tujuan yang ingin dicapai, murid yang belajar, guru yang mengajar, sarana dan 

media pengajaran yang tersedia, materi dan bahan pengajaran yang diberikan dan 

metode pengajaran yang digunakan. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

(1) Tujuan pembelajaran seni musik di sekolah dasar 

Pembelajaran seni musik di sekolah dasar merupakan bagian dari 

keseluruhan pendidikan siswa untuk membentuk kepribadiannya. 

Pelaksanaan pembelajaran seni musik harus memiliki rumusan tujuan untuk 

pedoman dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pembelajaran seni 

musik di sekolah dasar dijabarkan menjadi Tujuan Instruksional Umum 

(TIU), yaitu: siswa dapat memiliki pengetahuan tentang irama, siswa dapat 

memiliki pengetahuan tentang melodi, siswa dapat memiliki pengetahuan 
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tentang harmoni, siswa dapat memiliki pengetahuan tentang bentuk/struktur 

lagu, dan  siswa dapat memiliki pengetahuan tentang ekspresi. 

(2) Murid yang belajar 

Kegiatan pembelajaran dapat terlaksana jika ada objek yang 

melakukan, yaitu siswa. Latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing 

siswa berbeda-beda. Siswa yang datang dari lingkungan yang selalu 

memperdengarkan musik akan mempermudah dalam memahami rasa 

musiknya. Sedangkan siswa yang datang dari lingkungan jarang 

mendengarkan musik akan menghambat kegiatan pembelajaran karena hal 

tersebut asing bagi dirinya. 

(3) Guru yang mengajar 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran seni musik di sekolah dasar 

menuntut guru untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu 

seorang guru harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam 

bidang seni musik. Guru juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan 

pandangan tentang hakikat seni musik. Selain itu, guru harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan bernyanyi dengan teknik bernyanyi yang 

benar, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam memainkan 

alat-alat musik dan memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam 

menggunakan metode pembelajaran seni musik yang sesuai. Guru juga harus 

memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami karakteristik siswa 

dalam pmbelajaran seni musik, kemudian guru harus memiliki pengetahuan 

dan kemampuan untuk menentukan komposisi musik yang sesuai dengan 

kondisi siswa, dan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memilih 
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media pembelajaran seni musik yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru 

juga dituntut untuk memiliki keterampilan memberikan bahan pengajaran,

dan memiliki pengetahuan serta kemampuan tentang penilaian terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa. 

(4) Sarana dan media pembelajaran seni musik 

Pembelajaran seni musik diberikan melalui kegiatan pengalaman 

musik yang menimbulkan beberapa bunyi sehingga dalam pelaksanaannya 

perlu dilakukan di dalam kelas khusus yang terpisah agar tidak mengganggu 

kegiatan pembelajaran di kelas lain. Siswa perlu dituntun dengan 

menyediakan fasilitas atau peralatan musik yang mendukung keberhasilan 

pembelajaran seni musik. 

(5) Materi dan bahan pembelajaran seni musik 

Pembelajaran seni musik adalah kegiatan pembelajaran tentang 

kemampuan bermusik dengan memahami arti dan makna dari unsur-unsur 

musik yang membentuk suatu komposisi musik yang disampaikan kepada 

siswa melalui kegiatan-kegiatan pengalaman musik. Kegiatan pengalaman 

musik merupakan kegiatan belajar aktif dengan menggunakan komposisi 

musik sebagai bahan pengajaran. Materi yang diberikan harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kematangan siswa. Bahan pengajaran yang 

digunakan harus sangat dikuasai dan dipahami oleh guru agar menimbulkan 

kekaguman dan kepercayaan siswa sehingga kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan memiliki suasana yang baik serta hasil belajar yang diinginkan 

dapat tercapai. 
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(6) Metode pembelajaran seni musik 

Metode pengajaran musik ialah cara yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan suatu pengajaran secara bertahap menurut tingkat urutan yang logis 

(Jamalus, 1991: 120). Metode yang digunakan seorang guru musik sangat 

tergantung pada pandangannya tentang sifat dan hakikat musik, sifat dan 

hakikat belajar musik serta sifat dan hakikat pengajaran musik.  

Pembelajaran seni musik harus diberikan berdasarkan pendekatan kegiatan 

belajar aktif melalui kegiatan pengalaman musik. Pengalaman musik adalah 

penghayatan suatu lagu melalui kegiatan mendengarkan, bernyanyi, bermain 

musik, bergerak mengikuti musik, membaca musik, sehingga anak mendapat 

gambaran menyeluruh tentang ungkapan lagu tersebut (Jamalus, 1991: 7). 

Pengalaman musik di sekolah harus mengantarkan siswa pada pengalaman yang 

menyenangkan, sehingga siswa dapat merasakan bahwa musik itu adalah sumber 

rasa keindahan. Greenberg (1979) dalam Safrina (2002: 196) menjelaskan bahwa 

pengalaman-pengalaman musik dapat mengembangka kemampuan siswa untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Ungkapan tersebut dapat disampaikan 

melalui bunyi, alat musik, melalui suaranya sendiri, dan melalui gerak tubuhnya. 

Ada enam bentuk kegiatan pengalaman musik yang dapat dilakukan oleh siswa 

(Safrina, 2002: 198), antara lain: 

(1) Mendengarkan Musik 

Semua pendidikan musik memerlukan keterampilan mendengarkan, 

karena musik itu adalah bunyi yang ungkapannya dapat kita tanggapi hanya 

melalui pancaindera pendengaran. Saat  bernyanyi, bermain musik, bergerak 
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mengikuti musik, atau untuk menciptakan iringan lagu, para siswa harus 

dapat mendengarkannya dengan pengamatan yang baik. Belajar 

mendengarkan musik ialah mengamati penggunaan unsur-unsur musik yang 

sudah dipelajari siswa sebelumnya, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau 

struktur lagu yang terdapat dalam musik yang dihasilkan oleh bunyi berbagai 

alat musik itu.  Pengamatan yang dilakukan oleh siswa harus didampingi oleh 

guru agar diarahkan dengan baik sehingga dapat memberikan hasil belajar 

yang maksimal. 

