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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

1. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS Al Insyirah: 6) 

2. Tidak ada kata gagal sebelum anda memutuskan untuk benar-benar 

berhenti mencoba. 

 

Persembahan: 

1. Mak dan Bapak saya 

2. Dosen dan almameter saya 
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Seni musik sebagaimana bagian dari mata pelajaran seni budaya diajarkan 

di SMP baik pada kelas VII, VIII maupun IX. Pelajaran seni musik bisa diberikan 

dalam bentuk teori maupun praktik. Pada SMP yang menggunakan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) terdapat kompetensi dasar menyajikan karya 

seni musik tradisional Nusantara secara perseorangan dan berkelompok di kelas 

atau di sekolah yang harus dicapai oleh siswa salah satunya yaitu di kelas VIII C. 

Untuk mencapai kompetensi dasar ini, di SMPN 22 Semarang pelaksanaan 

pembelajaranya cukup unik. Sebab, siswa diajarkan untuk dapat mengekspresikan 

diri dengan memainkan alat musik gamelan jawa. Seperti yang peneliti ketahui 

bahwa pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang 

ansambel kebanyakan dilaksanakan dengan menggunakan alat musik modern 

seperti pianika, recorder maupun gitar. Untuk itu, peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran ansambel musik gamelan jawa yang 

dilaksanakan di kelas VIII C SMPN 22 Semarang dan mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

ansambel musik pada siswa kelas VIII C SMPN 22 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan analisis data 

menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif (mix methods). Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, observasi, 

dan teknik angket.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru seni musik dalam 

melaksanakan pembelajaran ansambel musik menggunakan tiga tahapyaitu  

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan guru 

mempersiapkan perangkat mengajar berupa silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Tahap pelaksanaan guru melaksanakan tiga kegiatan berupa 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada tahap evaluasi 

dilaksanakan dalam bentuk tes unjuk kerja. Adapun dalam pembelajaran ansambel 

musik gamelan jawa, faktor-faktor  yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

ansambel musik gamelan jawa mendapat tanggapan positif dan negatif dari siswa. 

Tangggapan positif siswa diantaranya yaitu perhatian guru terhadap siswa, 

hubungan guru dengan siswa, bakat siswa, minat siswa, perhatian siswa, disiplin 

sekolah, media masa, bentuk kehidupan masyarakat, keadaan ekonomi keluarga, 

standar kurikulum, alat pelajaran, kesehatan siswa, cara orang tua mendidik, dan 

pengertian orang tua. Sedangkan faktor-faktor yang mendapat tanggapan negatif 

dari siswa yaitu perhatian guru dalam memberikan tugas, keadaan gedung, motif 

siswa, dan standar pelajaran di atas ukuran.  

Harapanya pembelajaran seni musik lebih direncanakan lagi secara matang 

agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan dari pendidikan sebagaimana tercantum di dalam UU No. 20 tahun 

2003 tentang Sikdiknas berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa.  

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan seni 

budaya sangat berkontribusi dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. 

Sebab, pendidikan seni budaya dan keterampilan memiliki peranan dalam 

pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan mempertimbangkan 

kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas 

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

naturalis, kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan 

moral, dan kecerdasan emosional (Utomo dan Sinaga, 2009).   

Seni musik yang di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan termasuk 

pada bagian dari mata pelajaran seni budaya merupakan salah satu mata pelajaran 

yang ada di pendidikan formal/sekolah mempunyai tujuan khusus yang berbeda 

dari mata pelajaran lainya. Tujuan khusus seni budaya antara lain 

menumbuhkembangkan sikap toleransi, menciptakan demokrasi yang beradab, 

menumbuhkan hidup rukun dalam masyarakat majemuk, mengembangkan
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kepekaan rasa dan keterampilan, menerapkan teknologi dalam berkreasi, 

menumbuhkan rasa cinta budaya dan menghargai warisan budaya Indonesia, serta 

membuat pergelaran dan pameran karya seni (Kemendikbud, 2014:2). 

Berdasarkan tujuan khusus tersebut, menumbuhkan rasa cinta budaya dan 

menghargai warisan budaya Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan.  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia yang wilayahnya mulai 

dari sabang sampai merauke mempunyai warisan budaya secara turun temurun 

dan harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaanya agar tidak punah dan diakui 

oleh negara lain. Salah satu kesenian tradisional warisan budaya jawa yang sudah 

dikenal dan dipelajari diberbagai negara di dunia yaitu gamelan jawa.  

Gamelan jawa yang menjadi identitas yang dihidupi oleh orang jawa 

selama bertahun-tahun saat ini mengalami erosi akibat kuatnya pengaruh barat 

yang disebarkan melalui teknologi media seperti film dan televisi. Anak-anak 

muda jaman sekarang lebih menyukai tari, lagu, dan musik barat ketimbang seni 

tradisional. Mereka lebih memilih mempelajari seni musik barat dari pada belajar 

karya seni tradisi. Karya seni barat terkesan lebih modern dan lebih bergengsi, 

juga lebih ekspresif, spontan dan energik sehingga dirasa lebih pas dengan gejolak 

jiwa muda (Eman, 2015).  

Padahal sesungguhnya budaya lokal yang kita miliki ini dapat menjadikan 

kita lebih bernilai dibandingkan bangsa lain. Karena betapa berharganya nilai-

nilai budaya lokal yang ada di negara ini. Untuk itu seharusnya kita lebih tanggap 
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dan peduli lagi terhadap semua kebudayaan yang ada di Indonesia ini, agar 

budaya kita tetap terjaga dan tidak diambil orang lain (Satria, 2015). 

Salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa adalah 

mengadakan pembelajaran seni musik gamelan jawa melalui lembaga pendidikan 

formal atau sekolah, dengan memasukkan seni musik gamelan jawa sebagai bahan 

atau materi pelajaran. Dengan mempelajari gamelan jawa di sekolah maka siswa 

akan melalui berbagai proses yang akan membentuk dasar pengetahuan yang 

tersusun dengan baik dan pemahaman yang baik pula terhadap gamelan jawa. 

Dari kegiatan mempelajari gamelan jawa maka harapanya akan timbul rasa 

menghargai, memiliki, dan pada akhirnya akan mencintai budaya bangsa ini pada 

diri siswa.   

Di sekolah menengah pertama yang menerapkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP), masih banyak guru seni musik yang belum berani 

menggunakan ansambel gamelan jawa sebagai materi pelajaran seni musik kelas 

VIII. Mereka lebih memilih mengajar dengan alat modern seperti pianika, 

recorder, dan gitar meskipun lagu yang dimainkan adalah lagu tradisional. Salah 

satu sekolah yang menggunakan musik gamelan jawa dalam kegiatan 

pembelajaran melalui mata pelajaran seni budaya dengan alokasi waktu dua jam 

pelajaran setiap pertemuan pembelajaran yaitu SMPN 22 Semarang. Di sekolah 

tersebut yang diajarkan gamelan jawa adalah siswa kelas VIII termasuk salah 

satunya yaitu kelas VIII C. Melalui kelas tersebutlah penulis akan melakukan 

penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran ansambel gamelan 

jawa yang dilaksanakan di SMPN 22 Semarang.  
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Dalam setiap proses pembelajaran, keoptimalan dalam pembelajaran 

adalah harapan dari setiap orang termasuk guru, orang tua, maupun masyarakat. 

