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ABSTRAK 

 

Samudra,   Arief.  2018.  Model Pembelajaran Kontruktivis dalam Pembelajaran 

Seni Budaya Sub Materi Musik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Semarang. Skripsi, Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Wadiyo, M.Si. dan 

Kusrina Widjajantie, S.Pd., M.A. 

Kata Kunci :  Model Pembelajaran Kontruktivis, Pembelajaran Seni Musik. 

Pelajaran seni musik dianggap kurang menarik dan sulit untuk dipelajari 

sehingga seni musik menjadi momok yang menjemukan bahkan menakutkan bagi 

sebagian siswa. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan pengajaran di kelas yang 

lebih menekankan pada mengkonstruksi ide-ide kreativitas siswa. Salah satu 

bentuk pengajaran seni musik dengan pendekatan tersebut adalah menggunakan  

teori belajar konstruktivisme.Pendekatan konstruktivisme adalah suatu pola 

pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran 

agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Subjek penelitian yang 

menjadi sumber data yaitu siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah negeri 1 

Semarang dan objek dari penelitian ini adalah pembelajar seni musik 

menggunakan pendekatan kontruktivisme. 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. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran seni musik di kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Semarang menggunakan pendekatan kontruktivisme berjalan secara terorganisir, 

hal ini dibuktikan dengan pembelajaran sudah menggunakan model pembelajaran 

penangkapan yang memiliki tiga tahap antara lain (a) penyajian advance 

organizer, pendidik memberikan gambaran umum mengenai istilah-istilah 

penunjang tentang musik (b) penyajian materi atau tugas belajar, membuat diskusi 

antar siswa dan di evaluasi oleh tenaga pendidik dan (c) memperkuat organisasi 

kognitif, tanya jawab dan pendalaman materi. Pembelajaran dilaksanakan dalam 

waktu 2x45 menit dengan pembagian tahap penyajian advance organizer 

berdurasi waktu 15 menit, tahap penyajian materi atau tugas belajar dilaksanakan 

dalam waktu 60 menit, dan tahap memperkuat organisasi kognitif berdurasi 15 

menit. 

Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: (1) pendidik hendaknya 

dapat memanfaatkan media pembelajaran seperti alat musik maupun proyektor 

yang di miliki sekolah secara maskimal karena selain teori siswa membutuhkan 

praktik secara langsung menggunakan alat musik untuk lebih memahami materi 

yang telah disampaikan dalam menerapkan pendekatan konstruktivisme; dan (2) 

bagi sekolah, pendidik tidak hanya dituntut untuk bisa melaksanakan 

pembelajaran dan dituntut untuk menyerahkan hasil belajar saja, sebaiknya 

pendidik diberi pelatihan pemahaman yang berkaitan dengan kontruktivisme serta 

pelatihan dalam pelaksanaannya dalam pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan seni sebagai mata pelajaran di sekolah, karena pendidikan seni 

memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Multilingual 

berarti seni bertujuan mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri dengan 

berbagai cara seperti melalui bahasa rupa, bunyi, gerak dan paduannya. 

Multidimensional berarti seni mengembangkan kompetensi kemampuan dasar 

siswa yang mencakup persepsi, pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, 

apresiasi dan produktivitas dalam menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri, 

dengan memadukan unsur logika, etika dan estetika, sedangkan multikultural 

berarti seni bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan 

berapresiasi terhadap keragaman budaya lokal dan global sebagai pembentukan 

sikap menghargai, toleran, demokratis, beradab dan hidup rukun dalam 

masyarakat dan budaya yang majemuk (Depdiknas, 2001:7). 

Pendidikan kesenian, sebagaimana yang dinyatakan Ki Hajar Dewantara 

(dalam Bastomi; 1993:20), merupakan salah satu faktor penentu dalam 

membentuk kepribadian anak, karena pendidikan seni di sekolah dapat dijadikan 

sebagai dasar pendidikan dalam membentuk jiwa dan kepribadian. Sejalan dengan 

hal tersebut, pernyataan Plato (dalam Rohidi, 2000:5) juga mengungkapkan 

bahwa pendidikan seni dapat dijadikan dasar pendidikan, karena dapat digunakan 

untuk membentuk suatu kepribadian yang baik. Oleh karena pendidikan kesenian 

merupakan elemen yang esensial dalam proses pembentukan watak setiap 
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individu, maka keberadaan pendidikan seni sebagai subsistem dalam pendidikan 

nasional tidak dapat diabaikan. 