(2) Kegiatan Bernyanyi 

Kegiatan bernyanyi merupakan kegiatan utama dalam pengajaran 

musik di SD. Pada kegiatan bernyanyi siswa-siswa dibimbing oleh guru untuk 

menyanyikan lagu model. Guru harus mencari lagu model yang disukai 

siswa. Jika lagu yang dipilih sudah disenangi siswa, maka akan lebih 

memudahkan guru dalam mengajarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

harus kreatif dalam mengajarkan materi seni musik kepada siswa.  

(3) Kegiatan Bermain Musik 

Bermain musik dengan menggunakan alat-alat musik yang biasa 

dipakai di kelas, memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan minat 

siswa dalam belajar musik. Guru harus kreatif dalam menciptakan alat musik 

sendiri jika di sekolah alat musiknya kurang memadai. Guru dapat membuat 

alat musik sederhana dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. 

Adanya alat musik sederhana yang dibuat guru, dapat meningkatkan minat 

siswa dalam belajar bermain musik. 
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(4) Kegiatan Bergerak Mengikuti Musik 

Kegiatan bergerak mengikuti musik ini ada dua macam, yaitu jenis 

gerak yang dilakukan di tempat, dan jenis gerak yang dilakukan dengan 

berpindah tempat. Kegiatan bergerak mengikuti musik ini dimaksudkan untuk 

menanam, memupuk, meningkatkan, serta memantapkan pemahaman dan 

penghayatan unsur-unsur musik kepada siswa. 

(5) Kegiatan Membaca Musik 

Membaca musik dimulai dengan membaca pola-pola irama. Kegiatan 

membaca pola irama ini baru dapat diberikan setelah siswa-siswa mempunyai 

bayangan penginderaan gerak irama yang cukup kuat. Kegiatan ini bukan hal 

yang mudah bagi siswa, maka dari itu peran guru sebagai pendidik sangatlah 

penting.  

(6) Kegiatan Kreativitas Siswa 

Kegiatan kreativitas siswa ini dapat digolongkan atas dua macam 

kegiatan, yaitu kegiatan improvisasi dan kegiatan komposisi. Kegiatan 

improvisasi membutuhkan kreatifitas tinggi dari siswa karena dituntut 

melakukan kegiatan musik tanpa persiapan sebelumnya. Sedangkan kegiatan 

komposisi merupakan kegiatan yang membutuhkan rencana sebelum 

melakukan kegiatan musik. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut guru 

tetap menjadi pemeran utama dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru 

maka harus dituntut memiliki kreatifitas tinggi. 
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2.1.5 Kegiatan Bernyanyi 

Bernyanyi adalah salah satu kegiatan musikal yang sangat dianjurkan pada 

pengajaran-pengajaran musik di sekolah dasar. Bernyanyi merupakan suatu 

kecenderungan manusia untuk mengungkapakan diri (Pusat Musik Liturgi, 2009: 

7). Kemampuan bernyanyi seseorang merupakan gabungan dari dua faktor, yaitu 

faktor kebiasaan dan faktor pembawaan. Untuk itu diperlukan adanya latihan 

teratur untuk mengembangkan faktor kebiasaan, di samping faktor yang tidak 

dapat dipisahkan dari diri pribadi yaitu faktor pembawaan. Latihan menyanyi 

adalah hal yang sangat penting bila ingin memperoleh kemampuan bernyanyi 

yang baik. 

Menurut Safrina (2002: 34), Bernyanyi adalah suatu bentuk kegiatan seni 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia melalui suaranya. Suara 

digunakan manusia untuk berbicara sehari-hari. Aliran udara yang diperlukan saat 

berbicara tidak memerlukan teknik pernapasan yang khusus. Akan tetapi untuk 

bernyanyi diperlukan udara yang lebih banyak dari jumlah udara untuk berbicara 

biasa, karena suara yang dihasilkan harus penuh, pada umumnya lebih panjang 

serta dengan gema yang indah. Udara yang lebih banyak itu dapat menggetarkan 

selaput suara dengan teratur tetapi tetap hemat. 

Seseorang dalam bernyanyi harus mengetahui teknik-teknik dasar dalam 

bernyanyi. Menurut Yonathan (2013: 5), teknik dasar bernyanyi yaitu meliputi 

pernapasan, teknik memproduksi suara, intonasi, penjiwaan atau ekspresi, dan 

frasering. Berikut akan dijelaskan secara rinci macam-macam teknik bernyanyi. 
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(1) Pernapasan 

Pada saat bernyanyi, pernapasan memiliki peranan yang sangat 

penting. Seorang penyanyi harus dapat mengatur dan menguasai teknik 

pernapasan dengan baik. Menurut Yonathan (2013: 5), ada 3 macam 

pernapasan, yaitu pernapasan bahu, pernapasan dada, dan pernapasan 

diafragma.  

Pertama yaitu pernapasan bahu. Pernapasan bahu terjadi karena udara 

yang dihirup hanya masuk ke dalam paru-paru bagian atas sehingga 

mendorong bahu ke atas. Penapasan ini tidak dianjurkan dalam bernyanyi, 

karena tidak dapat menampung udara yang cukup sehingga secara langsung 

dapat berakibat pada pemenggalan kalimat lagu yang tidak sempurna. Jika 

pemenggalan kalimat lagu tidak sempurna maka akan terjadi perubahan 

makna dari kalimat lagu tersebut. 

Kedua, pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi apabila udara 

sepenuhnya masuk ke paru-paru sehingga rongga dada membusung ke depan. 

