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SARI 

Irawan,   Lucky.  2019.  Pembelajaran Ansambel Band Menggunakan Media 

Aplikasi Android di SMA Negeri 5 Magelang. Skripsi, Pendidikan Seni 

Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Udi Utomo, M.Si. 

Kata Kunci :  Pembelajaran, Ansambel  Band, Media Pembelajaran, Android. 

Persoalan keterbatasan waktu dan sarana pembelajaran menjadi kendala 

dalam pembelajaran seni musik, namun demikian perkembangan teknologi 

diantaranya android ternyata dalam hal-hal tertentu bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana proses pembelajaran ansambel band menggunakan aplikasi android, 

kemudian penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan aplikasi android dalam 

pembelajaran ansambel band di SMA Negeri 5 Magelang. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Subjek penelitian yang 

menjadi sumber data yaitu siswa kelas XII IPS 5 SMA Negeri 5 Magelang dan 

objek dari penelitian ini adalah pembelajaran ansambel band yang menggunakan 

aplikasi android sebagai medianya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: observasi, metode pengamatan, studi wawancara, dan studi dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan yakni: Reduksi data, sajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Pelaksanaan pembelajaran ansambel band menggunakan media aplikasi 

berbasis android di kelas XII IPS 5 SMA Negeri 5 Magelang berjalan dengan 

baik, terorganisir, dan tujuan tercapai. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi 

berbasis android seperti, Real Drum, Real Guitar, Real Piano, Real Bass yang di 

publish oleh kolb apps cukup mengakomodir kebutuhan pembelajaran ansambel 

band. Pembelajaran ansambel band dengan menggunakan aplikasi berbasis 

android di kelas XII IPS 5 SMA Negeri 5 Magelang dibagi menjadi 3 tahap. 

Tahapan tersebut adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

evaluasi. Pada tahap pelaksanaan guru membagi menjadi tiga kegiatan yaitu 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Evaluasi akhir berdasarkan 

kriteria waktu dan permainan, siswa dapat memenuhi kriteria indikator yang 

dibuat guru, berikut adalah indikator yg terdapat di RPP berdasarkan kriteria 

permainan yaitu, (1) Siswa dapat memainkan lagu kontemporer sesuai tempo 

yang tepat; (2) Siswa dapat memainkan progresi akor lagu sesuai irama dan 

ketepatan nada; (3) Siswa dapat memainkan  lagu musik Barat dengan alat musik 

virtual berbasis android. Menurut waktu, ternyata waktu 2 minggu cukup untuk 

melaksanakan pembelajaran android dengan materi yang guru siapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses pembelajaran ansambel band 

menggunakan media aplikasi berbasis android di kelas XII IPS 5 SMA Negeri 5 

Magelang, peneliti mengajukan saran-saran, antara lain : (1) pendidik hendaknya 

lebih jeli untuk medokumentasikan setiap materi pembelajaran yang telah 

disampaikan kepada siswa sehingga memudahkan guru dalam pembelajaran 

selanjutnya; dan (2) bagi sekolah, seharusnya pendidik tidak hanya dituntut untuk 

bisa melaksanakan pembelajaran dan dituntut untuk menyerahkan hasil 

pembelajaran yang  persis seperti yang terdapat di silabus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum teknologi ikut menyokong berbagai bidang kehidupan baik 

yang kecil atau remeh-remeh maupun bidang yang lebih luas yang melibatkan 

banyak orang. Tidak dapat dipungkiri teknologi tentu menyumbang andil cukup 

besar dalam memajukan lini bidang-bidang kehidupan tersebut. Dunia pendidikan 

khususnya suatu pembelajaran melibatkan teknologi modern seperti komputer, 

proyektor, LCD monitor dan speaker pada setiap kelas fenomena yang mulai 

lumrah kira-kira satu dekade ini di dalam ingatan penulis. 

 Apalagi dikenalnya teknologi smartphone, yaitu telepon genggam berlayar 

sentuh yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang 

menyerupai komputer. Smartphone adalah perkembangan lanjutan dari basis 

telepon genggam yang awalnya hanya digunakan sebagai perangkat pengirim 

sekaligus penerima teks dan suara melalui jaringan telepon. Sungguh 

perkembangan yang drastis dalam satu dekade terakhir mengingat masa itu ialah 

awal mula smartphone atau disebut ponsel pintar ini mulai dikenal oleh 

masyarakat secara massive. Sebagai telepon yang berkerja menggunakan sistem 

operasi yang terbuka bagi para pengembang aplikasi, smartphone semakin 

digemari masyarakat luas terlebih sejak diperkenalkannya Android, yaitu sistem 

operasi yang diterapkan pada ponsel pintar yang membawa peralihan cukup 

signifikan dari fungsi awal telepon genggam sebagai media komunikasi teks dan 
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suara menggunakan jaringan telepon menjadi sebuah ponsel pintar android 

dengan fungsi dan fitur yang diperluas dengan dukungan penggunaan jaringan 

internet sekaligus jaringan telepon itu sendiri.  

 Kemunculan ponsel-ponsel android dewasa ini menjadi solusi dari 

berbagai kebutuhan untuk komunikasi, pekerjaan, dan juga hiburan. Dengan 

adanya ragam pilihan aplikasi dengan bermacam fungsi penting di dalamnya 

setidaknya kini ponsel android menjadi semakin digemari banyak orang. Apalagi 

aplikasi-aplikasi ini akan terus bertambah ragamnya sesuai kebutuhan dan terus 

dikembangkan oleh para pengembang aplikasi android sesuai tren yang sedang 

berlaku. Hal ini sangatlah jelas menjadi keuntungan bagi pengguna ponsel android 

yang boleh dibilang kini semua orang dapat mengakses perangkat pintar ini tanpa 

kesulitan yang berarti. 

 Oleh karenanya ponsel android semakin dibutuhkan sebagai penunjang 

kehidupan, penggunanya merata mulai dari anak-anak hingga orang tua, maka 

dalam hal ini pelajar atau anak-anak yang masih dalam usia belajar antara SMP ~ 

SMA turut menjadi pengguna aktif ponsel android. Hal ini menjadi wajar jika 

dalam kegiatannya sehari-hari smartphone juga menjadi barang pokok yang tak 

luput ikut dibawa ke sekolah, meskipun beberapa mata pelajaran tentu tidak 

membolehkan peserta didik mengaktifkan ponsel android ketika berlangsung 

KBM karena akan mengganggu konsentrasi belajar. 

 Kini, beberapa mata pelajaran di sekolah sudah ada yang melibatkan 

ponsel pintar di dalam pembelajarannya, yakni karena perangkat ini memiliki 

aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran di dalam mapel tersebut. 
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Mata Pelajaran Seni Musik di SMA Negeri 5 Magelang menjadi salah satu contoh 

Pembelajaran Intrakurikuler yang membolehkan penggunaan ponsel android oleh 

siswanya sebagai penunjang pembelajaran. Sebenarnya sudah cukup banyak 

ditemukan fakta di lapangan bahwa aplikasi android ini dipakai sebagai media 

pembelajaran. Sudah jelas bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

pembawa pesan/informasi dari guru kepada murid/peserta didik (Daryanto, 2016, 

p. 8). Maka sebenarnya media untuk pembelajaran bisa apa saja bergantung 

sumber daya yang ada dan dimiliki, yang terpenting adalah fungsinya untuk 

memudahkan informasi dari guru sampai ke murid. Dalam hal ini android hanya 

dipakai sebagai media yang kompatibel terhadap pembelajaran yang sedang 

dilangsungkan, mungkin satu dari sekian banyak media yang bisa dipakai. 

 Aplikasi android bukan barang baru sebagai media pembelajaran, 

meskipun mata pelajaran di sekolah umum masih belum semua menerapkannya 

karena satu dan lain hal. Banyak juga penelitian ilmiah menunjukkan 

hasil/dampak yang positif dari penggunaan aplikasi android sebagai media 

pembelajaran ini. Ada beberapa penelitian tentang pengembangan aplikasi android 

yang dipakai untuk media pembelajaran, contohnya adalah hasil penelitian dari 

Hikmah Rusdi yang menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis android 

“ChemBird” yang dikembangkan untuk dipakai pada materi kimia kelas XI di 

SMA N 17 Makassar pada semester genap tahun ajaran 2014/2015 memenuhi 

kriteria valid, praktis, dan efektif dengan hasil ketuntasan belajar siswa 83,33% 

ketika memakai media aplikasi android tersebut (Dimuat dalam Jurnal Ecosystem 

Vol.16 No.2. Edisi Mei-Agustus 2016). 
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 Penggunaan media dalam pembelajaran memang dirasa penting demi 

mempermudah tersampainya informasi dengan maksimal, apalagi untuk beberapa 

mata pelajaran yang mengharuskan untuk praktek akan membutuhkan alat bantu 

terutama secara visual agar mempermudah pemahaman peserta didik hingga bisa 

mempraktekkannya dengan baik. Sejalan dengan itu Dwi Agus Diartono pernah 

melakukan penelitian tentang media pembelajaran desain grafis menggunakan 

photoshop berbasis multimedia, dari penggunaan media pembelajaran berbasis 

multimedia ini didapatkan beberapa keuntungan diantaranya peserta didik dapat 

langsung melihat tentang bagaimana materi yang diajarkan, cara bekerjanya dan 

hasilnya secara langsung bila dibandingkan dengan harus membuka buku yang 

belum tentu dapat terlihat hasil yang dimaksud (Jurnal Teknologi Informasi 

DINAMIK Volume XIII, No.2, Juli 2008 : 155-167). Bisa dibayangkan apabila 

peserta didik yang tanpa memakai media visual harus mengolah informasi yang 

abstrak menjadi bentuk kongkrit untuk akhirnya bisa dipraktekkan dengan baik di 

dalam kelas, begitu pentingnya penggunaan media visual untuk mempermudah 

dan mempercepat proses peserta didik memahami materi yang disampaikan guru.  

