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ABSTRAK 

 
Karita, Kika Rachel. 2017. Pembelajaran Ekstrakurikuler Paduan Suara Berbasis 

Prestasi Studi Kasus pada smalachoir SMA Negeri 5 Purwokerto. Skripsi. 

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Syahrul Syah Sinaga, M.Hum. 

Pembimbing II: Drs. Suharto, S.Pd, M.Hum. 

 
Smalachoir adalah kelompok paduan suara SMA Negeri 5 Purwokerto 

yang berangkat dari sebuah kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan dikelola secara 

maksimal sehingga kerap kali meraih prestasi dalam setiap even yang diikutinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 

proses pembelajaran pada ekstrakurikuler paduan suara Smalachoir SMA Negeri 

5 Purwokerto, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi. 

Deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Proses trianggulasi dilakukan untuk menguji keabsahan data yang 

diperoleh sebelum dianalisis dengan melakukan tahapan pengumpulan data, 

penyajian data, reduksi data, yang selanjutnya disusun sebuah kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran 

ekstrakurikuler paduan suara di SMA Negeri 5 Purwokerto dilakukan dengan 3 

tahapan yaitu: pendahuluan yang meliputi pemanasan, tahap penyajian meliputi 

pendalaman materi dan penyempurnaan seperti latihan keterpaduan, 

keseimbangan, ekspresi, power, dan koreografi. Tahap penutup meliputi kegiatan 

evaluasi yaitu sesi tanya jawab dan pada presentasi materi oleh anggota. Faktor 

yang mempengaruhi prestasi paduan suara SMA Negeri 5 Purwokerto terdiri dari 

faktor internal, terdiri dari faktor pendukung dan penghambat dan ekstrenal yang 

terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. 

Pelatih hendaknya mengadakan pelatihan khusus dalam bidang 

pengolahan vokal dan membaca notasi musik untuk setiap ketua kelompok suara, 

agar setiap kelompok suara benar-benar menguasai bidangnya masing-masing. 

 
Kata kunci: Pembelajaran, Ekstrakurikuler, Paduan Suara, Prestasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab (Munib, 2012: 144) 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi diri dalam berbagai disiplin ilmu. Lembaga pendidikan 

ini memberikan pengajaran secara formal. Berbeda halnya dengan keluarga dan 

masyarakat yang memberikan pendidikan secara informal. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005). Sebagai suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran tentu harus memenuhi berbagai macam persyaratan, 

yaitu; murid, guru, program pendidikan, sarana dan fasilitas. Pendidikan dan 

pengembangan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah dilakukan melalui 

kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan 

yang dilaksanakan pada saat jam pelajaran, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran yang tercantum dalam 

program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. 

Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat 

belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan 

orang lain, dan mengembangkan kemampuan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler 

juga memberikan manfaat social yang besar. Dengan kata lain, kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatanpendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar 

jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan 

dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangan kepri- 
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badian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar 

minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Pengembangan Program dan Kegiatan 

Kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum 2013 dikelompokkan berdasarkan 

kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni ekstrakurikuler wajib dan 

ekstrakurikuler pilihan. Jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk: 1) Krida; 

meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang 

Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan 

lainnya; 2) Karya ilmiah; meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan 

penguasaan   keilmuan   dan   kemampuan   akademik,   penelitian,   dan   lainnya; 

3) Latihan/olah bakat/prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan 

budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, dan keagamaan. 

Sebagai salah satu satuan pendidikan tingkat sekolah menengah, SMA 

Negeri 5 Purwokerto melaksanakan ekstrakurikuler sesuai dengan prinsip, aturan 

dan prosedur pelaksanaan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah dengan 

terkoordinasi, maksudnya adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

program yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya kegiatan ekstrakurikuler 

dibimbing oleh guru, sehingga waktu pelaksanaan berjalan dengan baik. Demikian 

halnya dengan salah satu kegiatan ekstrakuler yang ada di sekolah ini yaitu 

ekstrakurikuler paduan suara yang diberi nama smalachoir. 

Berbagai prestasi telah diraih mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan 

tingkat nasional yaitu: 

No Nama Perlombaan 
 
 

1 

Juara 1  Lomba Vokal Group dalam rangka porseni SMA/sederajat 

tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2007 
 
 

2 

Juara 2 Lomba Vokal Grup dalam rangka porseni SMA/sederajat 

tingkat eks Karesidenan Banyumas tahun 2007 
 
 

3 

Juara 1 Lomba Vokal Grup dalam rangka porseni SMA/sederajat 

tingkat eks Karesidenan Banyumas tahun 2008 
 
 

4 

Juara 3 Lomba Vokal Grup dalam rangka porseni SMA/sederajat 

tingkat eks Karesidenan Banyumas tahun 2008 
 
 
 

5 

Juara 1 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Kabupaten Banyumas 

tahun 2010 
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6 

Juara 1 Lomba Paduan Suara lagu-lagu  perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Jawa Tengah wilayah 

bakorwil 3 tahun 2010 
 
 
 

7 

Juara 3 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Propinsi Jawa Tengah 

tahun 2010 
 
 
 

8 

Juara 1 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Kabupaten Banyumas 

tahun 2012 
 
 
 

9 

Juara 1 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Jawa Tengah wilayah 

bakorwil 3 tahun 2012 
 
 
 

10 

Juara 2 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Propinsi Jawa Tengah 

tahun 2012 
 
 
 

11 

Juara 1 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Kabupaten Banyumas 

tahun 2014 
 
 
 

12 

Juara 1 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Propinsi Jawa Tengah 

tahun 2014 
 
 
 

13 

Juara 1 Lomba Paduan Suara lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Kabupaten Banyumas 

tahun 2011 
 
 
 

14 

Juara 1 Lomba Vokal Grup lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan nasionalisme SMA/SMK tingkat Kabupaten Banyumas 

tahun 2013 
 
 
 

15 

Juara 3 Lomba Vokal Grup lagu-lagu perjuangan dalam rangka 

pembinaan  nasionalisme SMA/SMK tingkat Propinsi Jawa Tengah 

tahun 2013 
 
 

16 

Juara 1 Lomba Vokal Grup  dalam rangka Pendidikan Karakter 

Bangsa tingkat Propinsi Jawa Tengah tahun 2013 
 
 
 

17 

Juara 1 Lomba Vokal Grup SMA/SMK dalam rangka dies natalis 

AKBID YLPP Purwokerto tingkat Kabupaten Banyumas tahun 

2013 
 
 
 

18 

Juara 1 Lomba Paduan Suara tingkat SMA/Sederajat FPSGBS 

UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN tahun 2014 Se- 

BARLINGMASCAKEB; 
 
 

19 

Juara 1 Lomba  Paduan suara SMA/SMK tingkat Kabupaten 

Banyumas dalam  rangka HUT PGRI tahun 2012 
 
 

20 

Juara 2 Lomba Vokal Grup PESPARAWI dalam rangka ulangtahun 

GKJ PURWOKERTO se Jateng-DIY 



4  
 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di SMA Negeri 5 Purwokerto 

sebagai sebuah pembinaan ekstrakurikuler yang berbasis prestasi, dengan judul 

“PEMBELAJARAN  EKSTRAKURIKULER  PADUAN  SUARA  BERBASIS 

PRESTASI” Studi Kasus pada Smalachoir SMA Negeri 5 Purwokerto. 
 
 
 

 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan diangkat adalah: 

Bagaimana pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara berbasis prestasi di 

SMA Negeri 5 Purwokerto? 

Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi prestasi paduan suara di 

SMA Negeri 5 Purwoketo? 

 
 

 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan  permasalah  yang  dijabarkan  di  atas,  maka  penelitian  ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dan menganalisis: 

Pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara di SMA N 5 Purwokerto dengan 

basis prestasi. 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi paduan suara di SMA 

N 5 Purwokerto. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan hasil penelitian nantinya, maka manfaat yang dapat diambil 
 

adalah: 
 

Manfaat Teoretis 
 

Dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran seni musik. 

Manfaat Praktis 
 

Bagi siswa, bisa meningkatkan kemampuan dalam menguasai materi seni 

musik di sekolah serta meningkatkan prestasi dalam bidang musik. 



5  
 

Bagi smalachoir,dapat menjadi gambaran atau deskripsi tertulis tentang 

strategi pembelajaran paduan suara yang digunakan di kelompok paduan 

suara smalachoir. 

Bagi Peneliti, 
 

(1) Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dalam membekali diri sebagai 

calon guru. 

(2) Dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan pembelajaran bidang vokal 

khususnya paduan suara. 
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 
Tinjauan Pustaka 

 
Sebelum diuraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam membahas 

penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan pembelajaran paduan suara, agar topik penelitian yang peneliti lakukan 

masih belum diteliti atau dibahas oleh orang lain. 

Penelitian tentang “Strategi Pembelajaran Paduan Suara Swara Wadhana, 

Universitas Negeri Yogyakarta” yang dilakukan oleh Priskila Yuli Nugraheni 

Ayudani tahun 2014, Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat strategi 

pembelajaran yang dilakukan sebagai program rutin tahunan, yaitu strategi 

penerimaan warga baru (Penwaru), yang dilakukan dengan tes wawancara dan 

musikalitas. Tes musikalitas berupa penentuan wilayah suara, tes solfegio, yang 

meliputi tes akord, interval dan ritmis, tes primavista dan tes kemampuan 

bernyanyi. Strategi Pendidikan dan Latihan (Diklat) dilakukan selama tiga bulan 

sebagai waktu untuk mempelajari dasar-dasar teknik bernyanyi dengan benar. 