Berbagai kendala yang dialami para guru SMP/MTs dalam pembelajaran 

seni musik antara lain mencakup (1) keterbatasan kemampuan guru dalam 

menterjemahkan isi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) seni musik 

berbasis kompetensi, (2) keterbatasan kemampuan guru dalam mengoptimalkan 

potensi seni musik anak (anak menjadi kreatif dan aktif) (3) keterbatasan guru 

dalam menerapan metode yang digunakan dalam pembelajaran seni musik, (4) 

keterbatasan guru dalam memanfaatkan sarana dan media pembelajaran musik (5) 

keterbatasan guru dalam memanfaatkan potensi lingkungan budaya dan alam 

sekitar dalam pembelajaran musik, dan (6) keterbatasan guru dalam 

mengembangkan bentuk penilaian pembelajaran seni musik (Utomo, 2010). 

Permasalahan penting lainnya adalah usaha memperkecil kesenjangan 

prestasi belajar antara siswa berkemampuan akademik atas (AA) dan siswa 

berkemampuan akademik bawah (AB). Sebagian besar orang meyakini siswa AB 

selamanya berprestasi belajar rendah. Vygotsky dalam Suparno (1997) 

menyatakan, siswa AB dapat berprestasi sejajar dengan siswa AA jika mereka 

dibantu memasuki zona perkembangan potensialnya melalui scaffoldingoleh guru 

dan tutorial sebaya. Carrol dalam (Ozden, 2008) menyatakan, siswa AB dapat 

berprestasi belajar sejajar dengan siswa AA jika diberikan alokasi waktu belajar 

sesuai kebutuhan mereka. Prestasi belajar tidak semata-mata ditentukan oleh bakat 

seseorang. Prestasi belajar lebih banyak ditentukan oleh alokasi waktu yang 

diberikan kepada siswa untuk belajar. Siswa AA membutuhkan waktu belajar 
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lebih singkat untuk menguasai materi pelajaran dibandingkan siswa AB. Siswa 

AB dapat menguasai materi pelajaran layaknya siswa AA jika diberikan waktu 

belajar sesuai kebutuhannya. Sementara,sekolah mengalokasikan waktu belajar 

yang uniform bagi semua siswa, akibatnya terjadi kesenjangan prestasi belajar 

antara siswa AA dan AB. Pengembangan model pembelajaran untuk memperkecil 

kesenjangan berpikir antara siswa AA dan AB sangat diperlukan. 

Model pembelajaran yang akan dikembangkan untuk memecahkan 

permasalahan tersebut harus memenuhi pergeseran paradigma pembelajaran seni 

musik sebagai berikut. (1) Pembelajaran seni musik tidak hanya berorientasi 

kepada aspek produk tetapi lebih berorientasi kepada aspek proses. (2) Anggapan 

pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa, 

menjadi pembelajaran yang memberdayakan seluruh potensi siswa. (3) 

Pembelajaran berpusat kepada guru, menjadi pembelajaran berpusat kepada siswa. 

(4) Belajar menghafal konsep, menjadi belajar mengkonstruksi konsep. (5) 

Pembelajaran kompetitif individual, menjadi pembelajaran kolaboratif yang 

terbukti mampu memfasilitasi kegiatan saling membelajarkan antar siswa. 

Model pembelajaran yang sejalan dengan pergeseran paradigma di atas 

adalah model pembelajaran berbasis konstruktivis. Model pembelajaran berbasis 

konstruktivis berlandaskan pada teori Piaget. Model pembelajaran berbasis 

konstruktivis memandang belajar adalah suatu proses organik untuk 

mengkonstruksi pengetahuan, bukan suatu proses mekanik untuk mengumpulkan 

atau menghafal pengetahuan. Siswa dalam proses mengkonstruksi pengetahuan 

dituntut mampu merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, memanipulasi objek, 
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memecahkan masalah, berdialog, meneliti, mencari jawaban, mengekpresikan 

gagasan, mengungkap pertanyaan, mengadakan refleksi, dan lain-lain. Tuntutan 

model pembelajaran berbasis konstruktivis berpotensi mampu memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan penguasaan kompetensi seni musik 

siswa. 

Model pembelajaran berbasis konstruktivis dikembangkan secara parsial. 