Namun, untuk mencapai keoptimalan tersebut ada banyak faktor yang 

mempengaruhi baik mempengaruhi keberhasilan belajar siswa maupun 

menghambat keberhasilan siswa. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Menurut Daryanto 

(2013:36) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa terdiri atas 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berasal dari diri siswa sendiri dan 

faktor ekstern berasal dari luar diri siswa. Begitu juga di dalam pembelajaran 

ansambel gamelan jawa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

siswa dalam belajar. Di sini penulis ingin mengetaui bagaimana tanggapan siswa 

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

ansambel gamelan jawa. Dengan mengetahui tanggapan siswa harapanya proses 

pembelajaran ansambel gamelan jawa ke depanya menjadi lebih baik dan lebih 

optimal.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Bermain musik dibagi menjadi dua kategori, yaitu bermain musik secara 

individu dan kelompok. Sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diteliti dalam 

penelitian ini maka keterampilan yang akan diteliti adalah keterampilan bermain 

musik secara berkelompok atau ansambel.  

Tugas guru dalam pembelajaran meliputi tiga hal. Pertama, membuat 

perencanaan, kedua melaksanakan pembelajaran, dan ketiga melakukan penilaian. 

Ketiga hal tersebut termasuk ke dalam bagian yang akan dibahas oleh peneliti 
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yaitu tentang bagaimana pembelajaran ansambel di kelas VIII C SMPN 22 

Semarang. Adapun penilaian disebut juga sebagai hasil belajar. Berdasarkan latar 

belakang yang telah ditulis, fokus penelitian ini yaitu hasil belajar siswa dalam 

bermain musik secara berkelompok atau ansambel.  

Di dalam pembelajaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun 

dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah faktor intern dan ekstern yang 

memengaruhi hasil belajar ansambel musik pada siswa kelas VIII C SMP/MTs.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan yang diambil dalam penelitian ini adalah tanggapan siswa 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bermain musik ansambel 

siswa kelas VIII C SMP/MTS dan bagaimana proses terlaksananya pembelajaran 

musik ansambel di kelas VIII C SMPN 22 Semarang.  

1.4 Rumusan Masalah 

1.4.1 Bagaimanakah implementasi  pembelajaran ansambel musik di kelas VIII 

C SMPN 22 Semarang? 

1.4.2 Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ansambel musik pada kelas VIII C SMPN 22 

Semarang ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran ansambel musik 

di kelas VIII C SMPN 22 Semarang.  
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1.5.2 Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ansambel musik pada siswa kelas VIII C 

SMPN 22 Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat secara teoritis 

Penelitian diharapkan dapat menambah khasanah baru dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran Ansambel Seni Musik. 

1.6.2 Manfaat secara praktis 

Manfaat secara praktis di dapatkan setelah penelitian dilakukan, 

yakni membantu menemukan permasalahan pembelajaran. Penelitian ini 

memiliki manfaat bagi siswa dan guru seni musik.  

1.6.2.1 Bagi guru. Pertama, sebagai refleksi dalam memperbaiki kualitas 

pembelajaran. Kedua, mampu memberi arah dan bimbingan kepada siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan tepat. 

1.6.2.2 Bagi siswa. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi hasil 

belajar, akan lebih mengoptimalkan proses pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa.  

1.7 Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui garis besar isi penelitian ini maka terlebih dahulu 

penulis akan menguraikan secara singkat sebagai berikut : 
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1.7.1 Bagian Awal  

Bagian ini berisi halaman judul, pengesahan, persetujuan bimbingan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar singkatan, daftar 

tabel, daftar bagan, daftar diagram, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian ini terbagi menjadi lima bab yaitu : 

Bab 1: Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

Bab 2: Kajian Pustaka dan Landasan Teori, berisi: kajian pustaka dan landasan 

teoritis. Landasan teori berisi: pembelajaran, belajar dan hasil belajar, musik 

ansambel.  

Bab 3: Metode Penelitian, berisi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis 

data. 

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi: gambaran umum lokasi 

penelitian, hasil penelitian, pembahasan. 

Bab 5: Penutup, berisi: simpulan dan saran dari penelitiian.  

1.7.3 Bagian Akhir  

Bagian ini terdapat daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan 

lampiran-lampiran yang memuat kelengkapan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai pembelajaran ansambel sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang relevan untuk dijadikan tinjuan 

pustaka yaitu : Sunardi (2013), Febrianto (2011), dan Abdul Rachman (2016). 

Penelitian yang dilakukan Sunardi (2013) berjudul “Meningkatkan Hasil 

Belajar Musik Ansambel Melalui Metode Tutor Sebaya kelas VIID SMP Negeri 

14 Purworejo Tahun Pelajaran 2013/2013. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisa peningkatan hasil belajar bermian 

rekorder pada pembelajaran ansambel di kelas VIID SMP Negeri 12 Purworejo 

melalui melalui metode tutor sebaya, dan mengetahui serta mendiskripsikan 

peningkatan hasil belajar bermain pianika pada pembelajaran ansambel di kelas 

VIID SMP Negeri 12 Purworejo melalui metode tutor sebaya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

metode kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tutor sebaya mampu 

meningkatkan hasil belajar musik ansambel dan mampu mengefektifkan waktu 

pertemuan di dalam kelas dibandingkan dengan metode klasikal. Persamaanya 

adalah penelitian Sunardi berorientasi pada peningkatan hasil belajar sedangkan 

penelitian ini berorientasi pada pembelajaran ansambel musik. Sedangkan 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada pendekatan 

penelitianya.
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Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto (2011) berjudul “Pembelajaran 

Ansambel Musik di Kelas VIII pada SMP Negeri 1 Pangkah Tegal”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan pembelajaran 

ansambel musik di kelas VIII pada SMP Negeri 1 Pangkah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif dan merupakan jenis penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran ansambel musik di SMP N 1 

Pangkah dibagi empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

evaluasi, dan remidi/tindak lanjut. Penelitian tersebut dengan penelitian ini 

memiliki persamaan pada pendekatan penelitianya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman (2016) berjudul 