Strategi konser tahunan dilakukan sekali dalam setahun sebagai tolak ukur 

kemampuan bernyanyi anggota paduan suara selama mengikuti diklat dan latihan 

persiapan konser. Strategi mengikuti lomba diikuti oleh senior yang telah memiliki 

kemampuan melalui pengalaman dalam bernyanyi dengan teknik vokal yang 

dipelajari dengan mengikuti program kerja Paduan Suara Mahasiswa “Swara 

Wadhana” yang berupa Penerimaan Warga Baru, Pendidikan dan Latihan serta 

mengikuti konser tahunan. dalam setiap strategi program yang dilaksanakan juga 
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terdapat strategi pelaksanaan yang terdiri dari sttrategi ekspositori yang digunakan 

untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah. Strategi pembelajaran 

kooperatif digunakan untuk membagi kelompok paduan suara menurut jenis 

suaranya, dan strategi pembelajaran demonstrasi yang digunakan untuk 

menjelaskan materi yang berkenaan dengan teknik vokal. 

Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan paduan suara adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Firsta Kris Martian pada tahun 2009 yaitu tentang 

Pembelajaran Vokal Pada Paduan Suara Adiyuswo di Gereja Kristen Jawa 

Limpung Pepanthan Subah, hasil penelitian menunjukan bahwa penbelajaran 

dibagi tiga tahap pendahuluan, penyajian dan penutup. Meteri pembelajaranya 

diawali dengan penggarapan teknik vokal dilakukan dengan (1) latihan pernafasan 

(2) latihan solfegio (3) latihan pembentukan suara (4) latihan phrasering (5) latihan 

membaca notasi dan syair lagu, sesuai dengan teori vokal paduan suara pada 

umumnya. Metode yang digunakan dalam pembelajaran vokal pada paduan suara 

Adiyuswo GKJ lmpung pepanthan Subah adalah metode sight reading, metode 

ceramah, metode demonstrasi dan metode latihan. Materi lagu sebagai alat 

penunjang, lagu yang dinyanyikan diambil dari lagu-lagu gerejawi baik dari dalam 

maupun luar negeri (lagu klasik Gregorian, lagu diaransemen oleh orang Indonesia 

asli maupun dari luar negeri). Penggarapan interpretasi disesuaikan dengan tanda- 

tanda dinamik pada partitur lagu. Dalam tahap akhir pelatih memberikan evaluasi. 

Faktor pendukung dalam proses pembelajaran adalah (1) Disiplin tinggi yang 

dimiliki oleh pelatih (2) adanya kerja sama yang baik antara pelatih dengan anggota 

paduan suara (3) Jadwal latihan yang sudah terprogram (4) semangat tinggi para 
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anggota (5) respon yang baik dan dukungan dari pastor (6) Tempat latihan yang 

membuat suasana menjadi berbeda. Faktor yang menghambat proses pembelajaran 

adalah (1) anggota paduan suara yang tidak disiplin dalam proses pembelajaran (2) 

kesibukan tiap-tiap anggota diluar kegiatan paduan suara (3) Usia para anggota 

yang sudah tua menghambat dalam belajar. 

Penelitian lain tentang penerapan metode pembelajaran dalam paduan suara 

dilakukan oleh Ayugi Destianisa yang dimuat dalam jurnal harmonia Volume 12 

nomor 2 tahun 2012. Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu komponen 

penting dalam proses pembelajaran yang diduga berpengaruh terhadap baik 

buruknya hasil pembelajaran kelak. Peran pembimbing ataupun pelatih dalam suatu 

kegiatan non formal seperti ekstrakulikuler paduan suara menggunakan pendekatan 

dalam pembelajaran yang tepat kepada siswa yang mengikuti agar dapat mencapai 

tujuan secara efektif, efisien, dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan. Dalam 

kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler paduan di SMP N 2 Kendal pelatih 

menggunakan metode yang efektif yaitu metode pendekatan kognitif. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa penerapan atau aplikasi metode pendekatan kognitif 

dalam pembelajaran ekstrakulikuler paduan suara di SMP N 2 Kendal adalah 

melalui tahapanâ€“tahapan seperti, (1) persepsi, (2) perhatian, (3) bahasa, (4) 

materi pembelajaran ekstrakulikuler paduan suara, (5) ingatan, (6) imajeri, (7) 

penalaran, dan (8) pemecahan masalah. 

Pembelajaran paduan suara pada ekstrakurikuler di sekolah merupakan 

salah satu bagian dari pendidikan seni di sekolah terkhusus di sekolah menengah 

atas memiliki keuinkan tersendiri, seperti hasil penelitian yang ditulis oleh Suharto 
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(2013) dalam jurnal harmonia dengan judul “Problematika pelaksanaan 

pembelajaran  seni  musik  di  sekolah  kejuruan  non  seni”,  hasil  penelitian 

menunjukan bahwa Pendidikan Seni Budaya yang termasuk kelompok pelajaran 
 

estetika  memiliki  tujuan  khusus  yang  memiliki  keunikan  tersendiri.  Dengan 
 

demikian pembelajarannya pun dapat dilakukan secara khusus. Sifat seni yang 
 

halus, indah ini diharapkan dapat membantuk karakter siswa menjadi siswa yang 
 

apresiatif, kreatif seperti dalam proses penciptaan dan penghayatannya. Bidang 
 

garap yang berbeda ini yang tidak semata untuk mencerdaskan diharapkan dapat 
 

menunjang tujuan pendidikan secara umum,  yaitu menciptakan manusia  yang 
 

berbudi luhur, kreatif, dan apresiatif. 
 

Kebaharuan yang selalu dilakukan dalam proses pembelajaran paduan suara 
 

di sekolah juga berdampak pada raihan prestasi sebuah kelompok paduan suara 
 

sebagai sebuah pengembangan, berkaitan dengan itu peneliti mencoba apa yang 
 

ditulis  oleh  Suharto  (2007)  yang  merupakan  hasil  penelitian  yang  berjudul 
 

“Pengembangan materi dan kegiatan pembelajarannya dalam kurikulum tingkat 
 

satuan pendidikan bidang seni musik”. Hasil penelitian menunjukan Kurikulum 
 

Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) pada dasarnya adalah KurikulumBerdasarkan 
 

Kompetensi (KBK). Dalam KTSP sekolah (guru) memiliki kesempatanmembuat 
 

kurikulum mengembangkan sendiri kurikulumnya sesuai dengan potensisekolah 
 

dan daerah, kebutuhan dan latar belakang/karakteristik siswa, sampai 
 

padakemampuan   gurunya.   Pemanfaatan   potensi   daerah   yang   dimanfaatkan 
 

dalamkurikikulum Seni Budaya termasuk bidang Seni Musik sangat kental dalam 
 

KTSP yangtercermin dalam Standar Kompetensi (SD) dan Kompetensi Dasarnya 
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(KD). Sayangnya KD yang begitu kental dengan kesenian daerah masih disikapi 
 

guru Seni Budaya denganberbagai interpretasi apakah harus dilaksanakan dengan 
 

penuh keterbatasan baikkemampuan guru yang berlatar belakang pendidikan seni 
 

berbeda  atau  dengan  jeniskesenian  lain  sesuai  dengan  latar  belakang  dan 
 

kemampuan gurunya terutama bagi guruguruyang berlatar belakang musik diatonis. 
 

Tidak disebutkan secara eksplisit dalamperumusan SK maupun KD juga menjadi 
 

pemicu multitafsir guru dalam menjabarkandalam penyusunan silabusnya terutama 
 

dalam penentuan materi pembelajaran maupun kegiatan pembelajarannya. 
 

Penelitian lain yang berkenaan dengan sebuah prestasi adalah bahwa untuk 
 

dapat berprestasi dibutuhkan kecerdasan dan ketekunan berlatih seperti yang ditulis 
 

oleh Sumaryanto (2000) dalam penelitiannya yang ditulis dalam jurnal harmonia 
 

dengan judul “kemampuan musikal dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar 
 

musik”,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pendidikan  kesenian  di  sekolah 
 

bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan siswa agar berkreasi dan 
 

menghargai  kerajinan  tangan  dan  kesenian,  termasuk  pengajaran  seni  musik. 
 

Pencapaian prestasi belajar music siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah 
 

satunya adalah kemampuan musikal (musical ability). Kemampuan musikal adalah 
 

kemampuan bawaan yang melekat (inherent) pada seseorang dalam musik tanpa 
 

memperhatikan pengaruh lingkungan. Kemampuan musikal (sebagai potensi yang 
 

dapat dikembangkan), jika ditambah dengan pengaruh lingkungan melalui latihan 
 

yang  terarah  dan  teratur,  dapat  mengembangkan  bakat  musik  siswa.  Dengan 
 

berkembangnya  bakat  musik,  maka  berkembang  pula  prestasi  belajar  musik 
 

mereka. 