Apabila menggunakan pernapasan ini saat bernyanyi, maka akan cepat lelah 

dan suara yang dihasilkan tidak stabil, karena kurang dapat mengatur udara 

yang keluar. Pernapasan dada juga tidak dianjurkan, karena selain tidak stabil 

dalam pengaturan napas tetapi juga belum cukup menampung udara yang 

banyak. Jika jumlah udara kurang cukup maka ada kemungkinan yang terjadi 

adalah pemenggalan kalimat lagu yang kurang sempurna, sama halnya 

dengan pernapasan bahu. Meskipun pernasapan ini lebih baik dari pernapasan 

bahu, tetapi masih belum ideal digunakan dalam bernyanyi. 
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Ketiga, yaitu pernapasan diafragma. Pada pernapasan ini semua udara 

yang masuk dalam paru-paru ditopang oleh sekat rongga badan atau 

diafragma, sehingga paru-paru akan sedikit mengembang dengan dibantu oleh 

otot-otot perut. Oleh sebab itu, pengeluaran napas dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan dan suara yang dihasilkan menjadi stabil. Jenis pernapasan ini 

adalah yang paling ideal dan disarankan untuk digunakan saat bernyanyi. 

Penggunaan teknik pernapasan diafragma dapat mempengaruhi kualitas suara 

agar lebih stabil, karena pengaturan udaranya dibantu oleh sekat rongga dada. 

Selain itu, pemenggalan kalimat lagu juga lebih sempurna, karena dapat 

mengatur kapan harus bernapas dan mengakhiri kalimat lagu.  

(2) Teknik memproduksi suara 

Pembentukan suara perlu diperhatikan sebelum melangkah pada cara 

memproduksi suara. Pembentukan suara dalam vokal dilakukan dengan cara 

memompa udara ke dalam paru-paru dengan dibantu oleh otot-otot perut dan 

diafragma, kemudian dihembuskan sedemikian rupa sehingga menggetarkan 

pita suara. Alat-alat untuk bernyanyi dalam tubuh yang utama adalah pita 

suara, rahang, ruang mulut, dan lidah. 

Seperti halnya dalam memainkan instrument tiup, bibir yang tebal dan 

kaku tidak dapat menghasilkan suara yang baik, pita suara disini pada 

prinsipnya sama halnya seperti bibir. Pita suara sangat besar pengaruhnya 

terhadap suara yang dihasilkan. Pita suara dan tenggorokan harus selalu 

dilatih agar bisa luwes, tidak tegang dan kaku. Hal ini dapat dilakukan dengan 

selalu memulai latihan bernyanyi dengan tahapan yang lembut terlebih 
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dahulu, karena bernyanyi dengan keras membuat pita suara menjadi tegang. 

Latihan dalam tahapan ini ada berbagai cara misalnya menyanyikan tangga 

nada atau hanya beberapa nada dengan vokal atau dengan konsonan. 

Peranan dari rahang ini juga penting sehingga perlu dilatih agar dalam 

membuka dan menutup dapat lancar dan luwes. Hal ini perlu disadari oleh 

setiap orang yang akan latihan bernyanyi, karena apabila akan menyanyikan 

nada-nada tinggi peranan rahang ini sangat dominan. Pada saat bernyanyi 

sebaiknya tidak terlalu memikirkan bagaimana bentuk wajah, sehingga tidak 

takut dalam membuka mulut. Tetapi hendaknya dalam menggunakan ruang 

mulut juga harus secara wajar dan tidak dibuat-buat. 

Lidah merupakan bagian yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

pembentukan huruf hidup selain rongga mulut. Saat mengucapkan huruf 

hidup a, i, u, e, o, posisi atau bentuk bibir relatif membundar diikuti oleh 

posisi lidah agak ke belakang dan agak menurun. Bedanya, saat mengucapkan 

huruf U, kedua bibir dalam posisi bibir bawah dan rahang ke atas, sedangkan 

saat mengucap huruf O, lebih ke bawah dan pada saat mengucapkan huruf A, 

bibir bawah dan rahang lebih ke bawah lagi, bahkan kedua bibir lebih 

melebar. Ketika mengucapkan huruf vokal i, e, é, posisi atau bentuk bibir 

relatif akan merata dengan kedua ujung bibir ke samping dan lidah lebih ke 

depan. Bedanya, saat mengucapkan i, lidah lebih ke atas, e (elang) lidah dan 

rahang lebih ke bawah, dan é (enggan) lebih ke bawah lagi.  

Apabila beberapa posisi tersebut dilakukan dengan benar maka akan 

mendapatkan kualitas suara yang jelas dan bulat. Pengucapan kata-kata yang 

jelas disebut artikulasi. Artikulasi dalam bernyanyi memiliki peranan yang 
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sangat penting. Seorang penyanyi yang baik harus mampu menyanyikan atau 

mengartikulasikan kata dalam lagu dengan jelas, nyaring dan merdu. Hal ini 

dimaksudkan agar pesan atau makna dari kata-kata yang dinyanyikan dapat 

diterima pendengar dengan jelas. Artikulasi sangat berkaitan dengan bahasa 

yang digunakan dalam lagu (Satya, 2013: 36).  

Kemampuan artikulasi yang baik dapat dicapai dengan cara berlatih 

secara intensif. Untuk lagu bahasa Indonesia, latihan artikulasi dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu huruf vokal/ hidup dan huruf konsonan/ mati. Huruf vokal 

terdiri dari huruf A,I,U,E,O. Latihan artikulasi dapat dimulai dengan berlatih 

mengucapkan kelima huruf tersebut dengan jelas. Selain berlatih melafalkan 

huruf vokal dengan jelas, perlu juga melafalkan huruf konsonan dengan jelas 

pula. Perlu diperhatikan pada huruf B, P, dan T, dalam mengucapkan huruf 

tersebut jangan terlalu melakukan penekanan berlebihan. 