Pengembangan model pembelajaran konstuktivis secara parsial dinilai 

berpengaruh maksimal terhadap pemberdayaan kemampuan berpikir kritis dan 

penguasaan kompetensi biologi pada siswa AB. Misalnya, pengembangan model 

pembelajaran berbasis konstruktivis dengan menghilangkan karakter kolaboratif 

akan menghasilkan sintaks pembelajaran yang bernuansa kompetisi individual. 

Pembelajaran yang bernuansa kompetisi individual mengakibatkan kegiatan 

scaffolding tidak berjalan baik. Siswa AA enggan berbagi pengetahuan dengan 

siswa AB melalui tutorial sebaya, karena khawatir prestasi belajar mereka akan 

tersaingi oleh siswa AB. Siswa AB kehilangan kesempatan memasuki zona 

perkembangan potensialnya, karena scaffolding siswa AA berpotensi tidak terjadi 

selama kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bernuansa kompetisi individual 

menyebabkan kesenjangan prestasi belajar antara siswa AA dan AB semakin 

lebar. 

Karakter konstruktivis dan kolaboratif perlu diintegrasikan pada model 

pembelajaran baru yang akan dikembangkan. Model pembelajaran baru produk 

pengembangan disebut model pembelajaran seni musik SMP/MTs berbasis 

konstruktivis-kolaboratif. Model pembelajaran seni musik SMP berbasis 
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konstruktivis merupakan inovasi dalam pembelajaran seni musik. Model 

pembelajaran seni musik SMP berbasis konstruktivis memiliki karakter 

konstruktivis dan kolaboratif yang saling melengkapi satu sama lain. Karakter 

konstruktivis pada model pembelajaran seni musik SMP berbasis konstruktivis 

menuntut siswa mampu merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, memanipulasi 

objek, memecahkan masalah, berdialog, meneliti, mencari jawaban, 

mengekpresikan gagasan, mengungkap pertanyaan, dan mengadakan refleksi. 

Karakter konstruktivis pada model pembelajaran tersebut berpotensi mampu 

melatihkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan penguasaan potensi 

sains siswa. Karakter kolaboratif pada model pembelajaran seni musik SMP 

berbasis konstruktivis menuntut siswa saling belajar melalui diskusi dan dialog, 

sehingga berpotensi dapat memberdayakan berpikir kritis dan meningkatkan 

penguasaan kompetensi sains siswa. Kegiatan diskusi dan dialog dalam 

pembelajaran kolaboratif berpotensi mampu memperkecil kesenjangan prestasi 

belajar antara siswa AA dan AB. 

Kurangnya penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip konstruktivis 

dalam pembelajaran yang sesungguhnya juga berkaitan erat dengan terbatasnya 

penelitian tentang proses pembelajaran. Memang benar bahwa dalam beberapa 

tahun terakhir jumlah penelitian tentang fenomena pembelajaran di dalam kelas 

menunjukkan peningkatan (White, 1997), namun demikian hanya sedikit saja 

penelitian yang mengamati dan mengkaji bagaimana proses belajar mengajar 

berlangsung (Stigler, Gonzales, Kanakawa, Knoll, & Serrano, 1999). Oleh karena 
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informasi yang kita miliki tentang bagaimana kegiatan pembelajaran (salah 

satunya adalah pembelajaran berbasis konstruktivis) masih sangat terbatas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana proses pembelajaran seni budaya di kelas 7A Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Semarang dengan menggunakan model pembelajaran kontruktivis?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui secara mendalam proses pembelajaran Seni Musik di Kelas 7A 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Semarang dan untuk mengetahui penerapan teori 

kontruktivisme dalam proses pembelajaran Seni Musik di Kelas 7A Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat 

teoritis, sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Pada penelitian yang berjudul “Kontruktivisme dalam Pembelajaran Seni 

Budaya Sub Materi Musik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Semarang” ini 

memiliki manfaat praktis yang ditujukan bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah 

(tempat penelitian), dan bagi masyarakat umum.Bagi siswa, penelitian ini 

memberikan motivasi untuk mempelajari seni musik dari dalam diri mereka 

sendiri. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang teori 
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belajar Kontruktivisme. Bagi Sekolah, penelitian ini bisa memberikan sumbang 

pemikiran bekaitan dengan pembelajaran Kontruktivisme. Sedangkan bagi 

masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bahwa 

belajar bukan hanya dari luar diri kita namun bisa dari dalam diri kita sendiri. 