11  
 

Landasan Teori 
 

Hakikat Pembelajaran 

 
Baharuddin (2007:11) menyebutkan bahwa “Kemampuan manusia untuk 

belajar merupakan karakter penting yang membedakan manusia dengan makhluk 

hidup lainnya. Belajar merupakan keuntungan, baik bagi individu maupun 

masyarakat. Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus menerus akan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas hidupnya. Sedangkan bagi 

masyarakat, belajar mempunyai peran yang penting dalam mentransmisikan 

budaya dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Belajar merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Belajar dapat membawa 

perubahan bagi pelaku, baik perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki 

arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian 

bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di 

sini, usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya mendapat ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai 

sebelumnya. Burhanuddin mengatakan bahwa belajar (to learn) memiliki arti : 1) 

togain knowledge, comprehension or mastery of trough experience or study; 2) to 

fix in the mind or memory; memorize; 3) to acquire trough experience ; 4) to 

become in forme of to find out. (Burhanuddin,2007:13) 

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan, maka dapat diketahui bahwa 

belajar  merupakan  proses  perubahan  pengetahuan,  perilaku  dan  keterampilan 
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manusia melalui pengalaman dengan menggunakan panca inderanya. Dalam 

tindakan belajar, terdapat pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses belajar 

yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

Ciri-ciri belajar: (1) Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan 

perilaku pada diri individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan 

atau kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta 

keterampilan (psikomotor); (2) perubahan itu merupakan buah dari pengalaman. 

Perubahan perilaku yang terjadi pada individu karena adanya interaksi antara 

dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik dan psikis; (3) 

perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen.Dengan demikan 

dapat dikemukakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Berikut ini adalah Tiga 

kelompok teori belajar menurut Soemanto dalam (Rahayuningtyas, 2007: 10-11) 

yaitu: 1) Teori belajar psikologi behavioristik, Teori belajar dari psikologi 

behavioristik dikemukakan oleh para psikolog behavioristik, yang berpendapat 

bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau 

penguatan (reinforcement) dari lingkungan. 2) Teori belajar psikologi kognitif, Para 

ahli psikolog kognitif menyatakan pendapat bahwa tingkah laku seseorang 

senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan 
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situasi dimana tingkah laku itu terjadi. 3) Teori belajar psikologi humanistik, 

Perhatian psikologi humanistik yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap- 

tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka 

hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. 

Pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat ditarik suatu benang merah 

bahwa, pembelajaran adalah kegiatan, usaha, cara guru memberi materi 

pembelajaran sedemikian rupa, dengan memberikan kebebasan, stimulus, 

kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa 

yang sedang dipelajari, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya sesuai minat 

dan kemampuannya dan merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. 

Proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru dari 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu 

pengajaran. Kemampuan mengelola proses belajar mengajar adalah kesanggupan 

atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif 

antara guru dan peserta didik yang mencakup segi kognitif, afektif dan psikomotor, 

sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap 

evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran. Belajar merupakan 

tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya 

dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya 

proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di 

lingkungan sekitar. 
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Pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan 

oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam model 

pembelajaran kelompok, yaitu: adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan 

kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan adanya tujuanyang 

harus dicapai. Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam 

setiap kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan 

beberapa pendekatan, di antaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat dan 

bakat siswa, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan, 

pengelompokan yang didasarkan atas campuran baik campuran ditinjau dari minat 

maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Pendekatan apa pun yang digunakan, 

tujuan pembelajaran haruslah menjadi pertimbangan utama (Sanjaya dalam Diah, 

2009: 15). 

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan 

pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran atau pembelajaran 

yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung 

pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah 

kurikulum. Untuk itulah sebagai dasar penguatan dalam proses pembelajaran perlu 

dibahas secara teoretis tentang komponen pembelajaran, karena komponen 

pembelajaran merupakan salah satu ciri yang menandai terjadinya sebuah 

pembelajaran disamping ciri-ciri lainnya, komponen-komponen tersebut adalah 

sebagai berikut; Tujuan, materi/bahan ajar, metode dan media, evaluasi,  anak 
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didik/siswa,  dan  adanya  pendidik/guru.  Selanjutnya  akan  dibahas  secara  rinci 

tentang komponen pembelajaran.(Riyana, 2012: 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 

Hubungan antar komponen pembelajaran 

 
Tujuan Pembelajaran 

 
Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh 

kegiatan pembelajaran. Tujuan ini merupakan tjuan antara dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan 

tujuan pembangunan nasional. Dimulai dari tujuan pembelajaran (umum dan 

khusus), tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju 

tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia (peserta didik) 

yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Apabila digambarkan secara hirarki tujuan 

pembelajaran adalah sebagai berikut; tujuan pendidikan, tujuan 

institusional/lembaga, tujuan kurikuler, tujuan instruksional/pembelajaran umum 

dan khusus. 
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Untuk lebih memudahkan penjabaran dan perumusan tujuan pembelajaran 

khusus dapat dilakukan dengan memilah menjadi empat komponen, yaitu ABCD, 

A = Audience, B = behavior, C = condition, dan D = degree (Baker, 1971). 

Sedangkan Lee (1973) mengemukakan lima komponen yaitu, who = siapa (siswa; 

anak didik), behavior (tingkah laku), what (tentang apa, apa yang dipelajari), 

criterion (kriteria ketercapaian tujuan), dan condition (dalam kondisi pembelajaran 

yang bagaimana), dan dalam prakteknya komponen baker yang lebih sering 

digunakan. 

Tujuan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dan 

juga menjadi landasan untuk menentukan materi, strategi, media, dan evaluasi 

pembelajaran. Dengan demikian perilaku yang dilakukan siswa merupakan 

perilaku dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan diharapkan tidak 

ada perilaku lain di luar tujuan pembelajaran. Sehingga diperlukan rumusan 

deskripsi tentang cara untuk mengukur perilaku sebagai akibat dari hasil belajar. 

Materi/Bahan Ajar 

 
Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran 

(instructional material) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan. Pada dasarnya materi merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata 

pelajaran atau bidang studi dengan topik / sub topik dengn rinciannya. Secara 

umum kurikulum dapat dipilah menjadi tiga unsur utama, yaitu logika 

(pengetahuan  tentang  benar-salah;  berdasarkan  keilmuan),  etika  (pengetahuan 
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tentang baik-buruk), dan estetika (pengetahuan tentang indah-jelek) berupa muatan 

nilai seni. 

Menurut National Center for Vocational Education Research Ltd dalam 

https://iceteazegeg.wordpress.com/2010/09/10/materi-pelajaran/, ada tiga 

pengertian materi pembelajaran yaitu: 1) merupakan informasi, alat dan teks yang 

diperlukan guru/ instruktur untuk perencanaan dan penelaah inplementasi 

pembelajaran; 2) segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ 

instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas; 3) seperangkat substansi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. 

Terdapat beberapa jenis materi pembelajaran, yaitu: 1) Fakta, adalah segala 

hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa 

sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu 

benda, dan sebagainya; 2) Konsep, adalah segala yang berwujud pengertian- 

pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, 

pengertian, ciri khusus, hakikat, inti isi dan sebagainya; 3) Prinsip, berupa hal-hal 

utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, 

postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antarkonsep yang menggambarkan 

implikasi sebab akibat; 4) Prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau 

berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem; 5) Sikap 

atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih 

sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja 
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Metode dan Media 

 
 Metode 

 
Metode di dalam proses belajar mengajar bergantung pada tingkah laku 

yang terkandung dalam rumusan tujuan pembelajaran. Dengan kata lain metode 

yang digunakan untuk tujuan yang menyangkut tujuan pengetahuan, akan berbeda 

dengan metode dan teknik untuk tujuan yang menyangkut keterampilan atau sikap. 

Metode pembelajaran banyak  macam-macam  dan  jenisnya,   setiap 

jenis metode pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing, 

tidak menggunakan satu macam metode saja, mengkombinasikan penggunaan 

beberapa metode yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Terdapat bermacam-macam metode dalam pembelajaran, yaitu 

metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi dan 

dksperimen. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan beberapa jenis metode 

pembelajaran sebagai berikut: 

Metode Ceramah 

 
Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini 

tidak senantiasa jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, 

didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan 

penggunaannya. Metode ini seringkali digunakan guru dalam menyampaikan 

pelajaran apabila menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak, namun perlu 

diperhatikan juga bahwa metode ini akan berhasil baik apabila didukung oleh 

metode-metode yang lain, misalnya metode tanya jawab, latihan dan lain-lain. 

Guru harus benar-benar siap dalam hal ini, karena jika disampaikan hanya ceramah 
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saja dari awal pelajaran sampai selesai, siswa akan bosan dan kurang berminat 

dalam mengikuti pelajaran, bahkan bisa-bisa siswa tidak mengerti apa yang 

dibicarakan oleh gurunya. 

 Metode Tanya Jawab 

 
Metode Tanya Jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat ywo way traffic, sebab pada saat 

yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau 

siswa bertanya guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan 

timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. 

Metode tanya jawab dapat juga diartikan sebagai metode mengajar yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah sebab pada 

saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab 

atau siswa bertanya guru menjawab. 

 Metode Diskusi 

 
Metode diskusi adalah bertukar informasi, berpendapat, dan unsur-unsur 

pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama 

yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan atau topik yang sedang 

dibahas. 

Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar menukar 

informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud 

untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu 

atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Oleh karena 

itu,  diskusi  bukanlah  debat  karena  debat  adalah  perang  mulut  orang  beradu 
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argumentasi,  beradu  paham  dan  kemampuan  persuasi  untuk  memenangkan 

pahamnya sendiri. Dalam diskusi tiap orang diharapkan memberikan sumbangan 

sehingga seluruh kelompok kembali dengan paham yang dibina bersama. 

