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SARI 
 

Adji Prabowo. 2011. Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran Seni Musik di 
SMP Negeri Kota Kudus. Skripsi Jurusan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.  

Pada Sekolah  Menengah Pertama (SMP)  Seni Musik 
merupakan  salah  satu bagian dari mata pelajaran Seni Budaya. 
Salah satu pokok bahasan yang ada dalam mata pelajaran Seni 
Musik adalah Pemanfaatan Media dalam pembelajaran seni 
musik. Pemanfaatan terhadap media seni musik mengandung 
unsur penunjang tercapainya strategi belajar mengajar yang 
tepat.Media atau alat pengantar dalam proses pembelajaran 
sangat diperlukan guna memberikan rangsangan terhadap 
perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa, sehingga siswa 
akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menerima bahan 
pelajaran yang sedang di pelajari 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
meneliti Pemanfaatan Media dalam Seni Musik di SMP Negeri 
Kota Kudus tahun ajaran 2009/2010, khususnya proses 
pembelajaran dan kendala guru dalam pemanfaatan media 
dalam pembelajaran seni musik di SMP Negeri Kota kudus. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 
deskriptif. Lokasi penelitian di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan 
SMP Negeri 3 Kudus.. Dengan sasaran penelitian tentang 
Pemanfaatan Media dalam pembelajaran Seni musik di SMP 
Negeri Kota Kudus. Tahapan pemanfaatan yang dilaksanakan 
meliputi. Teknik pengumpulan data meliputi teknik dokumentasi, 
observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan 
model analisis interaktif mencakup reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan media 
dalam pembelajaran seni musik di SMP Negeri Kota Kudus, yang 
dilaksanakan guru seni musik, sudah mengacu pada tujuan 
kurikulum, baik materi, media pengajaran maupun metode yang 
digunakan, disesuaikan dengan situasi kondisi kelas dan 
kemampuan siswanya, didukung pula dengan sarana, prasarana 
dan media yang sudah tersedia.  

Berpijak dari hasil penelitian disarankan kepada sekolah 
penyediaan buku-buku musik dan penggunaan media 
pembelajaran serta dilengkapinya sarana dan prasarana untuk 
pelajaran seni musik di sekolah. 
 
 
 

vii 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman  

JUDUL  ...................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ....................................................  iii 

PERNYATAAN ..........................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................  v 

KATA PENGANTAR ..................................................................  vi 

ABSTRAK ................................................................................  vii 

DAFTAR ISI .............................................................................  viii 

DAFTAR FOTO ........................................................................  xi 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................  xii 

 

BAB I   PENDAHULUAN ..........................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................  5 

C. Tujuan Penelitian .................................................................................  5  

D. Manfaat Penelitian ...............................................................................  5 

E. Sistematika Skripsi ...............................................................................  6 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Hakikat Pendidikan ..............................................................................  8 

B. Tinjuan Belajar dan Mengajar ..............................................................  10 

C. Media Pembelajaran .............................................................................  13 

1. Pengertian Media .................................................................  13 

2. Jenis-Jenis Media .................................................................  14 

3. Strategi Pemanfaatan Media ................................................  18 

4.Pembelajaran Seni Musik di SMP ........................................  19 

 

 

viii 

 



ix 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian ..........................................................................  24 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian ..............................................................  25 

C. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................  26 

D. Teknik Analisis Data ............................................................................  29 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  ................................................................................  30 

1. SMP Negeri 1 Kudus ...........................................................  30 

a. Lokasi dan sejarah .........................................................  30 

b. Sarana dan prasarana .....................................................  31 

c. Jumlah guru dan siswa ...................................................  32 

d. Pembelajaran seni budaya .............................................  32 

2. SMP Negeri 2 Kudus .............................................................  36 

3. SMP Negeri 3 Kudus .............................................................  43 

B. Pemanfaatan Media Pembelajaran Seni Musik 

1. SMP Negeri 1 Kudus ...........................................................  50 

a. Jenis media yang digunakan dalam pembelajaran seni   

musik .............................................................................  51 

b. Pemanfaatan media dalam pelaksanaan pembelajaran  

seni musik ......................................................................  52 

2. SMP Negeri 2 Kudus ...........................................................  55 

3. SMP Negeri 3 Kudus ...........................................................  60 

C. Kendala PemanfaatanMedia Dalam Pembelajaran Seni Musik 

1. SMP Negeri 1 Kudus ...........................................................  64 

a. Aspek materi pembelajaran ...........................................  64 

b. Aspek siswa ...................................................................  65 

c. Aspek media pembelajaran ............................................  65 

2. SMP Negeri 2 Kudus ...........................................................  66 

3. SMP Negeri 3 Kudus ...........................................................  67 

 

ix 

 



x 
 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................  70 

B. Saran ..........................................................................................  71 

 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  72 

LAMPIRAN .....................................................................................................  73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 



xi 
 

DAFTAR FOTO  

 

Halaman 

Foto 1. SMP Negeri 1 Kudus ....................................................  31 

Foto 2. Ruang studio musik SMP Negeri 1 Kudus ....................  35 

Foto 3. SMP Negeri 2 Kudus ....................................................  37 

Foto 4. Ruang studio musik SMP Negeri 2 Kudus ....................  42 

Foto 5. SMP Negeri 3 Kudus ....................................................  44 

Foto 6. Ruang studio musik SMP Negeri 3 Kudus ....................  49 

Foto 7. Kegiatan belajar kelas VII SMP Negeri 1 Kudus ............  54 

Foto 8. Kegiatan belajar kelas VII SMP Negeri 2 Kudus ............  58 

Foto 9. Kegiatan belajar kelas VII SMP Negeri 3 Kudus ............  63 

 

 

 

 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

xi 

 



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMP 1 Kudus 73 

Lampiran  2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMA 2 Kudus 73 

Lampiran  3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMA 3 Kudus 73 

Lampiran  4 Contoh Silabus ....................................................  85 

Lampiran  5  Surat penelitian ..................................................  89 

 

  

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pembangunan di Indonesia pada sektor pendidikan sekarang ini bertujuan 

meningkatkan sumber daya manusia agar menjadi tenaga penggerak 

pembangunan yang baik dan bermutu. Oleh sebab itu, pembangunan dibidang 

pendidikan mendapatkan prioritas utama, sehingga diharapkan dengan 

peningkatan mutu pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, serta akan terwujud masyarakat maju, adil dan makmur. 

Dinamika pendidikan yang selalu terus mengalami perubahan sebagai sarana 

untuk peningkatan kualitas mutu maupun sebagai sarana antisipasi pada kemajuan 

zaman akan semakin terasa pada saat ini, semenjak reformasi tahun 1998 yang 

terus menggelinding bak bola salju di segala lini kehidupan bangsa Indonesia 

terasa sekali pengaruhnya, tak terkecuali bidang pendidikan. 

Menyadari arti penting pendidikan bagi kemajuan bangsa dan generasi 

penerus, sudah selayaknya segala penyesuaian terkait untuk peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia yang sempat terpuruk dalam level yang sangat rendah 

baik ditingkat Asia Tenggara maupun dunia segera untuk ditindak lanjuti. 

Salah satu fungsi pendidikan di era sekarang ini merupakan pengembang 

kesadaran nasional sebagai daya mental dalam proses pembangunan kepribadian 

nasional beserta identitasnya, sedangkan struktur kepribadian nasional tercermin 

dan tersusun dari karakteristik manusia Indonesia yang berbudaya untuk 

1 
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menciptakan manusia yang berbudaya, perlu adanya suatu tempat untuk 

menyalurkan segala aspek tentang kebudayaan. 

Sekolah merupakan tempat yang tepat dalam peran sertanya untuk 

meningkatkan manusia yang berbudaya, karena di sekolah terjalin hubungan 

antara murid dan guru dalam rangka proses belajar mengajar, sehingga misi 

pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dapat tercapai sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

Pendidikan seni musik selalu menarik untuk diperdebatkan di Indonesia ini. 

Bidang-bidang ilmu lain seperti Matematika, Bahasa, IPA dan IPS masih menjadi 

primadona dalam kancah pendidikan di Indonesia. Peran dan kedudukan 

pendidikan seni musik yang sangat penting dalam pembentukkan manusia 

seutuhnya selalu tersingkir oleh kurikulum yang harus diajarkan di sekolah. 

Kurikulum yang dianggap sebagai salah satu penyebab merosotnya kualitas 

pendidikan Indonesia sejak reformasi terus mengalami perubahan ataupun 

penyempurnaan dalam kurun waktu satu dasa warsa ini, sebut saja KBK 

(Kurukulum Berbasis Kompetensi). Kurikulum 2004 atau KBK yang 

disempurnakan maupun Kurikulum terbaru Yakni KTSP (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan) kesemuanya mempunyai tujuan yang sama, yakni peningkatan 

kualitas pendidikan Indonesia. 

Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan yang saat ini sedang gencar 

disosialisasikan sangat memberikan keleluasaan pengelola pendidikan dalam 

merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan arah dari visi dan misi mereka, 

namun demikian yang paling menarik adalah model pendekatan sosio cultural 
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yang akan dikedepankan, sehingga segala potensi yang ada di satu wilayah akan 

dapat dioptimalkan. 

Dalam proses pembelajaran seni musik yang saat ini menggunakan 

kurikulum tahun 2006 atau KTSP (kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 

menjadi satu dengan mata pelajaran seni rupa, keterampilan, seni tari dalam mata 

pelajaran seni budaya dan keterampilan sangat terlihat upaya pemerintah dalam 

hal ini Departemen Pendidikan Nasional untuk memperkenalkan atau 

mendekatkan semua seni daerah kepada siswa baik itu berupa karya musik, tari 

ataupun kerajinan yang ada di daerahnya masing-masing dengan harapan upaya 

untuk melestaraikan budaya asli warisan nenek moyang bangsa dapat tercapai 

(Standar kompetensi Seni Budaya dan Keterampilan, Depdikbud: 2006).  

Seni musik sebagai salah satu dari bidang kesenian yang digunakan oleh 

manusia untuk menginterprestasikan pengalaman dan memadukan tindakan guna 

menciptakan kemampuan estetika yang akan membawa kedamaian dan 

membentuk kepribadian, sehingga dapat membangkitkan gairah belajar bagi 

manusia, dan pada dasarnya bahwa manusia menyukai keindahan dari pada 

keburukan yang berarti pula bahwa manusia adalah pendukung kebaikan. 

Pembelajaran seni musik di sekolah merupakan kegiatan berolah seni 

melalui musik yang dapat memberikan kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengungkapkan pikiran, perasaan yang berkaitan erat dengan sikap pemahaman 

terhadap musik (juknis, 1997:2). Pembelajaran seni musik di sekolah dapat 

memberikan kontribusi positif kepada siswa dalam memperoleh pengetahuan dan 

kemampuan dasar untuk mendengar, meragakan, berkreativitas dan berolah musik 
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secara langsung. Guna memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dimaksud, 

maka pembelajaran seni musik dilakukan dengan terprogram dan berencana agar 

tujuan dari pendidikan seni khususnya seni musik tercapai maksimal. 

Pentingnya penggunaan media pembelajaran seni musik di sekolah 

yaitu agar penyampaian materi yang diberikan guru mudah dimengerti oleh 

siswa dan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran seni 

musik.  

Untuk itu guru sebagai mediator dalam proses pembelajaran musik dituntut 

mampu menguasai materi yang diajarkan, mampu menggunakan metode yang 

tepat, mampu menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam pembelajaran 

musik, mampu menggunakan media atau alat peraga sesuai pokok bahasan, 

mampu mengelola kelas serta dapat menggunakan waktu yang tersedia dengan 

tepat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji salah satu komponen 

pembelajaran yakni pemanfaatan media pembelajaran. 

Kota Kudus sebagai lokasi penelitian ini, terdapat 5 (lima) SMP Negeri. 

Dari kelima SMP tersebut semuanya mengajarkan mata pelajaran Seni Budaya, 

namun terdapat dua sekolah yang tidak mempunyai guru seni musik yaitu SMP 4 

dan 5 Kudus. Hanya 3 (tiga) SMP yang terdapat guru seni musik, yaitu SMP 

Negeri 1, 2, dan 3. Oleh karena itu penelitian pemanfaatan media pembelajaran ini 

akan di lakukan di SMP Negeri 1, 2, 3 kota Kudus.  

Dari uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang “Pemanfaatan 

Media Dalam Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri kota Kudus” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah di atas  dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan media dalam pembelajaran seni musik di SMP 

Negeri kota Kudus? 

2. Bagaimanakah kendala guru dalam memanfaatkan media pada pembelajaran 

seni musik di SMP Kota Kudus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai, maka tujuan 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan media dalam 

pembelajaran seni musik 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dialami guru dari 

penggunaan media dalam pembelajaran seni musik di SMP Negeri kota Kudus 

  

D. Manfaat Penelitian  

      Dari penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah : 

1. Dapat digunakan sebagai bahan bagi para guru musik di sekolah tentang arti 

pentingnya pemanfaatan media dalam pembelajaran seni musik.  
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2. Bagi pengamat seni, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

pemanfaatan media dalam proses pembelajaran seni musik di SMP Negeri 

Kota Kudus  

3. Bagi penulis dan pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

tentang pemanfaatan media dalam proses pembelajaran seni musik di SMP 

Negeri kota Kudus  

4. Bagi mahasiswa jurusan Sendratasik UNNES, hasil penelitian ini dapat 

menambah khasanah dalam dunia ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan 

media dalam proses pembelajaran seni musik di SMP Negeri Kota Kudus  

5. Bagi Lembaga Jurusan Sendratasik UNNES, penelitian ini dapat menambah 

referensi tentang pemanfaatan media dalam proses pembelajaran seni musik.  

 

E. Sistematika Skripsi 

Guna mempermudah para pembaca dan mempercepat pada pemahaman 

terhadap tulisan ini, maka akan dikemukakan sistematika penulisan tugas akhir 

sebagai berikut:  

1. Bagian awal  

2. Bagian isi  

3. Bagian akhir  

Adapun penjelasan dari masing-masing bagian diatas dapat dijabarkan 

sebagai berikut:  

1. Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan sari.  
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2. Bagian isi diperinci menjadi:  

BAB  I. Pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika skripsi.  

BAB II.   Landasan teori, memuat pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh 

para ahli yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan dan 

penulisan laporan. 

BAB III. Metode  penelitian,  berisi tentang pendekatan, sasaran, lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data. 

BAB  IV.  Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB  V.   Penutup, mencakup: kesimpulan dan saran.  

Bagian akhir berisi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakikat Pendidikan 

Era sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi manusia dalam rangka memperoleh kemajuan di segala bidang. Untuk 

memenuhi kebutuhannya, maka manusia berupaya untuk menempuh jenjang 

pendidikan, dan hal ini merupakan hak setiap warga Negara, seperti apa yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2 

disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang diatur 

dengan undang-undang. Oleh karena itu pendidikan selalu erat dengan manusia. 

Sehubungan dengan manusia sebagai pelaku dalam pendidikan, maka pendidikan 

mempunyai tujuan yang jelas, terarah sebagaimana yang diharapakan. 