1.4.2 Manfaat Teoretis 

Pada penelitian yang berjudul “Kontruktivisme dalam Pembelajaran 

SeniBudaya Sub Materi Musik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Semarang” ini 

memiliki beberapa manfaat teoretis. Manfaat yang pertama adalah menambah 

perbendaharaan tentang kajian penerapan kontruktivisme terhadap pembelajaran 

seni musik. Manfaat yang kedua yaitu diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran sebagai alternatif untuk mengetahui penerapan kontruktivisme dalam 

pembelajaran seni budaya sub materi musik maupun mata pelajaran lain. 

1.5 Sistematika Penulisan 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 penulis 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 
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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 

Selama observasi, sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian 

karya ilmiah skripsi tentang pembelajaran dengan pendekatan kontruktivisme 

khususnya pada pembelajaran seni musik. Sebagai acuan peneliti menggunakan 

karya ilmiah skripsi yang disusun oleh Anggraeni Mahdatika dalam skripsinya 

pada tahun 2014 yang berjudul “Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Dalam 

Pembelajaran Matematika  Kelas IV Semester II  di MI Muhammadiyah 

Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 

2013/2014” didalamnnya membahas tentang  matematika  menjadi  pelajaran  

yang dipandang  menantang  sekaligus  menakutkan  bagi  siswa.  Pada 

pembelajarannya, guru senantiasa  melibatkan  siswa  dalam  kegiatan  praktik  

siswa  agar  siswa  dapat membangun  pengetahuannya  melalui  perbuatan  

mereka  terhadap  benda-benda yang disediakan oleh guru seperti kardus bekas, 

kertas lipat, penggaris, gunting, dan lem kertas. Dengan adanya benda-benda 

tersebut siswa dapat mengungkapkan gagasan mereka mengenai jaring-jaring 

balok dan kubus, bangun yang simetris dan yang tidak simetris, dan dapat 

menentukan hasil dari suatu pencerminan.  

Penelitian tentang pembelajaran dengan pendekatan kontruktivisme  

sebelumnya juga telah dilakukan oleh Masitoh dalam skripsinya pada tahun 2009  

yang berjudul “Konstruktivisme dalam Pengajaran Bahasa Arab (Studi Kasus SD 

Islamiyah Warungboto Yogyakarta)”  yang berisi bahwa  pelaksanaan  proses  
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pengajaran bahasa Arab di SD Islamiyah Warungboto jika ditinjau dari tujuan 

pengajaran, penggunaan metode dan materi serta pelaksanaan evaluasi 

berlangsung cukup baik serta  berkembang  menuju  pembelajaran  bahasa  Arab  

yang  konstruktif dimana keterlibatan siswa sangat diutamakan. Masih perlu 

adanya pembenahan dan perbaikan. Perbaikan dan pembenahan yang dimaksud 

adalah terutama dalam aspek  kegiatan  belajar  mengajar  dimana  menurut  teori  

konstruktivisme  guru sebagai fasilitator dan mitra bagi siswa yang membantu 

proses belajar siswa agar berjalan baik dan tercipta susasana belajar yang efektif. 

Siswa adalah subyek pembelajaran yang mengkonstruksi pengetahuan melalui 

pengalamannya sendiri. 

Penelitian tentang pembelajaran dengan pendekatan kontruktivisme  

sebelumnya juga telah dilakukan oleh Khomarudin dalamskripsinya pada tahun 

2012  yang berjudul “Penerapan pendekatan Kontruktivisme Terhadap Hasil 

Belajar Bahasa Indonesia Tentang Menulis Cerita pada Siswa Kelas V SD Negeri 

03 Nangsri Kebakkramat” yang berisi bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa proses penerapan pendekatan konstruktivisme dilaksanakan 

dengan kegiatan awal peneliti mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, peneliti 

mengadakan koordinasi dengan guru kelas, dengan hasil akan diterapkannya 

pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran menulis cerita. Peneliti 

mengadakan pelatihan kepada guru kelas dengan tujuan untuk meyakinkan 

kepada guru kelas V dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pendekatan 

konstruktivisme dilaksanakan dengan 2 siklus dan dalam bentuk RPP.  penerapan 

pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia 
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dalam menulis cerita. Hal ini dapat diketahui dari  meningkatmya prosentase 

ketuntasan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 15.81%. 