“Penggunaan Media Backing Track Pada Materi Memainkan Pola Iringan 

Keroncong di Jurusan Sendratasik Universitas Negeri Semarang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung penggunaan media backing track 

pada pembelajaran mata kuliah keroncong di jurusan sendratasik program studi 

pendidikan seni musik universitas negeri semarang dan mengetahui bagaimana 

penggunaan media backing track pada mata kuliah keroncong di jurusan 

sendratasik program studi pendidikan seni musik universitas negeri semarang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif analisis dan interpretatif dengan memanfaatkan data kualitatif.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pembuatan 

backing track iringan musik keroncong adalah perangkat keras dan perangkat 

lunak. Perangkat keras tersebut adalah komputer, soundcard, speaker flat, 

headphone, mic, bass, cello petik, cak dan cuk. Sedangkan perangkat lunak 
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(software) adalah software neudo. Sedangkan penggunaan media backing track 

pada pembelajaran mata kuliah keroncong adalah dengan memutar audio backing 

track iringan keroncong pola iringan engkel dan double, memutar backing track 

iringan keroncong lagu langgam “Unnes Konservasi” pada materi mengiringi lagu 

langgam keroncong, memutar audio backing track lagu “Keroncong Bebas” pada 

materi mengiringi lagu keroncong asli, dan memutar audio backing track lagu 

“Berawal dari Tatap” pada materi mengiringi lagu keroncong bebas. Ketika audio 

backing track diputar para mahasiswa memainkan alat musik bass, cello, cuk, dan 

cak sesuai dengan iringan audio backing track yang diputar.  

Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatanya yaitu 

pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaanya teknik analisis datanya. Penelitian 

tersebut menggunakan teknik analisis data kualitatif, sedangkan penelitian ini 

menggunakan teknik analisis mix methods. 

2.2 Landasan Teoritis  

Beberapa teori yang akan dibahas dalam landasan teoritis ini yaitu tentang 

teori pembelajaran, belajar, hasil belajar, dan ansambel.  

2.2.1 Pembelajaran  

2.2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran lahir oleh sebab adanya interaksi antara guru dan 

siswa dalam ranah pendidikan. Pembelajaran merupakan padanan dalam bahasa 

Inggris instruction yang berarti proses membuat orang belajar (Husamah dalam 

Fitriyati, 2016:17). Pembelajaran merupakan aktivitas paling utama dalam proses 

pendidikan di sekolah. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan 
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individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya (Yudhawati dan Haryanto, 2011:14). Adapun proses pembelajaran 

merupakan sebuah aktivitas yang terpenting bagi manusia, alasanya: (1) individu 

akan merasakan adanya kebutuhan dan melihat tujuan yang ingin ia capai; (2) 

kesiapan (readiness) individu untuk mengetahui kebutuhan dan  mencapai tujuan; 

(3) pemahaman situasi lingkungan; (4) menafsirkan situasi yaitu bagaimana 

individu melihat kaitan berbagai aspk yang terdapat dalam situasi; (5) tindakan 

balasan (respons); (6) akibat (hasil) pembelajaran (Yudhawati dan Haryanto, 

2011:15).  

Hasil dari proses pembelajaran adalah perubahan perilaku individu. 

Individu akan memeproleh perilaku yang baru, menetap, fungsional, positif, 

disadari dan sebagainya. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran ialah 

perilaku keseluruhan yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Yudhawati dan Haryanto, 2011:16). Jenis-jenis pembelajaran berdasarkan aspek 

pembelajaran yang akan dicapai yaitu: pembelajaran keterampilan, pembelajran 

sikap dan pembelajaran pengetahuan. Dan sifatnya dibedakan antara pembelajaran 

formal, informal, dan non formal (Yudhawati dan Haryanto, 2011:16). Sebuah 

pembelajaran dirancang dengan tujuan untuk menghasilkan proses belajar. Upaya 

ini dilakukan oleh guru dengan pertimbangan yang matang dan tersruktur. Sebuah 

pembelajaran harus menghasilkan belajar pada siswa dan harus dilakukan suatu 

perencanaan yang sistematis (Siregar 2014: 14). 
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Sebuah pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena 

melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis (Mulyasa dalam Fitriyati, 

2016:18). Pedagogis bermakna bahwa guru menjadi pendamping siswa dalam 

proses belajar di lingkungan pendidikan yang terprogram. Psikologis bermakna 

bahwa siswa memiliki kemampuan belajar dan sifat serta kepribadian yang 

bermacam-macam sehingga guru pun harus memahami siswanya tidak sebatas 

luarnya saja. Sedangkan didaktis bermakna bahwa seorang guru harus memilih 

dan menentukan jenis pembelajaran yang akan diterapkan dengan menyesuikan 

dengan kompetensi yang akan diajarkan (Fitriyati, 2016:18). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran diartikan 

sebagai usaha pendidikan yang dilaksanakan secara terencana baik waktu, materi, 

proses, maupun hasil yang diharapkan dengan seperangkat tindakan yang 

dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dimana tujuan pembelajaran 

telah ditetapkan sebelum proses belajar dilaksanakan. 

2.2.1.2 Komponen Pembelajaran 

Proses pembelajaran terjadi atas komponen-komponen yang ada di 

dalamnya. Komponen tersebut terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pengajaran, 

pendidik, siswa, metode, evaluasi, dan alat/ sarana dan prasarana (Djamrah dalam 

Khamim, 2011:11).  

a. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang hendak dicapai 

setelah terselenggaranya proses belajar mengajar. Tujuan pembelajaran 

merupakan hal utama yang harus difikirkan sebelum proses belajar mengajar 

dilaksanakan. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang akan dituju dalam 
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melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Djamrah dalam Khamim 

(2011:11-12) di dalam tujuan pembelajaran terdapat sejumlah nilai yang 

harus ditanamkan kepada anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai 

cara anak didik bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya baik di 

sekolah maupun di luar sekolah.  

b. Materi pengajaran, materi pelajaran adalah bagian dari struktur keilmuan 

suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, gugus isi atau 

konteks, proses, bidang ajar, dan keterampilan. Pokok bahasan memuat 

materi pembelajaran yang merupakan bahan untuk mencapai KD yang 

ditargetkan. Bahan pembelajaran ini harus benar-benar dapat menghantarkan 

tercapainya KD yang ditentukan. Harjanto (2003) Mengidentifikasi materi 

pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan 

memperrtimbangkan: (a) potensi peserta didik; (b) relevansi dengan 

karakteristik daerah; (c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual peserta didik; (d) kebermanfaatan bagi peserta didik; (e) 

struktur keilmuan; (f) aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi 

pembelajaran; (g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutna 

lingkungan; (h) alokasi waktu (dalam Wahab, 2015:209). 

c. Metode, metode merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan 

pelajaran yang disesuaikan dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Willis (2012:99) mengatakan metode 

mengajar merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan guru, untuk 

menyampaikan materi pelajaran, sehingga dapat dipahami dan dikuasai oleh 
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anak didik, hingga dapat mengubah perilaku anak didik ke arah yang lebih 

baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Ada beberapa macam metode yang 

sering digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar antara lain : 

a. Metode diskusi, metode diskusi dalam pengajaran yaitu suatu cara 

penyajian materi pelajaran di mana siswa dibedakan kepada suatu 

masalah, baik berupa pertanyaan maupun berupa pernytaan yang bersifat 

problemik untuk dibahas atau dipecahkan oleh sisw secara bersama-sama 

(wahab, 2015: 212).  

b. Metode ceramah, metode ceramah ialah suatu cara untuk menyampaikan 

bahan pelajaran dan informasi dengan cara memberitahukan secara lisan 

kepada orang lain yang membutuhkan (Willis, 2012:101). Metode 

ceramah dapat dikatakan metode pokok yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. 

c. Metode problem solving (pemecahan masalah), metode ini merupakan 

metode yang paling tinggi tingkatanya dibandingkan dengan metode lain. 