Undang-Undang No.2 (1989 ; pasal 1 ayat 1) menyebutkan pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 

Menurut Surahmad (1980:13) dijelaskan bahwa pendidikan atau yang 

disempitkan dalam pengertian pengajaran adalah suatu usaha yang bersifat sadar 

tujuan, dengan sistematik yang terarah dengan tujuan untuk merubah tingkah laku 

menuju ke arah kedewasaan anak didik. Pengajaran yang dimaksud lebih lanjut 

diungkapkan oleh Surahmad (1980:13) adalah proses yang harus dilalui anak 
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didik dalam mencapai tujuan, artinya bahwa tanpa adanya proses pengajaran, 

maka tujuan pendidikan tidak mungkin akan tercapai. 

Pendapat Winkel (1991 : 19) pendidikan adalah bantuan orang dewasa pada 

orang lain yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Untuk mencapai 

kedewasaan yang diharapkan, maka seseorang membutuhkan pendidikan secara 

informal atau pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga, formal atau 

pendidikan melalui jalur sekolah dan non formal atau pendidikan di dalam 

masyarakat. 

Pengertian dan penjelasan tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa hakikat pendidikan terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Pendidikan merupakan suatu proses. 

Pendidikan adalah suatu proses, artinya dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang diharapkan, harus melalui serangkaian proses untuk membantu memberikan 

bimbingan kepada siswa dalam rangka mengembangkan dirinya, sehingga kelak 

dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya. 

2. Pendidikan dilakukan secara sadar. 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang bersifat sadar yang dilakukan 

secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan cara sistematis, teratur dan 

terarah dalam rangka pendewasaan peserta didik yang dilaksanakan di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

3. Pendidikan mengarah pada suatu tujuan. 

Tujuan pendidikan merupakan sasaran yang hendak dicapai dan berfungsi 

sebagai motivasi bagi kalangan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk 
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melaksanakan jalannya pendidikan, sebab tujuan inilah akan menjadi pedoman 

dan pegangan terhadap arah pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian tujuan 

pendidikan harus jelas, terarah dan tepat sasaran. 

B. Tinjuan Belajar dan Mengajar 

Pelaksanaan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah tidak dapat lepas 

dari kegiatan belajar dan mengajar, karena kegiatan ini merupakan kegiatan 

mutlak yang terjadi antara siswa dengan guru dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

1. Pengertian Belajar 

Menurut Sadiman (1984 : 1) belajar adalah proses yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup sejak dia masih bayi sampai ke liang lahat. 

Hal ini berarti bahwa belajar merupakan suatu proses bagi semua orang sejak 

masih bayi dan berlangsung seumur hidup sampai orang meninggal. Melalui 

proses belajar tersebut seseorang akan memperoleh perubahan, baik yang 

menyangkut pengetahuan ataupun keterampilan. Pengertian belajar dipertegas dan 

dijelaskan oleh Hamalik (1994 : 12) yang mengatakan belajar adalah memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan sebagai proses perubahan tingkah 

laku berkat adanya interaksi dengan lingkungan. Oleh sebab itu belajar harus 

terjadi proses interaksi antara seseorang yang belajar dengan lingkungan di mana 

dia belajar, guna mendapatkan perubahan tingkah laku yang diharapkan yaitu 

menuju ke arah dewasa. 

Untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam proses belajar, maka 

perlu ditumbuhkan motivai yang positif kepada anak didik, sehingga siswa merasa 
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tidak jenuh mengikuti proses belajar. Oleh karena itu proses belajar harus 

menarik, menyenangkan dan dilakukan dalam kondisi lingkungan yang kondusif. 

Menurut Soekamto (1997 : 63) Kondisi belajar dikelompokkan menjadi dua 

yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal dalah faktor-faktor 

yang berada dalam diri siswa yang meliputi kesiapan, kemampuan, pengetahuan, 

motivasi, bakat dan intelgeni. Sedangkan kondisi ekternal adalah segala sesuatu 

yang berada di luar diri siswa seperti lingkungan, sikap dan perhatian. Dengan dua 

macam kondisi tersebut, maka dalam proses belajar terdapat tingkatan-tingkatan 

seperti yang diungkapkan oleh Hamalik (1994:16) sebagai berikut : 

a. Belajar langsung dari masyarakat. 

Bahwa belajar secara ini siswa diharapkan pada suatu realitas di masyarakat 

dan siswa secara langsung melihat obyek yang dipelajari. 

b. Belajar langsung melalui kegiatan ekspresi. 

Belajar cara ini siswa cenderung untuk dihadapkan pada belajar kegiatan seni 

seperti menggambar, menari, dramatiasi dan lain-lain. 

c. Belajar secara tidak langsung melalui alat audio visual. 

Cara belajar ini dilakukan dengan menggunakan alat Bantu atau media seperti 

video, tape recorder, film, gambar radio dan lain-lain. 

d. Belajar tidak langsung atau melalui kata-kata. 

Belajar cara ini ditempuh dengan menggunakan pembelajaran secara ceramah 

saja, Tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya yang hanya melalui kata-kata. 

Adakalanya dalam proses belajar siwa mengalami hambatan atau kesulitan, 

dan menyebabkan hasil belajar yang dicapai siswa kurang memuaskan atau 
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bahkan gagal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kondisi belajar yang baik. 

Hambatan seperti ini akan mengakibatkan proses belajar kurang efektif dan 

efisien, dan berakibat siswa tidak ada gairah untuk belajar. Untuk mengatasi 

kondisi yang demikian diperlukan tenaga mengajar atau pendidik yang sekiranya 

mengetahui tentang masalah yang dihadapi siswa. 

2. Pengertian Mengajar 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab 

moral yang cukup berat, karena berhasil tidaknya pendidikan dari pada siswa 

tergantung pada pertanggungjawaban guru atau pendidik dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Menurut Engkoswara (1984 : 68) disebutkan beberapa pengertian mengajar 

adalah: (1) Menyampaikan pengetahuan atau ilmu dari seorang guru kepada 

siswa; (2) Menanamkan sikap dan nilai-nilai pengetahuan dan 

keterampilan dasar dari seseorang yang telah mengetahui dan menguasai 

kepada orang lain; (3) Membimbing supaya belajar siswa berhasil.  

Pendapat tersebut dipertegas oleh Usman (1998:6) bahwa mengajar pada 

prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar. Hal ini berarti mengajar 

merupakan kegiatan mengorganisir lingkungan dalam hubungannya dengan siswa 

yang sedang belajar di dalam kelas. Mengajar bukan saja hanya menyampaikan 

ilmu pengetahuan, akan tetapi suatu perbuatan atau kegiatan yang sangat komplek 

dalam hubungannya dengan anak didik terhadap proses interaksi manusiawi yang 

terjadi di kelas atau sekolah. 
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C. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang artinya sesuatu yang terletak di tengah (antara dua pihak atau 

kutub) atau suatu alat  perantara atau pengantar. Sadiman (1993:6) “media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan”. Pengertian ini 

yang dimaksud dengan pengirim pesan dalam proses pembelajaran adalah guru. 

Sebagai pembawa pesan, media dalam hal ini tidak hanya dapat digunakan oleh 

guru akan tetapi lebih penting lagi dapat dipergunakan siswa, sebagai orang yang 

menerima pesan. Oleh karena itu guru dan media pendidikan hendaknya saling 

bahu membahu dalam memberi kemudahan belajar bagi siswa, perhatian dan 

bimbingan yang dilaksanakan guru harus jelas menarik dan teliti khususnya dalam 

penggunaan media. 

Kata media dalam pengertian sempit berarti pula sasaran (Hamalik, 

1982:23). Lebih lanjut dijelaskan bahwa media merupakan alat atau sarana 

komunikasi dalam suatu proses interaksi. Sehubungan dengan pembelajaran, 

maka media yang dimaksudkan adalah media dalam rangka pelaksanaan 

pendidikan khususnya dalam situasi kelas. 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam situasi kelas dimaksudkan untuk 

menunjang tercapainya tujuan tertentu, sehingga dalam merencanakan 

pemanfaatan media itu guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi yang 

mendukung tercapainya tujuan serta dapat membuat strategi belajar mengajar 

yang tepat disesuaikan dengan penggunaan media di dalam situasi kelas tersebut.  
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Media atau alat pengantar dalam proses pembelajaran sangat diperlukan 

guna memberikan rangsangan terhadap perhatian, minat, pikiran dan perasaan 

siswa, sehingga siswa akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menerima bahan 

pelajaran yang sedang dipelajari. 

Manfaat media dalam proses pembelajaran menurut Sadiman (1993:16-17) 

adalah sebagai berikut :(1) Memperjelas penyajian pesan dalam bentuk kata 

tertulis, gambar bahkan lisan, (2) Mengatasi keterbatasan ruang, (3) Menimbulkan 

kegairahan belajar siswa, meningkatkan interaksi lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan, (4) Memberikan perangsang pengalaman dan 

persepsi yang sama antara guru dengan siswa yang memiliki latar belakang dan 

lingkungan yang berbeda. 

2. Jenis-jenis Media. 

Media sebagai sumber belajar merupakan komponen penting dalam proses 

pembelajaran, sebab dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan siswa 

sehingga mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, dapat memberi informasi secara nyata terhadap bahan ajar yang 

disajikan guru dihadapan peserta didik. 

Sadiman (1996:28) menjelaskan bahwa media pembelajaran terbagi atas dua 

macam yaitu media grafis dan media audio.  

1) Media Grafis. 

Media grafis termasuk media yang berbentuk visual, yang berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber kepenerima pesan dengan menggunakan saluran 

yang menyangkut indra penglihatan. Fungsi lain dari media grafis dalam proses 
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belajar secara khusus adalah untuk menarik perhatian siswa, memperjelas sajian 

ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan dilupakan atau 

diabadikan bila tidak digrafiskan (Sadiman, 1996:29). 

Jenis media grafis menurut Sadiman (1996: 29-50) terdiri dari :   

a. Gambar/Foto 

Gambar merupakan media yang umum dipakai dalam penyampaian pesan. Hal 

ini dikarenakan gambar atau foto dapat menunjukan realita, dapat mengatasi 

batasan ruang dan waktu, memperjelas suatu masalah, dapat dengan mudah 

didapat dengan harga yang murah. 

Macam-macam media grafis dalam bentuk gambar antara lain : 1) Sketsa, 2) 

Diagram , 3) Bagan atau Chart, 4) Grafik Poster, dan 5) Peta  

 b.  Papan Flanel 

Papan flanel merupakan media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-

pesan tertentu. Media ini terbuat dari papan yang dilapisi kain flannel yang 

berfungsi untuk menempel dan melepas gambar dengan mudah dan cepat, 

sehingga dapat dipakai berkali-kali. Papan flannel di dalam penggunaannya 

sebagai media, kecuali menarik perhatian siswa, dapat pula membuat sajian lebih 

efisien. 

2) Media Audio 

Media audio tergolong jenis media elektronik, yang berkaitan dengan indera 

pendengaran. Penggunaan media audio dalam proses belajar, pesan disampaikan 

dituangkan ke dalam lambang auditif baik verbal seperti kata-kata/bahasa lisan 

maupun non verbal (Sadiman, 1996:52). Media audio menurut jenisnya dapat 



16 
 

dikelompokkan empat macam yaitu radio, alat perekam pita magnetik, piringan 

hitam dan laboratorium bahasa. 

3) Media Audio Visual  

     Audio visual adalah penjelasan tentang bentuk gambar dan suara, melalui 

keduanya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan utuh. 

Tetapi sekarang fungsi suara di dalam karya audio visual sudah lebih dari sekedar 

itu saja, suara bersama dengan gambar akan membentuk suatu pengertian atas 

kesatuan emosi dan kesatuan realitas, di mana dengan adanya tata suara atau 

sound,  penonton  dapat  merasakan  emosi  cerita  sesuai dengan keadaan aslinya.                          

Audio  visual  tidak  hanya  dapat  melihat   atau   mengamati  sesuatu,  melainkan 

sekaligus dapat mendengar sesuatu yang di visualisasikan.  

      Dalam kontek pembelajaran seni musik jenis-jenis media menurut Udi Utomo 

(2004:91) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Komposisi musik 

Komposisi musik bentuknya bisa berupa karya musik Vokal, Karya musik 

Instrumental, atau campuran atau keduanya. 

2) Alat Musik 

Berdasarkan sifatnya alat musik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, 

yakni alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat 

musik yang hanya bisa berfungsi sebagai pendukung irama. Contohnya gendang, 

drum, tamburin, castanyet, guiro, cymbal, dan lain-lain. Sedangkan alat musik 

melodis adalah jenis alat musik yang selain dapat dipakai untuk pendukung irama 
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juga dapat digunakan untuk memperdengarkan melodi. Contohnya seruling, 

pianika, gitar, harmonika, dan lain-lain. 

3) Perlengkapan elektronik 

Perlengkapan elektronik yang termasuk sebagai media musik (hard ware) 

antara lain seperti, radio, tape recorder, televisi, kaset rekaman musik, CD musik, 

VCD musik, MP3, LD musik, sound system dan lain-lain. Beberapa alat tersebut 

dapat digunakan sebagai media untuk mendengarkan atau menyaksikan sajian 

musik 

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang diyakini dapat 

menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi keterbatasan jarak, waktu, 

keterbatasan daya indra dan intelegensi akan sangat dibutuhkan dalam upaya 

mencapai keberhasilan proses pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan oleh guru sebaiknya 

didahului dengan memperhatikan karakteristik dari media yang akan digunakan, 

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

bersangkutan, karena pemilihan media yang tepat akan memudahkan dan 

mengefektifkan proses pembelajaran karena proses pemilihan ini pada dasarnya 

merupakan proses pengambilan keputusan dari berbagai pilihan yang ada, maka 

untuk mendapatkan keputusan yang baik perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaan media.  

Nana Sudjana (1991:104) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Menentukan jenis media dengan tepat, artinya seorang guru memilih terlebih 

dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang 

akan diajarkan. 

2) Menetapkan atau memperhitungkan subyek dengan tepat, artinya guru perlu 

mempertimbangkan apakah media yang akan digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan/kemampuan anak didik. 

3) Menyajikan media dengan tepat, artinya teknik dan metode penggunaan media 

dalam pengajaran haruslah sesuai dengan tujuan bahan metode, waktu dan 

sarana yang ada. 

4) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi 

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

mengajar media tersebut digunakan.  

3. Strategi Pemanfaatan media 

Strategi pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat ditempuh dengan tiga 

langkah utama. Hal ini dimaksudkan agar media dapat digunakan secara efektif 

dan efisien. Langkah-langkah atau strategi di dalam pemanfaatan media untuk 

pelaksanaan proses belajar mengajar sebagai berikut : 

a. Persiapan sebelum menggunakan media. 

Supaya media dapat berjalan dengan baik, perlu membuat persiapan untuk 

menggunakannya, hal ini dilakukan agar media yang digunakan tidak 

menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Persiapan sebelum penggunaan media 

dapat dilakukan dengan : 
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1) Membuat media yang sesuai dengan tujuan intruksional. 