2.2.1.3.1.4 Eksperimen 

Metode Eksperimen, metode ini bukan sekedar metode mengajar tetapi juga 

merupakan satu metode berfikir, sebab dalam Eksperimen dapat menggunakan 

metode lainnya dimulai dari menarik  data  sampai  menarik  kesimpulan. 

Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat 

efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri 

berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode 

mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu 

 Media 

 
Secara umum media merupakan kata jamak dari medium, yang berarti 

perantara atau pegantar, secara rinci menurut pendapat para ahli tentang media 

pembelajaran diungkapkan Rossi dan Breidle (1966:3) yang mengemukakan bahwa 

media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan 

pendidikan seperti radio, televise, koran, majalah dan sebagainya. 

Sesuai dengan kedudukan dalam system pembelajaran, bahwa media 

sebagai bagian dari sistem pembelajaran, memiliki fungsi untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa fungsi dari media diantaranya: (1) 

menangkap suatu objek atau fenomena tertentu, (2) memaniulasi keadaan, peristiwa 

atau objek tertentu, (3) kesempatan belajar lebih merata, (4) pengajaran lebih 

berdasarkan ilmu, (5) menyederhanakan suatu objek yang terlalu komplek. 
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Dilihat dari sifat atau jenisnya, media dapat dikelompokkan menjadi: 1) 

Kelompok media yang hanya dapat didengar, atau media yang mengandalkan 

kemampuan suara, disebut auditif. Media ini meliputi radio, audio atau tape 

recorder; 2) Kelompok media yang hanya dapat mengandalkan media penglihatan, 

disebut dengan media visual seperti gambar, foto slide, kartun, model, dan 

sebagainya. Media yang dapat didengar juga dapat dilihat, disebut dengan media 

audio visual, seperti sound slide, film, televise, video, film strip 

Evaluasi 

 
Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar dan 

mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1996: 63). Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses 

sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk- 

kerja, proses, orang, objek, dan yang lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui 

penilaian (Dimyati dan Mudjiono, 2013:191). 

Apabila kita mengaitkan dengan kegiatan belajar adatu pembelajaran, maka 

akan ditemukan pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertiannya secara 

umum. Pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk 

menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui 

kegiatan penilaian dan/atau pengukuran belajar dan pembelajaran. 

Peserta didik/Siswa 

 
Peserta didik adalah objek atau bahan mentah dalam proses transformasi 

pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, keberadaan sistem pendidikan tidak akan 
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berjalan. Karena kedua faktor antara pendidik dan peserta didik merupakan 

komponen paling utama dalam suatu sistem pendidikan. Secara bahasa peserta 

didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan 

baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri 

dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. 

Pertumbuhan yang menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis. 

Abdul Mujib (2006:103) mengatakan berpijak pada paradigma “belajar 

sepanjang masa”, maka istilah yang lebih tepat untuk menyebut individu yang 

menuntut ilmu adalah peserta didik bukan anak didik. 

Pendidik/Guru 

 
Peran guru dalam pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah lebih 

sebagai fasilitator atau moderator. Artinya guru bukanlah satu-satunya sumber 

belajar yang harus selalu ditiru dan segala ucapandan tindakannya selalu benar, 

sedang murid sosok manusia yang bodoh, segala ucapan dan tindakannya tidak 

selalu dapat dipercaya atau salah. Proses pembelajaran seperti ini, cendrung 

menempatkan siswa sebagai sosok manusia yang pasif, statis dan tidak memiliki 

kepekaan dalam memahami persoalan (Muchith, 2008:72-73). 

Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk 

memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Agar dapat melaksanakan 

peran  sebagai  fasilitator  dalam  proses  pembelajaran,  Sanjaya  (2008:  23-24). 

berpendapat bahwa ada beberapa yang harus dipahami, khususnya hal-hal yang 
 

berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber pembelajaran yaitu: 
 

1) Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi 
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masing-masing media tersebut. Pemahaman akan fungsi media tersebut diperlukan, 

belum tentu semua media cocok digunakan untuk mengajarkan semua semua bahan 

pelajaran. Setiap media memiliki karakteristik tersendiri; 2) Guru perlu mempunyai 

keterampilan dalam merancang suatu media. Dengan perancangan media yang 

dianggap cocok akan memudahkan proses pembelajaran, sehingga akan tercapai 

secara optimal; 3) Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis 

media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar; 4) Guru dituntut agar 

mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. 

Kemampuan berkomunikasi secara efektif dapat memudahkan siswa menangkap 

pesan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. 

Hakikat Ekstrakurikuler 

 
Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan 

kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk 

mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang 

lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum (lampiran 

Permendikbud RI, 2013: 3). 

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta 

didik yang berbeda; seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, 

kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler 

peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 

bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan 

potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar. 
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Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan 

pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan 

dalam kurikulum Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat 

operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan 

dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. 

Paduan Suara 

 
Bernyanyi secara berkelompok atau yang kita kenal dengan  paduan 

suara adalah konsep bernyanyi yang syarat akan aturan, dimana dalam paduan 

suara ini dibutuhkan sebuah kekompakkan dalam bernyanyi, berbeda dengan 

penyanyi solo yang lebih bebas mengekpresikan kualitas suaranya melalui 

teknik-tenik vokal seperti vibarsi dan improvisasi. 

Dalam sebuah paduan suara ada beberapa komponen yang memegang 

peranan, di antaranya: pimpinan, anggota, pengiring, bahan atau komposisi. 

Jamalus (1988) menyatakan bahwa: Pemimpin atau dirigen dalam paduan suara 

sebenarnya adalah orang atau seniman yang berperan menyajikan ungkapan sebuah 
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lagu atau komposisi melalui ekspresi suara anggota-anggota paduan suara itu. Oleh 

sebab itu, seorang dirigen haruslah tahu benar ekspresi yang diinginkan dari 

anggotanya, dan yang lebih penting lagi, tahu pula bagaimana cara memintanya 

kepada anggota paduan suara dengan bahasa isyarat, umumnya dengan isyarat 

tangan. Di sekolah, yang menjadi dirigen ini biasanya adalah guru. Murid pun dapat 

pula dilatih untuk memimpin paduan suara. 

Suara manusia dibagi dalam empat jenis berdasarkan registernya masing-

masing yaitu soprano, alto, tenor, dan bass. Keempat jenis suara ini dapat 

dipadukan dalam bermacam-macam kombinasi. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dipaparkan (Karl-Edmund, 2009:94) bahwa terdapat beberapa komposisi 

padauan suara berdasarkan jenis suara, yaitu: 1) Bila dalam aransemen hanya 

dipergunakan suara S dan A, maka disebut aransemen untuk koor wanita atau koor 

anak; 2) Bila dalam aransemen hanya dipergunakan suara pria, maka disebut 

aranseman koor pria atau mannen koor; 3) Bila untuk suara wanita saja atau untuk 

suara pria saja disebut aransemen untuk suara sejenis. Aransemen ini selalu 

kurang sempurna, karena wilayah suara cukup terbatas; 4) Bila dalam 

aransemen dipergunakan suara pria maupun wanita, maka disebut aransemen 

koor campuran. Susunan inilah sejak dulu dianggap sempurna. Wilayah yang 

dapat dipakai cukup luas, sehingga setiap suara dapat memperlihatkan semua 

register suara. 

Semua jenis suara mempunyai karakter yang berbeda-beda.  Jenis 

suara soprano, adalah jenis suara perempuan yang mempunyai jangkauan suara 

paling tinggi dari jenis suara lainnya. Berdasarkan pemaparan (Okatara, 2011:104) 
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dalam bahasa Italia soprano yng artinya melampaui, sedangkan dalam bahasa 

Latin supra memiliki  arti  super.  Selain  sopran  juga  ada  yang  disebut 

dengan mezzosopran yang berarti suara sedang wanita atau lebih dikenal 

dengan pertengahan sopran. Biasanya dalam kelompok paduan suara sopran 

dibagi atas dua, yaitu soprano dan mezzosoprano. Alto, ini merupakan jenis suara 

rendah wanita, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan (Simanungkalit, 

2008:51) bahwa dalam paduan suara partitur, alto juga disebut dengan contralto, 

yaitu ambitus suara perempuan paling rendah, dan berkarakter berat. Selain 

sopran dan alto, ada juga yang disebut dengan tenor. Tenor merupakan jenis 

suara tertinggi dalam kelompok laki-laki, Tenor merupakan suara yang 

berada 1 oktaf dibawah soprano. Jenis suara tenor ini adalah jenis suara yang 

mengimbangi jenis suara soprano. Jenis suara bass, yaitu jenis suara terendah 

dari semua jenis suara dalam paduan suara. Suara bass ini terbagi atas 

beberapa jenis, yaitu bass buffo, bas profondo, bass baritone dan bass cantante 

(Okatara, 2011:103). Sifat dari jenis suara bass yang sangat rendah ini sering 

dijadikan dasar, atau landasan dari garis-garis harmoni. Dari beberapa jenis suara. 

Terdapat range vokal yang dapat dicapai oleh masing-masing suara tersebut. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dikemukakan (Ottman, 1962:51) dimana masing- 

masing suara mempunyai  kisaran  normal dalam bernyanyi. 