Menggunakan metode ini harus mengetahui banyak teori seperti yang 

terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah.  

d. Metode tanya jawab, metode tanya jawab merupakan metode yang 

memungkinkan terjadinya tanya jawab antara guru dengan siswa. Baik itu 

guru bertanya siswa menjawab atau sebaliknya siswa bertanya guru 

menjawab. Penggunaan metode inipun tidak terlepas dari cara-cara 

menggunakan metode ini.  
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e. Metode demonstrasi, metode demonstrasi yaitu merupakan format belajar 

mengajar yang secara sengaja, menunjukkan atau memperagakan tindakan, 

proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada 

seluruh atu sebagian siswa (Wahab, 2015:213) 

f. Sosio drama, drama sosial merupakan bermain peran yang berhubungan 

dengan isu sosial yang disebut dengan istilah interpersonal conflik. Drama 

sosial hanya membatasi diri dari pada permasalahan yang berkenaan 

dengan aspek sosial masyarakat. (Wahab, 2015: 213). 

g. Metode karyawisata, metode karyawisata merupakan suatu cara untuk 

menyampaikan dan memperluas informasi kepada para pelajar dengan 

mengadakan kegiatan di luar sekolah, sambil menghibur mereka.  

h. Metode kerja kelompok, metode kerja kelompok dapat diartikan sebagai 

format belajar mengajar yang menitikberatkan kepada interaksi antara 

anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu kelompok guna 

menyelesaikan tugas-tugas secara bersama (Wahab, 2015:213). 

d. Pendidik (guru), peran seorang guru dalam pembelajaran adalah sebagai 

pengelola kegiatan belajar mengajar serta bertindak sebagai fasilitator, 

motifator, dan peran lainya yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar 

mengajar yang efektif, sehingga tercapai tujuan dan hasil belajar yang 

diharapkan. Untuk itu, agar peran guru dijalankan dengan optimal, seorang 

guru harus menguasai materi, metode mengajar dan menggunakan 

pendekatan mengajar yang tepat.  
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e. Siswa, menurut Djamrah anak didik adalah unsur manusiawi yang penting 

dalam kegiatan interaksi edukatif. Kemudian Moedjiono mengatakan bahwa 

dalam proses belajar mengajar siswa berperan sebagai pencari, penerima, dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (dalam 

Khamim, 2011:12). 

f. Evaluasi, Arikunto mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan 

pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. 

Dengan makna demikian maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke 

tujuan. Di sisi lain, jika dilihat dari langkah, dalam menyusun alat evaluasi ia 

mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan (dalam Khamim, 2011:12). 

g. Alat (Sarana dan Prasarana) 

Sarana merupakan hal yang sangat penting keberadanya di dalam 

proses belajar mengajar. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap 

akan semakin melancarkan proses belajar mengajar. Sarana merupakan segala 

sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:1226). Contoh sarana dalam 

pembelajaran misalnya buku pelajaran, papan tulis, spidol, kapur, pulpen, 

komputer, penggaris, rak dokumen,  meja, kursi, OHP,  dan sebagainya. 

Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2012:1099). Contoh gedung, ruang belajar, dan tanah lapang.   
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2.2.2 Belajar  

Di dalam teori tentang belajar ini akan diuraikan mengenai pengertian 

belajar, jenis belajar, elemen belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dan hasil belajar.  

2.2.2.1 Pengertian Belajar 

Belajar dimaknai sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu 

serta berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:23). Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya (Slameto, 2010:2). Belajar merupakan sebuah proses yang 

kompleks yang terjadi pada semua orang yang ditandai dengan adanya perubahan 

perilaku pada dirinya yang menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan 

(kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun yang menyangkut nilai dan sikap 

(afektif) (Siregar, 2014:3). Perubahan kemampuan dalam bereaksi relatif langgeng 

sebagai hasil latihan yang diperkuat. Perubahan yang langgeng dikonotasikan 

sebagai perubahan yang bersifat sementara seperti perubahan karena mabuk, lelah, 

jenuh, dan perubahan karena kematangan fisik tidak termasuk belajar Selanjutnya 

(Reber dalam Syah, 2010:66).  

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa arti belajar 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu perubahan perilaku, pengalaman, dan 

perubahan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan perilaku yang dimaksud 

dapat berbentuk perubahan pada aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor. 
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2.2.2.2 Jenis-jenis Belajar 

Ada beberapa bentuk perilaku yang disebut sebagai belajar dalam 

kehidupan kita yang disebut sebagai jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar 

menurut Wahab (2015:21) yaitu sebagai berikut.  

a. Belajar arti ata-kata, belajar arti kata-kata maksudnya adalah orang mulai 

mengungkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan.  

b. Belajar kognitif, dalam belajar kognitif objek-objek yang ditanggapi tidak 

hanya yang bersifat materiil, tetapi juga bersifat tidak materil. Semakin 

banyak pikiran dan gagasan yang dimiliki seseorang, semakin luasnya dalam 

pikiran kognitif orang itu. Seseorang tidak bisa melepaskan diri dari belajar 

kognitif.  

c. Belajar menghafal, menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu 

materi verbal di dalam ingatan, sehingga dapat memproduksikan (ingatan) 

kembali secara harfiah.  

d. Belajar teoritis, belajar teoritis  bertujuan untuk menempatkan semua data dan 

fakta (pengetahuan) dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat 

dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem, seperti terjadi dalam 

bidang-bidang studi ilmiah. 

e. Belajar konsep, belajar konsep atau pengertian adalah satuan arti yang 

mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.  

f. Belajar kaidah, belajar kaidah adalah bila dua konsep atau lebih dihubungkan 

satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mempresentasikan suatu 

keteraturan. Kaidah adalah suatu pegangan yang tidak dapat diubah-ubah.  
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g. Belajar berpikir, masalah dalam belajar terkadang ada yang harus dipecahkan 

sendiri, tanpa bantuan orang lain. pemecahan masalah itulah yang 

memerlukan pemikiran.  

h. Belajar keterampilan motorik, dalam kehidupan manusia, keterampilan 

motorik memegang peranan sangat pokok, seorang anak kecil harus sudah 

menguasai berbagai keterampilan motorik.  

i. Belajar estetis, belajar ini bertujuan untuk membentuk kemampuan 

menciptakan dan memperkaya keindahan dalam berbagai bidang kesenian.  