Setelah dapat mengucapkan huruf-huruf hidup dengan jelas, maka 

selanjutnya akan dibahas tentang suara yang dihasilkan supaya terdengar 

bergema atau dalam hal ini disebut resonansi. Resonansi adalah suatu gejala 

berbunyi kembali dari suatu ruangan, seperti gema yang ditimbulkan karena 

adanya semacam ruangan yang memiliki dinding–dinding yang sanggup 

memantulkan suara. 

(3) Intonasi 

Menurut Yonathan (2013: 35), intonasi adalah ketepatan nada yang 

dinyanyikan. Intonasi juga dapat diartikan tinggi rendahnya suatu nada yang 

harus dijangkau dengan tepat. Jadi intonasi berkaitan dengan kemampuan 

seorang penyanyi dalam membidik nada lagu secara tepat, baik nada tinggi 
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maupun nada rendah. Intonasi sangat penting dalam bernyanyi, karena sebuah 

lagu tidak tersusun atas nada-nada yang sama melainkan mengandung variasi 

dan ragam nada. Pada sebuah lagu terdapat nada yang tinggi (high pitch) dan 

nada yang rendah (low pitch).  

Saat bernyanyi, seorang harus dapat menyanyi dengan intonasi yang 

tepat, karena hal itu akan menghasilkan suara dan nada yang indah serta enak 

didengar. Untuk menghasilkan intonasi yang baik, maka harus melatih 

pendengaran agar peka terhadap tinggi rendahnya nada. Selain itu, bisa juga 

dengan cara menguasai tangga nada dan interval. Melalui latihan tersebut 

secara tekun akan mendapatan kualitas suara dengan intonasi yang tepat, 

karena di dalam musik ketepatan nada adalah satu hal yang tidak ada toleransi 

atau ditawar. 

(4) Frasering  

Frasering (phrasering) adalah pemenggalan kalimat bahasa atau 

kalimat musik menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, tetapi tetap 

mempunyai kesatuan arti (Yonathan, 2013: 73). Pemengalan kalimat dalam 

sebuah lagu merupakan pemenggalan kalimat yang utuh dan tidak dapat 

dipotong-potong sesuai dengan kemauan penyanyinya. Pemenggalan frase 

kalimat lagu yang tidak sesuai akan semakin merubah makna kalimat lagu 

secara keseluruhan. Pemenggalan kalimat dalam frasering bukan ditentukan 

oleh irama melodi, melainkan arti kata. Oleh sebab itu, tatabahasa yang 

menjadi titik pangkal. Setelah itu, frasering melodi dan aksen-aksen irama 

baru disesuaikan. 
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Kemampuan pemenggalan lagu erat hubungannnya dengan 

penguasaan teknik pernapasan. Memenggal kalimat lagu biasanya karena 

kurangnya kemampuan menahan napas dan tidak memiliki persediaan udara 

dalam paru-paru yang cukup. Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

penguasaan kemampuan pernapasan yang baik yang dianjurkan yaitu 

pernapasan diafragma. Penggunaan pernapasan diafragma saat bernyanyi 

dapat menampung udara lebih banyak di paru-paru dan dapat diatur 

penggunaan udaranya, karena ditopang oleh sekat rongga badan. Selain lebih 

efektif penggunaan napas, pernapasan diafragma memungkinkan suara yang 

dihasilkan lebih stabil. 

(5) Penjiwaan (Ekspresi) 

Penjiwaan (ekspresi) adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang 

mencakup semua nuansa tempo, dinamika, dan warna nada/ suara dari unsur-

unsur pokok musik dalam pengelompokan frase yang diwujudkan oleh 

penyanyi dan disampaikan kepada pendengarnya (Safrina, 2002: 187). 

Bernyanyi tidak hanya sekedar memainkan nada-nada yang indah, tetapi juga 

mengungkapkan perasaan dengan menghayati apa yang sedang dinyanyikan 

dan maksud dari kata-kata yang dipesankan oleh penciptanya. 

Seseorang dalam bernyanyi harus mengerti dan memahami kata-kata 

lagu yang diucapkannya. Sehingga saat menyanyikan sebuah lagu, apakah 

lagu sedih, gembira, semangat, riang, cinta, atau lincah pendengar dapat ikut 

merasakannya karena ucapan yang jelas dan melihat ekspresi dari sang 

penyanyi.  Menghayati lagu merupakan bagian penting dalam sebuah 

pementasan. Penghayatan lagu juga didukung oleh kemampuan pemain musik 
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yang mengiringi, misalnya dengan melakukan permainan dinamik dan tempo. 

Permainan dinamik dan tempo membuat suasana pementasan menjadi lebih 

hidup yang sangat mendukung penampilan seorang penyanyi. Oleh karena 

itu, permainan dan kerja sama tim juga sangat diperlukan. 

Sebelum memulai latihan bernyanyi yang baik, dianjurkan untuk 

melakukan pemanasan suara terlebih dahulu. Istilah pemanasan suara dikenal juga 

dengan vokalist. Dimulai dengan menggerak-gerakkan rahang dan melemaskan 

otot-otot leher dan kepala. Setelah itu ambil napas dalam-dalam, tahan sebentar 

kira-kira satu atau dua hitungan, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Latihan 

pemanasan ini bisa dilakukan selama 3-5 menit.  

2.1.6 Kompetensi Guru 

Guru merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan mutu 

pendidikan sehingga terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 

Upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak 

akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang 

profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, diperlukanlah sosok guru yang 

mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan 

tugas profesionalnya. Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 dalam 

Zahroh (2015: 81) menyebutkan “kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas 

dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 

pekerjaan tertentu.”

Menurut Usman (2013: 14), “kompetensi berarti suatu hal yang 

menggambarkan hakikat kualitatif atau kemampuan seseorang, baik yang 
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kualitatif maupun yang kuantitatif.” Zahroh (2015: 80) menyebutkan, 

“kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.” Pendapat lain juga 

dikemukakan oleh Nana Syaodih (1997) dalam Satori (2011: 2.2) yang 

menyatakan “kompetensi adalah performan yang mengarah kepada pencapaian 

tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan.”