Soprano adalah jenis suara wanita berambitus tinggi yaitu antara nada 

c1 sampai a2. Dengan melakukan latihan rutin, tingkat ambitus tersebut 

kemungkinan dapat ditingkatkan. Alto adalah jenis suara wanita yang berambitus 

rendah yaitu antara nada f sampai c2. Kemudian jenis suara laki-laki yang 
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berambitus tinggi atau yang disebut dengan tenor, merupakan jenis suara yang 

mempunyai rentang ambitus dari nada c sampai g1. Sementara bass merupakan 

jenis suara terendah pada suara laki-laki yang memiliki kisaran nada dari E 

sampai c1. Range vokal seperti ini harus dipahami oleh seorang penyanyi, agar 

penyanyi dapat mengetahui apakah lagu yang dinyanyikan melebihi atau kurang 

dari kemampuan asli penyanyi tersebut. 

Paduan suara merupakan penyajian musik vokal yang terdiri  atas  15 

orang atau lebih (Pramayuda, 2010:63). Dimana sekolompok orang yang ada 

dalam padun suara ini dapat memadukan berbagai warna suara menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan dapat menampakkan jiwa lagu yang dibawakan. Musik 

vocal itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya anthem, sebuah 

karya musik vokal untuk solo dan koor, dalam bentuk aslinya anthem 

dinyanyikan dalam bentuk acappela. Kemudian ada yang disebut dengan Aria1, 

sebuah bentuk koor yang berhubungan dengan opera dibawakan dengan tarian 

dan sangat menjiwai. Ada juga bentuk musik vokal berupa  iringan  orkestra 

yaitu Oratorio2, sebuah komposisi yang didalamnya terdapat solois dan 

kelompok paduan suara, namun pertunjukkan ini tidak melakukan latar belakang 

panggung. Selain itu ada juga yang disebut dengan Kantata3, komposisi ini 

hampir mirip dengan oratorio pendek, tanpa menggunakan permainan peran. 

Paduan suara merupakan himpunan dari sejumlah penyanyi yang 

dikelompokkan menurut jenis suaranya (Binsar,1988:1). “Paduan suara merupakan 

satuan vokal yang dalam penampilannya berbagi menjadi beberapa jalur suara, 

masing-masing suara sopran, alto, tenor, dan bass (Banoe,2003:320). 
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Berdasarkan pendapat tentang paduan suara yang telah disebutkan, maka 

dapat dimengerti bahwa paduan suara merupakan kumpulan sejumlah penyanyi 

dengan jenis suara sopran, alto, tenor, dan bass. Suara sopran pada umunya dapat 

dikenali dengan bunyinya yang “terang”. Suara ini terasa “ringan” denga 

pembawaan yang lincah. Wilayah nada yang dikuasai termasuk jenis suara paling 

tinggi diantara semua jenis suara. Sedangkan suara alto memiliki warna suara agak 

“gelap”. Bunyinya “dalam” dan pembawaannya “berat”. Jenis suara ini 

menghasilkan nada-nada rendah dengan warna suara yang “dalam”. Selain itu 

terdapat juga jenis suara tenor yang merupakan jenis suara pria untuk wilayah nada 

yang tinggi dan suara bass untuk jenis suara pria pada wilayah nada yang rendah 

(bawah) (Binsar,2003:2). 

Untuk membentuk sebuah paduan suara yang baik ada beberapa kriteria- 

kriteria yang harus dilaksanakan oleh sebuah kelompok paduan suara karena 

kriteria-kriteria tersebut merupakan bagian dari penilaian sebuah paduan suara, 

seperti yang dikemukakan dalam musica mundi dalam artikel yang berjudul “sistem 

penilaian paduan suara” (http://dokumen.tips/documents/sistem-penjurian-paduan- 

suara-560d4f01b4c38.html), Adapun kriteria tersebut meliputi: 1) Intonasi, yang 

meliputi aspek-aspek: Konsistensi tone/nada secara keseluruhan dari setiap lagu 

yang dibawakan, konsistensi tone/nada secara keseluruhan dengan menggunakan 

semua register, tone/nada dengan semua vowel, kualitas nada-nada tinggi, rendah, 

tengah, memulai dan mengakhiri lagu dengan baik (start/attack, cut off/ending), 

ketepatan pitch baik pada saat masuk saat menyanyi maupun saat mengakhiri, 

Vitalitas vocal (suara harus hidup, tidak datar, apalagi kering), dan irama yang 
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dinyanyikan harus tepat karena mempengaruhi accent and stress; 2) Sound Quality 

yaitu bagaimana sebuah paduan suara mempresentasikan bunyi: power yang baik 

(bukan volume suara:kuat atau lemah), vitalitas vokal yang baik dan terkontrol, 

menggunakan register vocal yang benar (pleacement vocal yang benar dan baik), 

kualitas tone dan produksi vokal harus baik (suara yang bersih dan jernih atau suara 

yang gelap: bright and clear voice, or dark voice), homogenitas suara (warna suara 

yang menyatu), blanding/balance: keseimbangan dan keterpaduan yang utuh antar 

suara individu (tidak ada suara individu yang menonjol), Dynamic//dinamika yang 

baik (bukan dalam arti yang kuat/loud), keseimbangan dan perbedaan/kontras yang 

jelas antar bagian dan antar level/tingkatan seperti ppp – pp – p – mp – mf – f – ff- 

fff; cres – decres, power vokal yang artistik: manis, lembut, kokoh, dan bertenaga, 

resonansi dan proyeksi vokal yang baik; 3) Fidelity to the score, bagaimana sebuah 

paduan suara menyanyikan lagu sesuai dengan partitur: nada dasar, birama, 

harga/nilai not, nada-nada kromatis, pitch/ketepatan nada, modulasi, tempo dan 

dinamika, kalimat/kata per kata: 4) Overall Artistic Impression: bagaimana sebuah 

paduan suara menyampaikan pesan dengan jelas sehingga tergambar suasana riang, 

gembira, semangta, sedih, dengan istilah “membuat bulu kuduk berdiri” hal-hal ini 

menyangkut: performance/penampilan, Ekspresi, penjiwaan, interpretasi (syair, 

lagu, pencipta, arranger, sejarah lagu, kesesuaian syair-not-dinamika-tempo), 

diction/diksi dan pengucapan kata demi kata dengan benar dan jelas (vokal dan 

konsonan-vowel dan diftong), phrasing/frasering, yakni cara mengartikulasikan 

suatu kalimat lagu dengan memberi tanda yang jelas untuk mengambl nafas, 

breathing/kontrol bernafas, dan sehati-sepadu-harmoni. 
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Teknik Vokal 
 

Suatu paduan suara dapat dikatakan sebagai paduan suara yang baik dengan 

adanya harmonisasi suara. Dalam mencapai suara yang harmonis, setiap paduan 

suara harus memiliki homogenitas suara. Suara yang homogen diperoleh dari 

intensitas latihan yang dilakukan. Untuk memproduksi suara yang baik, perlu 

berlatih dengan serius khususnya dengan sikap tubuh, pernafasan, dan teknik vokal. 

Peningkatan teknik vokal, pada dasarnya sulit dilakukan, apabila tidak 

dilatih, diasah dan dicoba secara teratur (Pramayudha, 2010: 65). Namun hal itu 

dapat dilakukan jika menggunakan beberapa teknik dalam bernyanyi yang disebut 

teknik vokal. Menurut Soewito (1996: 11) ada beberapa unsur yang harus 

diperhatikan dalam bernyanyi, unsur-unsur tersebut terdiri dari sikap tubuh yang 

baik, cara bernafas, cara mengucapkan, dan cara memproduksi suara dengan 

intonasi yang disebut teknik vokal. “Dalam bernyanyi, tubuh harus diusahakan 

dalam keadaan bebas, wajar, tidak tertekan atau tidak terganggu sesuatu. Dengan 

demikian maka pernafasan dan ucapan tidak terganggu. Baik bernyanyi dengan 

berdiri maupun dengan duduk, sikap badan harus bebas” (Subakdhi,1980:2). 

Menurut Rahardjo (1990:30), “sikap yang benar akan sangat membantu 

memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama terciptanya suara manusia 

yang bersumber pada pita suara. Sikap yang baik antara lain : (1) Kepala harus 

tegak, pandangan ke depan, (2) Tulang punggung lurus, (3) Dada sedikit 

membusung, (4) Kedua kaki terpancang kokoh di lantai dan sedikit renggang”. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa sikap tubuh yang 

rileks akan membantu penyanyi menghasilkan suara yang jenih dengan ambitus 
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yang luas. Selain memperhatikan sikap tubuh, perlu juga memperhatikan teknik 

vokal agar pada waktu bernyanyi, seorang penyanyi dapat menyanyi dengan baik. 

Teknik vokal yang digunakan untuk berlatih vokal adalah sebagai berikut: 

 
Pernafasan 

 
Manusia hidup dengan bernafas. Proses bernafas merupakan proses 

menghirup udara dan menghembuskannya keluar melalui hidung. Saat bernyanyi, 

proses bernafas merupakan proses utama, dengan melakukan pernafasan yang baik 

dan benar, hal tersebut sangat mempengaruhi proses produksi suara yang akan 

digunakan untuk bernyanyi. Adapun pernafasan yang digunakan dalam bernyanyi 

berbeda dengan pernafasan yang kita gunakan untuk bernafas sehari-hari. Dalam 

pernafasan sehari hari, proses menghirup dan mengeluarkannya melalui hidung 

atau mulut tidak diatur secara khusus. (Rahardjo,1990:35). 