Pada Jurnal karya Muhammad Yusritahun (2014) dengan judul 

“Pendekatan Konstruktivis dalam Lingkup Pembelajaran Pendidikan Seni Budaya 

(Seni Rupa)” menjelaskan Pendekatan belajar kontekstual pada dasarnya 

menekankan bahwa proses dan hasil akhir belajar seorang peserta didik 

merupakan tanggung jawab peserta didik itu sendiri. Hal ini dapat dipahami 

karena proses mengkonstruksi pengetahuan dilakukan berdasarkan pengetahuan 

awal yang sudah dimilikinya, pengalaman, budaya sosial, dan aspek-aspek lain 

dari bentuk pendekatannya. Peranan guru dalam pendekatan konstruktivis ini 

bukan berarti tidak di perlukan, tetapi sebaliknya justru guru di tuntut menjadi 

fasilitator yang dapat mengantisipasi arah berpikir peserta didik dan 

mengarahkannya dengan pernyataan-pernyataan terbuka menuju pengetahuan 

yang dapat di terima secara ilmiah. Sebagai narasumber, wawasan guru dalam 

berbagai bidang Seni Budaya (Seni Rupa) merupakan aset utama, sehingga 

peserta didik akan lebih termotivasi untuk mengintegrasikan pemikirannya dalam 

rangka memahami konsepsi Seni. Pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran 

Seni Budaya (Seni Rupa) sangat mustahil di lepaskan dari konteks kebudayaan 

daerah/lokal, mengingat Seni merupakan salah satu produk budaya. Sebaliknya 

dengan pembelajaran Seni Budaya (Seni Rupa) di konstruksi dengan berbasis 

Budaya daerah/lokal akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. 

Penelitian yang dilakukan oleh Palupi Purnamawati (2010) yang berjudul 

“Pengaruh Pendekatan Konstruktivisme dalam Pembelajaran Kimia terhadap 
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Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa”. Dengan hasil penelitian yang berdasarkan 

hasil analisis nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 7,92 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,00 pada taraf 

signifikan α = 0,05. Jadi 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (7,92 >2,00) yang berarti bahwa ada 

pengaruh pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran kimia terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Risti Ayu Desliani (2014) dengan judul 

“Pengaruh Pendekatan Konstruktivisme terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X 

SMA Negeri 2 Muara Beliti Tahun Pelajaran 2013/2014”. Dengan hasil penelitian 

yang berdasarkan hasil analisis post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

maka diperoleh n ilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 4,95 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,68 pada taraf 

signifikan α = 0,05. Jadi 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (4,95 > 1,68) yang berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan pendekatan konstruktivisme dengan metode eksperimen 

terhadap hasil belajar fisika pada materi listrik dinamis siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Muara Beliti tahun pelajaran 2013/2014. 

Penelitian yang dilakukan oleh Monica Agustina (2015) dengan judul 

“Pengaruh Pendekatan Konstruktivisme Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa 

Kelas X Sma Negeri Megang Sakti Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dengan hasil 

berdasarkan uji-t pada taraf signifikan α = 0,05 terhadap data pre-test dan post-

test diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 5,12 > 1,67. Serta berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan observer setelah dilakukan pembelajaran sebanyak dua 

kali pertemuan diperoleh hasil skor rata-rata 71 % dengan kategori baik. Jadi 

berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
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yang signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri Megang 

Sakti tahun pelajaran 2015/2016. 

Penelitian oleh Mita Ambriani (2014) dalam penelitian berjudul "Strategi 

Pembelajaran Seni Musik untuk Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SMP 

Negeri 1 Wates Tahun 2013/2014". Hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa 

strategi pembelajaran seni musik untuk peningkatan prestasi belajar siswa di SMP 

Negeri 1 Wates yaitu, 1) Strategi persiapan pembelajaran; 2) Strategi pengelolaan 

pada masing-masing kelas; 3) Strategi penggunaan media pembelajaran; 4) 

Strategi pendekatan untuk memotivasi siswa; 5) Strategi evaluasi dan 

pengambilan nilai; 6) Strategi pengembangan pengalaman belajar seni musik 

siswa. 