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan belajar kita dapat 

mengetahuai sesuatu yang tidak diketahui menjadi tahu. Belajar juga memerlukan 

cara berpikir yang baik, itu semua dapat kita ketahui dengan belajar. Karena 

dengan belajar kita dapat memiliki keterampilan menggali potensi-potensi yang 

ada pada diri kita (Wahab, 2015:24). 

2.2.2.3 Elemen Belajar 

Elemen belajar merupakan bagian-bagian yang berperan penting dalam 

proses belajar kita. Menurut Rifa’i dan Anni (2011:84) bagian-bagian yang 

penting yang dapat merubah tingkah laku seseorang terbagi atas empat yaitu; a) 

peserta didik, peserta didik memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk 

menangkap rangsangan, otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil 

penginderaan ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah 

dipelajari; b) rangsangan (stimulus), proses belajar terjadi karena adanya 

rangsangan yang menimbulkan respon. Contoh rangsangan seperti cahaya, suara, 
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warna, guru, dan sebaginya; c) memori, memori merupakan suatu sistem di dalam 

otak yang berfungsi untuk menyimpan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa seperti kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dihasilkan dari kegiatan belajar yang telah dilakukan siswa sebelumnya. 

Sehubungan dengan fungsi memori Santrock (2008:312) mengatakan bahwa 

memori membuat diri kita berkesinambungan. Tanpa memori tidak mampu 

menghubungkan apa yang terjadi kemarin dengan apa yang di alami sekarang. 

Agar memori bekerja, anak harus mengambil informasi, menyimpanya, dan 

kemudian mengambilnya kembali untuk suatu tujuan di kemudian hari; d) respon, 

respon terjadi akibat adanya rangsangan. Peserta didik yang sedang mengamati 

stimulus akan mendorong memori memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 

Dengan kata lain respon merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang 

akibat adanya rangsangan.  

Dari elemen-elemen belajar dapat kita simpulkan bahwa proses belajar 

terjadi atas saling mempengaruhinya elemen-elemen belajar antara elemen satu 

dengan yang lainya.  

2.2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar dan Hasil Belajar 

Ansambel Musik 

Setiap orang atau guru pasti menginginkan proses dan hasil belajar yang 

ideal untuk anak maupun siswa. Akan tetapi tidak semua proses dan hasil belajar 

dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Faktor-faktor tersebut berdasarkan 
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pendapat Daryanto (2013:36) dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal 

dan eksternal.  

a. Faktor Internal. Faktor internal yaitu faktor yang ada pada diri siswa. Ada tiga 

jenis faktor internal yang mempengaruhi belajar dan hasil belajar siswa 

diantaranya yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologi dan faktor kelelahan.  

1) Faktor jasmaniah  

Kondisi jasmani dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Ada dua jenis faktor jasmaniah yang mempengaruhi 

belajar diantaranya yaitu; a) faktor kesehatan, kesehatan manusia dipandang dari 

dua sisi yaitu kesehatan jasmani (tubuh/badan) dan kesehatan rohani (mental). 

Kesehatan jasmani dapat dijaga dengan rutin berolahraga dan makan teratur 

sedangkan kesehatan mental dapat dijaga dengan menjaga hubungan baik dengan 

lingkungan sosial serta melakukan aktifitas ibadah untuk menenangkan jiwanya; 

b) cacat tubuh, cacat tubuh dibedakan atas cacat tubuh ringan seperti kurang 

pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor dan cacat tubuh yang 

tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, hilang tangan dan kaki.  

2) Faktor psikologis, faktor psikologis diartikan sebagai faktor yang 

berhubungan dengan kejiawaan seseorang. Menurut Slameto (2010:54) 

ada tujuh faktor yang termasuk dalam faktor psikologis yang 

mempengaruhi belajar siswa diantaranya yaitu. 

a. Intelegensi/kecerdasan,Setiap individu memiliki inteligensi berupa potensi 

biopsychogical yang berbeda. Gardner mengemukakan tujuh jenis 

inteligensi yaitu : musikalitas (musical intelligence), kelenturan tubuh 



22 
 

 
 

(bodily-kinesthetic intelligence), logika-matematika (logical-mathematical 

intelligence), inteligensi dalam bidang kebahasaan (linguistic intelligence), 

inteligensi ruang (spatial intelligence), hubungan pribadi (interpersonal 

intelligence), dan intrapersonal intelligence (Gardner dalam Astuti, 

2002:18). 

Musikalitas merupakan jenis inteligensi yang membutuhkan 

kepekaan seseorang terhadap hubungan antar nada. Musikalitas ini 

bergantung juga pada aspek inteligensi yang lain seperti aspek kelenturan 

tubuh, interpersonal dan intrapersonal. Khusus untuk ansambel musik, 

faktor yang menentukan keberhasilan adalah kemampuan individu dan 

interpersonal. Kemampuan individu meliputi musikalitas yaitu kepekaan 

nada dan kelenturan jari, sedangkan kemampuan interpersonal adalah 

kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan anggota kelompok ansambel 

yang lain. 

b. Perhatian, perhatian dikatakan dapat mempengaruhi belajar siswa. 

Perhatian adalah sebuah perasaan dan keyakinan yang kuat terhadap 

sesuatu yang ditunjukkan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Apabila 

siswa mempunyai perhatian maka akan cepat memancing respon siswa 

sehingga proses belajar pada siswa akan semakin cepat. 

c. Minat, minat datang dari dalam hati sanubari siswa. Dengan adanya minat 

seseorang dapat melakukan hal yang diminati dengan rasa senang. 

Menurut Dalyono (2007:49) ada tidaknya minat terhadap sesuatu pelajaran 
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dapat dilihat dari cara anak mengikuti pelajaran, lengkap tidaknya catatan 

dan lain-lain.  

d. Bakat, bakat adalah potensi/kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. 

Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Menurut  Dalyono 

(2007:50) orang tua yang berkecimpung di bidang kesenian, anaknya akan 

mudah mempelajari seni suara, tari, dan lain-lain. Jadi, seseorang akan 

mudah mempelajari yang sesuai dengan bakatnya. Apabila seorang anak 

harus mempelajari bahan yang lain dari bakatnya ia akan cepat bosan, 

mudah putus asa, dan tidak senang.  

e. Motif, motifasi merupakan sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Semakin besar motivasi maka akan semakin besar pula ketahanan siswa 

dalam menghadapi tantangan dalam proses belajarnya untuk mencapai apa 

yang menjadi tujuan dalam belajarnya. Untuk itu, keberadaan motivasi 

sangat penting dalam mendukung proses belajar siswa.  

f. Kematangan, Menurut Slameto (2010:58) kematangan adalah suatu 

tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya 

sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya anak dengan 

kakinya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap 

menulis, dengan otaknya sudah siap untuk berpikir abstrak dan lain-lain. 