“Pengambilan udara diusahakan melalui rongga hidung, mulut tertutup serta 

harus diusahakan jangan sampai menimbulkan suara. Pengambilan udara melalui 

hidung dikandung maksud agar udara bersih karena sudah mendapat saringan di 

rongga hidung, sehingga kebersihan udara terjamin. Dan disamping itu rongga 

mulut dan selaput lendir selalu dalam keadaan basah.” (Rahardjo,1990:35). “Udara 

yang telah tertampung dalam paru-paru diusahakan untuk tidak cepat-cepat 

dihabiskan,harus hemat penggunaannya. Tahanlah di paru-paru untuk sementara 

waktu. Tekniknya demikian: Hirup udara sebanyak-banyaknya melalui hidung dan 

usahakan tidak bersuara.Tahan udara dalam paru-paru untuk waktu tertentu seuai 

dengan keperluan. Pada waktu menahan udara, sekat rongga badan atau diafragma 
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Gambar 2.2 

Posisi Diafragma sebelum dan sesudah pengambilan nafas 

(Pusat Musik Liturgi, 2014: 9) 
 

diusahakan dalam posisi lurus. Proses menahan udara ini dapat dilakukan dalam 

hitungan 30 sampai 40 detik. Latihan ini memiliki tujuan untuk memperkuat daya 

rentang dan daya tahan otot-otot diafragma . Waktu menahan udara dalam paru- 

paru, keadaan perut menjadi keras seperti batu dan rongga dada menjadi lebih besar. 

Proses tahap ketiga adalah mengeluarkan udara secara hemat. 

Udara dikeluarkan secara perlahan dan teratur sejak dari paru-paru menuju 

ke rongga larynx, menyentuh pita suara, lewat pharynx terus mengalir keluar 

melalui mulut. Pengeluaran supaya dihemat, diupayakan menahan udara, posisi gigi 

seri rapat dan ujung lidah ditekankan pada bagian belakang gigi tersebut sambal 

mendesis.” (Rahardjo,1990:35-36) 

Ada tiga macam cara bernapas yaitu pernapasan dada, pernapasan 

diafragma, dan pernapasan perut. Tim Pusat Musik Liturgi (2014: 9) menyatakan 

beberapa pernapasan tersebut adalah: 1) Pernapasan dada, di sini napas sepenuhnya 

dimasukkan  dalam  paru-paru  sehingga  rongga  dada  membusung  ke  depan. 
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Kelemahan pernapasan ini adalah paru-paru cepat menjadi lelah dalam menahan 

udara; maka suara yang dihasilkan tidak stabil, karena udara yang dikeluarkan 

kurang dapat diatur; 2) Pernapasan diafragma, di sini paru-paru dapat terisi penuh 

tanpa terjepit, karena ruangan diperluas dengan menegangnya sekat rongga badan 

atau diafragma yang bergerak ke bawah. Paru-paru sedikit mengembang (lihat 

gambar 1 posisi sebelah kiri). Pengeluaran napas di sini terjadi karena diafragma 

menekan paru-paru dari bawah serta dibantu oleh a) otot-otot perut dan b) otot-otot 

sisi badan. Dengan demikian pengeluaran napas diatur oleh kehendak kita sendiri 

dan menghasilkan suara yang meyakinkan (lihat gambar 1 posisi sebelah kanan); 

3) Pernapasan Perut, Pernapasan perut juga merupakan salah satu pernapasan yang 

sering digunakan. Jamalus (1988: 50) menyatakan bahwa: Pernapasan ini 

disebabkan oleh gerakan perut yang semakin mengembung, rongga perut membesar 

sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Rongga dada bebas dari 

ketegangan. Paruparu, batang tenggorokan, selaput suara, alat-alat pengucapan, 

dapat leluasa menghasilkan suara yang wajar. Akan tetapi, tidak memberikan 

dorongan yang kuat. Pernapasan perut ini pun tidak baik digunakan untuk 

bernyanyi. Jelas dari keempat macam pernapasan itu, pernapasan diafragmalah 

yang paling baik untuk dilaksanakan waktu bernyanyi. Tetapi tidak semua orang 

dapat melakukannya dengan mudah. Banyak orang bernapas dengan kurang baik. 

Ada beberapa tanda yang dijadikan pegangan dan bisa dirasakan saat pernapasan 

diafragma (Widyastuti, 2007: 9), yakni : Berdiri dengan tegak, raba tulang rusuk 

bagian bawah, letakkan dan sedikit ditekan kedua telapak tangan di sisi kiri dan 

kanan, di antara tulang rusuk paling bawah dan perut bagian atas, inhalasi melalui 



34  
 

hidung dengan perlahan dan lembut. Letakkan tangan kita pada pinggang bagian 

atas. Konsentrasi pada gerakan tulang rusuk dan sekitar perut bagian atas 

mengembang ke arah luar, dengan gerakan seperti di atas, kita akan merasakan 

telapak tangan terdorong keluar, dari pembahasan di atas, jika telah mengetahui dan 

dapat menggunakan pernapasan diafragma dalam bernyanyi, maka produksi suara 

bisa mengalami peningkatan karena pernapasan diafragma dapat menghasilkan 

napas yang panjang, ringan, santai dan produksi suara yang lebih bermutu. 

Resonansi 

 
Di dalam tubuh manusia, terdapat bagian organ tubuh yang berfungsi 

sebagai resonator. Resonator merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi 

memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Resonator berfungsi 

untuk membantu menguatkan getaran suara sehingga menjadi suara yang kuat. 

Adapun organ – organ tubuh yang berfungsi sebagai resonator terdiri dari dada, 

mulut, hidung, nasopharynxe dan kepala. (Rahardjo,1990:13-14). 

Menurut Tim Pusat Musik Liturgi (2014: 35), “Resonansi adalah suatu 

gejala ‘bunyi kembali’ dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul Karena 

adanya ruangan yang memiliki dinding-dinding yang keras sehingga sanggup 

memantulkan suara”. Dalam bernyanyi seorang penyanyi sebaiknya tahu benar 

teknik-teknik yang seharusnya dikuasai termasuk dalam mengatur penggunaan 

resonator yang ada pada dirinya. Resonator dalam tubuh dapat dibedakan menjadi 

tiga bagian yaitu, resonan atas, resonan tengah dan resonan bawah. Di bagian lain 

dijelaskan adanya pembagian tiga resonan sebagai berikut: 1) Resonan atas (nasal 

cavities/langit-langit keras) yakni semua rongga di atas mulut dan tenggorokan 
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dalam kepala; 2) Resonan tengah yakni mulut, pharynx/bagian belakang mulut; 3) 

Resonan bawah/dada yakni rongga-rongga dada. (Widyastuti, 2007: 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 

Organ resonansi di dalam terngkorak manusia (Pusat Musik Liturgi, 2014) 
 
 
 

Rongga-rongga resonansi sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu rongga 

yang tidak dapat berubah dan rongga yang dapat berubah (Tim Pusat Musik Liturgi, 

1992). Adapun rongga resonansi yang tidak dapat berubah adalah; a) rongga dahi, 

b) rongga tulang baji, c) rongga tulang saringan yang terdapat di kanan kiri dari 

tulang baji dan yang terakhir d) rongga rahang, baik rahang atas maupun rahang 

bawah. Sedangkan rongga resonansi yang dapat berubah adalah; a) rongga 

tenggorokan, b) rongga mulut dan c) rongga hidung. 

Pengucapan/Artikulasi 

 
Artikulasi adalah teknik pengucapan kata atau kalimat dengan benar. 

Dengan mengerti posisi mulut yang benar, maka suara yang dihasilkan semakin 

baik. Berikut ini Rahardjo menjelaskan mengenai bentuk dan posisi mulut sewaktu 

memproduksi suara, yaitu membuka mulut selebar 3 jari secara vertikal, sehingga 
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suara yang keluar tidak lemah dan agar suara menjadi bulat, maka bentuk mulut 

harus elips. Bentuk gigi seri sebelah atas harus tertutup setengah bagian oleh bibir 

sebelah atas. Posisi bibir bawah harus ditekankan pada gigi seri sebelah bawah 

supaya kekuatan suara tidak berkurang. Aliran udara harus diarahkan ke langitlangit 

keras, supaya suara keluar menjadi jelas dan lantang. Langit-langit lunak dan anak 

lidah harus ditarik ke atas untuk menutup lubang yang menuju ke rongga hidung. 

Lengkung langit-langit keras dibuka lebar-lebar dan harus dijaga agar lidah tetap 

mendatar, sedangkan ujung lidah harus menyinggung gigi seri sebelah bawah 

(Rahardjo, 1990:30-31). 