Khoerul Zailini pada tahun 2014 melaksanakan penelitian berjudul 

“Strategi Pembelajaran Seni Musik di Smp Negeri 12 Yogyakarta” dengan hasil  

menunjukkan bahwa strategi pembelajaran seni musik yang diterapkan oleh guru 

seni musik di SMP Negeri 12 Yogyakarta, terdapat lima tahapan yaitu strategi 

penyiapan jalannya pembelajaran, strategi pengelolaan pada kelas, strategi 

penggunaan media, strategi pendekatan kasih sayang, dan strategi evaluasi dan 

pengambilan nilai. 

Penelitian oleh Dodo Septiawan (2016) yang berjudul "Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa melalui Pendekatan Konstruktivisme Pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas V SD Negeri 2 Binakarya Putra", dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar afektif siswa siklus I 
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memperoleh kategori cukup baik dan siklus II menjadi kategori baik dengan 

persentase ketuntasan siswa siklus I kategori cukup baik dan siklus II menjadi 

kategori sangat baik. Hasil belajar psikomotor siswa siklus I memperoleh kategori 

cukup terampil dan siklus II menjadi kategori terampil, persentase ketuntasan 

hasil belajar psikomotor siswa siklus I memperoleh kategori cukup terampil dan 

siklus II menjadi terampil. Hasil belajar kognitif siswa siklus I memperoleh 

kategori sedang dan siklus II menjadi kategori tinggi, persentase ketuntasan 

kognitif siklus I memperoleh kategori sedang kemudian siklus II menjadi kategori 

tinggi. 

Rully Charitas Indra Prahmana (2010) melaksanakan penelitian yang 

menghasilkan jurnal berjudul “Permainan “Tepuk Bergilir” yang Berorientasi 

Konstruktivisme dalam Pembelajaran Konsep KPK Siswa Kelas IV ADi SD N 21 

Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari permainan tepuk 

tangan secara bersamaan (tepuk bergilir), yang berorientasi konstruktivisme yang 

valid dan praktis, dalam pembelajaran konsep Kelipatan Persekutuan Terkecil 

(KPK) siswa kelas IV SD. Pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini, 

dibawakan oleh Nila, Sasa, Rully, ditemani oleh bu Neti, selaku guru kelas, dan 

diikuti oleh 23 siswa. Sebelum memulai pembelajaran, didapatkan informasi, 

bahwa bu Neti telah mengajarkan materi kelipatan kepada siswa. Sehingga, disain 

pembelajaran dimulai dengan me-review kembali materi kelipatan, dengan 

permainan “tepuk bergilir”, kemudian memandu mereka untuk lebih memahami 

apa itu kelipatan. Selanjutnya, level permainan ditingkatkan, dengan membagi 

siswa menjadi 2 kelompok dan melakukan permainan diatas secara bersamaan, 



 
 
 
 

15 

 

 

yang bertujuan menggiring siswa ke arah pembelajaran persekutuan. Akhirnya, 

pembelajaran ditutup dengan mencari bilangan terkecil dari persekutuan bilangan 

sebelumnya, sehingga di dapat nilai KPK dari 2 bilangan yang diberikan.Hasil-

nya, siswa mampu memahami pelajaran KPK dengan baik dan mampu 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan. 

Riyanto dan Siroj (2011) dengan jurnal berjudul “Meningkatkan 

Kemampuan Penalaran dan Prestasi Matematika dengan Pendekatan 

Konstruktivisme pada Siswa Sekolah Menengah Atas”, menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran terhadap prestasi siswa, yaitu prestasi 

siswayang pembelajarannya dengan pendekatan konstruktivisme adalah lebih baik 

daripada dengan pendekatan konvensional, kemudian terdapat pengaruh 

kemampuan penalaran terhadap prestasi siswa, yaitu prestasi siswa yang 

kemampuan penalarannya tinggi lebihbaik daripada siswa yang 

penalarannyarendah. 

Penelitian lain dilaksanakan oleh Purwaningsih dan Widodo Budhi pada 

tahun 2016 dengan judul "Pengaruh Model Pembelajaran Konstruktivisme 

Terhadap Prestasi Belajar Fisika".  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kecenderungan prestasi belajar fisika pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konstruktivisme termasuk dalam kategori sangat tinggi dan pada 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional termasuk dalam 

kategori sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar 

fisika yang sangat signifikan antara pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konstruktivisme dengan model pembelajaran konvensional. Rerata 
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prestasi belajar fisika model pembelajaran konstruktivisme lebih tinggi dari model 

pembelajaran konvensional, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

penggunaan model pembelajaran konstruktivisme terhadap prestasi belajar fisika.   