Untuk itu sudah jelas bila belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap 

(matang).  

g. Kesiapan, kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seserorang dan juga 
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berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan 

untuk melaksanakan kecakapan (Drever dalam Slameto, 2010:59). Apabila 

siswa mempunyai kesiapan untuk merespon pelajaran maka akan 

memudahkan terjadinya proses belajar pada diri anak. Untuk itu kesiapan 

jelas mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa.  

h. Kelelahan, kelelahan merupakan reaksi tubuh yang terjadi akibat dari 

kurangnya istirahat tubuh. Dalam keadaan lelah sangat berbahaya apabila 

selalu dipaksa untuk mengerjakan sesuatu karena hasilnya menjadi tidak 

maksimal. Seperti yang dikatakan Slameto (2010:59) bahwa kelelahan 

dapat menimbulkan sulit berkonsentrasi dan kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh.  

b. Faktor ekstern, faktor eksternal yaitu faktor-faktor dari luar peserta didik yang 

mempengaruhi kegiatan belajar. Menurut Slameto (2010:60) faktor ekstern 

yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa diantaranya yaitu faktor keluarga, 

faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

1) Faktor keluarga. Keluarga merupakan sebuah lingkup terkecil dari anggota 

masyarakat. Akan tetapi dari lingkup terkecil inilah pengaruh dalam proses 

pendidikan seorang siswa sangatlah besar. Dalam hal ini Slameto 

(2010:60) membagi empat faktor keluarga yang mempengaruhi belajar 

siswa diantaranya yaitu cara orang tua mendidik anak, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian dari 

keluarga dan latar belakang kebudayaan. 
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a. Cara orang tua mendidik, mendidik akan lebih baik jika dilakukan dari 

hati. Mendidik hendaknya dilakukan sesuai dengan  pengetahuan 

mendidik yang baik. Sebab, pendidikan pertama bagi seorang anak adalah 

dari lingkungan keluarganya. Seringnya interaksi anak dengan keluarga 

akan mempengaruhi cara siswa belajar di sekolah. Untuk itu, orang tua 

hendaknya memberikan didikan yang terbaik untuk anaknya yang akan 

menghantarkan anaknya dalam keberhasilan belajar.  

b. Relasi antar anggota keluarga, hubungan orang tua maupun saudara 

seorang anak hendaknya terjalin dengan baik. Sebab, apabila hubungan 

baik dan saling mendukung dalam proses belajar maka akan berpengaruh 

positif terhadap kemajuan belajar anak/siswa.  

c. Suasana rumah, suasana rumah hendaknya diciptakan dengan nyaman, 

tentram dan aman dari gangguan sehingga akan melancarkan proses 

belajar siswa.   

d. Keadaan ekonomi keluarga, keadaan ekonomi keluarga berpengaruh 

terhadap kemajuan belajar siswa. Keadaan ekonomi yang kurang stabil 

akan menghambat kemajuan belajar siswa. Begitu juga apabila siswa 

terlahir dari keluarga yang kaya raya ada kemungkinan orang tua tidak 

tahan melihat anaknya belajar dengan bersusah payah sehingga kemajuan 

belajar anak terhambat (Slameto, 2010:64). 

e. Pengertian orang tua, pengertian orang tua sangat dibutuhkan dalam 

mendukung proses belajar siswa. Orang tua hendaknya membantu 

anaknya apabila mendapatkan kesulitan dalam belajar.  
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f. Latar belakang kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang 

tua akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Sebaiknya 

orang tua memberikan contoh kebiasaan baik ke arah yang mendukung 

proses belajar siswa. 

2) Faktor sekolah 

Sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan belajar juga bisa 

menjadi faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. 

Menurut Slameto (2010:61) faktor sekolah yang mempengaruhi belajar siswa 

terdiri dari metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, 

hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 

rumah.  

a. Metode mengajar, metode atau cara mengajar guru dapat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar siswa. Metode mengajar guru hendaknya 

disesuaikan dengan materi pembelajaran dan kondisi siswa sehingga 

pembelajaran dapat tepat sasaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.   

b. Kurikulum, hendakanya kurikulum dibuat sesuai dengan kemampuan dan 

dan karakter siswa serta perencanaan yang mendetail sehingga dapat 

melayani belajar siswa baik secara kelompok maupun secara individual. 

Kurikulum yang dibuat terlalu padat, tidak sesuai dengan kemampuan 

rata-rata siswa, tidak sesuai dengan bakat dan minat siswa termasuk 

kurikulum yang tidak baik (Slameto, 2010:66).  
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c. Relasi guru dengan siswa, hubungan guru dengan siswa memberi 

pengaruh terhadap proses belajar dan hasil belajar siswa. Sikap guru yang 

menyenangkan, hangat, cinta persaudaraan, tidak menakutkan, dan 

sejenisnya serta menghindari sikap yang tidak disukai siswa dapat 

memperbaiki hubungan dengan siswa. Dengan cara seperti itu siswa akan 

terdorong untuk rajin belajar.  

d. Hubungan siswa dengan siswa; menciptakan hubungan yang baik antar 

siswa dapat memberikan pengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar 

siswa. Hubungan yang baik antar siswa dapat melancarkan proses belajar 

siswa. Hubungan yang baik akan memberi dampak saling menghormati, 

menyayangi, dan menyemangati antara satu dengan yang lainya. Ini 

penting untuk proses belajar siswa. Hubungan siswa yang dipenuhi dengan 

pertengkaran, persaingan yang tidak sehat akan menghambat proses 

belajar siswa.  

e. Disiplin sekolah; kedisiplinan di sekolah mempengaruhi sikap siswa dalam 

belajar. Disiplin di sekolah merupakan suatu yang wajib ditegakkan. 