Berdasarkan penjelasan mengenai kompetensi, maka dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan 

dalam melaksanakan profesi yang dimilikinya hingga mencapai tujuan atau 

kondisi yang diinginkan. Seorang guru juga harus memiliki kompetensi dalam 

menjalankan profesi keguruannya. 

Zahroh (2015: 81) menjelaskan, “kompetensi guru adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah.” 

Mulyasa (2013: 26) menyebutkan bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan 

antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara 

kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru. Kompetensi standar profesi 

guru yaitu mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap siswa, 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.  

Zahroh (2015: 83) mengemukakan bahwa kompetensi terdiri dari beberapa 

aspek atau ranah yang meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, 

sikap dan minat. Aspek atau ranah dalam konsep kompetensi yang harus dimiliki 

oleh seorang guru tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
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(1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kemampuan dalam bidang kognitif. Pada aspek pengetahuan yang perlu 

dikembangkan oleh guru adalah penguasaan terhadap materi-materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, dan mengetahui cara 

melakukan identifikasi kebutuhan belajar terhadap siswa sesuai dengan 

kebutuhannya. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, agar 

materi yang diajarkan kepada siswa tidak menyimpang atau tidak salah dalam 

memberikan materi pelajaran. 

(2) Pemahaman 

Pemahaman adalah aspek yang berkaitan dengan kedalaman kognitif 

dan afektif yang dimiliki oleh individu. Seorang guru harus dapat mengetahui 

dan menguasai kedua bidang tersebut dan mempraktekkannya dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan 

pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan 

kondisi siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan 

efisien.  

(3) Kemampuan 

Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya 

kemampuan seorang guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana 

untuk memberi kemudahan belajar kepada siswa. Dalam mengajar, guru 

harus kreatif mengaplikasikan alat peraga yang ada dengan materi yang 
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disampaikannya, agar siswa dapat cepat memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. 

(4) Nilai

Nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan telah 

menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam 

pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain). Seorang 

guru harus memiliki nilai-nilai yang baik, karena guru adalah teladan atau 

contoh bagi siswa-siswinya. 

(5) Sikap 

Sikap adalah perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang 

datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap 

kenaikan gaji dan sebagainya. Walaupun sedang ada masalah, seorang guru 

tidak boleh menampakkan masalah tersebut kedalam pembelajaran, karena 

siswa akan merasakan perbedaan sikap dari gurunya. 

(6) Minat  

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk memberikan perhatian 

dan melakukan suatu perbuatan terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang 

menjadi objek dari minat tersebut yang diiringi dan disertai perasaan senang. 

Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu pekerjaan 

melukis, menyanyi, memasak, dan sebagainya. 

Seorang guru memang dituntut untuk menguasai berbagai kompetensi 

yang mampu menunjang kinerjanya. Selain menguasai berbagai kompetensi yang 

ada, guru juga dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain memiliki 
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kualifikasi akademik, memiliki kompetensi keilmuan sesuai bidangnya, memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik dengan siswa, mempunyai jiwa kreatif dan 

produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya, 

serta selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus dalam segala 

aspek. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional dan  

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan 

tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kemudian kompetensi guru 

yang dimaksud yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. 

2.1.7 Kompetensi Pedagogik  

Menurut Zahroh (2015: 88), kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

guru yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran siswa yang meliputi 

pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator 

esensial sebagai berikut. 
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2.1.7.1 Memahami Siswa 

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami siswa dengan 

prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami siswa dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian, mengidentifikasi bekal ajar awal siswa. Pada kegiatan 

pembelajaran, ada dua komponen yang terlibat langsung di dalamnya, yaitu guru 

dan siswa. Guru sebagai subjek pembelajaran, dan siswa sebagai objek. Antara 

subjek dan objek harus saling memahami satu sama lain.  

2.1.7.2 Merancang Pembelajaran 

Pada sub kompetensi merancang pembelajaran, termasuk juga memahami 

landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini 

memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan, menerapkan teori 

belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik siswa, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, menyusun 

rencana pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Pembelajaran akan 

semakin mudah dipahami apabila diterapkan dengan menggunakan strategi yang 

tepat dan benar. Strategi yang digunakan juga harus dapat menjangkau seluruh 

siswa. Pemilihan strategi pembelajaran juga memperhatikan perbedaan di antara 

siswa. Ketepatan dalam penggunaan strategi menjadi kunci utama keberhasilan 

pembelajaran. 

2.1.7.3 Melaksanakan Pembelajaran  

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar 

pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran 

harus dikondisiskan sebaik mungkin, mengingat bahwa tujuan yang ingin dicapai 
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adalah penguasaan akan seluruh standar kompetensi. Penguasaan standar 

kompetensi yaitu 85% harus terpenuhi. Penguasaan 85% dari standar kompetensi 

merupakan ketentuan dari pembelajaran tuntas (mastery learning). Tingkat 

keberhasilan seorang guru dalam mengajar yaitu dapat dilihat dari cara guru 

memberikan pengajaran sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan 

tentunya peningkatan hasil belajar siswa.  

2.1.7.4 Mengevaluasi Hasil Belajar  

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: merancang dan 

melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar, memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

Pembelajaran dikatakan tuntas apabila memenuhi 85% dari standar kompetensi. 

Dikatakan 85% terpenuhi, berarti hampir semua materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dapat dipahami oleh siswa. Pembelajaran tuntas akan 

memudahkan penilaian, sehingga kualitas pembelajaran terpenuhi. 

2.1.7.5 Mengembangkan Siswa untuk Mengaktualisasikan Potensinya  

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan berbagai potensi non akademik. Siswa menyimpan berbagai 

potensi, dan potensi siswa ini sudah seharusnya dikembangkan  oleh guru. 