Artikulasi terbagi atas tiga, yaitu artikulasi huruf vokal, artikulasi huruf 

konsonan, dan artikulasi huruf rangkap/diftong (Widyastuti 2007:16). Berikut 

penjelasan ketiga artikulasi tersebut: 1) Artikulasi Vokal (huruf hidup) Ada 5 vokal 

yang kita ketahui, yaitu a, i, u, e dan o. Kelima huruf ini yang membangun semua 

kata-kata dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa asing lainnya; 2) Artikulasi 

konsonan/ Huruf mati, konsonan merupakan bunyi bantu untuk vokal/huruf hidup, 

pengucapan satu dengan yang lainnya akan berbeda berdasarkan pembentukan 

bunyinya.Contoh : Konsonan b, c, d, g, k, p, t disebut juga konsonan hambat oral 

dibunyikan dengan membentuk ‘hambatan” di mulut oleh alat bicara yang ada di 

mulut. Konsonan l, m, n, r, ng, disebut juga konsonan hambat nasal, dibunyikan 

dengan membentuk “hambatan” di nasal. Konsonan ini disebut juga huruf mati 

yang bersuara; 3) Artikulasi Vokal Rangkap (Diftong), Diftong adalah bunyi dua 

vokal yang berurutan, keduanya berbeda antara kualitas huruf vokal awal dan 

akhirnya. Pengucapan setiap vokal memerlukan penyesuaian pada kerongkongan 
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dan mulut. Dalam menyanyikan diftong, vokal pertama dinyanyikan lebih lama dari 

vocal keduanya, maka vokal yang mendahului diberi tekanan sedikit kemudian 

berubah lebih rileks/luwes kebunyi vokal yang mengikutinya. Contoh : Diftong “ai” 

(permai, dawai, melambai), “au” (engkau, hijau, lampau), “oi” (amboina, sepoi- 

sepoi), “ia” (karunia, dunia), “ua” (semua). Dari beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa artikulasi adalah bunyi yang berasal dari dalam mulut dan 

merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam bernyanyi, sehingga 

penyanyi harus meningkatkan ucapan kata-kata agar nampak kesatuan paduan suara 

Diksi 

 
Yang membedakan musik paduan suara dan musik instrumentalia adalah 

pemakaian kata-kata yang membawakan nada-nada dari komposisi. Perpaduan 

kata-kata dengan musik inilah yang harus dicermati pemimpin paduan suara agar 

tidak berjalan sendiri-sendiri. Teks dalam lagu tidak sekedar menuntut kata-kata 

yang jelas, tajam secara teknis, tetapi lebih dari itu yaitu cara-cara mengucapkan 

sekaligus mengungkapkan makna, isi, bahkan sampai pada yang bersifat emosional. 

Inilah yang disebut diksi. Jadi diksi sudah termasuk artikulasi, yang merupakan 

upaya mencari interpretasi dari kata-kata. Suku kata –bai yang pertama dinyanyikan 

1 ½ ketuk sedangkan suku kata –bai kedua dinyanyikan sepanjang 2+2 ketuk, dan 

hampir sepanjang 4 ketuk itu dinyanyikan pada vokal ”a” dan baru pada momen 

ke-4 ketukan akan berakhir vokal ”i” yang dimunculkan. 

Pengkalimatan/Frasering 

 
Rahardjo (1990:41) menjelaskan bahwa phrasering diartikan sebagai usaha 

untuk  membawakan  atau  memainkan  musik  supaya  sesuai  dengan  ayunan 
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gelombang kejiwaan dan perasaan pencipta musik secara utuh serta tidak 

menyimpang dari music serta ritmis yang terkandung dalam musik tersebut. Dalam 

paduan suara, teknik ini merupakan teknik pemenggalan kalimat lagu yang 

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan bernafas dengan tidak boleh / supaya 

diusahakan tidak menghilangkan makna kalimat lagu sendiri, sehingga masih ada 

hubungan antara penyanyi dengan pendengarnya. 

Kesamaan/Sonoritas 

 
Kesamaan warna suara tiap perseorangan anggota paduan suara seperti 

sopran, alto, tenor dan bass menjadi sangat penting dalam sebuah kelompok paduan 

suara karena ini akan menjadikan blanding dan balancing sebuah paduan suara akan 

terlihat benar dan baik. Kesamaan warna suara 5 orang sopran akan terdengar 

seperti satu orang yang bernyanyi. 

Keterpaduan/Blanding 

 
Padu bulat, menyatu (blend) itulah ciri utama musik paduan suara. Suara- 

suara dari banyak peserta dan kelompok suara yang berbeda harus menjelma 

menjadi satu warna dan satu bahasa yaitu paduan suara. Beberapa syarat untuk 

mencapai blend di dalam lingkungan satu kelompok suara yaitu : tinggi nada (pitch) 

harus tepat-bersih. Menggunakan register yang sama agar tercipta satu warna suara. 

Vibrasi boleh digunakan asal jangan terlalu besar intensitasnya dan jangan 

menonjolkan satu individu saja kecuali sebagai solo. 

Keseimbangan/Balancing 

 
Faktor keseimbangan tidak lepas dari blend. Jika dalam blend adalah untuk 

menciptakan kesamaan atau kepaduan antar personil dan kelompok suara maka 
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teknik keseimbangan ini untuk menciptakan keseimbangan antar kelompok suara. 

Keseimbangan ini untuk menghindari tidak ada kelompok suara yang paling 

dominan suaranya. Keseimbangan ini bisa meliputi kekuatan, warna, dinamik, 

irama, Keseimbangan suara bukan hanya soal kwantitas yang menentukan 

keseimbangan suara itu; kwalitaspun turut berbicara di dalamnya. Volume suara 

yang berimbang dalam arti kwantitas, merupakan hasil, di mana semua kelompok 

menyanyi dalam “dynamic level” (takaran dinamik) yang sama. Jika kelompok itu 

besarnya berlainan, maka menyanyi dalam “dynamic level” yang sama pasti tidak 

akan menghasilkan volume suara yang berimbang, dan kiranya jelas, bahwa 

memaksa salah satu kelompok menyanyi lebih keras atau pelan, juga bukanlah 

suatu cara yang benar untuk memperoleh balans yang baik itu, sebab di situ 

“dynamic level” yang di pakai sudah tidak sama lagi.tujuan pokok senantiasa 

adalah terciptanya sarana demi tercapainya peimbangan (balans) suara yang wajar. 

Sebagai pedoman yang bersifat umum formasi tersebut perlu di pahami. 

Ekspresi 

 
Dalam bernyanyi, seorang penyanyi hendaknya dapat mengekspresikan 

lagu yang dibawakannya. Jamalus menyatakan bahwa “Ekspresi dalam musik ialah 

ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup semua nuansa dari tempo, dinamik 

dan warna suara dari unsur-unsur pokok musik, dalam pengelompokan frase dapat 

diwujudkan oleh seniman musik atau penyanyi, disampaikan pada pendengarnya” 

(Jamalus,1988:38). Sedangkan interpretasi merupakan penafsiran. Memainkan 

suatu komposisi dengan penghayatan menurut penafsiran pribadi pemain dalam 

menyesuaikan kehendak sang komponis. (Banoe,2003:196). Dalam pembawaan 
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suatu karya seni khususnya musik, ekspresi dan interpretasi tidak dapat dipisahkan, 

karena interpretasi diwujudkan melalui ekspresi penyanyi. Hal tersebut dijelaskan 

oleh Binsar Sitompul sebagai berikut: “Ekspresi dalam menyanyi adalah daya 

gubah dari pada pembawaan suatu lagu sebagai perwujudan dari interpretasi 

(penafsiran) yang berhasil membuat pendengarnya terpikat atau setidak-tidaknya 

terbawa ke dalam suasana dan irama musiknya” (Binsar Sitompul 1988:91). 

Ekspresi dan interpretasi merupakan suatu kesatuan. Dalam suatu 

pembawaan lagu, penyanyi akan mengungkapkan ekspresi dan interpretasi dalam 

dinamika atau tempo yang berubah-ubah sesuai dengan nada yang dinyanyikan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai ekspresi dan interpretasi di atas, dapat dipahami 

bahwa ekspresi dan interpretasi yang diungkapkan penyanyi sangat berpengaruh 

pada penonton atau pendengarnya. Dapat disimpulkan bahwa penyanyi yang 

berhasil adalah penyanyi yang dapat mengungkapkan ekspresi lagunya dan 

menyampaikan pesan yang terkandung dalam lagu tersebut pada pendengarnya. 

Dengan adanya pengertian mengenai strategi, pembelajaran dan paduan 

suara yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa strategi merupakan 

suatu rancangan kegiatan pembelajaran yang disusun guna mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran dapat dimengerti 

sebagai suatu tindakan belajar berupa sistem dengan tujuan yang telah ditentukan, 

maka dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran adalah suatu susunan atau 

rangkaian cara yang digunakan oleh guru dan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran dapat disampaikan kepada siswa atau pembelajar. 
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Prestasi 
 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan 

kegiatan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa prestasi merupakan kecakapan atau 

hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Oleh karena 

paduan suara sebagai sebuah kelompok maka prestasi yang dimaksud adalah 

prestasi yang berkaitan dengan kelompok atau organisasi. Disamping itu kegiatan 

paduan suara yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan dari 

hasil belajar mengajar yang terwadahi dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang 

dikelola secara maksimal dan memenuhi tahapan-tahapan proses pembelajaran. 

Sehingga konsep prestasi sebagai sebuah landasan teori yang dipakai dalam 

penelitian ini menggunakan konsep prestasi belajar. 

Dalam meraih sebuah prestasi sudah barang tentu terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Menurut Muhibbin Syah (2006: 144) bahwa prestasi 

belajar siswa dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor yakni: 

Faktor internal 
 

yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, terfiri dari 

faktor pendukung dan faktor penghambat, terdiri dari: 1) Faktor jasmaniah yang 

meliputi kesehatan dan cacat tubuh; 2) Faktor psikologis yang meliputi tingkat 

inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan; 3) Faktor 

kelelahan. 