Oleh karenanya media dalam pembelajaran menjadi sangat penting untuk dipakai 

oleh guru demi tercapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

 Mata Pelajaran Seni Musik di SMA 5 Magelang menjadi satu diantaranya, 

contohnya di dalam pembelajaran ansambel musik band, ini adalah fenomena 

menarik yang akan menjadi topik dari penelitian ini, karena di sini jelas sekali 

terlihat peran ponsel android dalam pembelajaran ansambel band di SMA Negeri 

5 Magelang. Bagian menariknya adalah adanya aplikasi-aplikasi android di dalam 
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ponsel bisa dipakai sebagai media belajar permainan ansambel band. Mengutip 

dari Yuliandi Kusuma (2011: 26) bahwa sistem android adalah perangkat lunak 

open source artinya di dalam aplikasi androd market terdapat puluhan ribu pilihan 

aplikasi yang dapat kita pilih sesuai kebutuhan, mulai kategori internet, jaringan 

social, dan aplikasi penunjang pekerjaan. Dikatakan disini bahwa hamper 60 

persen aplikasi di android adalah gratis tidak berbayar, adalah suatu keuntungan 

tersendiri untuk pengguna android. Secara umum permainan ansambel band 

terdiri dari ragam instrumen/alat musik asli seperti gitar, bas, drum, keyboard dan 

vokal. Instrumen yang dipakai tersebut bisa yang tradisional, modern atau bahkan 

hanya sekedar alat musik sederhana dari hasil kreasi sendiri sudah bisa dipakai 

untuk permainan ansambel musik di sekolah. Khususnya di SMAN 5 Magelang, 

guru berinisiatif mengganti instrumen-instrumen yang asli tersebut dengan 

instrumen virtual yang dimiliki oleh aplikasi yang dipasang di ponsel android, 

tujuannya tentu saja untuk mempermudah proses pembelajaran dengan tetap 

mengutamakan keragaman instrumen ansambel band yang masing-masing 

intrumen virtual tersebut tetap mampu mewakili bunyi-bunyian yang bisa 

dihasilkan oleh instrumen aslinya.  

 Dalam pembelajaran ansambel musik ini khususnya, keterbatasan waktu 

KBM sekaligus kepraktisan dari aplikasi android itu sendiri dianggap bisa 

menggantikan alat-alat musik yang aslinya. Untuk efektifitas pembelajaran, 

sesunggunya pembelajaran musik bukan suatu hal yang bisa dicapai secara instan. 

Sejalan dengan Y.F. Waruwu (1995: v) yang menyatakan bahwa proses 

pemahaman seni musik memerlukan ketekunan baik di pihak guru maupun siswa, 
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maka dalam prakteknya dibutuhkan masa-masa latihan yang intensif untuk 

mencapai sasaran hasil sesuai yang diinginkan. Karenanya keterbatasan waktu 

KBM tiap minggunya dan jumlah fasilitas yang dimiliki sekolah tentu harus 

dicarikan solusinya, untuk itu dalam proses KBM ansambel musik di SMA Negeri 

5 Magelang penggunaan aplikasi android sebagai media pembelajaran dianggap 

dapat menjadi solusi untuk tetap mencapai tujuan pembelajaran dari kurikulum 

yang dilaksanakan oleh sekolah secara efektif. 

 Jelas tujuan dari pembelajaran ansambel musik di SMA Negeri 5 

Magelang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung Probo selaku guru 

pengampu pelajaran ansambel band adalah agar peserta didik dapat mengolah 

rasa, memiliki pengalaman akan rasa. Jadi teknik bukan tujuan utamanya tapi 

hanya untuk menjembatani menuju tujuan pembelajaran mengenai pengalaman 

rasa tersebut sehingga secara otomatis aspek psikomotor (praktek) akan 

mengikuti. Rasa yang dimaksud disini adalah rasa musikal, adalah bagaimana 

peserta didik mampu merasakan ketukan dan irama lagu, tinggi rendahnya nada 

dalam lagu, nuansa di dalam lagu apakah mayor atau minor, serta bagaimana 

peserta didik mampu bekerjasama untuk bermain bersama di dalam kelompok 

ansambel, begitu juga aplikasi-aplikasi android ini juga hanya sebagai media di 

dalam pembelajaran ansambelnya. 

 Pembelajaran ansambel band akan dipuncaki dengan pertunjukan 

musik sederhana yang disajikan tiap kelompok di kelas, oleh karenanya 

pembelajaran ansambel mengharuskan praktek agar tujuan pembelajarannya 

tercapai. Sebagaimana diungkapkan oleh hasil penelitian dari Kun Setyaning 
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Astuti dan Suminto A. Sayuti yang dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan Vol 4 No.5 tahun 2002 yang menyebutkan pembelajaran ansambel 

musik dengan memainkan musik secara berkelompok mendapatkan hasil belajar 

yang lebih memuaskan dibanding dengan pembelajaran yang berorientasi teknikal 

(individu) sebagaimana dikemukakakan berikut ini. 

“Hasil analisis mengungkapkan bahwa: Pertama, proses 

pembelajaran ansambel musik dengan fokus berupa pertunjukan 

musik menghasilkan prestasi hasil belajar ansambel musik aspek 

psikomotor lebih tinggi daripada proses pembelajaran ansambel 

musik dengan fokus berupa penguasaan teknik pada taraf 

signifikansi 5 % . Kedua , baik proses pembelajaran ansambel 

musik dengan fokus pembelajaran berupa pertunjukan maupun 

penguasaan teknik bermain ansambel musik sama sama 

menghasilkan hasil bclajar ansambel musik yang penuh makna.” 

 

 Dengan dipakainya ponsel android untuk media pembelajaran 

ansambel band di SMA Negeri 5 Magelang maka nampak keuntungan yang 

didapat diantaranya ialah siswa dapat belajar sendiri di luar jam pelajaran yang di 

dapat di kelas, siswa dapat belajar kapanpun dimanapun karena media belajarnya 

sudah mereka bawa kemanapun dalam bentuk yang lebih praktis yakni perangkat 

ponsel android mereka sendiri, dan tentunya siswa diharap bisa menjadi lebih 

mandiri lagi.  

 Persoalan keterbatasan waktu dan sarana pembelajaran menjadi 

kendala dalam pembelajaran seni musik, namun demikian dalam uraian 

sebeumnya dapat dimengerti bahwa perkembangan teknologi diantaranya android 

ternyata dalam hal-hal tertentu bisa digunakan sebagai media pembelajaran, 

fenomena tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk akhirnya tertarik 
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melakukan penelitian mengenai penggunaan aplikasi android sebagai media 

pembelajaran ansambel band di SMA Negeri 5 Magelang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana proses pembelajaran ansambel band menggunakan media 

aplikasi android di SMA Negeri 5 Magelang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk sebagai 

berikut; 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran ansambel band 

menggunakan media aplikasi android di SMA Negeri 5 Magelang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat 

teoritis, sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan informasi, pertimbangan, masukan, dan sumbangan 

pemikiran tentang penerapan media alternatif dalam pembelajaran ansambel band 

di sekolah formal dalam hal ini khususnya jenjang SMA atau setara. 

1.4.2 Manfaat Teoretis 

 Menambah khasanah informasi mengenai ragam alternatif media 

pembelajaran sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan bagi Almamater Universitas 
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Negeri Semarang khususnya bagi mahasiswa program studi pendidikan seni 

musik yang kelak mengajar sebagai guru pengampu mata pelajaran seni musik di 

sekolah SMP/SMA masing-masing. 

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah para pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini. 

Sistematika skripsi juga merupakan kerangka awal penyusunan penelitian, 

sehingga peneliti dapat menyusun skripsi tahap demi tahap sesuai dengan 

kerangka yang telah dipersiapkan. Adapun susunannya sebagai berikut: (1) 

Bagian awal skripsi berisi tentang: Halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan moto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, daftar bagan, glosarium, daftar lampiran; (2) Bagian isi atau tubuh 

terdiri dari : Bab I  Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah; Rumusan 

Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Sistematika Skripsi, Bab II 

Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Data 

Penelitian dan Pembahasan, Bab V Penutup, berisi: Simpulan, Saran, dan 

Implikasi; (3) Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Ada begitu banyak sumber referensi yang menginspirasi penulis untuk 

meneliti topik skripsi dengan judul “Pembelajaran Ansambel Band Menggunakan 

Aplikasi Android Di SMA Negeri 5 Magelang” ini, dalam kajian pustaka ini 

penulis akan mencoba memaparkan secara singkat hasil penelitian dari artikel 

ilmiah, jurnal dan beberapa hasil skripsi yang yang menjadi referensi penulisan 

serta keterkaitannya dengan topik yang penulis teliti. 

 Pertama adalah penelitian yang dilakukan Akbar Kurniawan (UNNES 

2015) yang berjudul “Media Pembelajaran Musik Keroncong Berbasis 

Smartphone Android”. Penelitian ini bertujuan mengenalkan aplikasi musik 

keroncong yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang bisa di 

digunakan pada pelajaran musik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta 

menguji kelayakan dan keandalan media pembelajaran berbasis android tersebut. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media android dibuat layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. Dapat terlihat dalam penelitian yang 

dilakukan Akbar Kurniawan tersebut peneliti membuat sendiri aplikasi android 

hingga menggunakannya di kelas sebagai media pembelajaran keroncong, sudah 

jelas berbeda sebab dalam penelitian penulis tulis mengkaji penggunaan aplikasi 

android dalam pembelajaran ansambel band dan sudah jelas ternyata android bisa 

digunakan untuk media pembelajaran. 
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 Kemudian Indra Wicaksono, 2011. Berjudul “Penggunaan Musik Sebagai 

Media Pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 1 

Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini adalah Hasil 

penelitian menunjukan bahwa di TK Hj.Isriati musik sering digunakan sebagai 

media pembelajaran, yang mencakup pengembangan pembentukan prilaku dan 

pengembangan kemampuan dasar yang terdiri dari daya cipta, kemampuan 

berbahasa, pengetahuan, jasmani dan rohani. Penelitian ini berbeda topik dengan 

topik yang diteliti oleh peneliti, namun sedikit banyak teori mengenai 

pembelajaran kurang lebihnya hampir sama. 