Sebab dengan disiplinlah nilai pendidikan akan terwujud. Dengan disiplin 

diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Banyak contoh tidak 

terlaksananya disiplin di sekolah disebabkan karena murid-murid liar, 

sering terlambat datang, tugas yang diberikan tidak dilaksanakan, 

kewajibanya dilalaikan, sekolah berjalan tanpa kendali, dan sebagainya. 

f. Alat pelajaran; alat pelajaran mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran. Alat pelajaran dapat membantu proses pembelajaran 
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menjadi lebih baik dan lebih optimal. Alat-alat yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran misalnya papan tulis, penghapus, spidol, proyektor, LKS dan 

sebagainya. Dalyono (2007:244) mengatakan timbulnya alat pelajaran 

akan menentukan; 1) perubahan metode mengajar guru; 2) segi dalamnya 

ilmu pengetahuan pada pikiran anak; 3) memenuhi tuntutan dari 

bermacam-macam tipe anak.  

g. Waktu sekolah; waktu sekolah berpengaruh terhadap proses belajar dan 

hasil belajar siswa. Waktu sekolah yang optimal untuk belajar adalah pagi 

hari sebab kondisi fikiran masih fresh dan energi masih terkumpul.  

h. Standar pelajaran di atas ukuraan, pelajaran hendaknya disesuaikan dengan 

ukuran kemampuan siswa. Standar pelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan siswa akan lebih mudah dikuasai oleh siswa dan tujuan 

pembelajaran dapat mudah tercapai. Apabila guru terlalu memaksakan 

siswa untuk menguasai pelajaran diatas kemampuan rata-rata mereka 

maka pembelajaran akan sulit untuk dikuasai dan tujuan pembelajaran 

menjadi tidak tercapai.  

i. Keadaan gedung, keadaan gedung untuk belajar hendaknya layak untuk 

digunakan belajar. Keadaan gedung yang rusak akan menghambat proses 

belajar mengajar. Gedung yang layak untuk belajar misalkan kondisinya 

aman dari kebocoran, ventilasi udaranya cukup dan suasananya tidak 

bising sehingga nyaman untuk belajar.  

j. Metode belajar, metode belajar siswa sangat mempengaruhi proses belajar 

siswa. Dengan metode belajar yang tepat maka siswa dapat lebih mudah 
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memahami bahan pelajaran yang harus dikuasai. Metode belajar yang 

kurang baik misalkan metode belajar kebut semalam. Semua materi 

dipelajari dalam semalam pada malam sebelum ujian dilaksanakan. 

Metode belajar seperti ini tentu sangat tidak efektif dan akan berakibat 

pada hasil belajar yang tidak optimal.  

k. Tugas rumah, tugas rumah yang terlalu banyak akan menyita waktu dan 

mengurangi aktivitas siswa di rumah dan di lingkungan masyarakat. 

Hendaknya guru tidak terlalu banyak memberi tugas rumah kepada siswa.  

3) Faktor masyarakat 

Masyarakat dan bentuk kehidupanya juga dapat mempengaruhi proses 

belajar di dalam diri seorang siswa. Menurut Slameto (2010:61) faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar siswa di lingkungan masyarakat yaitu; a) 

kegiatan siswa dalam masyarakat, siswa yang aktif di masyarakat akan 

berkembang kepribadianya akan tetapi siswa juga harus dibatasi agar tidak 

terganggu belajarnya. Jika mungkin sebaiknya siswa memilih kegiatan yang 

mendukung belajar. Kegiatan itu misalnya kursus bahasa inggris, kelompok 

diskusi, PKK remaja dan sebagainya; b) media masa, media masa 

memberikan pengaruh terhadap proses belajar siswa. Media masa yang 

memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan positif dapat mendukung 

proses belajar siswa. Dan sebaliknya media masa yang memberikan tontonan 

negatif dapat menghambat proses belajar siswa; c) bentuk kehidupan 

masyarakat, bentuk kehidupan masyarakat yang positif / lingkungan yang 

baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap siswa. Misal dalam 
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sebuah lingkungan terdapat banyak orang berpendidikan dan senang terhadap 

belajar maka dapat memberi dampak positif terhadap belajar siswa. Siswa 

menjadi terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Berbeda apabila lingkungan 

tersebut banyak orang yang tidak bersekolah, maka siswa akan bergaul dan 

ikut terbawa keadaan sehingga menjadi malas untuk belajar.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau 

siswa mengalami beberapa faktor yang dapat mendukung maupun 

menghambat proses belajarnya. Baik itu dari lingkungan keluarga, 

masyarakat, maupun sekolah. Seorang guru yang kompeten dan profesional 

diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya 

kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha 

mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar mereka. 

2.2.3 Hasil Belajar  

Di dalam teori tentang hasil belajar ini akan diuraikan mengenai 

pengertian hasil belajar, jenis hasil belajar dan macam-macam hasil belajar.  

2.2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Purwanto (2009:47) hasil belajar merupakan perolehan dari 

proses belajar siswa sesuai dengan tujuan pengajaran. Menurut Rifa’i dan Anni, 

(2011:97) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut bergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Menurut 

Sudjana (2014:3) hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku yang mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik  
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang mencangkup bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. 

2.2.3.2 Jenis-jenis Hasil Belajar 

Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2011:86) membagi jenis-jenis hasil belajar 

menjadi tiga yaitu; a) ranah kognitif, ranah kognitif ditandai dengan adanya 

pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif ada enam 

kategori yaitu pengetahuan(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation); 

b) ranah afektif, hasil belajar afektif yaitu berhubungan dengan perasaan, sikap, 

minat, dan nilai. Ranah afektif terdiri dari lima kategori yaitu penerimaan 

(receiving), penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian 

(organization), pembentukan pola hidup (organization by a value complex); c) 

ranah psikomotorik, hasil belajar psikomotorik berhubungan dengan kemampuan 

fisik seperti keterampilan fisik, keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi 

objek, dan `koordinasi syaraf. Ranah psikomotorik terdiri dari tujuh kategori yaitu 

persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided respons), 

gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt respons), 

penyesuaian (adaptation), dan kreatifitas (originality) (Elizabet Simpson dalam 

Rifa’i dan Anni, 2011:89) 
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2.2.3.3 Macam-macam hasil belajar 

Gagne dalam Aunurrahman (2012:47) membagi macam-macam hasil 

belajar menjadi lima yaitu sebagai berikut; a) keterampilan intelektual, atau 

pengetahuan prosedural yang mencangkup belajar konsep, prinsip dan pemecahan 

masalah yang diperoleh melalui penyajian materi di sekolah; b) strategi kognitif, 

yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru dengan jalan 

mengatur proses internal masing-masing individu dalam memperhatikan, belajar, 

mengingat, dan berpikir; c) informasi verbal, yaitu kemampuan untuk 

mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata dengan jalan mengatur informasi-

informasi yang relevan; d) keterampilan motorik, yaitu kemampuan untuk 

melaksanakan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan 

dengan otot; e) sikap, yaitu suatu kemampuan internal yang mempengaruhi 

tingkah laku seseorang yag didasari oleh emosi, kepercayaan-kepercayaan serta 

faktor intelektual. 

2.2.4 Musik Ansambel 

Teori yang berkenaan dengan ansambel dalam penelitian ini akan 

diuraikan mengenai pengertian ansambel, jenis-jenis ansambel, dan proses belajar 

ansambel musik.  