Faktor eksternal 
 

yaitu faktor dari luar individu. Faktor ekstern terdiri dari: 1) Faktor keluarga 

yaitu cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, 
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keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan; 

 
2) Faktor dari lingkungan sekolah yaitu metode mengajar guru, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar belajar diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan 

tugas rumah: 3) Faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat; 4) faktor pendekatan 

belajar (approach to learning) yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi    dan    metode    yang    digunakan    siswa    untuk     melakukan 

kegiatan  pembelajaran  materi-materi pelajaran. 

Pembelajaran Berbasis Prestasi 
 

Paradigma baru dalam pembelajaran menyatakan bahwa paradigma 

teaching (mengajar) seperti yang selama ini dominan harus diubah menjadi 

paradigma learning (belajar). Melalui perubahan ini, proses pendidikan menjadi 

”proses bagaimana belajar bersama antara guru dan murid”. Dalam konteks ini, 

guru/pelatih/instruktur termasuk individu yang terlibat dalam proses belajar, bukan 

orang yang serba tahu dalam segala hal. Siswa dipandang sebagai individu aktif 

yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan selalu dilandasi oleh motivasi berprestasi 

yang selalu berjalan beriringan antara guru dan siswa sesuai dengan konsep 

pembelajaran di atas. Motivasi berprestasi adalah kecenderungan seseorang untuk 

berusaha meraih kesuksesan dan memiliki orientasi tujuan, aktivitas sukses atau 

gagal (Atkinson, 1982). Dalam meraih kesuksesan dibutuhkan kerja keras dan 
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berusaha semaksimal mungkin menghindari kegagalan. McClelland (1987) 

mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai motivasi yang mendorong individu 

untuk mencapai sukses, dan bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi atau 

persaingan dengan beberapa ukuran keunggulan (standard of excelence). Ukuran 

keunggulan itu dapat berupa prestasi sendiri sebelumnya atau prestasi orang lain. 

Motivasi berprestasi sebagai keinginan untuk mencapai prestasi sesuai dengan 

standard yang telah ditetapkan (Degeng, 1997). 

Agar siswa dapat memahami materi pembelajaran ekstrakurikuler paduan 

suara yang banyak menggali kehidupan masyarakat dari aspek kognisi tingkat 

tinggi, dibutuhkan motivasi berprestasi guru dan siswa. Menurut McClelland 

(1987) salah satu faktor yang mendorong timbulnya motivasi pada diri seseorang 

adalah adanya kebutuhan berprestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk 

mencapai kesuksesan, mengatasi rintangan, menyelesaikan sesuatu yang sulit dan 

keinginan untuk dapat melebihi dari orang lain. Robinson dalam Cohen (1976) 

mengemukakan bahwa kebutuhan berprestasi diasumsikan sebagai suatu motif 

untuk mencapai kesuksesan dan motif menghindari kegagalan. Menurut Murray 

dalam Beck (1990: 279) motivasi berprestasi adalah kebutuhan atau hasrat untuk 

mengatasi kendala–kendala, menggunakan kekuatan, berusaha melakukan sesuatu 

yang sukar, sebaik dan secepat mungkin. Kebutuhan untuk berprestasi bagi siswa 

bersifat intrinsik, siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi ingin 

menyelesaikan tugas-tugas dan meningkatkan penampilannya. Siswa ini 

berorientasi pada tugas-tugas dan masalah-masalah yang memberikan tantangan, di 
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mana penampilannya dapat dinilai dan dibandingkan dengan patokan penampilan 

orang lain. 

2.3 Kerangka Berfikir 
 

Pembelajaran ekstrakurikuler paduan suara merupakan proses belajar 

mengajar paduan suara yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah.dan juga 

merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang setara dengan kegiatan- 

kegiatan ekstrakurikuler yang lainya seperti pramuka, PMR, karya ilmiah, olahraga. 

Kegiatan ekstrakurikuler paduan suara yang dilakukan di SMA Negeri 5 

Purwokerto dilakukan secara terencana, terarah, dan terbimbing dengan proses dan 

tahapan yang menerapkan teori-teori proses pembelajaran yang dengan 

menerapkan apa yang menjadi komponen pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, 

materi, metode dan media, evaluasi, peserta didik, dan guru. Sejalan dengan 

komponen yang ada dalam pembelajaran dilakukan juga penerapan terhadap 

konsep tentang paduan suara yang baik menurut para pakar yaitu dengan 

menerapkan teknik vokal yaitu; pernafasan, resonansi, artikulasi, diksi, frasering, 

sonoritas, blanding, balancing dan ekspresi. 

Perlakuan terhadap kelompok paduan suara smalachoir baik penerapan 

alaur pembelajaran maupun konsep tentang berpaduan suara semuanya diarahkan 

pada pencapaian hasil yang maksimal yaitu ada target-terget tertentu yang 

dicanangkan baik oleh sekolah, guru dan atau Pembina paduan suara untuk itulah 

hasil akhir yang diharapkan dapat yaitu berupa prestasi-prestasi yang 

membanggakan dapat diraih oleh kelompok paduan suara. 
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Untuk lebih melengkapi deskripsi di atas berikut ini adalah bagan kerangka 

berfikir 2.1 dalam penelitian ini: 

 
 
 
 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

sekolah 
 
 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

Paduan Suara 

 
 

Konsep tentang 

Komponen pembelajaran, 

Tujuan, Materi, Metode, 

Media, Evaluasi, Peserta 

didik, dan Guru 

Konsep tentang Paduan Suara: 

Teknik vokal paduan suara: 

pernafasan, resonansi, artikulasi, 

diksi, frasering, sonoritas, 

blanding, balancing, ekspresi 
 
 

Teori Prestasi Belajar 
 
 

Paduan Suara Yang 

Berprestasi 
 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 



 

 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 
 
 
 
 

Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembelajaran 

ekstrakurikuler paduan suara berbasis prestasi studi kasus pada Smalachoir SMA 

Negeri 5 Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ekstrakurikuler 

paduan suara dibagi menjadi 3 tahap yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. 

Pada tahapan pendahuluan, pelatih melakukan kegiatan doa dan salam, melakukan 

pemanasan meliputi latihan pernapasan, latihan solfegio, latihan diksi, latihan 

artikulasi, dan latihan frasering. Pada tahap pendahuluan, pelatih juga 

menyampaikan target yang harus dicapai pada pertemuan tersebut, sambil terus 

memberikan motivasi. Pada tahap penyajian, anggota paduan suara dibimbing 

oleh pelatih untuk membaca notasi lagu dengan mencontohkan terlebih dahulu 

bagian demi bagian, kemudian anggota akan menirukan. Selanjutnya adalah 

latihan keterpaduan untuk menciptakan keterpaduan suara yang baik, dan 

dilanjutkan latihan keseimbangan yang bertujuan untuk melatih keseimbangan 

masing-masing suara sesuai dengan porsinya, dan melatih keseimbangan antara 

penyanyi dan musik. Kegiatan penutup meliputi kegiatan evaluasi, yaitu anggota 

mempresentasikan hasil latihan pada pertemuan tersebut, namun posisi anggota 

diacak tidak sesuai dengan kelompok suaranya masing-masing. Hal ini bertujuan 

agar   anggota   bertanggung   jawab   atas   suaranya   sendiri,   dan   mengetes 
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seberapa jauh materi yang diserap oleh anggota sehingga menumbuhkan rasa 

percaya diri akan kemampuannya dan tidak bergantung dengan suara teman 

disebelahnya. Kegiatan evaluasi juga meliputi kegiatan tanya jawab tentang 

kesulitan materi yang dihadapi anggota pada pertemuan tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi pembelajaran ekstrakurikuler paduan 

suara meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal  yang 

merupakan pendukung antara lain komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelatih 

terhadap kegiatan paduan suara sekolah untuk bisa terus berprestasi, kemauan dan 

komitmen yang tinggi anggota terhadap kegiata paduan suara dan bakat siswa 

dalam bernyanyi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah prestasi dalam 

kegiatan paduan suara. Faktor internal yang menjadi penghambat antara lain 

anggota yang kurang disiplin dan membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler, 

les, dan kegiatan lainnya yang juga dapat menyebabkan anggota menjadi 

kelelahan. 

Faktor eksternal yang mendukung antara lain dukungan dana dari sekolah 

yang dialokasikan untuk konsumsi setiap latihan, kostum lomba, memesan 

arransemen, dan akomodasi, dukungan dari orang tua anggota untuk mengadakan 

kegiatan dan mencapai prestasi yang maksimal. Faktor eksternal yang lain yaitu 

pelatih mengupayakan kerjasama dengan teman-teman sejawat di dalam maupun 

di luar daerah untuk berbagi informasi bahkan bertukar aransemen paduan suara. 

Faktor eksternal yang menghambat dikarenakan anggota sering menggunakan 

dispen sehingga ada beberapa guru mata pelajaran yang keberatan karena anggota 

dianggap tidak mengikuti pelajaran dan ketinggalan pelajaran. 
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Saran 

 
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  penulis  mengemukakan  saran-saran 

sebagai berikut: 

 Mengadakan pelatihan khusus dalam bidang pengolahan vokal dan 

membaca notasi musik untuk setiap ketua kelompok suara, sehingga pelatih 

dapat terbantu dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 Hendaknya anggota meningkatkan disiplin dan dapat membagi waktu 

sebaik-baiknya antara sekolah, ekstrakurikuler, les, dan kegiatan lainnya 
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