Sebagai guru yang profesional, potensi yang tersimpan pada diri siswa menjadi 

pekerjaan guru yang harus selalu mendapat perhatian. Hal ini dilakukan untuk 

pengembangan ke arah yang lebih berdaya guna. 
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Lebih lanjut, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Guru 

dikemukakan bahwa: kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap siswa, (c) 

pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi 

pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar, (h) pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Mulyasa, 2013: 75).  

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang relevan dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini. Acuan pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmat (2012). Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sahid (2007). Ketiga 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2015). Keempat yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2014). Kelima yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Isniati (2007). Keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Ratnawati (2012). Ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Balqis, dkk 

(2014). Kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2008).

Penelitian kesembilan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irina, dkk (2011). 

Terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Khadijah, dkk (2013). 

Penelitian pertama yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2012), mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Pedagogik dalam 
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Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas III MI Ma’arif Ngablak II, Srumbung, 

Magelang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik 

guru dalam merancang pembelajaran masih dalam kategori rendah, karena guru 

tidak membuat rancangan pembelajaran, tetapi sering menyampaikan tujuan 

pembelajaran. kompetensi pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran 

tergolong baik, guru mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dan 

memberikan penguatan serta motivasi kepada siswa. Pada kegiatan evaluasi hasil 

belajar, guru sering merancang pertanyaan, dan dalam mengembangkan potensi 

siswa tergolong baik, karena guru selalu memberikan dukungan bagi siswa yang 

aktif dalam proses pembelajaran, serta berupaya menanamkan kedisiplinan. 

Penelitian kedua yang relevan dilakukan oleh Sahid (2007), mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Purwokerto 

Kabupaten Banyumas”. Hasil dari  Penelitian ini menunjukan bahwa guru-guru 

PAI di SMA Purwokerto sudah memiliki latar belakang yang sesuai dengan 

bidangnya. Kompetensi pedagogik yang dimiliki guru PAI di SMA Negeri 

Purwokerto juga sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, memahami dan mengembangkan siswa. Meskipun 

demikian, masih ada beberapa guru PAI yang belum membuat perencanaan 

pembelajaran dengan baik. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Indriani (2015), mahasiswa Universitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

Mengelola Pembelajaran IPA di SD dan MI”. Hasil dari  Penelitian ini 
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menunjukan bahwa kompetensi pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran 

IPA di SDN Tamansari 1 Kota Yogyakarta sudah baik. Sedangkan kompetensi 

pedagogik guru dalam mengelola pembelajaran IPA di MIN Kota Yogyakarta II 

masih rendah. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat diketahui sebagai 

berikut; di kedua sekolah tersebut memiliki semangat mengembangkan 

pembelajaran demokrasi, berpusat pada siswa serta interaktif, namun 

perbedaannya terdapat pada kompetensi melaksanakan pembelajarannya. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2014), mahasiswa 

Universitas Pasir Pangaraian dengan judul “Analisis Kompetensi Pedagogik Guru 

dalam Pembelajaran IPA Terpadu SMP Kelas IX Se Kecamatan Pagaran Tapah 

Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pembelajaran 2014/2015”. Hasil dari 

penelitian menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik guru IPA kelas IX SMP se 

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dinilai telah dilaksanakan dengan baik 

dengan hasil (81,86%). 

Penelitian kelima dilakukan oleh Isniati (2007), mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam 

Proses Pembelajaran di SDIT Lukman Al Hakim Yogyakarta”. Hasil penelitian 

ini menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik guru PAI SDIT Lukman Al Hakim 

cukup baik dan sudah memiliki kompetensi pedagogik sebagaimana dijelaskan 

dalam pemaparan kajian teori pada skripsi ini, dimana dibuktikan dengan berbagai 

prestasi yang dimiliki siswa setelah lulus dari SDIT Lukman Al Hakim. 

Penelitian keenam dilakukan oleh Ratnawati (2012), mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru 
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Sekolah Dasar Se Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar se Kecamatan kretek 

memiliki kompetensi pedagogik dengan baik yaitu pada kategori tinggi, dengan 

presentase kompetensi pedagogik guru dalam memahami wawasan atau landasan 

kependidikan sebesar 61,64%. Kompetensi pedagogik guru dalam pengembangan 

peserta didik sebesar 67,16%. Kompetensi pedagogik guru dalam pengembangan 

kurikulum dan silabus sebesar 67,85%. Kompetensi pedagogik guru dalam 

perancangan (perencanaan) pembelajaran sebesar 67,23%. Kompetensi pedagogik 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis sebesar 

68,17%. Kompetensi pedagogik guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran 

sebesar 68,36%. Kompetensi pedagogik guru dalam evaluasi hasil belajar sebesar 

68,70%. Kemudian yang terakhir kompetensi pedagogik guru dalam 

pengembangan peserta didik sebesar 69,52%. 

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Balqis, dkk (2014), mahasiswa 

pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul “Kompetensi 

Pedagogik Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada SMPN 3 

Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) Kompetensi pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran dilakukan 

dengan membuat draft RPP, namun sebagian guru tidak membawa RPP pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai 

secara maksimal; (2) Kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran 

dilakukan dengan mendalami dan memantapkan sejumlah materi pembelajaran 

sebagaimana terdapat dalam buku paket, adapun dalam proses pembelajaran 
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terdapat pengelolaan kelas yang kurang baik dan pemanfaatan waktu yang kurang 

disiplin; dan (3) Kompetensi pedagogik guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran, berkomunikasi secara efektif dengan 

peserta didik, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ramdani (2008), mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kompetensi Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Proses Pembelajaran Kelas di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim 

Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh guru PAI di 

Madrasah Aliyah Wahid Hasyim memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, 

tetapi tidak semua guru memiliki jurusan kependidikan serta tidak semua guru 

yang mengajar sesuai dengan jurusan/profesinya. Guru PAI di Madrasah Aliyah 

Wahid Hasyim kurang bervariatif dalam menyampaikan pelajaran di kelas. 