 Ada juga artikel Ni Luh Putu Ekayani pada tahun 2017 “Pentingnya 

Penggunaan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa” 

dari jurusan PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Menjabarkan secara 

mendetail pentingnya media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa, dalam perkembangan IPTEK yang semakin modern ini hasil pembelajaran 

yang bagus menuntut sumber daya dari guru yang kreatif dan media pembelajaran 

yang tepat, pembelajaran diharapkan tidak hanya menekankan pada hafalan saja 

tapi juga bagaimana caranya menggunakan media pembelajaran yang mampu 

menarik perhatian siswa dan memudahkan pemahaman siswa. Poin mengenai 

media pembelajaran yang menarik bagi siswa tersebut penulis yakin dapat 

dikaitkan dengan penggunaan android sebagai media pembelajaran yang menarik, 

khususnya pada pembelajaran ansambel band. 
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 Berikutnya adalah penelitian skripsi yang dilakukan Afrizal Yudha 

Setiawan (UNY 2015) dengan judul “Strategi Pembelajaran Ansambel Musik 

Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMP Negeri 2 Bantul”. Penelitian oleh Afrizal 

Yudha Setiawan ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam kegiatan ekstrakurikuler ansambel musik di SMP 

Negeri 2 Bantul. Fokus dari penelitian ini adalah permasalahan yang berhubungan 

dengan strategi pembelajaran ansambel musik dalam kegiatan ekstrakurikuler di 

SMP Negeri 2 Bantul yang dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Sedang fokus penelitian yang diteliti sudah jelas berbeda antara topik strategi 

pembelajaran ansambel musik dengan topik mengenai penggunaan aplikasi 

android sebagai pembelajaran ansambel band yang penulis teliti, keduanya sama-

sama dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

 Artikel penelitian berjudul “Media Pembelajaran Desain Grafis 

Menggunakan Photoshop Berbasis Multimedia” yang ditulis oleh Dwi Agus 

Diartono dari Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank Semarang 

pada tahun 2008. Sedikit banyak menyatakan manfaat dari penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran setidaknya memudahkan daripada harus 

mempelajari melalui buku, karena dengan multimedia terdapat kelebihan yang 

tidak dimiliki oleh buku yakni visual dengan audio yang dapat di playback (putar 

ulang) sehingga siswa dapat langsung berinteraksi dengan obyek yang 

dipelajarinya, juga waktu belajar bisa lebih fleksibel karena dapat digunakan di 

manapun dan kapanpun, akhirnya manfaatnya siswa bisa belajar sendiri diluar 

kelas sekalipun. Pembelajaran ansambel band menggunakan aplikasi android 
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tentunya dapat juga disebut sebagai pembelajaran menggunakan multimedia, 

karena di dalam aplikasi android yang digunakan terdapat interaksi langsung 

antara tampilan gambar (visual), suara instrument (audio), serta gambar yang 

bergerak secara interaktif (video interaktif). 

 Ada juga penelitian yang dilakukan Aris Sunardi (UNNES 2009) 

dengan judul “Pembelajaran Ansambel Musik di SMP Negeri 1 Cilacap”. 

Penelitian ini membahas bagaimana pembelajaran ansambel musik di SMP Negeri 

1 Cilacap secara faktual. Meskipun sama-sama membahas pembelajaran ansambel 

musik, akan tetapi topik yang penulis angkat berbeda karena penulis membahas 

pembelajaran ansambel band di mana aplikasi android digunakan sebagai media 

belajarnya. 

 Kemudian artikel ilmiah berjudul “Media Pendidikan: Peran dan 

Fungsinya dalam Pembelajaran” yang ditulis Umar dari STAIN Siwo Metro yang 

dimuat di Jurnal Tarbawiyah Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juli 2014. Umar 

mengatakan bahwa penggunaan media pembelajaran di dalam kelas merupakan 

kebutuhan yang tak terelakkan, tidak bisa tidak karena peran pentingnya dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana kriteria memilih media pembelajaran 

yang tepat, bagaimana peran dan fungsi media pembelajaran bagi sekolah, guru 

dan murid. Sesuai topik yang dibahas di dalam skripsi ini yaitu tentang media 

pembelajaran. 

 Selanjutnya mengenai efektifitas pembelajaran ansambel 

menggunakan permainan berkelompok dalam sajian pertunjukan ansambel musik 

sedikit banyak disinggung oleh hasil penelitian dari Kun Setyaning Astuti dan 
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Suminto A. Sayuti yang dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 

Vol 4 No.5 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pembelajaran ansambel musik 

dengan memainkan musik secara berkelompok (pertunjukan ansambel) 

memperoleh hasil belajar yang lebih memuaskan dibanding dengan pembelajaran 

yang berorientasi teknikal (individu) sebagaimana dikemukakakan secara lebih 

detail sebagai berikut ini. 

“Hasil analisis mengungkapkan bahwa: Pertama, proses 

pembelajaran ansambel musik dengan fokus berupa pertunjukan 

musik menghasilkan prestasi hasil belajar ansambel musik aspek 

psikomotor lebih tinggi daripada proses pembelajaran ansambel 

musik dengan fokus berupa penguasaan teknik pada taraf 

signifikansi 5 % . Kedua , baik proses pembelajaran ansambel 

musik dengan fokus pembelajaran berupa pertunjukan maupun 

penguasaan teknik bermain ansambel musik sama sama 

menghasilkan hasil bclajar ansambel musik yang penuh makna.” 

 Berikutnya sumber referensi dari artikel berjudul “Music Education 

Facing New Challenges” tentang strategi menghadapi permasalahan terkini di 

dalam dunia pendidikan musik, artikel ini dipublikasi dalam Procedia - Social and 

Behavioral Sciences Volume 45, 2012, halaman 197-205. Secara umum 

disepakati bahwa tujuan dari pendidikan adalah agar terjadi perubahan pada 

individu yang dididik, perubahan yang dihasilkan dari pengalaman bermusik ini 

berupa perubahan yang relatif permanen pada aspek kognitif, psikomotorik dan 

afektif. Pendidikan musik diharapkan mampu membawa siswa menemukan nilai-

nilai hidup dan cara bertindak bagi mereka sendiri, untuk mencapai kemerdekaan 

dan kebebasan sebagai individu untuk menemukan dirinya sendiri. Permasalahan 

dalam dunia pendidikan musik beberapa disebabkan oleh begitu cepatnya 

perkembangan budaya musik, metode dan prinsip pengajaran kuno dan praktis. 
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Diperlukan titik awal baru untuk memperbaiki keadaan, Kesimpulan solusinya 

adalah bahwa pendidikan musik saat ini harus mencapai tataran mencipta dan 

mendengarkan. Pendidikan musik harus didasarkan pada penelitian dan cara baru 

mengajar dan belajar untuk mencapai keterampilan bermusik kemudian aspek 

kognitif sebagai panduan untuk praktik. Jelas bahwa dibutuhkan konsepsi baru, 

cara-cara baru untuk mencapai tujuan pembelajaran seni musik, harus ada 

alternative cara-cara baru yang segar dan sesuai dengan tuntutan perkembangan 

zaman. Tidak melulu harus dengan metode klasikal yang belum tentu mudah 

diterima oleh siswa-siswa masa sekarang yang terbiasa dengan gelimang 

teknologi yang serba mudah. Setidaknya dipakainya android untuk alternatif 

media pembelajaran yang mudah diterima dan digunakan merupakan salah satu 

implementasi dari inovasi di bidang pembelajaran dan pengajaran seni musik di 

sekolah umum.  

 Ada juga makalah berjudul “Importance of Music in Education 

System” yang ditulis oleh Ivana Gojmerac dari Herzegovina University. Bicara 

pendidikan seni musik tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang pentingnya 

musik bagi pendidikan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Ketika 

sistem pendidikan Bosnia dan Herzegovina menganggap sebelah mata pendidikan 

musik dan menganggapbahwa tiadak ada yang lebih penting di sekolah dan 

kehidupan selain matematika, bahasa dan sains. Melalui makalah yang ia tulis, 

Gojmeraj mencoba mengungkap bukti ilmiah tentang manfaat musik dari bidang 

sistem pendidikan, neurofisiologi dan ilmu pengetahuan lainnya yang 

menunjukkan bahwa musik memiliki pengaruh besar pada manusia, terutama pada 
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anak-anak dan kondisi perkembangan kognitif mereka serta perkembangan 

psikofisik. Musik sangat membantu untuk memperoleh pengetahuan. Dalam 

makalah ini juga akan menampilkan hasil dari Penelitian yang diadakan di 

sekolah dasar dan musik balet "Novo Sarajevo" pada tahun 2015. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 95% siswa dari semua 

departemen musik memiliki skor mata pelajaran sangat baik dalam mata pelajaran 

umum dan penelitian tersebut sebagai salah satu bukti bahwa musik memiliki 

pengaruh besar pada perkembangan pengetahuan siswa Novo Sarajevo.  