Priyandaru melaksankan penelitian berjudul “Pembelajaran Seni Musik 

pada Siswa Kelas VII ASMP N 9 Semarang Kajian Tentang Strategi Penggunaan 

Metode dan Media Cerita Pendek” pada tahun 2010. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi penggunaan metode dan media cerita pendek dalam 

pembelajaran musik pada siswa kelas VIIIA SMP Negeri 9 Semarang masih 

menggunakan strategi yang lazim digunakan yaitu dengan memadukan strategi 

penggunaan metode dan media dalam pembelajaran musik. Metode-metode 

tersebut yaitu metode ceramah dan tanya jawab, metode demonstrasi, metode 

latihan, dan metode tugas. Metode-metode tersebut masing- masing memiliki 2 

tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, sedangkan media tersebut 

yaitu media cerita pendek, Media cerita pendek ini juga memiliki 2 tahapan yaitu : 

(a). tahap persiapan sebelum menggunakan media yaitu membuat media yang 

sesuai dengan tujuan intruksional dan alat yang akan dipergunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. (b). tahap selama menggunakan media yaitu guru 

mengajak para siswa untuk memperhatikan serta fokus terhadap materi yang 

diberikan guru melalui media pembelajaran tersebut. 

Ahmad Nizar Rangkuti pada tahun 2014 melakukan penelitian yang 

menghasilkan jurnal dengan judul "Konstruktivisme dan Pembelajaran 

Matematika". dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Seorang guru 

konstruktivis diminta untuk memahami karakteristik kesalahan siswa karena 
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peningkatan pengetahuan itu adalah melalui kesalahan dan kesalahan. Guru harus 

melihat kesalahan sebagai sumber informasi tentang skema dan pemikiran 

karakteristik siswa. Ada empat prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran 

matematika. Pertama, struktur psikologis harus lebih dulu menduduki jabatan. 

Kedua, struktur pengetahuan latar belakang (schemata) harus dikembangkan 

sebelum mengajarkan simbol formal matematika. Ketiga, siswa harus memiliki 

kesempatan untuk menemukan dan membentuk hubungan matematika mereka 

sendiri, bukan untuk mengekspos pikiran orang dewasa. Keempat, guru harus 

menciptakan atmosfir berpikir di kelas. 

Asterina Budiyani (2009) dengan Tesis berjudul "Efektivitas Pendekatan 

Konstruktivisme dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau dari Aktivitas Belajar 

Siswa SMP" menyatakan bahwa Prestasi belajar matematika siswa  dengan 

pendekatan konstruktivisme lebih baik daripada prestasi  belajar siswa dengan 

pendekatan konvensional; 2) Prestasi belajar matematika siswa dengan aktivitas 

belajar yang tinggi lebih baik daripada prestasi belajar siswa dengan aktivitas 

belajar yang sedang maupun rendah, prestasi belajar matematika siswa dengan 

aktivitas belajar yang sedang lebih baik daripada prestasi belajar siswa dengan 

aktivitas belajar yang rendah; 3) Prestasi belajar matematika siswa antara siswa 

yang diberikan pendekatan pembelajaran konstruktivisme dan pendekatan 

pembelajaran konvensional konsisten untuk tiap-tiap aktivitas belajar siswa, dan 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa dengan aktivitas belajar 

yang tinggi, aktivitas belajar siswa yang sedang dan aktivitas belajar siswa yang 

rendah konsisten untuk tiap-tiap pendekatan pembelajaran. 
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Sebuah penelitian dilakukan oleh Devi Arisandi pada tahun 2017 dengan 

judul "Pengaruh Pendekatan Konstruktivisme Terhadap Penguasaan Konsep 

Belajar IPA Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung". Hasil penelitian diperoleh bahwa penguasaan konsep belajar 

siswa setelah proses pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan 

Konstruktivisme adalah cukup baik dengan nilai rata-rata posttest 80,1, sedangkan 

pembelajaran tanpa menggunakan Pendekatan Konstruktivisme adalah kurang 

dengan nilai rata-rata posttest 69,3. Uji t untuk nilai posttest diperoleh t hitung ˃ 

tabel yaitu 2.840 ˃ 2,026. t Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan Pendekatan Konstruktivisme 

terhadap penguasaan konsep belajar IPA siswa kelas V MI Masyariqul Anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung. 