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Irina, dkk (2011) dari  “Vasile 

Alecsandri”  Univeristy of Bacău yang berjudul “Pedagogical Competences – The 

Key to Efficient Education”. Penelitian ini menjelaskan tentang kompetensi 

pedagogik dalam pendekatan holistik, yaitu dapat dikelompokkan atau 

diklasifikasikan menjadi kompetensi pedagogik secara umum dan khusus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan holistik dapat diperoleh 

gambaran yang komprehensif dan aktual mengenai pemahaman tentang 
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kompetensi pedagogik secara umum dan khusus dibandingkan dengan pendekatan 

lain.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Khadijah, dkk (2013) dari 

Universitas Teknologi Malaysia yang berjudul “Teachers’ Pedagogical 

Competence in School-Based Management: A Case Study in a Public Secondary 

School at Pare-Pare, Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan peran kompetensi 

pedagogik guru tentang praktek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru belum optimal karena 

kegagalan pemerintah untuk mendukung praktek MBS. Dengan kata lain, 

intervensi dari Pemerintah membatasi kreativitas guru, dan terjadinya intervensi 

dapat dirasakan oleh guru dan manajemen sekolah sebagai penghambat implikasi 

dari MBS. Ditemukan bahwa ada beberapa strategi yang signifikan untuk 

meningkatkan kualitas praktek MBS, seperti guru pengembangan profesional 

melalui belajar mandiri, lokakarya, studi lebih lanjut, dan kelompok diskusi. 

Dengan demikian, pengembangan profesional meningkatkan motivasi, komitmen, 

dan kinerja guru. 

Beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas merupakan penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Persamaan antara 

penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

adalah pada fokus kompetensi pedagogik dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah. Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yaitu lebih menitik beratkan mata pelajaran SBK 

khususnya pembelajaran bernyanyi, sehingga peneliti akan melakukan penelitian 
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yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu mengenai kompetensi pedagogik 

guru dalam pembelajaran bernyanyi pada mata pelajaran SBK di SD Negeri Dabin 

IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pendidikan kesenian merupakan salah satu faktor penentu dalam 

membentuk kepribadian siswa. Pendidikan seni di sekolah dasar dapat dijadikan 

sebagai dasar pendidikan untuk membentuk jiwa, kepribadian, serta akhlak yang 

mulia bagi siswa. Pendidikan seni di sekolah dasar masuk dalam pembelajaran 

SBK. Pembelajaran SBK memiliki fungsi dan tujuan untuk mengembangkan 

sikap dan kemampuan siswa dalam berkarya dan berapresiasi. Salah satu aspek 

pada mata pelajaran SBK adalah seni musik yang mencakup kemampuan untuk 

menguasai olah vokal, memainkan alat musik, dan mengapresiasi karya musik.

Pengajaran musik adalah pengajaran tentang bunyi. Tingkat pemahaman 

dan penikmatan musik pada anak tergantung tingkat pengertian dan pemahaman 

terhadap unsur-unsur musik yang terkandung dalam musik yang didengarnya. 

Pengajaran musik baru dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang 

bermakna bagi anak apabila ia telah menghayati fungsi unsur-unsur musik itu 

dalam lagu yang dipelajarinya. Untuk memperoleh pemahaman yang bermakna, 

unsur-unsur musik itu harus diberikan melalui kegiatan pengalaman musik. 

Kegiatan pengalaman musik yang utama dalam mempelajari unsur-unsur musik 

adalah kegiatan bernyanyi.
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Pembelajaran bernyanyi sering dipandang sebagai pelengkap kurikulum 

saja, dan biasanya diajarkan hanya saat siswa merasa bosan dengan pelajaran 

lainnya, sehingga pelaksanaan pembelajaran bernyanyi sering dilakukan seadanya 

tanpa didukung dengan teori yang mendasari sebagai pedoman dalam 

pembelajaran bernyanyi, sehingga pembelajaran bernyanyi menjadi kurang 

bermakna.pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran bernyanyi juga tidak 

dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Sebagian besar guru tidak menggunakan 

pedoman penilaian yang tepat. 

Pada dasarnya pembelajaran seni musik sama dengan pembelajaran 

lainnya yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang serius dari guru. 

Keberhasilan proses dan hasil belajar siswa ditentukan oleh kompetensi guru 

dalam melakukan perencanaan dan pelaksanan kegiatan pembelajaran. Guru yang 

memiliki kompetensi pedagogik dalam pembelajaran bernyanyi akan mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih 

mampu mengelola kelasnya, sehingga siswa dapat belajar secara optimal. 

Kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran bernyanyi dapat dilihat dari 

aspek pemahaman terhadap siswa, perancangan program pembelajaran, 

pelaksanaan program pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

potensi siswa. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, 

tingkat kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran bernyanyi di SD Negeri 

Dabin IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang meliputi pemahaman terhadap 

siswa, perancangan pembelajaran bernyanyi, pelaksanaan pembelajaran 

bernyanyi, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan potensi siswa dijelaskan 

sebagai berikut: 

(1) Secara umum, kompetensi pedagogik guru di SD Negeri Dabin IV 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam pembelajaran bernyanyi berada 

pada kategori sedang. Dari total 46 responden, 65,2% berada pada tingkat 

sedang, selebihnya 34,8% berada pada kategori tinggi. Diperkuat juga dengan 

mean kompetensi pedagogik guru secara umum yang berada pada kategori 

sedang. 

(2) Pemahaman terhadap siswa memiliki kategori sedang, ditunjukkan dengan 

mean skor responden yang berada pada kategori sedang. Pada indikator ini, 

sebesar 8,7% berada pada kategori rendah, dan 28,26% berada pada kategori 

sedang.  