 Dari Journal of Primary Education JPE 7 (2) (2018) : 137 – 145 

Artikel dengan judul “Lagu Nusantara: Android Role Playing Game”. Penelitian 

ini terkait dengan penggunaan role game di perangkat android sebagai media 

pembelajaran untuk pelajaran seni musik khususnya mengenai lagu-lagu daerah 

local yang dilaksanakan di Bethany Elementary School, Salatiga, Indonesia. 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti, telah ditemukan 

fenomena bahwa pembelajaran seni musik dasar dirasa kurang memanfaatkan 

perangkat teknologi yang sudah ada di kelas. Padahal, teknologi digital saat ini 

telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya adalah perangkat 

berbasis Android. Menggunakan gadget dalam proses pembelajaran seni musik 

adalah inovasi yang berguna dan juga membutuhkan pengalaman guru untuk 

berintegrasi ke dalam proses pembelajaran mereka untuk pencapaian 

pembelajaran seni musik yang bermakna (Florentinus & Udi, 2015). Oleh karena 

itu, pada materi pembelajaran tentang lagu tradisional Indonesia digunakanlah 

aplikasi bernama “Lagu Nusantara. "Lagu Nusantara" adalah sebuah game yang 
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berbasis perangkat android. Di dalam game ini terdapat misi untuk mempelajari 

lagu-lagu tradisional Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak bernama Kardi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas permainan "Lagu 

Nusantara" sebagai altenatif inovasi media pembelajaran sekaligus menjawab 

tantangan pengembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. 

Dari subjek penelitian 89 siswa sekolah dasar dengan 45 siswa untuk kelompok 

kontrol dan 44 siswa untuk kelompok eksperimen, hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa "Lagu Nusantara" sebagai permainan cukup untuk 

mempromosikan minat siswa dan motivasi dalam proses belajar seni musik, 

terutama tentang lagu tradisional. Sebagai data pendukung, penelitian ini 

memperoleh data observasi untuk minat dan motivasi siswa yang termasuk dalam 

kategori baik (Skor minat = 89,44%; skor motivasi = 87,78%). 

Berikut ini disajikan tabel yang memuat topik penelitian terdahulu dan 

kontribusinya bagi peneliti: 

N

o 

Topik Penelitian 

Terdahulu 
Sumber Substansi Kajian 

Kontribusi 

pustaka bagi 

peneliti 

1 Pengembangan 

Media Pembelajaran 

Berbasis Android 

“ChemBird” Pada 

Materi 

Kimia Kelas XI di 

SMA Makassar 

Hikmah 

Rusdi  

 
Jurnal 

Ecosystem 

Vol.16 No.2. 

Edisi Mei-

Agustus 2016. 

ISSN: 1411-

3597.Hal. 204-

394 

Media pembelajaran 

berbasis android 

“ChemBird” yang 

dikembangkan untuk 

dipakai pada materi 

kimia kelas XI di 

SMA N 17 Makassar 

memenuhi kriteria 

valid, praktis, dan 

efektif dengan hasil 

ketuntasan belajar 

siswa 83,33% ketika 

memakai media 

aplikasi android 

tersebut. 

Menunjukkan 

hasil/dampak 

yang positif dari 

penggunaan 

aplikasi android 

sebagai media 

pembelajaran. 

 

Android dan 

Media. 
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2 Media Pembelajaran 

Desain Grafis 

Menggunakan 

Photoshop Berbasis 

Multimedia 

 

Dwi Agus 

Diartono 

 

Jurnal 

Teknologi 

Informasi 

DINAMIK 

Volume XIII, 

No.2, Juli 

2008 : 155-

167 

Media pembelajaran 

berbasis multimedia 

memiliki keuntungan 

diantaranya peserta 

didik dapat langsung 

melihat tentang 

bagaimana materi 

yang diajarkan, cara 

bekerjanya dan 

hasilnya secara 

langsung bila 

dibandingkan dengan 

harus membuka buku 

yang belum tentu 

dapat terlihat hasil 

yang dimaksud. 

Keuntungan 

media 

pembelajaran 

multimedia 

dibanding buku. 

Teori 

berhubungan 

dengan media. 

3 Efektifitas 

Pertunjukan Untuk 

Mencapai Prestasi 

Belajar Ansambel 

Musik Yang 

Bermakna 

Kun Setyaning 

Astuti dan 

Suminto A. 

Sayuti  

 

Jurnal 

Penelitian dan 

Evaluasi 

Pendidikan 

Vol 4 No.5 

tahun 2002 

Pembelajaran 

ansambel musik 

dengan memainkan 

musik secara 

berkelompok 

mendapatkan hasil 

belajar yang lebih 

memuaskan 

dibanding dengan 

pembelajaran yang 

berorientasi teknikal 

(individu). 

Teori mengenai 

pembelajaran 

dan ansambel. 

4 “Music Education 

Facing New 

Challenges” 

Antti 

Juvonena, 

Heikki 

Ruismäkib, 

Kimmo 

Lehtonenc 

 

Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 

Volume 45, 

2012, halaman 

197-205 

Tentang strategi 

menghadapi 

permasalahan terkini 

di dalam dunia 

pendidikan musik, 
bahwa dibutuhkan 

konsepsi baru, 

cara-cara baru 

untuk mencapai 

tujuan 

pembelajaran seni 

musik, harus ada 

alternatif cara-cara 

baru yang segar 

dan sesuai dengan 

tuntutan 

perkembangan 

zaman. 

Membangun 

latar belakang. 

 

Teori tentang 

pembelajaran. 

5 Lagu Nusantara: 

Android Role 

Playing Game 

 

RGA Nugraha 

 

Fenomena bahwa 

pembelajaran seni 

musik dasar dirasa 

Membangun 

latar belakang. 
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Journal of 

Primary 

Education JPE 

7 (2) (2018) : 

137 – 145 

kurang 

memanfaatkan 

perangkat teknologi 

yang sudah ada di 

kelas. Padahal, 

teknologi digital saat 

ini telah mengalami 

perkembangan yang 

sangat pesat, salah 

satunya adalah 

perangkat berbasis 

Android. 

Teori mengenai 

android dan 

pembelajaran 

musik. 

Tabel 2.1 Daftar Kontribusi Hasil Penelitian Terdahulu Bagi Peneliti 

2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Musik Ansambel 

 Musik ansambel dapat diartikan sebagai musik yang dimainkan secara 

berkelompok menurut pembagian instrumen masing-masing individu di 

dalamnya. Sedang menurut Banoe (1985:101) ansambel berarti bersama-sama, 

secara berombongan. Sedang menurut Suwarto dkk (1996: 60) lebih rinci 

mengemukakan bawa musik ansambel merupakan permainan musik secara 

bersama-sama, yang terdiri dari satu jenis musik atau beberapa macam alat musik. 

Menurut M Soeharto dalam buku kamus musik (1992: 4) ansambel adalah 

kegiatan seni musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam 

sebutannya. Biasanya tampil sebagai hasil kerjasama peserta, dibawah pimpinan 

seorang pelatih. Misalnya, ansambel tari dan nyanyi, ansambel tiup, ansambel 

gesek, ansambel recorder. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan inti 

bahwa ansambel adalah bermain musik bersama-sama menggunakan instrumen 

tertentu. 

2.2.1.1 Jenis Ansambel Musik  
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 Tambayong (1992:130) berpendapat bahwa ansambel dapat 

dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu Ansambel Vocal, Ansambel instrumen dan 

Ansambel Campuran 

2.2.1.2 Jenis Instrumen Musik Ansambel 

 Berdasarkan alat musik yang digunakan, ansambel dapat dibedakan 

menjadi: ansambel tiup logam, ansambel tiup kayu, ansambel gesek, ansambel 

petik, ansambel perkusi dan ansambel gabungan (Banoe, 2003:27).  

2.2.1.3 Fungsi dan Peranan Alat Musik Ansambel 

 Menurut Gunardi dkk (hlm:54-57) sesuai dengan fungsi dan perannya, 

maka alat musik dalam ansambel musik dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam, antara lain: 

1) Alat Musik Melodis 

 Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi untuk 

memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi dari sebuah lagu. 

Contoh: biola, pianika, recorder dan lain-lain. 

2) Alat Musik Ritmis 

 Alat musik ritmis berfungsi untuk menghidupkan irama atau ritme 

dalam penyajian ansambel musik. alat musik yang sering dimainkan antara lain 

triangle, tamborin dan timpani. 

3) Alat Musik Harmonis 

 Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi untuk 

mengiringi perjalanan melodi (dengan menggunakan akord-akord tertentu). 

Contoh: piano dan gitar. 
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2.2.1.4 Faktor-Faktor Keberhasilan Bermain Ansambel Musik 

 Menurut Hartoyo (1994:92) baik buruknya hasil permainan ansambel 

tergantung pada beberapa faktor penunjang, faktor tersebut adalah: 

1) Aransemen lagu 

 Aransemen lagu bagaimana suatu lagu diolah untuk suatu keperluan 

penyajian musik secara baik. Setiap aransemen musik biasanya dibuat 

berdasarkan kemampuan atau sesuai kompetensi yang dimiliki pemainnnya. 

Apabila didapati pemain ansambel musiknya disini adalah siswa SMA, maka 

aransemen musiknya juga haruslah disesuaikan dengan kemampuan bermain 

musik siswa SMA terkait. Misalnya untuk permulaan boleh saja semisal tangga 

nada yang dipakai adalah tangga nada natural asli (C Mayor) yang relatif mudah 

dimainkan pada beberapa instrument dasar, juga disarankan untuk penggunaan 

ritmis-ritmis lagu sederhana yang kebanyakan hanya memakai not ¼ dan 1/8. 

2) Disiplin bermain dari masing-masing anggota ansambel.  