2) Mempersiapkan alat yang akan dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Mempersiapkan penempatan media yang digunakan dalam pembelajaran, agar 

mudah dilihat atau didengar siswa (Sadiman, 1996:197). 

b. Kegiatan selama menggunakan media 

Kegiatan selama menggunakan media selama kegiatan proses belajar 

mengajar berlangsung, situasi belajar perlu dijaga ketenangannya, agar selama 

penggunaan media perhatian dan konsentrasi siswa akan tertuju pada media yang 

disajikan guru, sehingga penggunaan media dapat berjalan lancar. 

c. Kegiatan tindak lanjut. 

Maksud dari kegiatan tindak lanjut ini adalah untuk menjajagi tercapai 

tidaknya tujuan pengajaran, kemudian dapat digunakan menetapkan pemahaman 

terhadap materi yang diajarkan guru melalui media pembelajaran tersebut. Hal ini 

dapat ditempuh oleh guru dengan melakukan evaluasi materi pembelajaran. 

4.  Pembelajaran Seni Musik di SMP 

Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas atau disebut juga pembelajaran 

diperlukan suatu bentuk atau model guna mendapatkan cara yang tepat untuk 

memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa dalam kondisi waktu 

yang terbatas dengan hasil maksimal. 

Menurut Saripuddin (1997:78) memberi pengertian model pembelajaran 

adalah: Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 
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dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Aktivitas belajar mengajar merupakan kegiatan bertujuan, yang tertata 

secara sistematis. Hal ini dapat ditunjukan oleh pengajar dalam mengelola 

kelasnya saat pembelajaran berlangsung seperti menyiapkan perangkat mengajar, 

membuat strategi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang 

tepat sesuai dengan pokok bahasan, dan dapat melaksanakan evaluasi secara benar 

guna mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran. Kegiatan-

kegiatan tersebut telah disusun dan direncanakan secara urut dan sistematis dalam 

rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran musik di sekolah seperti yang dijelaskan dalam Petunjuk 

Teknis (1997:16) bahwa siswa diharapkan memiliki pengalaman tentang olah 

seni, sehingga siswa akan merasa gembira terhadap proses belajar mengajar, 

merasa senang mendapatkan pengalaman nyata pada tiap akhir pembelajaran dan 

mampu mendaya gunakan hasil perolehan pengalaman baik terhadap dirinya 

sendiri maupun orang lain. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, dalam 

pembelajaran seni musik di sekolah dapat ditempuh dengan menyusun langkah-

langkah seperti penggunaan metode pengajaran yang tepat, penggunaan alat 

pembelajaran yang memadai serta melakukan penilaian terhadap hasil 

pembelajaran. 

 Ada tiga komponen penting dalam pembelajaran seni musik, yakni: (1) 

metode pengajaran; (2) alat pembantu atau sarana; (3) penilaian atau evaluasi. 
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1)  Metode Pembelajaran 

Metode merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pembelajaran, karena metode dapat diartikan sebagai suatu strategi guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Hasibuan (1988:3) mengartikan metode adalah 

perangkat alat dan cara dalam pelaksanaan suatu strategi belajar mengajar. 

Dengan demikian efektif tidaknya penggunaan metode dalam pembelajaran oleh 

guru akan berpengaruh terhadap tujuan yang diharapkan. Metode pembelajaran 

pada seni musik seperti dijelaskan dalam Petunjuk Teknis (1997:18) terdiri dari 

lagu model, analisa dan sintesa terhadap lagu yang disajikan dalam pembelajaran. 

a. Lagu Model. 

Lagu model adalah lagu yang sengaja dipilih sebagai bahan materi yang 

hendak diajarkan, sedangkan lagu yang dipilih terdiri dari dua macam yaitu lagu 

yang sudah dikenal dan dikuasai siswa dan lagu baru yang diberikan secara 

hafalan sejauh siswa belum dapat membaca notasi balok. 

b. Analisis. 

Analisis adalah penguraian, penelahan. Melalui penelahan lagu model, siswa 

dapat menemukan dan memahami isi dari materi yang diajarkan dengan 

pengertian yang benar dan tepat. 

c. Sintesis. 

Sintesis dalam metode pokok ini, mengandung pengertian bahwa, setelah 

materi pengajaran disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan kembali 

pengertian-pengertian baru pada situasi lain dalam satu pokok bahasan. 
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Selain metode pokok diatas dalam pembelajaran musik masih diperlukan metode 

pendukung seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, 

metode latihan dan metode tugas. 

2) Alat Pembelajaran atau Sarana Pembelajaran. 

Alat pembelajaran merupakan sejumlah sarana yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran, seperti buku, alat praktik, dan ruang belajar. Sarana tersebut 

berpengaruh pula terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, sebab dengan 

penggunaan sarana yang memadai, maka akan mempermudah menanamkan 

pengertian kepada siswa dalam bentuk pengetahuan yang nyata tidak verbalistik. 

3) Penilaian atau Evaluasi. 

Penilaian dalam pembelajaran seni musik di sekolah, merupakan kegiatan 

akhir setelah membahas pokok bahasan yang disampaikan. Menurut petunjuk 

teknis dari Depdikbud (1997:21) Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisa dan menafsirkan proses hasil belajar anak didik yang 

dilakukan sistematis dan berkesinambungan. Tujuan dilakukan penilaian dalam 

pembelajaran adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran 

adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, dan pada 

prinsipnya penilaian dilakukan secara berkesinambungan, berorientasi pada 

tujuan, obyektif, terbuka, kebermaknaan, kesesuaian dan mendidik. 

Jenis penilaian atau ulangan dalam mata pelajaran seni musik terdiri dari dua 

jenis yaitu ulangan harian dan ulangan umum. Ulangan harian diberikan untuk 

mengukur sejauh mana materi terserap oleh siswa dalam setiap pokok bahasan 

selesai diajarkan, sedangkan ulangan umum hanya dilaksanakan pada sekali tiap-
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tiap akhir semester yang materinya menyangkut keseluruhan bahan yang diajarkan 

pada semester itu. 

Langkah-langkah pembelajaran musik seperti dijelaskan dalam pokok-pokok  

Pembelajaran Musik (1998:32 ) terdiri dari bermain pulsa, bermain birama, 

bermain irama dan bermain melodi. Untuk memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan tentang bermain musik seperti diatas, siswa harus memiliki 

ketrampilan dasar dalam hal musik, sehingga diharapkan siswa selain dapat 

bermain musik, mereka dapat membaca dengan benar tentang tulisan musik. 

Penerapan strategi dan langkah dalam pembelajaran seni musik di sekolah 

yang tepat akan membantu memberikan kemampuan dasar kepada siswa tentang 

kemampuan mendengar, kemampuan meragakan, kemampuan beraktivitas serta 

memperkaya pengalaman dalam berolah musik secara nyata.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian. 

Metode penelitian adalah kegiatan untuk mengembangkan dan menguji 

suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah untuk 

mencapai tujuan melalui proses yang sistematis dan analisis yang logis. 

Penggunaan metode penelitian yang tepat akan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 Suatu penelitian agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan, diperlukan metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini dimaksudkan 

agar dalam penelitian ini, hasil penelitiannya digambarkan dan dijelaskan dengan 

menggunakan kalimat-kalimat, bukan dengan angka-angka. 

Moleong (1994:103) berpendapat bahwa pendekatan kualitatif artinya 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-

angka tetapi bertujuan untuk menggambarkan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan dan fenomena. 

Menurut Arikunto (1984:201) pendekatan kualitatif yaitu data penelitian 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kedua pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suatu penelitian dengan metode kualitatif, dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. 
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Dengan demikian pendekatan metode ini mengarah pada pendekatan deskriptif  

kualitatif, dimana hasil dari suatu penelitian dideskripsikan secara kualitatif atau 

ditulis dan diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang disusun dalam 

kalimat dan bukan berkenaan dengan angka-angka atau kuantitatif. 

Dari uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang “Pemanfaatan 

Media Dalam Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri Kota Kudus. Dimana 

akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian.  

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian. 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan kegiatan penelitian. 

Sehubungan dengan permasalahan maka, penelitian di SMP Negeri Kota Kudus 

diantaranya; SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 3 Kudus dengan pertimbangan penelitian 

ini merupakan penelitian di bidang pendidikan tentang pemanfaatan media dalam 

pembelajaran seni musik di SMP Negeri kota Kudus 

Sasaran penelitian ini pada kelas VII berkisar pada pembelajaran seni musik 

dalam pemanfaatan media, serta dampak positif dan negatifnya dari pemanfaatan 

media dalam pembelajaran seni musik di SMP Negeri kota Kudus. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 

melakukan serangkaian kegiatan mulai dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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1. Teknik Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan yang langsung dilakukan terhadap 

obyek penelitian. Hal ini dijelaskan Arikunto (1984:133) Observasi diartikan 

sebagai pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap obyek 

penelitian dengan menggunakan seluruh indera atau pengamatan langsung. 

Kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Keadaan lokasi penelitian di SMP Negeri Kota Kudus. 

b. Kegiatan pembelajaran seni musik yang menyangkut kegiatan murid dan guru. 

c. Instrumen-instrumen pembelajaran seni musik yang dimiliki oleh guru musik. 

Untuk mendapatkan data yang valid, dalam kegiatan observasi peneliti 

menggunakan sarana pembantu yakni berupa kamera, yang dimaksudkan 

dengan kamera foto akan dapat memperjelas tentang gambaran dan keadaan 

sesungguhnya mengenai pembelajaran seni musik dengan menggunakan 

media. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dalam suatu penelitian merupakan teknik pengumpulan 

data yang penting, sebab dengan wawancara akan didapatkan data secara langsung 

dari para informan, sehingga dapat mengetahui dan mengungkap data dari orang-

orang yang terlibat dalam proses wawancara. 

 Moleong (1994:135) Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud dari pengertian tersebut 
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adalah bahwa, seorang pewancara menyampaikan pertanyaan kepada orang lain 

atau informan, dengan tujuan untuk dimintai jawaban atas pertanyaaan, kemudian 

jawaban informan digali dan dicatat sebagai bukti data hasil wawancara. Untuk 

mendapatkan data tentang penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

terbuka, artinya wawancara dilakukan tidak terstruktur dan bersifat informal. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang wajar, alamiah, dan 

komunikasi yang akrab antara pewancara dan yang diwawancarai. Bahkan 

wawancara dilakukan secara spontan tanpa ada perjanjian resmi terlebih dahulu, 

serta tidak terikat terhadap lokasi atau tempat terjadinya wawancara. Sedangkan 

bentuk pertanyaan diusahakan lebih banyak memberikan kesempatan kepada 

informan untuk mengeluarkan pendapat atau keterangan. 

3. Teknik Dokumentasi. 

Dokumentasi dalam suatu penelitian merupakan suatu keharusan berkenaan 

dengan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dengan 

menggunakan teknik dokumentasi, hasil dokumentasi akan dapat mewakili 

penjelasan, sehingga memberikan data lebih jelas dan lebih komplek. Dokumen 

yang dimaksud dapat berupa foto, buku atau dokumen lain. 

Menurut Arikunto (1991:135) teknik dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari catatan buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, agenda foto dan lain sebagainya. Dengan demikian 

teknik dokumentasi dilakukan bertujuan untuk mencari, dan melengkapi data yang 

belum diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

Dokumen yang disertakan dalam penelitian ini antara lain : 
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a. Perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru seni musik seperti Program 

Tahunan, Program Semester, Satuan Pelajaran dan rencana pembelajaran. 

b. Foto lokasi penelitian, foto saat pembelajaran seni musik secara teori dan 

praktik, dan foto hasil pembelajaran seni musik. 

4. Teknik Analisis Data. 

Analisa data digunakan dalam penelitian berguna untuk memperoleh suatu 

simpulan yang benar dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berdasar 

pada catatan-catatan di lapangan. 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Rohidi, 1993:10) Proses analisa data 

dilakukan secara sistematis dan serempak mulai dari proses pengumpulan data, 

mereduksi, membuat klasifikasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan 

interpretasi atas informasi secara selektif. Sedangkan Moleong (1993:103) 

berpendapat “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data“. 

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa data merupakan cara untuk 

mengorganisasikan data berdasar pada temuan data dilapangan yang kemudian 

dilakukan klasifikasi secara selektif untuk menarik kesimpulan. 

Proses analisa data yang berlangsung selama penelitian dapat ditempuh 

melalui proses reduksi, penyajian data dan verifikasi. Reduksi data yang 

dimaksudkan adalah merupakan langkah kerja dalam pengolahan data dengan cara 

mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang tidak perlu, menyederhanakan, 

memfokuskan, memilah-milah atau mengoleksi dan menajamkan data yang 
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diperoleh. Penyajian data merupakan proses analisa data untuk membuat temuan 

data yang disajikan dalam bentuk tabel, paparan deskriptif dalam satuan bahasan 

umum ke khusus. Sedangkan pada tahap akhir dari analisa data adalah penarikan 

kesimpulan berdasar pada hasil pengolahan data setelah melihat hubungan satu 

sama lainnya dalam kesatuan bahasa untuk menetapkan pola dan menunjukan 

makna pada suatu simpulan yang benar. 

Untuk mempertajam, memperluas atau memperkaya dan mengabsahkan 

hasil interpretasi pada proses verifikasi, peneliti menggunakan referensi-referensi 

berdasar pada teori yang ada dan berdasar pada informan-informan yang diperoleh 

dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dilaporkan hasil penelitian dan pembahasan  

pemanfaatan media pembelajaran seni musik di SMP Negeri kota Kudus, yang 

terdiri dari : (1) Gambaran umum; (2) Proses pemanfaatan media pembelajaran 

seni musik di SMP Negeri kota Kudus; (3) Kendala pemanfaatan media 

pembelajaran seni musik di SMP Negeri kota Kudus.  

A. Gambaran Umum 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada 3 (tiga) SMP Negeri kota Kudus, 

yaitu SMP Negeri 1 Kudus, SMP Negeri 2 Kudus, dan SMP Negeri 3 Kudus.  

1. SMP Negeri  1 Kudus 

a. Lokasi dan sejarah 

SMP Negeri 1 Kudus terletak di Jl. Sunan Muria No.10 A.  Kelurahan 

Panjang Lama Kecamatan Kudus Utara Kota Kudus. Lokasinya terletak di 

lingkungan perkotaan yang jaraknya hanya ± 30 meter dari Pusat Pemerintahan 

kota Kudus dan ± 400 meter dari Menara Kudus yang sejak lama dikembangkan 

sebagai obyek rekreasi, peziarahan dan pariwisata 

SMP Negeri 1 Kudus didirikan pada didirikan pada tanggal 1 Maret 1950 

dengan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No : 2248 / B 

tahun 1950. SMP Negeri 1 Kudus merupakan sekolah tertua di jenjang SMP pada 

Kabupaten Kudus. 
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SMP Negeri 1 Kudus berusia lebih 50 tahun dan memperoleh akreditasi A. 