(3) Perancangan pembelajaran bernyanyi berada pada kategori sedang. Mean 

responden pada indikator ini masih di bawah kategori tinggi. dari total 
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seluruh responden, sebesar 52,2%  berada pada kategori sedang, dan 2,2% 

berada pada kategori rendah. Hal ini diperkuat juga dengan data hasil 

observasi APKG 1 yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki 

kemampuan dibawah rata-rata dalam merancang pembelajaran bernyanyi. 

(4) Kompetensi pedagogik guru pada indikator pelaksanaan pembelajaran 

bernyanyi berada pada kategori sedang. Hal ini disebabkan sebanyak 67,4% 

dari jumlah responden berada pada kategori sedang, sisanya sebanyak 32,6% 

berada pada kategori tinggi. 

(5) Indikator evaluasi hasil belajar bernyanyi berada pada kategori sedang. Hal 

ini ditunjukkan dengan mean skor responden yang berada pada kategori 

sedang. Responden yang masuk pada kategori sedang sebanyak 50% atau 

separuhnya dari total seluruh responden, dan 2,2% berada pada kategori 

rendah. 

(6) Pengembangan potensi siswa juga masuk pada kategori sedang. Hal ini 

ditunjukkan dengan mean skor responden yang berada pada kategori sedang. 

Pada indikator ini sebesar 2,2% berada pada kategori rendah, dan sebesar 

58,7% dari total responden berada pada kategori sedang. 

5.2 Saran 

Saran yang peneliti berikan merupakan saran yang berkaitan dengan solusi 

atas perbaikan kualitas pembelajaran bernyanyi. Sesuai dengan hasil penelitian, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran guna kemajuan 

pembelajaran bernyanyi pada khususnya dan pembelajaran lain pada umumnya. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru  

Para guru di SD Negeri Dabin IV Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal 

diharapkan untuk meningkatkan tingkat kompetensi pedagogik yang dimilikinya 

guna menunjang kinerjanya dalam mengajar. Peningkatan kompetensi pedagogik 

dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan ilmiah yang ada, seperti: workshop

atau seminar, melakukan penilitian ilmiah (PTK), dan lebih banyak membaca 

buku atau jurnal ilmiah mengenai materi yang dapat menambah ilmu pengetahuan 

guru mengenai kompetensi pedagogik. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Instansi sekolah yang berkedudukan sebagai tempat guru bekerja 

diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti terhadap peningkatan kinerja 

mengajar guru. Sekolah yang di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru, 

karyawan, dan siswa diharapkan dapat membangun iklim sekolah yang sehat, 

dimana seseorang baik kepala sekolah, guru, karyawan, maupun siswa dapat 

mengeluarkan segala potensi dan minat yang ada dalam diri mereka. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin dalam sekolah diharapkan dapat memotivasi guru agar 

para guru terpacu untuk meningkatkan kualitas pembelajaranya. Motivasi dapat 

dilakukan dengan memberikan reward bagi guru yang melaksanakan 

pembelajaran secara optimal. Selain itu, kepala sekolah juga  harus memfasilitasi 

guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diluar kewajibannya sebagai guru dalam 

rangka peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru, 

misalnya seperti mengikut sertakan guru dalam acara seminar  atau workshop.
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5.2.3 Bagi Pemerintah atau Dinas Setempat 

Pihak pemerintah terkait kondisi lapangan tentang kompetensi pedagogik 

guru dalam mengajarkan bernyanyi di sekolah dasar, sebaiknya lebih dapat 

memperhatikan kondisi lapangan dalam menetapkan kebijakan serta lebih aktif 

dalam memberi bantuan, misalnya seperti rutin mengadakan seminar atau 

workshop kependidikan terkait dengan peningkatan kompetensi pedagogik guru. 

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan kepada guru-guru yang 

berprestasi dengan memberikan reward atau hadiah agar guru lebih termotivasi 

dalam meningkatakan kinerja mengajarnya.  

5.2.4 Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan 

seni musik. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih menyempurnakan 

penelitian ini dan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. 
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GLOSARIUM 

Artikulasi : pengucapan kata-kata yang jelas. 

Bunyi : peristiwa getaran. 

Akor : bunyi gabungan tiga nada yang terbentuk dari salah satu nada  

pokok tangganada dengan nada terts dan kuinnya. 

Check list : salah satu alat observasi , yang ditujukan untuk memperoleh  

data, berbentuk daftar berisi faktor-faktor berikut subjek yang 

ingin diamati oleh observer, di mana observer dalam 

pelaksanaan observasi tinggal memberi tanda check (centang). 

Dinamik : tanda untuk menyatakan tingkat volume suara. 

Empiris : berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari  

penemuan, percobaan, pengamatan yang dilakukan. 

Frasering : pemenggalan kalimat bahasa atau kalimat musik menjadi  

bagian-bagian yang lebih pendek tetapi tetap mempunyai 

kesatuan arti.  

Harmoni : susunan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi  

nadanya yang di dengar serentak. 

High pitch : nada tinggi 

Low pitch : nada rendah 

Indikator : alat pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk atau  

keterangan. 
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Intonasi : ketepatan nada yang dinyanyikan. 

Irama : urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar dalam musik  

dan tari. 

Mean : rata-rata. 

Melodi : susunan rangkaian nada yang terdengan berurutan dan  

berirama. 

Musik : bagian dari bunyi , sesuatu seni yang didasarkan  pada  

pengorganisasian bunyi menurut waktu. 

Pulsa : rangkaian denyutan berulang-ulang yang berlangsung secara  

teratur yang dapat dirasakan dan dihayati dalam musik. 

Seni : ekspresi jiwa manusia yang tertuang dalam berbagai bentuk  

karya seni. 

Skala Likert : skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan  

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. 

Standar deviasi : nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data. 

Tempo : kecepatan suatu lagu. 

Variabel : sesuatu yang dapat berubah; faktor atau unsur yang ikut  

menentukan perubahan 

Yuridis : secara hukum. 