 Yang dimaksud disiplin dalam hal ini adalah siswa bertanggung jawab 

terhadap tugasnya masing-masing. Selain itu siswa tentu dituntut harus disiplin 

dalam latihan individu. 

3) Kemahiran dari masing-masing anggota ansambel. 

 Setiap anggota ansembel harus mempunyai kemampuan serta 

kemahiran dalam hal memainkan alat musik sesuai dengan bagiannya masing-

masing dan dengan taknik permainan yang benar. Selain itu juga kemahiran disini 

bias juga di artikan dalam membaca notasi balok dan kemahiran berkomunikasi 

dengan sesama anggota ansambel. 
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4) Keseimbangan 

 Keseimbangan dari masing-masing bunyi instrumen dalam ansambel. 

Yang ditentukan oleh jumlah instrumen serta kualitas dari suara yang dihasilkan 

oleh masing-masing pemain. 

5) Disiplin dan hasil latihan yang berulang-ulang 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk menghasilkan 

suatu ansambel yang baik diperlukan kerja keras serta keseriusan pemain dalam 

memainkan sebuah lagu dalam ansembel musik. 

2.2.1.5 Ansambel Band di Sekolah 

 Umumnya ansambel band di sekolah membutuhkan peralatan standar 

studio band yang terdiri dari gitar, bass, drum, keyboard ditambah vokal (jika 

ada). Menurut jenisnya, ansambel band termasuk dalam jenis ansambel campuran 

karena juga sependapat dengan pendapat Kusnadi (2012:25) bahwa musik 

ansambel campuran adalah sajian musik yang dimainkan secara bersama-sama 

dengan menggunakan alat musik yang beraneka ragam. Peralatan musik yang 

digunakan dalam ansambel band meliputi:  

1. Gitar sebagai ritm dan melodis, yaitu yang member iringan harmoni dan juga 

bisa berfungsi melodis.  

3. Gitar bass yang juga berfungsi sebagai pengisi harmonisasi bass. 

4. Keyboard atau organ/piano berfungsi melodis dan sekaligus harmonis  

5. Drum yang berfungsi ritmis. 

6. Vokal yang berfungsi utamanya adalah menyanyikan lirik di dalam lagu. 

2.2.2 Pembelajaran 
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Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat 

belajar mengajar. Karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa 

belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar mengajar karena pembelajaran pada hakekatnya adalah aktivitas belajar 

antara guru dan siswa (Utuh, 1987: 9) 

Pada dasarnya, sesuai pendapat dari Dimjati dan Mudjiono (1994: 2) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses yang  diselenggarakan oleh guru 

untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pembahasan mengenai hakikat 

pembelajaran tersebut tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai belajar dan 

mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa belajar 

mengajar. Pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pendapat Utuh (1987: 9), yang 

menyatakan bahwa pembelajaran pada hakekatnya adalah aktivitas belajar dan 

mengajar antara guru dan siswa dibawah interaksi edukatif. 

2.2.2.1 Pengertian Belajar 

Pada hakekatnya belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujud 

dalam berbagai bentuk antara lain : perubahan pengetahuan, pemahaman, 

persepsi, keterampilan, kecakapan, kebiasaan dan perubahaan aspek-aspek lain 

yang ada dalam diri individu. Perubahan tersebut bersifat konstan dan berbekas 

(Winkel, 1989 : 36). Belajar terbagi dalam dua (2) pandangan, yaitu pandangan 

tradisional dan modern (dalam Hamalik 1985: 27). 



 
 
 

24 

 

 

Menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha untuk memperoleh 

sejumlah ilmu pengetahuan, maka ia akan mendapat kekuasaan. Sebaliknya siapa 

yang tidak mempunyai pengetahuan atau bodoh, ia akan dikuasai orang lain. 

Pandangan ini juga disebut pandangan intelektualitas, terlalu menekankan pada 

perkembangan otak. Untuk memperoleh pengetahuan siswa harus mempelajari 

berbagai pengetahuan. Dalam hal ini buku pelajaran atau buku bacaan, menjadi 

sumber pengetahuan yang utama, sehingga sering ditafsirkan bahwa belajar 

berarti mempelajari buku bacaan, sedangkan pada pandangan modern, proses 

perubahaan tingkah laku karena adanya interaksi dengan lingkungannya. 

Maksudnya adalah bahwa seseorang dinyatakan dalam kegiatan belajar setelah ia 

memperoleh hasil, yaitu perubahan tingkah laku contohnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Pada prinsipnya 

perubahan tingkah laku tersebut adalah perubahan kepribadian pada diri 

seseorang. 

Dikutip dari Syah (1995 : 93), yang menyatakan bahwa belajar adalah 

kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

setiap penyelenggaraan  jenis dan jenjang pendidikan.  Belajar juga berarti 

perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau 

praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan 

secara kebetulan Syah (1996 : 115). 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas , ada beberapa orang yang dituntut 

mampu mengkoordinasi proses belajar, dalam hal ini yang dimaksud ialah guru. 

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh guru dalam mengkoordinasi proses 
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belajar dapat disebut pembelajaran. Pembelajaran lebih dari sekedar pengajaran, 

karena disini guru dan murid sama-sama belajar. Sebelum sampai pada 

pengertian pembelajaran, perlu diketahui dulu tentang mengajar yang akan 

dipaparkan pada alinea selanjutnya. 

2.2.2.2 Pengertian Mengajar 

Tidak ada siswa yang tidak membutuhkan guru untuk mendampinginya 

belajar, karena belajar adalah proses memanusiakan manusia maka guru berperan 

penting membimbing dan mendampingi siswa menuju proses menuju 

pendewasaan sebagai manusia.  

Mengajar adalah suatu usaha guru untuk memimpin siswa ke arah 

perubahan, dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan sikap pribadi 

pada umumnya dan proses perkembangan intelektual pada khususnya (Ahmadi, 

1985 : 32-33). Menurut Alvin (dalam Roestijah, 1982 : 13), mengajar merupakan 

aktivitas guru yang membimbing siswa untuk dapat mengubah dan 

mengembangkan skiil and attitude (bakat dan kemampuan), idea (cita-cita), 

appreciation (penghargaan), dan knowledge (pengetahuan).  

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar (Sadirman, 1989 : 46). Mengajar dapat juga 

diartikan sebagai aktivitas untuk menolong atau membimbing seseorang demi 

mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan skill attitude (bakat dan 

kemampuan), appreciation (penghargaan), idea (cita-cita), knowledge 

(pengetahuan) oleh Alvin W dalam (Roestijah, 1982 :131). Secara lebih terperinci 
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menurut Tarigan dalam (Iswaji dan Purwanto, 1989 : 148) mengemukakan unsur 

yang berperan dalam belajar mengajar yaitu unsur siswa, guru, tujuan, materi, 

metode, media dan evaluasi. 

Mengajar bukan lagi suatu penyampaian pengetahuan belaka, namun lebih 

luas lagi, bahwa mengajar merupakan suatu aktivitas memadukan secara 

integrative dari sejumlah komponen yang terkandung dalam perbuatan. Mengajar 

dalam rangka membimbing anak didik ke arah perubahan tingkah laku sesuai 

kebutuhan individu atau kebutuhannya sebagai anggota masyarakat. 

2.2.2.3 Pengertian Pembelajaran 

Istilah belajar dan mengajar terkait dengan kegiatan pembelajaran. 

Menurut Sagala (2013: 61), pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, 

mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

siswa atau murid. Pembelajaran berarti aktivitas guru dalam merancang bahan 

pengajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, yakni 

siswa dapat belajar secara aktif dan bermakna, sedangkan menurut Komalasari 

(2013: 3) menjelaskan bahwa pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem atau proses membelajarkan siswa yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar siswa dapat mencapai tujuan-

tujuan pembelajaraan secara efektif dan efisien. 

 Pembelajaran adalah suatu sistem, artinya suatu keseluruhan yang tediri 

dari komponen-komponen yang berinterelasi dan berinteraksi antara satu dengan 

lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran 

(Sanjaya, 2008: 6). 
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Hamalik (2005: 57) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

bembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, 

dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, 

papan tulis, dan alat tulis, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas 

dan perlengkapan audio visual, juga computer. Prosedur, meliputi jadwal dan 

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya.” 

Hamalik (2005: 71) menyatakan bahwa Unsur minimal dalam sistem 

pembelajaran adalah siswa, tujuan, dan prosedur, sedangkan fungsi guru dapat 

dialihkan kepada media pengganti. Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru 

terdiri dari motivasi membelajarkan siswa dan kondisi guru siap membelajarkan 

siswa. Unsur pembelajaran konkruen dengan unsur belajar meliputi: motivasi 

belajar, sumber bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, subjek belajar. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses interaksi dan interelasi yang memiliki sifat kesalingtergantungan 

antara unsur-unsurnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan kemudian 

bahwa pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang menjadikan siswa 

mengalami proses belajar secara aktif dan bermakna, melalui kegiatan interaksi 

antara guru atau sumber belajar dengan siswa. 