Kepala sekolah yang pertama resmi mulai tahun 1950 adalah Djum’at menjabat 

sampai dengan tahun 1950, dilanjutkan R Ismail Prodjowudjoyo mulai menjabat 

1952 sampai dengan tahun 1963. Go Tjoe Lok mulai tahun 1963 sampai dengan 

tahun 1965 . R Soediarto  tahun 1966 sampai tahun 1971 Mulai tahun 1997 – 

2004 digantikan Drs. Noor Yasin ,MM , dan dilanjutkan Drs Achmad 

Junaedi,M.Pd  sampai 2008, dan kini dipimpin oleh H. Oky Sudarto ,S.Pd  dari 

tahun 2008 - sekarang 

 

 
Gambar 1.Bangunan Fisik SMP Negeri 1 Kudus 

( Foto: Adji Prabowo, Juli 2010 ) 
 

b. Sarana dan prasarana 

Sarana praktek untuk mata pelajaran seni budaya dalam ruang studio 

musik yaitu 1 set drum, 4 buah gitar elektrik, 1 keyboart, 1 mic vocal dan 4 buah 

speaker untuk alat studio serta ruangan dilengkapi 1 AC. Sarana alat lain yang 

dimiliki SMP Negeri 1 Kudus untuk mata pelajaran seni budaya (seni musik) 

yaitu 20 recorder,15 biola 1 gitar akustik, dan 10 buah pianika.  
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Tanah sekolah sepenuhnya milik negara. Dengan luas areal seluruhnya 

60.000 m2 keliling tanah seluruhnya 985 m. Sekitar sekolah dikelilingi oleh pagar 

tembok dan besi sepanjang 545 m. Pada tahun 1979 jumlah bangunan di SMP 

Negeri 1 Kudus terdiri dari 12 ruang yang dipergunakan sebagai kegiatan belajar 

mengajar, masing-masing sebuah, perpustakaan, ruang UKS, ruang keterampilan 

sekaligus ruang praktik seni musik, ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang 

Tata Usaha, Mushola dan 2 buah kamar mandi. Ruangan lain yang juga 

membantu siswa dan guru dalam kelengkapan srana dan prasarana sekolah yaitu, 

1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang TU, 1 ruang guru musholla, 1 ruang OSIS, ruang 

olahraga, 1 ruang koperasi, 1 ruang UKS, 1 ruang BK. Semuanya ruangan baik 

ruang kelas, ruang praktek, dan ruang penunjang serta sarana alat untuk guru dan 

siswa dalam keadaan baik.  

c. Jumlah guru dan siswa 

SMP Negeri 1 Kudus  memiliki 58 guru dengan 54 guru tetap dan 4 guru 

bantu. Semua guru sebagian besar berijazah S.Pd atau sarjana pendidikan. SMP 

Negeri 1 Kudus memiliki 27 kelas teori dengan terbagi atas kelas VII berjumlah 9 

kelas, kelas VIII berjumlah 9 kelas dan untuk kelas IX juga berjumlah 9 kelas. 

Jumlah siswa pada SMP Negeri Kudus berjumlah 864 siswa dengan jumlah laki-

laki sebanyak 421 siswa dan siswa perempuan sebanyak 443 siswa. 

d. Pembelajaran�seni budaya�

1)  Kurikulum 

 Struktur kurikulum SMP Negeri 1 kudus meliputi substansi pembelajaran 

yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII 
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sampai dengan Kelas IX dengan menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan). Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar 

kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. 

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bahwa mata 

pelajaran seni budaya pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan:(1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya, (2) 

menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya; (3) menampilkan kreativitas 

melalui seni budaya; (4) meningkatkan peran serta seni budaya pada tingkat lokal, 

regional maupun global; (5) mengolah dan mengembangkan rasa humanistik. 

Berdasarkan tujuan tersebut, pelajaran seni budaya dapat berfungsi untuk 

mengembangkan wawasan, pengetahuan, kepekaan, kepedulian, dan 

meningkatkan penghargaan dan penghormatan siswa kepada seni  budaya lain. 

Secara khusus berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berapresiasi, berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi melalui kesenian.  

Pembelajaran seni musik yang di laksanakan pada semester genap 

bertujuan agar siswa dapat; (1) Menyebutkan lagu etnik daerah setempat; (2) 

Menyebutkan elemen-elemen musik, irama, warna, tempo, nada, dinamika lagu 

etnik daerah setempat;(3) Menjelaskan makna lagu jenis musik daerah lagu“ Lir-

ilir“ ; (4) Menyajikan lagu etnik daerah setempat Jawa tengah, lagu “ Lir-ilir“  

dengan recorder 

2)  Guru pembelajaran seni budaya 

SMP Negeri 1 Kudus memilik satu guru seni budaya yaitu, Bapak Abu 

Sofyan, Spd. Bapak Abu adalah alumni dari Universitas Negeri Semarang jurusan 
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pendidikan seni musik angkatan 1999. Pada tahun 2005 Bapak Abu diangkat 

sebagai pegawai negeri dan mengajar di SMPN 1 Kudus. Selain mengajar mata 

pelajaran seni budaya, beliau juga aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler biola dan 

paduan suara. Kepala sekolah menyatakan bahwa pelajaran seni budaya termasuk 

pelajaran yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena siswa dalam kegiatan 

belajar membutuhkan suatu kecakapan dan kecermatan untuk pelajaran lain dan 

pelajaran seni budaya sangat membantu merangsang otak kanan dan kiri agar 

seimbang. 

  3)    Alokasi waktu 

Dalam penelitian di SMP Negeri 1 Kudus, untuk mata pelajaran Seni 

Budaya (seni musik) dari hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan 

bahwa sesuai dengan otonomi dan kewenangan yang diberikan kepada sekolah 

tentang alokasi waktu mata pelajaran seni budaya, SMP Negeri 1 Kudus dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada kegiatan intrakurikuler dimulai 

pukul 07.00 WIB dan diakhiri pada pukul 13.30 WIB pada hari Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis dan Sabtu.  Khusus hari Jum’at akhir pelajaran pada pukul 11.00 

WIB, sedangkan dalam kegiatan pembelajaran setiap jam pelajaran ditentukan 45 

menit. Pada Hari Senin sampai Kamis, terdapat 8 jam mata pelajaran. Hari jum’at 

merupakan hari pendek, hanya membelajarkan 5 jam pelajaran dan pada hari 

Sabtu membelajarankan 7 jam pelajaran. Istirahat terbagi atas dua bagian masing-

masing selama 15 menit.  
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4)  Sarana Pembelajaran 

(a) Ruang khusus musik 

SMP Negeri 1 Kudus memiliki ruang khusus atau studio musik yang 

digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan belajar siswa, tetapi di SMP Negeri 

1 Kudus belum memiliki ruang kelas khusus untuk pelajaran seni budaya. Pada 

jam mata pelajaran seni budaya (seni musik) masih menggunakan kelas teori 

sebagai ruangan dalam kegiatan belajar mengajar, guru atau pengajar masih 

memaklumi keadaan seperti ini dan berharap tahun ajaran yang baru bisa 

tercukupi. Dalam ruang studio musik tersebut terdapat sarana alat 1 set drum, 3 

gitar elektrik, 1 gitar bass, 1 keyboart, 1 mic vocal 3 ampli dan 4 buah speaker 

untuk alat studio serta ruangan dilengkapi 1 buah AC. 

                        
 

Gambar 2.Ruang studio sebagai tempat praktik seni musik 
( Foto: Adji Prabowo, Juli 2010 ) 

 
Media pembelajaran untuk seni budaya (seni musik) di SMP Negeri 1 

Kudus sebagai sarana dalam pembelajaran tersebut adalah LCD, laptop, 

proyektor. Dalam pelaksanaanya masih belum maksimal dikarenakan terbatasnya 
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waktu dalam mempersiapkan dan ruangan khusus yang belum tersedia.  Persiapan 

dalam menyiapkan media pembelajaran di kelas membutuhkan waktu yang cukup 

lama, selain itu waktu yang digunakan untuk memberikan materi dalam kelas 

menjadi sedikit sehingga tidak semua materi yang diberikan menjadi tuntas atau 

tidak sesuai dengan tujuan yang dinginkan dari guru. Di samping itu sarana media 

pembelajaran yang ada jumlahnya terbatas dikarenakan mata pelajaran lain juga 

menggunakan dan digunakan mata pelajaran lain yang mempunyai ruangan 

khusus atau yang memiliki ruang praktek. 

(b) Alat dan sarana pendukung pembelajaran seni musik 

Alat penunjang pembelajaran untuk seni budaya (seni musik) di SMP 

Negeri 1 Kudus sebagai sarana dalam pembelajaran tersebut adalah tape 

recorder/VCD, gitar akustik, recorder, dan pianika. Sumber bahan ajar pada mata 

pelajaran seni budaya (seni musik) di SMP Negeri 1 Kudus adalah LKS 

(Prasasti,Modul Pembelajaran Seni Musik ), buku-buku musik (Yudistira,Phibeta)  

buku kumpulan lagu-lagu dan sumber yang lain yang dapat menunjang 

pembelajaran dalam kelas. 

2. SMP Negeri  2 Kudus 

a. Lokasi dan sejarah 

SMP Negeri 2 Kudus merupakan salah satu dari tiga SMP Negeri di kota 

Kudus. SMP Negeri 2 Kudus terletak dijantung kota Kudus yang beralamat di 

Jalan Ahmad Yani  Kecamatan Kudus, Memiliki luas tanah seluruhnya 6990 M2 

dengan rincian luas bangunan 2641 M2, luas halaman 4725 M2, dan luas 

lapangan 417 M2, menghadap arah utara yang berhadapan langsung dengan 
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kantor Pos Kudus dan toko jam Seiko. Di sebelah barat bersebelahan dengan 

Polres kota Kudus dan sedangkan di sebelah selatan bersebelahan dengan 

perumahan penduduk yang berdekatan dengan pasar tradisional.  

Oleh karena itu SMP Negeri 2 Kudus merupakan sekolah yang letaknya 

berada di tengah kota dengan kondisi lingkungan yang ramai sehingga dalam 

situasi seperti ini kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Kudus kurang 

kondusif. 

       

 
Gambar 3.Bangunan Fisik SMP Negeri 2 Kudus 

( Foto: Adji Prabowo, Juli 2010 ) 
 

SMP  Negeri 2 Kudus didirikan pada tanggal 25 Mei 1960 dengan Surat 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No : SK. DA. II / HD / 

74 /14 tahun 1960. Pada tahun 2003 SLTPN 2 Kudus sebagai pelaksana terbatas 

kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum 2004 dengan Surat 

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Dep Dik Nas No : 

155 a/C. C3/Kep/PP/2004 tanggal 16 April 2003. Pada tahun 2004 SMP N 2 
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Kudus ditetapkan Sebagai Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dengan Surat 

Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dik Das Men Dep Dik 

Nas No : 1147A/C3/SK/2004 tanggal 5 Juli 2004. 

b.     Sarana dan prasarana 

SMP Negeri 2 Kudus dengan status kepemilikan hak milik memiliki luas 

tanah seluruhnya 6990 M2 dengan rincian luas bangunan 2641 M2, luas halaman 

4725 M2, dan luas lapangan 417 M2, menghadap arah utara yang berhadapan 

langsung dengan kantor Pos Kudus dan toko jam Seiko. Di sebelah barat 

bersebelahan dengan Polres kota Kudus dan Pegadaian sedangkan di sebelah 

selatan bersebelahan dengan perumahan penduduk yang berdekatan dengan pasar 

tradisional. Di sekitar sekolah ini terdapat sarana dan prasarana cukup memadai 

mulai dari masjid, sekolah, dan kantor polisi (Polres Kudus), sekolah juga 

dikelilingi oleh pagar besi pada gerbang masuk. 

Kondisi bangunan di SMP Negeri 2 Kudus pada umumnya baik, memiliki 

21 ruang kelas teori dalam kegiatan belajar. Sebagian besar dinding bangunan 

serta lantai berkeramik, papan tulis menggunakan white board dan media 

pembelajaran yang cukup lengkap, seperti LCD yang sudah terpasang pada 

ruangan khusus untuk kegiatan belajar.  

Pada ruang khusus musik terdapat media dan sarana pembelajaran dalam 

kelas, yaitu LCD dan proyektor, dvd power, tape recorder, keybord dan 1 mic. 

Sarana praktek untuk mata pelajaran seni budaya dalam ruang studio musik yaitu 

1 set drum, 2 buah gitar elektrik, 1 gitar bass elektrik, 1 keyboard, 1 mic vocal dan 

3 buah speaker dan 1 sound system untuk alat musik. Sarana alat lain yang 
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dimiliki SMP Negeri 2 Kudus untuk mata pelajaran seni budaya (seni musik) 

yaitu 10 recorder sopran, 4 recorder alto,  4 recorder sopranino, 5 gitar akustik, 6 

buah pianika. 

Selain itu SMP 2 Negeri  Kudus juga memiliki ruang kepala sekolah, 

ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang komite, ruang ganti 

olahraga, 1 Aula, perpustakaan, UKS, koperasi siswa, 1 tempat ibadah dan 5 

kantin. Semuanya ruangan baik ruang kelas, ruang praktek, dan ruang penunjang 

serta sarana alat untuk guru dan siswa dalam keadaan baik.  

c. Jumlah guru dan siswa 

SMP Negeri 2 Kudus memiliki  52 guru dengan 45 guru tetap dan guru 

tidak tetap 7. Semua guru sebagian besar berijazah S.Pd atau sarjana pendidikan. 

SMP Negeri 2 Kudus memiliki 21 kelas teori dengan terbagi atas kelas VII 

berjumlah 7 kelas, kelas VIII berjumlah 7 kelas dan untuk kelas IX berjumlah 7 

kelas. Jumlah siswa pada SMP Negeri 1 Kudus berjumlah 781 siswa dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 374 siswa dan siswa perempuan sebanyak 407 siswa.  

�� Pembelajaran�seni budaya�

1)   Kurikulum 

Kurikulum SMP Negeri 2 Kudus meliputi substansi pembelajaran yang 

ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII 

sampai dengan Kelas IX dengan menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan).  

Struktur kurikulum SMP Negeri 2 Kudus meliputi substansi pembelajaran 

yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII 
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sampai dengan Kelas IX dan struktur kurikulum disusun berdasarkan standar 

kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Kelas VII adalah 

kelas yang masih merupakan program umum. Jumlah mata pelajaran kelas VII 

adalah 18 mata pelajaran. Alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan 

pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar 

Isi. 

Pembelajaran seni musik yang di laksanakan pada semester genap 

bertujuan agar siswa dapat; (1) Menyebutkan lagu etnik daerah setempat; (2) 

Menyebutkan elemen-elemen musik, irama, warna, tempo, nada, dinamika lagu 

etnik daerah setempat;(3) Menjelaskan makna lagu jenis musik daerah lagu’Sue 

ora jamu‘ (4) Menyajikan lagu etnik daerah setempat Jawa tengah, lagu’Sue ora 

jamu‘   dengan recorder 

2) Guru pembelajaran seni budaya    

       Guru mata pelajaran seni budaya di SMP 2 Kudus yaitu. Ibu Etik Hapsari 

S.Pd. Ibu Etik lulusan dari Universitas Negeri Semarang, angkatan 1998. Beliau 

di angkat menjadi pegawai negeri tahun 2008, dan mengajar di SMP Negeri 2 

Kudus. Kepala sekolah juga menyatakan bahwa mata pelajaran seni budaya (seni 

musik) sangat membantu siswa dalam berkreativitas dan berkreasi. 