2.2.4.1 Pengertian Ansambel 

Salah satu bentuk cara memainkan alat musik adalah ansambel. Musik 

ansambel adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan 

beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen 

sederhana. Menurut Banoe dalam Afrizal (2015 : 26) Ensemble  berasal dari 
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bahasa perancis yangberarti kelompok musik dalam satuan kecil atau permainan 

bersama dalam satuan kecil alat musik. Senada dengan pendapat di atas, Syafiq 

dalam Afrizal (2015:26) mengatakan bahwa ansambel adalah kelompok kegiatan 

seni musik yang dilakukan lebih dari satu orang, dan tampil sebagai hasil 

kerjasama di bawah pimpinan seorang pelatih. Kemudian lebih diperjelas lagi 

oleh Ardianto dalam Kurniawati (2007:12) yang mengatakan bahwa ansambel 

dalam musik adalah permainan bersama dalam kelompok kecil dengan jumlah 

pemain berkisar antara dua sampai lima belas orang.  

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa ansambel adalah salah satu bentuk cara memainkan alat musik secara 

bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta 

memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana yang tampil sebagai hasil 

kerjasama di bawah pimpinan seorang pelatih dengan dengan jumlah pemain 

berkisar antara dua belas sampai lima belas orang. 

2.2.4.2 Jenis-jenis Ansambel  

Musik ansambel dapat dikelompokkan berdasarkan penyajianya dan 

berdasarkan jenis alat musiknya. Berdasarkan penyajianya, musik ansambel di 

kelompokkan menjadi dua yaitu musik ansambel sejenis dan musik ansambel 

campuran. Menurut Setianingsih dkk. dalam Kurniawati (2007:14) ansambel 

sejenis yaitu bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan satu jenis 

alat musik dalam jumlah banyak. Dimana kebanyakan musik ansambel sejenis 

disebutkan menurut alat musiknya misalnya ansambel musik gitar, ansambel muik 

recorder, pianika, alat musik ritmis, atau biola. Adapun ansambel campuran yaitu 
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bemain musik secara bersama-sama dalam sebuah kelompok dengan 

menggunakan alat musik melodis, harmonis, dan ritmis yang dimainkan secara 

bersamaan. Kebersamaan ini sangat penting untuk menghasilkan sajian musik 

yang terpadu dan enak didengar. Tempo yang digunakan harus stabil untuk 

memberikan kedisiplinan dan ketenangan jiwa, terutama bagi pemain musik. 

Menurut peranan dan fungsinya alat-alat musik yang digunakan dalam 

bermain musik ansambel dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu alat musik 

melodis, alat musik ritmis, dan alat musik harmonis. Alat musik ritmis merupakan 

alat yang digunakan untuk memberikan irama (ritme) tertentu dalam pergelaran 

musik. Hal ini berhubungan dengan ketukan dan birama, misalnya : kendang, tifa, 

tamborin, rebana, drum set, timpani, triangel, bass, bongo, simbal, gong, dan lain 

sebagainya. Adapun alat musik melodis yaitu alat musik yang digunakan untuk 

memainkan rangkaian nada atau melodi sebuah lagu. Misalnya : biola, recorder, 

flute, dan sebagainya. Sedangkan alat musik harmonis yaitu alat musik yang 

berperan sebagai pembawa panduan nada (accord) misalnya gitar pengiring, 

kolintang, ukulele, banjo dan lain-lain.  

2.2.4.3 Proses Belajar Ansambel Musik 

Menurut Kurniawati, (2007:16) proses belajar ansambel meliputi tiga 

bagian yaitu; a) pembagian kelompok, pembagian kelompok ansambel musik 

ditentukan oleh guru seni musik. Misalkan setiap kelompok berjumlah tujuh 

sampai delapan siswa yang terdiri dari tiga pemain pianika, dua pemain rekorder, 

satu pemainn gitar akustik, satu pemain triangel, dan satu pemain castanet; b) 

penempatan dan pemilihan alat musik, langkah ini dilakukan oleh guru seni musik 
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dengan mempertimbangkan keahlian dan potensi yang dimiliki oleh masing-

masing siswa dalam bermain musik. Terutama penempatan alat musik gitar 

akustik; c) pembelajaran setiap instrumen (alat musik), pembelajaran instrumen 

atau alat musik dilakukan oleh guru secara berkelompok. Siswa dalam kelompok 

sudah mengetahui posisi masing-masing sesuai dengan alat musik yang 

dimainkan. Tiap kelompok diberi pengarahan oleh guru tentang membaca partitur 

lagu, memainkan alat musik dengan posisi jari yang benar, memperhatikan tempo 

lagu, dan sebagainya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Pembelajaran ansambel di SMPN 22 Semarang dilaksanakan di dalam 

ruang gamelan jawa dengan alur pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan guru merencanakan 

pembelajaran berdasarkan kompetensi yang harus dicapai dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada tahap pelaksanaan guru melaksanakan 

pembelajaran di kelas dengan melakukan kegiatan pendahuluan, kegiatna inti dan 

kegiatan penutup. Sedangkan pada tahap evaluasi guru mengadakan evaluasi 

dalam bentuk tes unjuk kerja.  

Siswa kelas VIII C SMPN 22 Semarang menanggapi faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar ansambel secara positif dan negatif. Indikator dari 

faktor-faktor yang mendapat tanggapan positif diantaranya yaitu perhatian guru 

terhadap siswa, hubungan guru dengan siswa, bakat siswa, minat siswa, perhatian 

siswa, disiplin sekolah, media masa, bentuk kehidupan masyarakat, keadaan 

ekonomi keluarga, standar kurikulum, alat pelajaran, kesehatan siswa, cara orang 

tua mendidik, dan pengertian orang tua. Sedangkan indikator faktor-faktor yang 

mendapat tanggapan negatif dari siswa diantaranya yaitu perhatian guru dalam 

memberikan tugas, keadaan gedung, minat siswa, motivasi siswa dan standar 

pelajaran di atas ukuran. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil observasi, maupun wawancara, saran peneliti terhadap 

guru, maupun sekolah yaitu sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi sekolah hendaknya dapat membangun ruang musik yang kedap suara 

agar pembelajaran seni musik tidak mengganggu pelajaran. Sekolah 

hendaknya juga merawat alat musik yang sudah ada di sekolah agar tidak 

mudah rusak. 

5.2.2 Bagi guru seni musik kelas VIII SMPN 22 Semarang hendaknya 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 

sehingga tujuan yang telah diumuskan dapat tercapai dengan baik.  

5.2.3 Dukungan sekolah terhadap ansambel gamelan jawa di sekolah harus lebih 

diseriuskan lagi terutama untuk perhatian sekolah terhadap keberadaan 

ekstrakurikuler gamelan jawa di sekolah. Sebab, apabila ekstrakuler 

gamelan jawa mendapat dukungan dan perhatian maka keberadaanya akan 

menjadi lebih maju dan anak-anak yang mempunyai potensi di bidang seni 

musik akan lebih dioptimalkan lagi kemampuanya melalui ekstrakurikuler 

gamelan jawa di sekolah. 
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