2.2.2.4 Teori Belajar 
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Pengertian mengenai teori belajar secara khusus dibagi menjadi empat 

aliran psikologis  (Darsono, dkk 2000 : 15-18), yaitu : 

2.2.2.4.1 Belajar menurut aliran Behavioristik 

Kaum Behavioris berasumsi bahwa manusia adalah mahluk pasif, tidak 

mempunyai potensi psikologis yang berhubungan dengan kegiatan belajar, antara 

lain pikiran, persepsi, motivasi dan emosi dengan asumsi seperti manusia dapat 

direkayasa sesuai tujuan yang hendak dicapai, yang terpenting dalam belajar, 

adalah pemberian stimulus yang berakiba terjadinya tingkah laku yang dapat 

diobservasi dan diukur. Oleh karena iu simulus harus dipilih sesuai dengan 

tujuan, kemudian diberikan secara berulang-ulang (latihan), sehingga terjadi 

respon yang mekanistik. Supaya tingkah (respon) yang diinginkan terjadi, 

diperlukan latihan dan hadiah atau penguatan, maka peristiwa belajar sudah 

terjadi. Artinya sudah terjadi perubahaan dari “belum terlihat respon” menjadi 

“sudah terlihat respon”. Kaum behavioris tidak meyakini adanya perubahan 

tingkah laku abstrak, misalnya perubahaan dalam pemahaman (mengerti) 

perubahan dalam persepsi (pandangan satu obyek), karena perubahan semacam 

itu terkadang dapat disaksikan dan diukur. 

2.2.2.4.2 Belajar menurut aliran Humanistik 

Sumanto (dalam Darsono 2000 : 18) berpendapat penganut aliran 

Humanistik beranggapan bahwa tiap orang dapat menentukan sendiri tingkah 

lakunya. Orang bebas memilih sesuai kebutuhannya, tidak terkait pada 

lingkungannya. Dengan demikian tujuan pendidikan adalah membantu masing-

masing individu untuk mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan 
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membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri masing-

masing. 

2.2.2.4.3 Belajar menurut aliran Gestalt 

Belajar menurut aliran Gestalt adalah bagaimana seseorang memandang 

suatu obyek (persepsi) dan kemampuan mengatur atau mengorganisir obyek yang 

dipersepsi (khususnya yang kompleks), sehingga menjadi suatu bentuk (struktur) 

yang bermakna atau mudah dipahami. Kalau orang sudah mampu mempersepsi 

suatu obyek (stimulus) menjadi suatu Gestalt, orang itu akan memperoleh 

“insight” (pemahaman). Kalau  insight sudah terjadi, berarti proses belajar sudah 

terjadi. 

2.2.2.4.4 Belajar menurut aliran Kognitif 

Ahli-ahli yang menganut aliran kognitif berpendapat bahwa belajar adalah 

peristiwa internal, artinya belajar baru dapat terjadibila ada kemampuan dalam 

diri orang yang belajar. Kemampuan tersebut adalah kemampuan mengenal yang 

disebut dengan istilah kognitif. Berbeda dengan konsep belajar Behaviorisik, 

yang sangat mengandalkan pada lingkungan (stimulus), penganut aliran kognitif 

memandang orang yang belajar sebagai mahluk yang memiliki untuk memahami 

obyek-obyek yang berbeda diluar dirinya (stimulus), dan mempunyai kemampuan 

untuk melakukan suatu tindakan (respon) sebagai akibat pemahamannya itu. Agar 

terjadi perubahan harus terjadi proses berfikir terlebih dahulu dalam diri 

seseorang, yang kemudian menimbulkan respon berupa tindakan. 

 

2.2.2.5 Komponen Pembelajaran 
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Pembelajaran dapat terlaksana dengan baik salah satu caranya adalah  

memenuhi keberadaan komponen-komponen pembelajaran. Komponen-

komponen pembelajaran tersebut antara lain : 

2.2.2.5.1 Tujuan 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus 

searah dengan tujuan belajar siswa. Tujuan belajar siswa adalah mencapai 

perkembangan optimal, yang meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah agar siswa mencapai 

perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1996: 12). 

2.2.2.5.2 Kurikulum 

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang diberikan dalam 

usaha mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut William B. Ragan dalam Soetopo 

(1982: 56-57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang ada dalam buku teks, 

dalam mata pelajaran atau dalam rencana guru, kurikulum meliputi lebih dari 

pada isi bahan pelajaran, hubungan kemanusiaan dengan kelas, metode mengajar, 

prosedur penilaian, yang kesemuanya itu tercantum dalam kurikulum.  

2.2.2.5.3 Materi 

Materi pelajaran menurut Moedjiono (1991 : 2) adalah segala informasi 

berupa fakta, prinsip dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam 

penyampaian materi pembelajaran guru hendaknya perlu memperhatikan secara 

sistematis dengan mempertimbangkan urutan keluasan materi dan kedalaman 

materi (Rasdi, 1996: 49).   
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Menurut Caroll dalam Rasdi  (1996: 10), “Kemampuan siswa menguasai 

materi tertentu berhubungan dengan jumlah waktu yang dipersyaratkan”. Dalam 

arti, jika siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan materi pembelajaran yang 

dipelajari, dan berpertisipasi di dalam kegiatan yang direncanakan untuk 

mempelajari materi pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat yang diinginkan. 

2.2.2.5.4 Guru 

Untuk lebih jelas mengenai pengertian guru, berikut ini akan dijelaskan 

pengertian guru menurut beberapa ahli. Pertama adalah pengertian menurut UU 

no.14 Tahun 2005 tentang guru, yakni guru adalah seorang pendidik profesional 

dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut KBBI 

guru ialah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, dan profesinya adalah 

mengajar.  

2.2.2.5.5 Siswa 

Sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa murid adalah 

komponen yang terpenting diantara komponen lainnya. Pada dasarnya murid 

adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar, karena murid adalah pihak 

yang membutuhkan pengajaran dan guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan 

yang ada pada murid (Oemar Hamalik, 99-100 : 2001). 

2.2.2.5.6 Sarana dan Prasarana 

Sebagai komponen yang tak terpisahkan dalam suatu pembelajaran, sarana 

dan prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah 
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segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau 

tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 

2.2.2.5.7 Metode 

Metode mengajar adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan direncanakan, baik dengan 

menggunakan sarana media, dengan melibatkan siswa sepenuhnya tanpa sarana 

media maupun keterlibatan secara pasif (Harto, 1995: 4). Dalam kegiatan belajar 

mengajar metode akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.  

Surakhmad (1980: 96) berpendapat bahwa metode adalah cara yang di 

dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa metode adalah suatu teknik yang berfungsi sebagai sarana 

pencapaian tujuan. Dengan demikian metode bagi guru/dosen merupakan alat 

untuk penyampaian pembelajaran. Penggunaan metode mengajar yang tepat dan 

sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan akan turut menentukan efektivitas 

dan efisien proses belajar mengajar. 

2.2.2.5.8 Media 

Media pembelajaran merupakan sebuah perangkat atau alat yang 

diperlukan oleh tenaga pendidik dalam menyampaikan atau memberikan 

informasi berupa ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya. Media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran (Rasdi: 1996: 73). 

2.2.2.5.9 Evaluasi 



 
 
 

33 

 

 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar dan 

mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1996: 63). 

2.2.2.6 Tahap-Tahap Pembelajaran 

Pembelajaran memiliki beberapa tahapan pembelajaran yang harus 

dilaksanakan yaitu tahap perencanaan pembelajaran, tahap pelaksanaan/proses 

pembelajaran dan tahap evaluasi yang akan dipaparkan sebagai berikut. 

2.2.2.6.1 Tahap Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan 

perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu 

sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat 

sasaran. (Dariyadi, 2015) 

(a) Mengembangkan Silabus 

Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar 

mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, 

pengolompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang 

dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat (Habibulloh, 

2014). Silabus mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi 

untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  
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(b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menurut Kemdikbud (dalam 

Syaifudien, 2015) adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci 

dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih dikembangkan 

secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus 

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). 

Komponen RPP dalam Kurikulum 2013 meliputi (1) identitas mata 

pelajaran, (2) standar kompetensi, (3) kompetensi dasar, (4) indikator pencapaian 

kompetensi, (5) tujuan pembelajaran, (6) materi ajar, (7) alokasi waktu, (8) 

metode pembelajaran, (9) kegiatan pembelajaran, (10) penilaian hasil belajar dan 

(11) sumber belajar. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahap awal pada pembelajaran 

adalah „tahap perencaan‟. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru pada 

„‟tehap perencaan‟ yaitu mengembangkan silabus, kemudian guru menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2.2.2.6.2 Tahap Pelaksanaan/Proses Pembelajaran 

Tahap awal pembelajaran adalah tahap perencaan, yang kemudian 

dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu „tahap pelaksanaan/proses pembelajaran‟. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi:  

(a) Kegiatan Pembuka 
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Pada kegiatan pembuka, guru biasanya melakukan kegiatan membuka 

pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan untuk menimbulkan perhatian siswa agar 

terpusat pada hal-hal yang dipelajari (Hasibuan, Ibrahim, dan Toenlioe, 

1988:117). 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar 

dan menengah menjelaskan bahwa dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: (1) 

menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; 

(2) memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang siswa; (3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (4) 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan 

(5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.  

(b) Kegiatan Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa (Mahanani, 2014).  

Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan 

karakteristik mata pelajaran dan siswa. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan 
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proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kelima proses tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

Metode mengamati / observasi mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, 

seperti menyajikan media obyek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, proses mengamati memerlukan 

waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika 

tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. (Dadang, 

2014). 

Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru 

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswanya belajar 

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan siswanya, ketika itu pula dia 

mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik 

(Dadang, 2014). Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, 

melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan 

tanggapan verbal.  

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca buku 

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau 



 
 
 

37 

 

 

bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi (Sindu, 2013). 

Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata 

emiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran nonilmiah 

tidak selalu tidak bermanfaat (Dadang, 2014). 

Guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan 

melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan 

mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau 

kelompok siswa tersebut. (Sindu, 2013) 

Kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran.  Permendikbud No. 22 tahun 2016 

tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa dalam 

kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok 

melakukan refleksi untuk mengevaluasi: (1) seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama 

menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung; (2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; (3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan (4) menginformasikan 

rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.  
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2.2.2.6.3 Tahap Evaluasi Pembelajaran 

 Tahap ini, kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. 

Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan 

pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian 

tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan 

pembelajaran. 

2.2.2.7 Faktor-faktor Penunjang Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi baik dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar (faktor eksternal) individu, hal ini diungkapkan oleh Ahmadi, dkk (1992: 

131). Faktor-faktor yang digolongkan ke dalam faktor internal antara lain: (1) 

Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

dari lingkungannya. Yang termasuk faktor ini adalah penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya. (2) Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dari lingkungannya. (3) Faktor-faktor intelektif yang 

meliputi : (a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat, (b) Faktor kecakapan 

nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. (4) Faktor non intelektif yaitu unsur-

unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat kebutuhan motivasi, 

emosi dan penyesuaian diri. (5) Faktor kematangan fisik maupun psikis. Yang 

tergolong faktor eksternal, ialah : (1) Faktor sosial yang terdiri atas : (a) 

Lingkungan keluarga, (b) lingkungan sekolah, (c) lingkungan masyarakat, (d) 

lingkungan kelompok. (2) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 
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belajar dan iklim. (3) Faktor adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. (4) Faktor lingkungan spiritual dan keamanan  

Kecerdasan merupakan faktor penting yang ikut menentukan berhasil 

tidaknya seseorang dalam belajar. Menurut Stern dalam Ahmadi (1988: 87) 

kecerdasan (intelegensi) berasal dari bahasa latin “intelligere” yang berarti 

menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut Panitian istilah 

pedagogik yang dimaksud dengan intelegensi ialah daya penyesuaian diri dengan 

keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berfikir menurut tujuannya. Pada 

orang yang intelegen akan lebih cepat dan lebih tepat di dalam menghadapi 

masalah-masalah baru bila dibandingkan dengan orang yang kurang intelegen.  

Menurut Winataputra dan Rosita (1995: 102) mendefinisikan motivasi 

sebagai dorongan dasar yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang 

sesuai dengan dorongan dalam diri, oleh karena itu perbuatan seseorang yang 

didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 

mendasarinya.  

Motivasi tidak lepas dari adanya rangsangan baik dalam bentuk hadiah 

maupun hukuman. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik (motivasi murni) merupakan motivasi yang 

mencakup di dalam situasi belajar dan memmenuhi kebutuhan siswa. Motivasi 

intrinsik datang dari anak itu sendiri seperti keinginan untuk mendapatkan 

keterampilan tertentu, keinginan memperolah informasi, keinginan agar bisa 

diterima orang lain, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang 
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disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar seperti bentuk pujian, 

hadiah, persaingan dan hukuman.  

2.2.3 Media Pembelajaran 

 Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin 

medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia kata medium diartikan 

sebagai “antara‟ atau “sedang” (Latuheru, 1988: 14). Pengertian media 

pembelajaran menurut Latuheru (1988: 14) media pembelajaran adalah semua alat 

(bantu) atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan 

maksud menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru 

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga 

belajar). 

 Sejalan dengan Latuheru, media merupakan seperangkat alat bantu atau 

pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi 

dengan siswa atau peserta didik (Danim, 1995:7). 

 Manfaat dari media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) 

adalah sebagai berikut : 

1) Media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap 

materi pengajaran yang disajikan. 

2) Media pembelajaran mengurangi, bahkan dapat menghilangkan adanya 

verbalisme. 

3) Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan 

latar belakang sosial ekonomi dari anak didik. 
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4) Media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit 

diperoleh dengan cara lain. 

5) Media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Misalnya, 

benda atau sesuatu yang diajarkan itu terlalu besar untuk dibawa ke dalam 

kelas, maka dapat saja digunakan model, foto, atau slide, ataupun gambar dari 

benda tersebut. (Latuheru 1988 : 23). 

 Media pembelajaran kini dapat memanfaatan teknologi yang berbasis 

android dengan menggunakan smartphone, karena selama ini memang 

smartphone tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, ataupun hiburan, 

tetapi sudah bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran berbantuan TIK juga dapat memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran 

seperti yang diinginkan PP No 32 Tahun 2013 pasal 19 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta didik. 

2.2.4 Sistem Operasi Android 

 Android adalah sebuah sistem operasi yang di rancang khusus untuk 

perangkat seluler yang menggunakan layar sentuh seperti tablet, telepon pintar, 

PDA (Personal Digital Assistant) dan peralatan mobile lain. Seperti komputer 

yang umumnya yang menggunakan Windows sebagai  sistem operasinya, disini 

sistem operasi Android merupakan sebuah “software open source”, dimana 

software tersebut dapat digunakan secara gratis dan dikembangkan secara bebas 

oleh para pengembang lainnya sehingga banyak sekali ragam aplikasi berbasis 
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android menurut fungsi dan fitur yang dibuat oleh pengembang, salah satunya di 

bidang musik. 

2.2.5 Sekilas Aplikasi Android Kolb 

 Aplikasi android yang digunakan dalam pembelajaran ansambel band di 

SMA Negeri 5 Magelang menggunakan aplikasi band simulasi yang dibuat oleh 

Kolb, diantaranya adalah Real Drum, Real Guitar, Real Bass dan Real Piano. 

Sekilas tentang Kolb, Kolb adalah perusahaan pengembang aplikasi android yang 

berasal dari kota Curitiba, Paraná, Brazil. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2011 

hingga sekarang, data hingga bulan Februari 2018 tercatat lebih dari 166 juta 

unduhan aplikasi di seluruh dunia. (Sumber: http://www.kolbapps.com/) 

 

Gambar 2.1 Logo Kolb Apps 

(Sumber: Lucky, 2019) 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.1 Real Drum 
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Gambar 2.2 Tampilan aplikasi android Real Drum 

(Sumber: Lucky, 2019) 

 

 Aplikasi Real Drum adalah aplikasi simulasi untuk instrumen drum 

pada umumnya. Cara memainkannya sangat sederhana, setelah dibuka aplikasi 

akan mensimulasikan tampilan drum di layar smartphone. Dengan menggunakan 

jari-jari sebagai pengganti stik drumnya, cara memainkannya cukup dengan 

memberi ketukan-ketukan di bantalan drum yang tersedia dan suara snare, bass 

drum, tom dan simbal dapat dimainkan secara bersamaan. 

 Aplikasi Real Drum memiliki fitur yang cukup lengkap untuk dipakai 

sebagai media belajar karena aplikasi simulasi drum ini hadir dengan 60 pelajaran 

drum dasar yang dapat di akses dengan mudah, sehingga pengguna bisa belajar 

memainkannya mulai dari yang paling dasar berangsur hingga ke tahap yang lebih 

sulit.Berikut ini adalah fitur dan keunggulan Real Drum: 

(1) Tampilan dan suara drum dapat dikustomisasi, (2) drum dan simbal yang 

variatif, (3) multitouch, (4) mendukung hingga 13 bantalan drum secara 

bersamaan, (5) 45 suara drum yang jernih, (6) kualitas suara standar studio, (7) 

terdapat 60 tutorial contoh irama drum, (8) terdapat 33 lagu iringan untuk drum, 

(9) memiliki fitur untuk merekam, (10) menyimpan file rekaman menjadi audio 
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mp3, (11) mendukung di semua resolusi layar smartphone, dan (12) aplikasi 

gratis. 

2.2.5.2 Real Guitar 

 Real Guitar adalah aplikasi android yang mengubah layar smartphone 

menjadi tampilan simulasi gitar akustik atau elektrik yang menyerupai rupa gitar 

sungguhan. Cara memainkan aplikasi ini cukup mudah dan sederhana, dengan 

menggunakan sapuan jari-jari pada layar smartphone maka akan didapat bunyi 

seperti layaknya suara gitar pada umumnya seperti suara gitar untuk genjrengan 

akor, suara petikan arpegio dari akor dan suara melodi gitar. 

 
Gambar 2.3 Tampilan aplikasi android Real Guitar 

(Sumber: Lucky, 2019) 

 

Berikut ini adalah fitur dan keunggulan dari Real Guitar : 

(1) Tidak ada latensi, (2) audio berkualitas studio, (3) terdapat serangkaian akor-

akor khusus yang dapat dikustomisasi, (4) terdapat 3 tipe gitar akustik / elektrik, 

(5) memiliki 3 mode bermain, (6) memiliki 16 loop lagu iringan untuk dimainkan 

bersama, (7) terdapat lebih dari 1500 akor, (8) suara gitar yang sangat jernih, (9) 

memiliki mode untuk merekam, (10) ekspor rekaman ke mp3, (11) cocok dengan 

semua resolusi layar smartphone, dan (12) aplikasi gratis. 



 
 
 

45 

 

 

2.2.5.3 Real Bass 

 Aplikasi android Real Bass adalah aplikasi gratis yang mengubah 

layar smartphone menjadi tampilan simulasi berbagai model bas akustik dan 

elektrik yang menyerupai instrumen aslinya. 

 
Gambar 2.4 Tampilan aplikasi android Real Guitar 

(Sumber: Lucky, 2019) 

 

Berikut ini adalah fitur dan keunggulan dari Real Bass : 

(1) Multi-touch / sentuhan multi, (2) terdapat 6 jenis pilihan bas, (3) 16 loop yang 

bisa dimainkan bersama, (4) memiliki suara bas yang super realistis, (5) kualitas 

suara yang bagus, (6) terdapat pilihan model bas akustik dan elektrik, (7) memiliki 

mode merekam, (8) memiliki fitur untuk mengubah rekaman menjadi mp3, (9) 

cocok dengan semua resolusi layar smartphone, dan (10) aplikasi dapat diunduh 

secara gratis. 