3)   Alokasi waktu 

Dengan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan kepada sekolah 

memiliki otoritas dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

Oleh karena itu pembelajaran seni budaya di SMP 2 pun tidak mencakup tiga 

mata pelajaran (seni rupa, seni tari dan seni musik). Namun hanya terdiri dari dua 
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mata pelajaran (seni rupa dan seni musik) hal tersebut sebagai kebijakan kepala 

sekolah terkait dengan keterbatasan jumlah guru yang ada. Untuk pelajaran seni 

budaya mendapat 36 jam, untuk seni musik diberikan alokasi waktu 2 x 45 menit 

dengan pembagian 18 jam untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas IX  untuk seni 

rupa sebanyak 18 jam.  

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bahwa mata 

pelajaran seni budaya pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan:(1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya, (2) 

menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya; (3) menampilkan kreativitas 

melalui seni budaya; (4) meningkatkan peran serta seni budaya pada tingkat lokal, 

regional maupun global; (5) mengolah dan mengembangkan rasa humanistik. 

Berdasarkan tujuan tersebut, pelajaran seni budaya dapat berfungsi untuk 

mengembangkan wawasan, pengetahuan, kepekaan, kepedulian, dan 

meningkatkan penghargaan dan penghormatan siswa kepada seni budaya lain. 

Secara khusus berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berapresiasi, berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi melalui kesenian. 

4) Dukungan Sarana 

(a) Ruang khusus musik 

Pada mata pelajaran Seni Budaya (seni musik) sebagai penunjang dalam 

kegiatan belajar SMP Negeri 2 Kudus memiliki 1 ruang kelas khusus musik dan 1 

studio musik. Pada ruang khusus musik di SMP Negeri 2 Kudus terdapat media 

dan sarana pembelajaran dalam kelas, yaitu LCD dan proyektor, dvd power, tape 

recorder, keybord dan 1 mic. Ruangan tersebut digunakan sebagai kelas khusus 
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untuk mata pelajaran Seni Budaya (seni musik) sehingga memudahkan guru 

dalam memberikan materi serta siswa dapat lebih senang dengan keadaan kelas 

khusus. 

Sarana praktek untuk mata pelajaran seni budaya dalam ruang studio musik 

yaitu 1 set drum, 2 buah gitar elektrik, 1 gitar bass elektrik, 1 keyboard, 1 mic 

vocal dan 3 buah speaker dan 1 sound system untuk alat musik. Sarana alat lain 

yang dimiliki SMP Negeri 2 Kudus untuk mata pelajaran seni budaya (seni musik) 

yaitu 12 recorder sopran, 4 recorder alto,  4 recorder sopranino, 2 gitar akustik, 9 

buah pianika, 1 tamborine dan 1 marakas serta 1 AC. Ruangan ini digunakan 

untuk siswa belajar dalam memainkan alat musik berupa band. 

                       
 

Gambar 4.Ruang studio sebagai tempat praktik seni musik 
( Foto: Adji Prabowo, Juli 2010 ) 

 

Media pembelajaran untuk seni budaya (seni musik) di SMP Negeri 2 

Kudus sebagai sarana dalam pembelajaran tersebut adalah LCD, laptop,  dan 

proyektor. Dalam pelaksanaanya sudah dilaksanakan secara maksimal 
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dikarenakan sudah terdapat ruang kelas khusus musik dan media serta sarana yang 

menunjang dalam kegiatan belajar. Salah satu contoh yaitu guru memberikan 

materi pengenalan notasi balok menggunakan program Finale. Media yang 

digunakan sangat membantu guru dalam memberikan materi dan siswa menjadi 

senang dalam mengikuti pelajaran karena penyampaian materi dikemas secara 

menarik. Persiapan dalam menyiapkan media pembelajaran di kelas 

membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi dengan adanya ruang kelas khusus 

menjadikan persiapan yang dilakakuan lebih mudah dan tidak terlalu merepotkan 

sehingga materi yang akan diberikan telah dipersiapkan dan sesuai dengan tujuan 

yang dinginkan dari guru.  

(b) Sarana pendukung pembelajaran 

Alat penunjang pembelajaran untuk seni budaya (seni musik) di SMP 

Negeri 2 Kudus adalah DVD power, tape recorder, gitar akustik, recorder, dan 

pianika. Sumber bahan ajar pada mata pelajaran seni budaya (seni musik) di SMP 

Negeri 2 Kudus adalah LKS, buku-buku musik, buku kumpulan lagu-lagu, modul 

dari pengembangan guru sendiri, dan sumber yang lain yang dapat menunjang 

pembelajaran dalam kelas. 

5) SMP Negeri  3 Kudus 

a. Lokasi dan sejarah 

SMP Negeri 3 Kudus terletak dijantung kota Kudus yang beralamat di 

Jalan Ahmad Yani  Kecamatan Kudus, satu jalur dengan SMP 2 Kudus. 

menghadap arah utara yang berhadapan langsung dengan kantor Pos Kudus dan 

toko jam Seiko. Di sebelah timur bersebelahan dengan Polres kota Kudus 
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sedangkan di sebelah selatan bersebelahan dengan perumahan penduduk.  SMP 

Negeri 3 Kudus didirikan pada tanggal 08 Mei 1988 di atas areal tanah seluas  di 

jalan Ahmat Yani kabupaten Kudus. Atas Surat Keputusan dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14.a / 0 / 1988. Jumlah 

peserta didik di awal SMP  Negeri 3 Kudus didirikan berjumlah 112 orang yang di 

bagi menjadi 3 kelas. Adapun Tenaga Pendidik masih banyak berasal dari SMP 

Negeri 3 Kudus yaitu berjumlah 10 orang sedangkan Tenaga Pendidik yang resmi 

ditempatkan di SMP Negeri 3 Kudus berjumlah 8 orang dengan dipimpin oleh 

Bpk. Dwi laksono. sebagai Kepala Sekolah  

    
 

Gambar 5.Bangunan Fisik SMP Negeri 3 Kudus 
( Foto: Adji Prabowo, Juli 2010 )    

 
Kini SMP Negeri 3 Kudus berusia lebih  12 tahun. Kepala sekolah yang 

pertama resmi mulai tahun 1988 adalah Dwi laksono  menjabat sampai dengan 

tahun 1995, dilanjutkan Bp. Sumantri. Mulai tahun 1 April 2007, Kini dipimpin 

oleh Bp. Toyibun. SMPN 3 Kudus didukung 54 orang guru dengan 792 siswa  

dengan suasana belajar dan tempat yang nyaman,   
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Tanah SMP Negeri 3 Kudus sepenuhnya milik Negara, luas seluruhnya 

27.050 meter persegi. Sekitar sekolah dikelilingi oleh pagar sepanjang 624 meter, 

sedangkan luas bangunan 2.875 meter persegi. Sekolah berdiri pada tahun 1988 

yang diresmikan oleh Mendiknas (Obervasi, Juli 2010). 

b. Sarana dan prasarana 

SMP Negeri 3 Kudus berdiri dengan tanah sekolah sepenuhnya milik 

negara. Sekolah dikelilingi oleh pagar tembok mengelilingi areal sekolahan 

dengan pagar besi pada gerbang masuk SMP Negeri 3 Kudus. Di sekitar sekolah 

ini terdapat sarana dan prasarana cukup memadai mulai dari masjid, puskesmas, 

sekolah, kantor polisi (polres) dengan kondisi jalan sudah bagus dan dilalui 

kendaraan umum dan nyaman, jauh dari kebisingan dan udara yang segar, 

dikelilingi sawah penduduk sekitar. Lingkungan sekitar sekolah banyak tumbuh-

tumbuhan rindang, tertata dengan rapi dan asri sehingga mendukung suasana 

pembelajaran yang nyaman. 

Kondisi bangunan di SMP Negeri 3 kudus pada umumnya baik, memiliki 

18 ruang kelas teori dalam kegiatan belajar. Sebagian besar dinding bangunan 

serta lantai berkeramik, papan tulis menggunakan white board.  

Mata pelajaran. Seni Budaya (seni musik) sebagai penunjang dalam 

kegiatan belajar memiliki 1 ruang studio musik.  Ruang komputer memiliki 40 

buah komputer yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan belajar.  

Sarana praktek untuk mata pelajaran seni budaya dalam ruang studio 

musik yaitu 1 set drum, 2 buah gitar elektrik, 1 keyboard, 1 mic vocal dan 3 buah 

speaker untuk alat musik. Sarana alat lain yang dimiliki SMP Negeri 3 Kudus 
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untuk mata pelajaran seni budaya (seni musik) yaitu 20 recorder, 2 gitar akustik, 

dan 8 buah pianika. Ruangan lain yang juga membantu siswa dan guru dalam 

kelengkapan srana dan prasarana sekolah yaitu, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang 

TU, 1 ruang ibadah, 1 ruang OSIS, 1 ruang koperasi, 1 ruang UKS, 1 ruang BK, 

dan 1 ruang perpustakaan. Semuanya ruangan baik ruang kelas, ruang praktek, 

dan ruang penunjang serta sarana alat untuk guru dan siswa dalam keadaan baik. 

c. Jumlah guru dan siswa 

SMP Negeri 3 Kudus memiliki guru atau pengajar memiliki 53 guru 

dengan rincian 45 guru tetap, guru tidak tetap 5, dan 3 guru bantudari pusat. 

Semua guru sebagian besar berijazah S.Pd atau sarjana pendidikan dan mampu 

memberikan hasil yaitu meluluskan siswa ujian nasional 99% pada tahun 

2009/2010. 

SMP Negeri 3 Kudus memiliki 18 kelas teori dengan terbagi atas kelas VII 

berjumlah 6 kelas, kelas VIII berjumlah 6 kelas dan untuk kelas IX berjumlah 6 

kelas. Jumlah siswa pada SMP Negeri 3 Kudus berjumlah 723 siswa dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 361 siswa dan siswa perempuan sebanyak 362 siswa. 

�� Pembelajaran�seni budaya�

1)   Kurikulum 

Kurikulum SMP Negeri 3 Kudus meliputi substansi pembelajaran yang 

ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII 

sampai dengan Kelas IX dengan menggunaka kurikulum KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan). Dengan memperhatikan potensi, kecenderungan, 

arahan, dan isu yang berkembang di tingkat daerah, wilayah dan nasional. 
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Kurikulum SMP Negeri 3 Kudus disusun berdasarkan ketentuan dalam PP No 

19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan, dan 

Standar Isi dan berpedoman pada panduan yang ditetapkan oleh BSNP. 

Struktur kurikulum SMP Negeri 3 Kudus meliputi substansi pembelajaran 

yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII 

sampai dengan Kelas IX dan struktur kurikulum disusun berdasarkan standar 

kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Kelas VII adalah 

kelas yang masih merupakan program umum. Jumlah mata pelajaran kelas VII 

adalah 18 mata pelajaran. Alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan 

pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI 

Pembelajaran seni musik yang di ajarkan adalah; (1) Menyebutkan lagu 

etnik daerah setempat; (2) Menyebutkan elemen-elemen musik, irama, warna, 

tempo, nada, dinamika lagu etnik daerah setempat;(3) Menjelaskan makna lagu 

jenis musik daerah lagu“ Lir-ilir“ ; (4) Menyajikan lagu etnik daerah setempat Jawa 

tengah, lagu “ Lir-ilir“  dengan recorder 

2)   Guru Pembelajaran Seni Budaya 

         SMP Negeri 3 Kudus memiliki satu guru mata pelajaran seni budaya yaitu 

Bapak Wawan, beliau adalah alumni dari Universitas Negeri Semarang angkatan 

2001. Beliau di angkat sebagai pegawai negeri pada tahun 2009 dan menjadi guru 

seni budaya di SMP Negeri 3 Kudus Kepala sekolah juga menyatakan bahwa 

mata pelajaran seni budaya (seni musik) sangat membantu siswa dalam 

berkreativitas dan berkreasi. 
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3)  Alokasi waktu 

Di SMP Negeri 3 Kudus, untuk mata pelajaran Seni Budaya (seni musik) 

dari hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan bahwa sesuai dengan 

otonomi dan kewenangan yang diberikan kepada sekolah tentang alokasi waktu 

mata pelajaran seni budaya, SMP Negeri 3 Kudus mengambil kebijakan untuk 

mata pelajaran seni budaya hanya mengambil satu sub, yaitu seni musik. Untuk 

pelajaran seni musik diberikan alokasi waktu 2 x 45 menit dengan pembagian 36 

jam untuk seluruh kelas, yaitu kelas VII, kelas VIII, dan IX. Untuk mencakup 

alokasi waktu  

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bahwa mata 

pelajaran seni budaya pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan:(1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya, (2) 

menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya; (3) menampilkan kreativitas 

melalui seni budaya; (4) meningkatkan peran serta seni budaya pada tingkat lokal, 

regional maupun global; (5) mengolah dan mengembangkan rasa humanistik. 

Berdasarkan tujuan tersebut, pelajaran seni budaya dapat berfungsi untuk 

mengembangkan wawasan, pengetahuan, kepekaan, kepedulian, dan 

meningkatkan penghargaan dan penghormatan siswa kepada seni seni budaya 

lain. Secara khusus berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berapresiasi, berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi melalui kesenian. 
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4) Dukungan Sarana 

(a) Ruang khusus musik 

SMP Negeri 3 Kudus memiliki ruang khusus atau studio musik yang 

digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan belajar siswa, tetapi di SMP Negeri 

3 Kudus belum memiliki ruang kelas khusus untuk pelajaran seni budaya  (seni 

musik). Pada jam mata pelajaran seni budaya (seni musik) masih menggunakan 

kelas teori sebagai ruangan dalam kegiatan belajar mengajar. Pada ruangan studio 

digunaka oleh guru jika diperlukan dalam mengajar selain dikelas atau digunakan 

pada pengambilan nilai siswa dengan cara praktek. Ruangan tersebut belum 

dilengkapi peredam ruangan agar suara yang dihasilkan tidak keluar ruangan, 

minimnya fasilitas yang ada dalam ruangan ini menjadikan salah satu faktor guru 

tidak sering menggunakan ruangan studio musik. Dalam ruang studio musik 

tersebut terdapat sarana alat 1 set drum, 2 buah gitar elektrik, 1 keyboard, 1 mic 

vocal dan 3 buah speaker untuk alat musik. 

                    
Gambar 6.Ruang studio musik SMP Negeri 3 Kudus 

(Foto : Adji Prabowo, Juli 2010) 
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Di SMP Negeri 3 Kudus media pembelajaran untuk seni budaya (seni 

musik) sebagai sarana dalam pembelajaran tersebut adalah LCD. Dalam 

pelaksanaanya masih belum maksimal dikarenakan terbatasnya waktu dalam 

mempersiapkan dan ruangan khusus yang belum tersedia.  Persiapan dalam 

menyiapkan media pembelajaran di kelas membutuhkan waktu yang cukup lama 

dan menurut guru mata pelajaran seni budaya (seni musik) membuat repot, selain 

itu waktu yang digunakan untuk memberikan materi dalam kelas menjadi sedikit 

sehingga tidak semua materi yang diberikan menjadi tuntas atau tidak sesuai 

dengan tujuan yang dinginkan dari guru. Di samping itu sarana media 

pembelajaran yang ada jumlahnya terbatas dikarenakan mata pelajaran lain juga 

menggunakan dan digunakan mata pelajaran lain yang mempunyai ruangan 

khusus atau yang memiliki ruang praktek. 

(b) Sarana pendukung pembelajaran 

Alat pedukung pembelajaran untuk seni budaya (seni musik) di SMP 

Negeri 3 Kudus sebagai sarana dalam pembelajaran tersebut adalah tape 

recorder/VCD, gitar akustik, recorder, dan pianika.  

Sumber bahan ajar pada mata pelajaran seni budaya (seni musik) di SMP 

Negeri 3 Kudus adalah LKS, buku-buku musik, buku kumpulan lagu-lagu dan 

sumber yang lain yang dapat menunjang pembelajaran dalam kelas. 

B. Pemanfaatan Media Pembelajaran Seni Musik 

Proses pembelajaran di SMP Negeri kota Kudus mengacu pada Kurikulum  

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 
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pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kalender pendidikan, 

silabus, dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Silabus adalah rencana 

pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang 

mencakup Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok atau 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Sesuai dengan rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana 

pemanfaatan media pembelajaran seni musik di SMP Negeri 1 Kudus, SMP 

Negeri 2 Kudus, dan SMP Negeri 3 Kudus, maka pada bagian ini akan dibahas 

menurut dari hasil penelitian.  

1. SMP Negeri 1 Kudus 

a. Jenis media yang di gunakan dalam pembelajaran seni musik 

Alat penunjang pembelajaran untuk seni budaya (seni musik) di SMP 

Negeri 1 Kudus sebagai sarana dalam pembelajaran tersebut adalah: (1) Media 

Audio visual; tape recorder/VCD, LCD, Laptop, proyektor,(2) Alat musik: gitar 

akustik, recorder,biola, pianika dan (3) Kepustakaan:buku-buku notasi musik. 

Dalam pembelajaran seni musik di sekolah, guru menggunakan beberapa media 

tersebut saat mata pelajaran seni musik berlangsung  ketika guru menerangkan 

tentang notasi-notasi musik, LCD, laptop dan proyektor berperan penting dalam 

pembelajaran seni musik. Ketika teori dan praktek alat-alat musik seperti 

gitar,biola, pianika,buku-buku musik. Dari beberapa jenis media yang ada di SMP 

1 Kudus yang menggunakan alat penunjang pembelajaran tersebut di samping 



52 
 

siswa guru juga memanfaatkan sebagai media pembelajaran. Beberapa media 

tersebut guru yang mengajar mata pelajaran lain juga memanfaatkan contohnya 

seperti Laptop LCD, dan proyektor karena beberapa media tersebut memang di 

gunakan oleh semua guru di SMP 1 Kudus. Beberapa media tersebut digunakan 

supaya dalam pembelajaran seni musik dapat berjalan dengan baik dan optimal. 

Ketika para siswa praktek bermain alat musik dan penjelasan yang lebih 

mendalam tentang elemen-elemen musik warna, irama, tempo, nada dan dinamika 

musik sarana alat pendukung pembelajaran berperan penting 

b. Pemanfaatan media dalam pelaksanaan  pembelajaran seni musik 

Dalam pembelajaran seni musik di sekolah guru melakukan 3 tahap 

pembelajaran, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) evaluasi. Tahap 

perencanaan guru atau pengajar membuat perangkat pembelajaran antara lain 

Silabus, Prota (Program Tahunan), Promes (Program Semester), RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), dan SKM (Standar Ketuntasan Minimal) yang 

berdasar pada jurlak seni budaya dari dinas pendidikan pusat dan dari tim MGMP 

Seni Budaya.  

Untuk pelajaran Seni Budaya (seni musik) di SMP Negeri 1 Kudus pada 

kelas VII materi yang disampaikan sesuai dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. Dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang 

disusun guru pada kelas VII semester 2 Standar Kompetensi untuk mata pelajaran 

seni musik adalah mengapresiasi karya seni musik. Kompetensi Dasar pada mata 

pelajaran seni musik yaitu; (1) mengidentifikasi jenis-jenis lagu etnik dalam 

konteks budaya setempat; (2) mengidentifikasi elemen-elemen musik, irama, 
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tempo, nada, dinamika lagu etnik daerah setempat; (3) Mendefinisikan lagu etnik 

(permainan pergaulan) daerah setempat. Sedangkan Indikator yang digunakan 

oleh guru dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disusun 

yaitu; (1) mendiskripsikan latar belakang  musik etnik sesuai dengan kehidupan 

masyarakat; (2) menjelaskan fungsi musik etnik sesuai dengan kehidupan 

masyarakat; (3) mendemonstrasikan musik etnik dengan alat musik secara 

perorangan atau kelompok. 

Materi pokok yang diberikan guru untuk siswa kelas VII pada saat melakukan 

penelitian yaitu; (1) keunikan /karakteristik Lagu-lagu entik daerah setempat; (2) 

Menjelaskan makna lagu entik daerah setempat. (3) Menyajikan lagu etnik daerah 

setempat dengan recorder.Materi lagu yang diberikan adalah ‘Lir I Lir’ lagu etnik 

dari daerah Jawa Tengah. 

Guru melaksanakan tahap perencanaan dari RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang telah disusun. Pada saat melakukan penelitian dengan melihat 

secara langsung proses belajar sudah memasuki pertemuan ketiga, di SMP Negeri 

1 Kudus guru seni musik telah melaksanakan dua kali pertemuan pada kelas VIII. 

Menurut hasil wawancaran guru seni musik menjelaskan proses pembelajaran 

pada pertemuan pertama dan kedua pada semester 2 yaitu; 

(1) Pertemuan 1 : 

Kegiatan pendahuluan guru  memperdengarkan  lagu ‘Lir i Lir’ kepada 

siswa melalui alat penunjang yaitu VCD player dan menerangkan melalui LCD 

selanjutnya guru melakukan tanya jawab tentang lagu ‘Lir i Lir’, memberikan 

tanggapan pribadi secara lisan atau tertulis. 
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(2) Pertemuan 2 : 

Kegiatan inti pada pertemuan kedua guru mendeskripsikan jenis-jenis Lagu 

‘Lir i Lir’, mendeskripsikan dan menjelaskan unsur/elemen musik etnik. Guru 

menuliskan notasi dari lagu ‘Lir i Lir’ dan mendemonstrasikan bernyanyi secara 

perorangan. Setelah itu di sajikan dengan recorder bersama-sama satu kelas. 

Menyajikannya di luar kelas alasannya biar lebih lepas dan bisa menghayati lagu 

tersebut. Menyimpulkan hasil karya lagu-lagu etnik menanyakan kesulitan siswa 

dalam pemanfaatan media pembelajaran seni musik. Pertemuan kedua, guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri 

minimal 4 orang dan terbentuk 8 kelompok untuk mendemontrasikan salah satu 

lagu etnik dengan di sajikan dengan alat musik sebagai penilaian tahap proses dari 

guru kepada siswa yang akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga.            

                        

Gambar 7. Demonstrasi pembelajaran  recorder di luar kelas 
 (Foto : Adji Prabowo, Juli 2010)  

. Guru menutup dengan memberikan tugas dari LKS (lembar kerja siswa) 

untuk dikerjakan di rumah dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Dari 
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hasil wawancara dan penelitian dalam pelaksanaan belajar di kelas, waktu 2 x 45 

menit kurang dikarenakan dari materi dan panduan dari perangkat pembelajaran 

belum semuanya tercapai dan waktu dalam mempersiapkan media atau alat bantu 

membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang 

cukup agar apa yang akan diberikan guru kepada siswa tersampaikan. 

2. SMP Negeri 2 Kudus 

a.   Jenis media yang di gunakan dalam pembelajaran seni musik 

         Untuk pelajaran Seni Budaya (seni musik) di SMP Negeri 2 Kudus 

pada kelas VII sampai kelas IX beberapa media yang digunakan adalah:(1)Media 

Audio visual: tape recorder/VCD, LCD, Laptop, proyektor,(2) Alat Musik; gitar 

akustik, recorder, biola, pianika dan (3) Kepustakaan buku-buku notasi musik. 

Dalam pembelajaran seni musik di sekolah, guru atau pengajar menggunakan 

beberapa media tersebut saat mata pelajaran seni musik berlangsung  ketika guru 

menerangkan tentang notasi-notasi musik, LCD, laptop dan proyektor berperan 

penting dalam pembelajaran seni musik. Ketika teori dan praktek alat-alat musik 

seperti gitar,biola, pianika,buku-buku musik. Dari beberapa jenis media yang ada 

di SMP 2 Kudus yang menggunakan alat penunjang pembelajaran tersebut di 

samping siswa guru juga memanfaatkan sebagai media pembelajaran. Beberapa 

media tersebut guru atau pengajar dari mata pelajaran lain juga memanfaatkan 

contohnya seperti Laptop LCD, dan proyektor karena beberapa media tersebut 

memang di gunakan oleh semua guru di SMP 2 Kudus. Beberapa media tersebut 

digunakan supaya dalam materi pembelajaran seni musik dapat diterima dengan 

mudah oleh siswa dan dapat mengembangkan kreatifitas para siswa secara 
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optimal. Ketika para siswa praktek bermain alat musik dan penjelasan yang lebih 

mendalam tentang elemen-elemen musik warna, irama, tempo, nada dan dinamika 

musik sarana alat pendukung pembelajaran berperan penting 

 b.   Pemanfaatan media dalam pelaksanaan pembelajaran seni musik  

Untuk pelajaran Seni Budaya (seni musik) di SMP Negeri 2 Kudus pada 

kelas VII , materi yang disampaikan harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. Dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang 

disusun guru pada kelas VII semester 2 Standar Kompetensi untuk mata pelajaran 

seni musik adalah mengapresiasi karya seni musik. Kompetensi Dasar pada mata 

pelajaran seni musik yaitu; ; (1) mengidentifikasi jenis-jenis lagu etnik dalam 

konteks budaya setempat; (2) mengidentifikasi elemen-elemen musik, irama, 

tempo, nada, dinamika lagu etnik daerah setempat; (3) Mendefinisikan lagu etnik 

(permainan pergaulan) daerah setempat. Sedangkan Indikator yang digunakan 

oleh guru dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disusun 

yaitu; (1) mendiskripsikan latar belakang  musik etnik sesuai dengan kehidupan 

masyarakat; (2) menjelaskan fungsi musik etnik sesuai dengan kehidupan 

masyarakat; (3) mendemonstrasikan musik etnik dengan alat musik secara 

perorangan atau kelompok. 

Materi lagu yang diberikan adalah ‘Suwe Ora Jamu’. Materi pokok yang 

diberikan guru untuk siswa kelas VII pada saat melakukan penelitian yaitu ; (1) 

keunikan /karakteristik Lagu-lagu entik daerah setempat; (2) Menjelaskan makna 

lagu entik daerah setempat. (3) Menyajikan lagu etnik daerah setempat dengan 
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recorder.Materi lagu yang diberikan adalah ‘Suwe ora jamu’ lagu etnik dari 

daerah Jawa Tengah. 

Proses pembelajaran musik di SMP Negeri 2 Kudus dibagi menjadi 3 tahap, 

yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) evaluasi. Tahap pembelajaran 

yang kedua yaitu tahap pelaksanaan setelah melakukan tahap perencanaan. Guru 

melaksanakan tahap perencanaan dari RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

yang telah disusun. Pada saat melakukan penelitian dengan melihat secara 

langsung proses belajar sudah memasuki pertemuan kedua. 

Menurut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran seni musik pada pertemuan 

pertama guru menjelaskan proses pembelajaran yaitu;  

(1) Pertemuan 1 : 

Guru sudah berada di dalam ruangan musik sebelum bel jam pelajaran 

kedua selesai, sambil menunggu siswa masuk ruangan, guru mempersiapkan 

media serta alat penunjang dalam kegiatan belajar di ruangan tersebut. Selain 

mempersiapkan media yang digunakan, guru juga sudah menuliskan notasi lagu 

yang akan diajarkan kepada siswa di white board sehingga pada saat siswa masuk 

ruangan semua kelengkapan dalam kegiatan belajar sudah siap dan menjadi 

teratur ketika menyampaikan materi.  

Kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi tentang musik etnik 

setempat yaitu, pengertian musik etnik. Kegiatan inti guru menjelaskan pengertian 

musik etnik melalui media power point  yang telah disusun, kemudian guru 

memutarkan lagu dan mendengarkan karya musik etnik, guru memperdengarkan 

lagu etnik Jawa Tengah ‘Sue ora jamu’ kepada siswa melalui alat penunjang yaitu 
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VCD player, selanjutnya guru melakukan tanya jawab tentang lagu ‘suwe ora 

jamu’, memberikan tanggapan pribadi secara lisan atau tertulis.          

           

Gambar 8. Kegiatan belajar seni musik di kelas VII 
(Foto : Adji Prabowo,Juli 2010). 

 

(2) Pertemuan 2 : 

Pada pertemuan kegiatan pendahuluan kedua guru memberikan apersepsi 

pada siswa untuk mengulang kembali materi pertemuan sebelumnya. Kegiatan inti 

guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu ‘Suwe Ora Jamu’ secara bersama-

sama. Kemudian guru menunjuk siswa untuk maju menyanyikan lagu yang telah 

dipelajari. Hal ini dilakukan guru untuk dapat melihat sejauh mana kemampuan 

siswa dalam menerima materi yang diberikan. Guru juga memperjelas kembali 

notasi dari lagu pada bagian yang sulit agar siswa semakin jelas. Setelah beberapa 

siswa maju, guru mengevaluasi dengan memberikan masukan kepada tiap siswa 

tentang apa yang telah ditampilkan. Dalam kegiatan belajar ini guru menggunakan 

metode demontrasi, ceramah dan penugasan. Kemudian di demonstrasikan di 
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dalam ruang serba guna secara bersama-sama dengan format penyajian  

menggunakan recorder. Para siswa menggunakan dan memanfaatkan recorder dari 

sekolah namun ada yang membawa sendiri. 

Dari hasil wawancara dan penelitian dalam pelaksanaan belajar di kelas, 

waktu 2 x 45 menit kurang dikarenakan dari materi dan panduan dari perangkat 

pembelajaran belum semuanya tercapai tetapi Ibu Etik S.Pd menjelaskan bahwa 

beliau membuat modul atau membuat pengembangan dari perangkat pembelajaran 

yang diberikan dari pusat tanpa merubah format atau ketentuan yang ada karena 

guru musik harus bisa mempunyai kreativitas dalam mengemas pelajaran agar 

siswa menjadi lebih merespon dengan adanya hal yang baru, didukung juga 

dengan sarana dan prasarana dari sekolah yang memadai. 