2.2.5.4 Real Piano 

 Aplikasi android Real Piano bekerja dengan cara mensimulasikan 

tampilan piano atau keyboard pada layar smartphone. Cara memainkannya juga 

tidak sulit, cukup dengan menyentuh tuts piano yang tersedia dan suara instrumen 

piano dapat dimainkan secara bersamaan untuk akor dan arpegio. 
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Gambar 2.5 Tampilan aplikasi android Real Piano 

(Sumber: Lucky, 2019) 

 

Fitur dan keunggulan dari Real Piano : 

(1) Multitouch, (2) tuts keyboard lengkap, (3) terdapat 20 instrumen realistis, (4) 

kualitas audio standar studio, (5) terdapat virtual instrumen seperti grand piano, 

piano listrik, synthesizer, organ, gitar, gitar, bass, bass synthesizer, strings, 

kuningan, clave, harpsichord, toy organ, banjo, akordeon, sitar, vibraphone, flute, 

vokal dan sax, (6) satu set piano / keyboard yang sempurna dan nyata, (7) mode 

perekaman, (8) fasilitas iringan (loop), (9) ganti nama rekaman, (10) bekerja pada 

semua resolusi layar smartphone, dan (11) aplikasi dapat diunduh secara gratis. 

2.2.6 Pendidikan Seni Musik di Sekolah 

 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional Pasal 

37 ayat 1 menjelaskan bahwa: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat: a. pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. 

matematika; e. Ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan 

budaya; h. pendidikan jasmani dan olah raga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. 

muatan lokal. Dengan demikian karena termasuk di dalam muatan SBK oleh 
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karenanya mata pelajaran seni musik wajib disampaikan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar di Sekolah Umum. 

Susilo (2007: 1) menyatakan musik merupakan bagian dari seni budaya 

yang tak pernah dilewatkan begitu saja oleh setiap orang semasa hidupnya. Setiap 

orang sudah tentu pernah menyanyi atau bermain musik. Setiap orang 

mempunyai perasaan musik tersendiri yang berbeda-beda. Perasaan musik 

seseorang sangat tergantung dari kebiasaan yang dialaminya. 

Kemahiran/kecakapan seseorang dalam bermain musik sangat tergantung dari 

adanya bakat dan kebiasaan. 

Rien (1999:1) Suatu hasil karya dalam bentuk lagu atau komposisi musik, 

yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur 

musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu, dan ekspresi. 

Jamalus (1988: 1) mendiskripsikan musik sebagai suatu hasil karya seni 

bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, 

bentuk, struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Lebih pantas 

dikatakannya musik mengandung unsur melodi, irama, dan harmoni dengan unsur 

pendukung berupa bentuk, gagasan dan warna bunyi yang dipadukan dengan 

unsr-unsur lain seperti bahasa, gerak dan warna. 

Menurut Jamalus (1988: 7) pada dasarnya unsur-unsur musik dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: (a) Unsur-unsur pokok musik yang meliputi 

irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan (b) Unsur-unsur ekspresi 

yang meliputi tempo, dinamik dan warna nada. 
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Unsur-unsur musik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Penjelasan unsur-unsur musik tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.2.6.1 Irama 

Pengertian irama adalah rangkaian gerak yang terdapat dalam musik dan 

tari. Dalam musik irama adalah unsur pokok musik yang terbentuk dari 

sekelompok bunyi dan diam dengan panjang pendek yang berbeda lama 

waktunya. Secara singkat irama adalah pola panjang pendek bunyi dalam lagu. 

Istilah asing untuk irama adalah rhythm, yang dterjemaahkan ritme atau ritmis 

(Wagiman 2005: 52). 

2.2.6.2 Melodi 

Melodi adalah suatu rangkaian nada-nada yang terkait biasanya bervariasi 

dalam tinggi rendah dan panjang pendeknya nada. Perlu ditambahkan bahwa 

seperti kata-kata dalam sebuah kalimat, nada-nada dari sebuah melodi 

membentuk suatu ide musikal yang lengkap (Miller 2001: 34). Sedangkan 

menurut Jamalus (1988: 16) melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi 

dengan teratur) yang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan 

suatu gagasan. 

2.2.6.3 Harmoni 

Harmoni adalah elemen musikal yang didasarkan atas penggabungan 

secara simultan dari nada-nada. Jika melodi adalah sebuah konsep horizontal, 

maka harmoni adalah konsep vertikal (Miller 2001: 41). Menurut Jamalus (1988: 
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35) harmoni adalah keselarasan bunyi yang berupa gabungan dua nada atau lebih 

yang berbeda tinggi rendahnya. 

2.2.6.4 Struktur/Bentuk Musik 

Struktur atau bentuk musik adalah susunan serta hubungan antara unsur-

unsur musik dalam suatu musik atau lagu, sehingga menghasilkan yang 

bermakna. Sebuah lagu dapat terdiri dari satu atau lebih kalimat lagu yang terdiri 

dari kalimat tanya dan kalimat jawaban (Jamalus 1988: 35). Struktur lagu musik 

ada 3 macam: (a) bentuk lagu 1 bagian, (b) bentuk lagu 2 bagian, dan (3) bentuk 

lagu 4 bagian. 

2.2.6.5 Tempo 

Tempo adalah suatu istilah dari italia yang secara harfiah yang berarti 

waktu, dan didalam musik menunjukkan pada kecepatan musik. Tempo adalah 

kecepatan dalam memainkan lagu dan perubahan-perubahan dalam kecepatan 

lagu tersebut. Tanda tempo secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu cepat, 

sedang, dan lambat (Miller 2001: 26). 

2.2.6.6 Dinamika 

Dinamika adalah kuat atau lemahnya nada dalam suatu bentuk komposisi 

musik yang terdiri dari forte (keras), piano (lembut), fortissimo (sangat keras), 

pianissimo (sangat lembut), mezzo forte (agak keras), mezzo piano (agak lembut) 

(Miller 2001: 58). 

2.2.6.7 Warna Nada 

Menurut Jamalus (1988: 40) warna nada adalah ciri khas bunyi yang 

terdengar bermacam-macam dan dihasilkan oleh bahan sumber atau bunyi yang 
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berbeda-beda. Warna nada juga mempengaruhi ekspresi yang menurut Jamalus 

(1988: 38) diungkapkan sebagai ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

tempo, dinamik, dan warna nada itu sendiri dari unsur-unsur pokok musik yang 

diwujudkan oleh  seniman  musik  atau  penyanyi  yang  disampaikan  kepada 

pendengarnya. 

2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Berpikir Rancangan Peneliti 

Pembelajaran Ansambel Band menggunakan 

media aplikasi Android 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan media 

Aplikasi musik virtual berbasis Android 

Minat siswa terhadap pelajaran  

seni musik meningkat  

Hasil Belajar baik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Pelaksanaan pembelajaran ansambel band menggunakan media aplikasi 

berbasis android di kelas XII IPS 5 SMA Negeri 5 Magelang berjalan dengan 

baik, terorganisir, dan tujuan tercapai. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi 

berbasis android seperti, Real Drum, Real Guitar, Real Piano, Real Bass yang di 

publish oleh kolb apps sudah mumpuni untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran ansambel band di SMA Negeri 5 Magelang.  Hal ini terlihat dari 

kelancaran pembelajaran ansambel band, siswa tanpa kesulitan dapat 

mengoperasikan aplikasi tersebut. 

Secara garis besar pembelajaran ansambel band dengan menggunakan 

aplikasi berbasis android di kelas XII IPS 5SMA Negeri 5 Magelang dibagi 

menjadi 3 tahap. Tahapan tersebut antara tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap evaluasi. Namun pada tahap pelaksanaan guru membagi menjadi tiga 

kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Evaluasi berdasarkan kriteria waktu dan permainan, siswa dapat 

memenuhi kriteria indikator yang dibuat guru, berikut adalah indikator yg terdapat 

di RPP berdasarkan kriteria permainan yaitu, (1) Siswa dapat memainkan lagu 

kontemporer sesuai tempo yang tepat; (2) Siswa dapat memainkan progresi akor 

lagu sesuai irama dan ketepatan nada; (3) Siswa dapat memainkan  lagu musik 

Barat dengan alat musik virtual berbasis android. Hasil evaluasi menunjukkan 
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bahwa menurut kriteria waktu, ternyata waktu 2 minggu cukup untuk 

melaksanakan pembelajaran android dengan materi yang guru siapkan 

sebelumnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembelajaran ansambel band 

menggunakan media aplikasi berbasis android di kelas XII IPS 5SMA Negeri 5 

Magelang, peneliti mengajukan saran-saran, antara lain : (1) pendidik hendaknya 

lebih jeli untuk medokumentasikan setiap materi pembelajaran yang telah 

disampaikan kepada siswa sehingga memudahkan guru dalam pembelajaran 

selanjutnya; dan (2) bagi sekolah, seharusnya pendidik tidak hanya dituntut untuk 

bisa melaksanakan pembelajaran dan dituntut untuk menyerahkan hasil 

pembelajaran yang  persis seperti yang terdapat di silabus, hendaknya sekolah 

lebih memberi kebebasan kepada pendidik untuk mengembangkan materi 

pembelajaran sesuai kondisi siswa dan kebutuhan siswa. Ketika kemampuan 

siswa di kelas sebenarnya tidak berada pada kapasitas yang cukup untuk 

menerima pembelajaran sesuai yang diminta di silabus, alangkah baiknya sekolah 

memberi kebebasan untuk guru menyesuaikan materi agar dapat lebih mudah 

diterima oleh siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif karena kondisi 

siswa satu dan lain sekolah bisa saja berbeda dan tentu saja kemampuan 

penerimaan siswa terhadap suatu materi tentu berbeda satu dan lainnya. 
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