Guru melaksanakan proses belajar mengajar dalam kelas dengan 

menggunakan sumber belajar yaitu dari buku musik dan LKS serta buku 

lagu/patitur lagu dan sumber buku lain yang menunjang pembelajaran. Menurut 

hasil wawancara ibu Etik  S.Pd menjelaskan bahwa beliau membuat modul atau 

membuat pengembangn dari perangkat pembelajaran yang diberikan dari pusat 

tanpa merubah format atau ketentuan yang ada karena guru musik harus bisa 

mempunyai kreativitas dalam mengemas pelajaran agar siswa menjadi lebih 

merespon dengan adanya hal yang baru. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar guru 

menggunakan media (LCD, laptop)serta VCD dan speaker, ditambah dengan 

program Finale sebagai program yang membantu dalam menerangkan notasi 

angka dan balok. 
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3. SMP Negeri 3 Kudus 

a.   Jenis media yang di gunakan dalam pembelajaran seni musik 

         Untuk pelajaran Seni Budaya (seni musik) di SMP Negeri 3 Kudus pada 

kelas VII sampai kelas IX beberapa media yang digunakan adalah: (1) Media 

Audio visual: tape recorder/VCD, (2) Alat musik: gitar akustik, recorder, pianika 

dan (3) buku-buku notasi musik. Dalam pembelajaran seni musik di SMP 3 Kudus 

tidak terdapat LCD dan Proyektor jadi guru atau pengajar hanya menggunakan 

media papan tulis ketika mata pelajaran seni musik yang menerangkan tentang 

notasi-notasi musik,. Ketika teori dan praktek alat-alat musik seperti gitar, biola, 

pianika,buku-buku musik. Dari beberapa jenis media yang ada di SMP 3 Kudus 

yang menggunakan alat penunjang pembelajaran tersebut di samping siswa guru 

juga memnfaatkan sebagai media pembelajaran. Beberapa media tersebut 

digunakan supaya dalam materi pembelajaran seni musik di SMP 3 Kudus dapat 

diterima dengan mudah oleh siswa dan dapat mengembangkan kreatifitas para 

siswa secara optimal 

 b.   Pemanfaatan media dalam pelaksanaan pembelajaran seni musik 

Dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang disusun guru pada 

kelas VII semester 2 Standar Kompetensi untuk mata pelajaran seni musik di SMP 

Negeri 3 Kudus  adalah mengapresiasi karya seni musik. Kompetensi Dasar pada 

mata pelajaran seni musik yaitu; (1) mengidentifikasi jenis-jenis lagu etnik dalam 

konteks budaya setempat; (2) mengidentifikasi elemen-elemen musik, irama, 

tempo, nada, dinamika lagu etnik daerah setempat; (3) Mendefinisikan lagu etnik 

(permainan pergaulan) daerah setempat. Sedangkan Indikator yang digunakan 
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oleh guru dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disusun 

yaitu; (1) mendiskripsikan latar belakang  musik etnik sesuai dengan kehidupan 

masyarakat; (2) menjelaskan fungsi musik etnik sesuai dengan kehidupan 

masyarakat; (3) mendemonstrasikan musik etnik dengan alat musik secara 

perorangan atau kelompok. 

Materi pokok yang diberikan guru untuk siswa kelas VII pada saat melakukan 

penelitian yaitu; (1) keunikan /karakteristik Lagu-lagu entik daerah setempat; (2) 

Menjelaskan makna lagu entik daerah setempat. (3) Menyajikan lagu etnik daerah 

setempat dengan recorder.Materi lagu yang diberikan adalah ‘Lir I Lir’ lagu etnik 

dari daerah Jawa Tengah. 

        Menurut hasil wawancara dengan guru mata pelajaran seni musik pada 

pertemuan pertama guru menjelaskan proses pembelajaran yaitu;  

(1) Pertemuan 1 : 

Kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi tentang musik enik 

setempat yaitu, pengertian musik etnik ialah musik tradisi yang tidak bisa lepas 

dari perkembangan dunia musik secara umum, dengan kata lain, musik etnik 

musik daerah yang banyak mendapat pengaruh dari musik modern. Kegiatan inti 

mendengarkan karya musik etnik, guru memperdengarkan lagu musik etnik ‘Lir i 

Lir’ kepada siswa melalui alat penunjang yaitu VCD player, selanjutnya guru 

melakukan tanya jawab tentang lagu ‘Lir i Lir’, memberikan tanggapan pribadi 

secara lisan atau tertulis.  

Pada kegiatan akhir guru menyimpulkan hasil karya musik etnik dengan 

cara menanyakan kesulitan siswa dalam pembelajaran apresiasi musik, 
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memberikan saran dan kesimpulan pada materi pembelajaran apresiasi musik dan 

guru memberikan tugas dari LKS (lembar kerja siswa) untuk dikerjakan di rumah 

dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 

(2) Pertemuan 2 : 

Kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi tentang musik etnik 

setempat mulai dari jenis-jenis musik etnik setempat, mendeskripsikan 

unsur/elemen musik etnik setempat. Kegiatan inti pada pertemuan kedua guru 

mendeskripsikan jenis-jenis musik etnik setempat, mendeskripsikan dan 

menjelaskan unsur/elemen musik etnik setempat. Guru menuliskan notasi dari 

lagu ‘Lir iLir’ dan memberikan contoh, guru mengajak siswa untuk menyanyikan 

lagu tersebut secara bersama dan mengulangnya empat sampai lima kali, guru 

membagi pengulangan tersebut dengan cara untuk siswa laki-laki menyanyikan 

dan yang perempuan hanya mendengarkan demikian juga sebaliknya, yang 

perempuan menyanyikan sedangkan laki-laki mendengarkan. Siswa juga 

merespon materi lagu yang diberikan guru seperti menyanyikan dengan suara 

keras walaupun suaranya masih fals. 
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Gambar 9. Kegiatan belajar seni musik di kelas VII 
(Foto : Adji Prabowo,Juli 2010). 

Guru melaksanakan proses demonstrasi di dalam ruang serba guna dengan 

menggunakan recorder, yang di iringi keyboard  yang di mainkan oleh guru bantu. 

Dan menggunakan sumber belajar yaitu dari buku musik dan LKS serta buku 

lagu/patitur lagu dan sumber buku lain yang menunjang pembelajaran. Para siswa 

mendemonstrasikan lagu ‘Lir i Lir’ menggunakan recorder secara bersama-sama. 

Menurut hasil wawancara dengan guru, dalam pelaksanaan kegiatan belajar tidak 

menggunakan media (LCD, laptop) namun hanya menggunakan VCD , itupun 

digunakan jika waktu dalam mempersiapkan cukup karena dari pergantian jam 

pelajaran lain membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkannya dan 

cukup merepotkan. 
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C. Kendala Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran Seni Musik 

Menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai kendala yang dialami 

guru dalam pemanfaatan media pembelajaran seni musik di SMP Negeri 1 Kudus, 

SMP Negeri 2 kudus, dan SMP Negeri 3 Kudus adalah 

1. SMP Negeri 1 kudus 

a. Aspek materi pembelajaran 

Yang pertama dari materi pembelajaran yaitu minimnya buku yang dimiliki 

peserta didik membuat guru kesulitan dalam pemilihan materi pembelajaran. 

Siswa hanya memiliki satu buku, yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal ini 

dikarenakan buku paket harganya terlalu mahal, minimal 25.000 rupiah. Adapun 

untuk LKS yang 6000 rupiah saja tidak semua siswa dapat melunasinya.  

Terkait dengan materi pembelajaran, kendala lain yang dihadapi guru Seni 

Budaya (seni musik) adalah apa yang sudah tertuang dalam perangkat 

pembelajaran sering kali tidak sesuai dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Banyaknya materi yang harus disampaikan juga tidak sesuai dengan sedikitnya 

jam pelajaran yang tersedia. Guru merasa kerepotan dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran yang cukup banyak dan rumit. Hal ini dilakukan untuk melengkapi 

tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Jadi tidak semua guru membuat perangkat 

pembelajaran sendiri tetapi dari MGMP Seni Budaya. Alokasi waktu yang tidak 

sesuai dengan tahapan pembelajaran juga dirasakan sebagai kendala, waktu yang 

terbatas dengan materi yang banyak, dan siswa yang kerap kali tidak dapat 

mengikuti tahapan pembelajaran seperti yang telah direncanakan. 
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b. Aspek siswa 

Dari segi siswa kendala yang dialami guru dalam pembelajaran seni musik 

yaitu, kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam menerima dan merespon 

materi yang diberikan dalam kelas. Siswa yang minat dan menyenangi mata 

pelajaran seni budaya (seni musik) tentunya akan dapat lebih mudah menerima 

dan dapat merespon materi yang diberikan guru. Sedangkan bagi siswa yang 

kurang berminat atau tidak terlalu suka dengan pelajaran seni budaya (seni musik) 

lebih bersifat pasif atau kurang dapat menerima materi yang diberikan guru. 

Perbedaan kemampuan tiap siswa menjadi kendala bagi guru, namun guru 

berusaha dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik sehingga 

siswa dapat menerima materi dengan baik. 

Dalam kegiatan belajar guru berharap supaya tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan dapat tercapai. Jika belum tercapai maka guru akan berusaha 

mengulangi kembali materi yang mungkin dirasa sulit bagi siswa, setidaknya 

sampai siswa ada gambaran mengenai materi tersebut sehingga tujuan dapat 

tercapai. 

c. Aspek media pembelajaran 

Kendala lain yang dihadapi guru dalam pembelajaran seni musik di SMP 

Negeri 1 Kudus adalah terkait dengan media pembelajaran. Minimnya atau. 

Terbatasnya media serta sarana yang tersedia di sekolah yang dirasakan oleh guru 

sebagai kendala dan menurut Kepala Sekolah merupakan suatu kekurangan yang 

harus dilengkapi pada tahun pelajaran berikutnya. Untuk sekarang ini diharapkan 

guru baik mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran lain dapat memanfaatkan 
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media serta sarana yang ada di SMP Negeri 1 Kudus. Dengan penggunaan LCD, 

notebook, dan CD pembelajaran diharapkan dapat mengemas pesan yang menarik 

untuk siswa     

2. SMP Negeri 2 Kudus 

a. Aspek materi pembelajaran 

Dari materi pembelajaran yaitu minimnya buku yang dimiliki peserta didik 

membuat guru kesulitan dalam pemilihan materi pembelajaran. Siswa hanya 

memiliki satu buku, yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal ini dikarenakan buku 

paket harganya terlalu mahal dan siswa yang jarang mencari bahan dari buku-

buku di perpustakaan. 

Menurut hasil wawancara dengan guru dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran guru lebih baik mengembangkan sendiri dari materi yang diberikan 

dari pusat namun isi dari materi tersebut tidak melenceng jauh dan tetap pada 

garis besar Standar Kompetensi yang telah ditetapkan. Kendalanya yaitu 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena mengembangkan materi yang telah 

ada dan guru dituntut untuk lebih kreatif. 

b. Aspek siswa 

Dari segi siswa kendala yang dialami guru dalam pembelajaran apresiasi 

yaitu, kemampuan siswa yang berbada-beda dalam menerima dan merespon 

materi yang diberikan dalam kelas. Siswa yang minat dan menyenangi mata 

pelajaran seni budaya (seni musik) tentunya akan dapat lebih mudah menerima 

dan dapat merespon materi yang diberikan guru. Sedangkan bagi siswa yang 
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kurang berminat atau tidak terlalu suka dengan pelajaran seni budaya (seni musik) 

lebih bersifat pasif atau kurang dapat menerima materi yang diberikan guru. 

Dalam kegiatan belajar guru berharap supaya tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan dapat tercapai. Jika belum tercapai maka guru akan berusaha 

mengulangi kembali materi yang mungkin dirasa sulit bagi siswa, setidaknya 

sampai siswa ada gambaran mengenai materi tersebut sehingga tujuan dapat 

tercapai. 

c. Aspek media pembelajaran 

Kendala dalam media pembelajaran di SMP Negeri 2 Kudus menururt hasil 

wawancara yaitu jika aliran listrik mati menjadikan kegiatan belajar berjalan tanpa 

media pembelajaran dan mempersiapkan media dalam kelas seperti contoh 

tanggung jawab ruangan kelas khusus yang masih dipegang guru karena harus 

membersihkan kelas terlebih dahulu, namun itu dilakukan dengan kerelaan hati. 

Kendala lain yaitu alat atau media yang digunakan tiba-tiba eror atau macet 

seperti LCD dan laptop. 

 
3. SMP Negeri 3 Kudus 

a. Aspek materi pembelajaran 

Menurut hasil wawancara dengan guru Seni Budaya (seni musik) kendala 

yang dihadapi adalah apa yang tertuang dalam perangkat pembelajaran sering kali 

tidak sesuai dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Banyaknya materi yang 

harus disampaikan juga tidak sesuai dengan sedikitnya jam pelajaran yang 

tersedia. Guru merasa kerepotan dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang 

cukup banyak dan rumit. Guru lebih mengambil cara praktisnya atau yang instan 
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yang penting materi tersampaikan karena perangkat pembelajaran yang dibuat 

hanya sebagai formalitas untuk pegangan guru. Jadi tidak semua guru membuat 

perangkat pembelajaran sendiri tetapi dari MGMP Seni Budaya. Alokasi waktu 

yang tidak sesuai dengan tahapan pembelajaran juga dirasakan sebagai kendala, 

waktu yang terbatas dengan materi yang banyak, dan siswa yang kerap kali tidak 

dapat mengikuti tahapan pembelajaran seperti yang telah direncanakan. 

b. Aspek siswa 

Dari segi siswa kendala yang dialami guru dalam pembelajaran seni musik 

yaitu, kemampuan siswa yang berbada-beda dalam menerima dan merespon 

materi yang diberikan dalam kelas. Menurut hasil wawancara guru membagi 

siswa yang pasif dan aktif, siswa pasif yaitu siswa yang hanya mendengarkan  dan 

menerima materi dari guru namun tidak dapat merespon dan melaksanakan apa 

yang ditugaskan guru. Siswa pasif jika ditugaskan guru hanya bisa meniru dan 

kurang berminat dengan pelajaran seni musik ditunjukkan dengan asal-asalan 

dalam mendemontrasikan atau melakukan praktek secara langsung.  

Siswa yang aktif yaitu mampu mengikuti pelajaran dan merespon apa yang 

telah diberikan guru, dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya sehingga apa 

yang ditugaskan oleh guru bisa dijalankan. Siswa yang minat dan menyenangi 

mata pelajaran seni budaya (seni musik) tentunya akan dapat lebih mudah 

menerima dan dapat merespon materi yang diberikan guru. Perbedaan 

kemampuan tiap siswa menjadi kendala bagi guru, namun guru berusaha dalam 

menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik sehingga siswa dapat 

menerima materi dengan baik. 
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Dalam kegiatan belajar guru berharap supaya tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan dapat tercapai. Jika belum tercapai maka guru akan berusaha 

mengulangi kembali materi yang mungkin dirasa sulit bagi siswa, setidaknya 

sampai siswa ada gambaran mengenai materi tersebut sehingga tujuan dapat 

tercapai. 

c. Aspek media pembelajaran 

Kendala lain yang dihadapi guru dalam pembelajaran apresiasi musik di 

SMP Negeri 3 Kudus adalah terkait dengan media pembelajaran. Terbatasnya 

media serta sarana yang tersedia di sekolah yang dirasakan oleh guru sebagai 

kendala dan menurut guru dalam penggunaannya belum maksimal karena waktu 

yang lama dalam mempersiapkannya serta belum adanya ruangan kelas khusus 

untuk seni musik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa 

pemanfaatan media dalam pembelajaran seni musik di SMP Negeri di kota Kudus 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru seni musik, sudah mengacu pada 

tujuan kurikulum, baik materi, media pengajaran maupun metode yang digunakan, 

disesuaikan dengan situasi kondisi kelas dan kemampuan siswanya. 

SMP Negeri 1 Kudus dalam pemanfaatan media dalam pembelajaran seni 

musik yang dilaksanakan guru seni musik, sudah mengacu pada tujuan kurikulum, 

baik materi, media pengajaran maupun metode yang digunakan, disesuaikan 

dengan situasi kondisi kelas dan kemampuan siswanya, didukung pula dengan 

sarana, prasarana dan media yang lengkap. Beberapa sekolah yang dalam proses 

belajar mengajar sudah cukup baik namun dalam pelaksanaanya masih belum 

sesuai dengan tujuan dari KTSP secara keseluruhan karena dari terkendala alokasi 

waktu dan persiapan dari tahap pembelajaran yaitu, SMP Negeri 2 Kudus dan 

SMP 3 Negeri  Kudus. 

Kendala di SMP Negeri kota Kudus yaitu pada sarana dan prasarana yang 

belum lengkap dan pemanfaatan media yang masih belum maksimal karena 

terkendala guru merasa kerepotan dalam mempersiapkan, jumlah media yang 

terbatas, dan ruang kelas khusus yang belum ada.  
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B. Saran 

1. Pemanfaatan media pembelajaran sebagai pendukung dalam pembelajaran 

seperti LCD dan proyektor bisa lebih ditingkatkan dalam proses mengajar, 

agar materi yang diberikan dapat dikemas secara menarik dan tujuan 

kurikulum seni musik tercapai sebaik-baiknya. 

2. Penggunaan alat musik sebagai alat peraga seperti gitar, keyboard bisa lebih 

ditingkatkan didalam proses mengajar, agar tujuan kurikulum seni musik 

tercapai sebaik-baiknya. 

3. Dalam penugasan guru dapat memberikan tugas apresiasi melalui lagu-lagu 

selain yang diberikan dan dicontohkan guru sehingga siswa dapat mencari dan 

memiliki kumpulan lagu-lagu lain untuk menunjang dalam kegiatan belajar. 

4. Untuk kelancaran dalam pembelajaran seni musik di sekolah pelu ditunjang 

dengan sarana ruang kelas khusus untuk seni musik agar tujuan pembelajaran 

seni musik tercapai sebaik-baiknya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  
 

Sekolah :  SMP NEGERI  KUDUS 

Kelas   :  VII 

Mata Pelajaran  :  Seni Budaya / Seni Musik  

Semester  :  1 (satu / Gasal )  

Alokasi Waktu  :  4 x 40 menit 

 

Standar kompetensi : Mengapresiasi karya seni musik. 

Kompetensi dasar  :  Mengidentifikasi jenis lagu daerah setempat.  

Indikator : 1. Mengindetifikasi jenis-jenis lagu etnik dari daerah 

setempat.  

2. Mengidentifikasi elemen-lemen musik, Irama, 

tempo, nada, diamika dari daerah lagu daerah 

setempat.  

3. Mendefinisikan lagu ( Permainan Pergaulan ) yang 

ada didaerah setempat. 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Pada akhir Pembelajaran Siswa dapat :  

1. Menyebutkan lagu etnik daerah setempat.  

2. Menyebutkan elemen-elemen musik, irama, warna, tempo, nada, dinamika lagu 

etnik daerah setempat. 

3. Menjelaskan makna lagu jenis musik daerah lagu“Lir-ilir“.  

4. Menyajikan lagu etnik daerah setempat Jawa tengah, lagu “Lir-ilir“. 
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B. MATERI AJAR  

1. Musik Daerah .  

 

C. METODE PEMBELAJARAN  

Model Pendekatan CTL dan Life Skill.  

 

D. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab berbagai hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi yang 

akan disajikan. 

b. Kegiatan Inti  

- Mendengarkan lagu etnik daerah setempat melalui VCD/CD/kaset atau Guru.  

- Mendiskusikan tentang elemen-elemen musik seperti irama, tempo, nada 

serta dinamik lagu etnik daerah setempat.  

- Menjelaskan makna lagu jenis musik daerah setempat.  

- Melakukan tanya jawab tentang lagu yang sudah diperdengarkan 

C. Kegiatan Akhir 

Menanyakan kesulitan siswa selama PBM 

 Menyimpulkan Materi Pelajaran  

 

E. Alat/ SUMBER BELAJAR  

- Buku “Seni Budaya 1 untuk SMP”  oleh Drs. Setyobudi, M. Pd. Jakarta : Erlangga 

- Lagu dareah “Lir - ilir”  

- VCD/CD/kaset, Guru.  

 

F. PENILAIAN  

- Teknik   : Tes Lisan/ Tertulis / Penugasan  

- Bentuk instrumen :   

1. Sebutkan nama irama, dinamik, tempo pada lagu “ Lir – ilir“ 

2. Sebutkan alat musik yang kamu perhatikan pada CD yang digunakan 

mengiringi dalam lagu  “Lir - ilir“ 
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3. Berasal dari daerah mana lagu “ Lir - ilir“ 

4. Ceritakan makna lagu “ Lir - ilir“ yang kamu dengarkan 

5. Sebutkan 3 judul lagu daerah dari Jawa Tengah 

 

 

FORMAT PENILAIAN  

NO Skor Mentah 
Perolehan (a) 

Skor Mentah 
Maksimum (b) 

Bobot soal skor 
Butir (c) Nilai tiap soal 

1 2 2 2 2 

2 1 2 2 1 

3 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 

5 1 2 2 1 

 8 10 10 8 

 

Keterangan : Nilai tiap soal   = a/b x c 

          Skor butir soal = 8/10x100% = 8 

           Jadi nilai siswa dalam indikator ini adalah 8 
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RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

(RPP)  
 

Sekolah :  SMP NEGERI KUDUS 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya/ Seni Musik 

Kelas / Semester  : VII / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Standar kompetensi : Mengapresiasikan  karya seni Musik. 

Kompetensi dasar  :  Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan lagu 

daerah setempat.   

Indikator : � Mengidentifikasikan jeni-jenis lagu etnik dari daerah 

setempat. 

� Mengidentifikasikan elemen-elemen musik, irama, 

tempo, nada, dinamika dari lagu daearah setempat.  

� Mendeskripsikan lagu ( permainan Pergaulan) yang 

ada didaerah setempat.  

 

1. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Pada khir pembelajaran siswa dapat:  

a. Menyebutkan judul lagu yang diperdengarkan ( Lagu “Cublak – Cublak Suweng”).  

b. Menyebutkan elemen- elemen musik : irama, tempo, nada, dinamika dan dari lagu 

daerah setempat ( yang diperdengarkan )  

c. Menyebutkan keunikan-keunikan lagu daerah yang diperdengarkan. 

 

2. MATERI AJAR  

1. Musik Daerah.  

 

3. METODE 

Model Pendekatan Ctl dan Lifeskill 
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4. LANGKAH LANGKAH PEMBELAJARAN  

a.  Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab berbagai hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi yang 

akan disajikan.   

  

b. Kegiatan Inti  

- Mendengarkan Lagu “Cublak-Cublak Suweng” melalui Kaset/ VCD  

- Mendiskusikan tentan elemen-elemen musik seperti : irama, tempo, nada 

serta dinamika. 

- Memberikan tanggapan pribadi tentang keunikan lagu Jaranan.   

c. Kegiatan Akhir 

Menanyakan kesulitan siswa selama PBM 

Menyimpulkan materi Pembelajaran. 

 

5. Alat / SUMBER BELAJAR  

- Buku „Seni Budaya 1 untuk SMP“  oleh Drs. Setyobudi, M. Pd. Jakarta : Erlangga. 

- Kaset /VCD / Tape Rekorder. 

- Lagu „Cublak-cublak Suweng“ 

 

6. PENILAIAN  

- Teknik   : Tes tulis  

- Bentuk instrumen :  Tes Uraian  

- Instrumen  :  

1.    Sebutkan 4 Judul lagu daerahmu ! 

2.    Dari lagu yang kamu dengar tadi ! 

Sebutkan alat musik yang digunakan untuk mengiringi ! 

Sebutkan fungsi lagu tersebut dalam kehidupan masyarakat ! 

Sebutkan hal-hal unik daru lagu tersebut ! 

3.    Tuliskan makna / Interpretasi lagu tersebut !  
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NO Skor Mentah 
Perolehan (a) 

Skor Mentah 
Maksimum (b) 

Bobot soal skor 
Butir (c) Nilai tiap soal 

1   2  

2   4  

3   4  

   10  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  
 

Sekolah :  SMP NEGERI KUDUS 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya/ Seni Musik  

Kelas / Semester  : VII / I 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

Standar kompetensi : Mengapresiasikan karya seni musik 

Kompetensi dasar  :  Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan lagu 

daerah setempat 

Indikator : � Mengidentifikasikan jenis-jenis lagu etnik dari daerah 

setempat. 

� Mengidentifikasikan elemen-elemen musik, irama, 

tempo, nada, dinamika dari lagu daerah tersebut. 

� Mendeskripsikan lagu ( permainan pergaulan )yang 

ada didaerah setempat.  

 

1. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Pada akhir pelajaran siswa dapat : 

a. Mendeskripsikan lagu (permainan pergaulan) dari lagu model “Cublak–cublak 

Suweng“. 

b. Menyanyikan lagu “ Cublak – cublak Suweng“ dengan gerak peragaan.  

 

2. MATERI AJAR  

a. Musik Daerah 

b. Praktek Musik 

 

3. METODE  

Model pendekatan CTL dan Lifeskill 
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4. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN  

a.  Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab berbagai hal yang terkait dengan wawasan siswa mengenai  materi 
yang akan disajikan. 

b.  Kegiatan Inti  
1. Mendengarkan lagu “ Cublak-cublak Suweng” melalui kaset / VCD. 

2. Belajar memahami interprestasi lagu “ Cublak-cublak Suweng”   

3. Mempelajari lagu “ Cublak-cublak Suweng”  dengan diiringi musik ( Gitar, 

Kendang, Keyboard ) 

4. Menyanyikan lagu “ Cublak-cublak Suweng” dengan diiringi dan ekspresi 

permainan pergaulan.   

      c.  Kegiatan akhir  

Tes Perbuatan. 

 

5. ALAT / SUMBER BELAJAR  

- Buku “Seni Budaya 1 untuk SMP” oleh Drs. Setyobudi, M. Pd. dkk. Jakarta : 

Erlangga. 

- Kaset / VCD / Tape Recorder  

- Gitar, Kendang, Keyboard.  

 
6. PENILAIAN  

Teknik  : Tes unjuk Kerja 

Bentuk instrumen :  Uji Petik kerja Prosedur dan produk   

Contoh Instrumen  : Nyanyikan lagu Jaranan dengan interpretasi dan ekspresi yang      

   bagus secara kelompok. 

 
Format Penilaian : Uji Petik Kerja 

Aspek-aspek yang dinilai Penilaian 
1 2 3 4 5 

Ketrampilan      
Kekompakan      
Harmoni      
Kreatifitas      
Penampilan      
Jumlah      
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Keterangan :  1 = sangat kurang   4 = baik  

2 = kurang   5 = sangat baik  
3 = cukup  
 
 

Mengetahui, 
Kepala   
 
 
 
 
  
NIP.   
 

 Kudus, 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
  
NIP.   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  
 

Sekolah : SMP NEGERI  KUDUS 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya/ Seni Musik  

Kelas / Semester  : VII / I 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

Standar kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni   

Kompetensi dasar  : 4.1 Mengaransir secara sederhana karya lagu daerah 

setempat 

Indikator : � Menuliskan pola irama lagu etnik setempat  

� Mengaransir secara sederhana elemen-elemen 

musik lagu etnik daerah setempat. 

 

1. Tujuan Pembelajaran  

Pada akhir pembelajaran siswa dapat :  

a. Menuliskan pola irama lagu model “Gambang Suling“. 

b. Mengaransir secara sederhana elemen-elemen musik lagu “Gambang Suling“ 

2. Materi Ajar  

a. Musik Daerah 

b. Berkarya Musik 

3. Metode  

Model Pendekatan CTL dan Lifeskill 

 

4. Langkah – langkah Pembelajaran 

a.  Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab tentang berbagai hak terkait dengan wawasan siswa mengenai 

materi yang akan diajarkan.  

b.  Kegiatan Inti  

- Guru menyanyikan lagu model “Gambang Suling“ 

- Mendiskusikan tentang elemen musik yaitu irama  
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- Menerangkan pola irama  

- Bersama siswa merasakan pola irama dengan tepukan  

- Membentuk kelompok diskusi  

- Mendiskusikan pola irama “Gambang Suling“ bersama kelompoknya  

- Menerangkan aransemen musik  

- Menerangkan pembagian alat musik pada ansamble musik  

- Mendiskusikan / membuat aransemen lagu “Gambang Suling“ bersama 

kelompoknya.  

c.   Kegiatan  

- Menanyakan kesulitan siswa selama PBM  

- Menyimpulkan materi  

 

5. Sumber Belajar  

- Buku “Seni Budaya 1 untuk SMP “ oleh Drs. Setyobudi, M. Pd. dkk. Jakarta : 

Erlangga. 

- Lagu-lagu etnik daerah 

- DVCD/cassette/guru.  

 

6. Penilaian  

Teknik  : Tes tulis  

Bentuk instrumen : Tes Uraian  

1. Sebutkan 3 contoh lagu daerah Jawa Tengah  

2. Apa yang dimaksud pola irama?  

3. Tuliskan pola irama lagu “Gambang Suling“! 

4. Apa yang dimaksud aransemen?  

5. Sebutkan bagian-bagian  dalam penyajian musik ! 

 
Format penilaian  

NO Skor Mentah 
Perolehan (a) 

Skor Mentah 
Maksimum (b) 

Bobot soal skor 
Butir (c) Nilai tiap soal 

1  2 2  
2  2 2  
3  2 2  



84 
 

4  2 2  
5  2 2  
     

 
 

Mengetahui, 
Kepala   
 
 
 
 
  
NIP.   

 Kudus, 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
  
NIP.   
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