Budi Utami (2009) dalam jurnal berjudul "Penerapan Pembelajaran 

Konstruktivisme dalam Pembelajaran Kimia di SMU", berisi tentang hasil dari 

penelitian sebagai berikut : a) Hasil  belajar  siswa  pada  materi  larutan  

penyangga  yang menggunakan strategi Peta Konsep lebih baik jika dibandingkan 

hasil belajar siswa yang menggunakan metode ceramah yaitu rata-rata nilai untuk  

kelompok  eksperimen  adalah  74,43,  sedang  rata-rata  nilai untuk kelompok 

kontrol adalah 65,04; b.Siswa memberikan persepsi sangat positif sebesar 47,5% 

dan positif sebesar 52,5% (sangat bermanfaat) terhadap penggunaan strategi Peta 

Konsep dalam pembelajaran kimia materi larutan penyangga. 

Dwi Handayani (2015) dengan jurnal berjudul "Penerapan Teori 

Konstruktivisme Pada Kompetensi Dasar Berbicara Siswa SMK Pariwisata 
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Putikecwara Batu Jawa Timur",  dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Berbagai jenis keterampilan berbicara harus dapat dikuasai agar memudahkan 

penyampaian informasi yang diperlukan. Siswa SMK Pariwisata dengan berbagai 

kompetensi dasar yang harus dikuasai (memandu tamu, kepala rombongan wisata, 

petugas penerima telepon, petugas penerima pemesanan tiket, dan sebagainya) 

dituntut untuk piawai dan matang penguasaan keterampilan berbicaranya. Salah 

satu cara untuk memudahkan mencapai keberhasilan dalam berbicara maka 

diterapkanlah teori konstruktivisme dalam mengajarkannya, dipadu dengan 

berbagai pengalaman dan kompetensi yang harus dikuasai seorang siswa sekolah 

kejuruan pariwisata. 

Dadang Supardan (2016) dalam jurnal berjudul “Teori dan Praktik 

Pendekatan Konstruktivisme dalam Pembelajaran”, menyatakan bahwa Tidak 

hanya banyak memiliki keunggulan ketika menerapkan pendekatan 

konstruktivisme dalam proses pembelajaran di kelas, akan tetapi terdapat dilema-

dilema dalam pendekatan mempraktikan pendekatan ini. Dilema-dilema Praktik 

Konstruktivisme yang Dihadapi Guru, antara lain dilema konseptual, dilema 

pedagogik, dilema politis, dan dilema kultural.  

Dadang Maulana (2015) dalam skripsi dengan judul "Strategi 

Pembelajaran Seni Budaya pada Bidang Seni Musik di SMA N 1 

Sleman".Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan 

bahwa beberapa strategi pembelajaran seni musik yang diterapkan di SMA N 1 

Sleman yaitu, 1) Strategi persiapan pembelajaran; 2) Strategi pengelolaan 

pembelajaran; 3) Strategi penggunaan media pembelajaran; 4) Strategi penerapan 
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metode, model dan pendekatan pembelajaran; 5) Strategi pendekatan untuk 

memotivasi siswa; 6) Strategi evaluasi pembelajaran. 

Elvinawati (2011) dengan jurnal berjudul “Optimalisasi Pembelajaran 

Kimia Pemisahan melalui Penerapan Pendekatan Konstruktivisme dan Model Peta 

Konsep”, menyatakan bahwa bahwa penerapan konstruktivisme dan model peta 

konsep dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa pada mata 

kuliah kimia pemisahan. 

Hikmah Uswatun Ummi (2016) pada jurnal berjudul “Penerapan Teori 

Konstruktivistik pada Pembelajaran Bahasa Arabdi IAIN Syekh Nurjati Cirebon”, 

menyatakan bahwa Metode mengajar digunakan sesuai kreativitas guru. 

Pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Arab di Program Intensifikasi 

Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggunakan berbagai macam metode. 

Metode inquiry, tanya jawab, dan kelompok merupakan metode mengajar 

menurut pendekatan konstruktivistik. Teori konstruktivistik memahami belajar 

sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh pembelajar itu sendiri. 

Ketertarikan terhadap teori konstruktivistik mendorong penulis untuk mengamati 

penerapan teori konstruktivistik di kelompok 28 Program Intensifikasi Bahasa 

Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil observasi menyatakan bahwa 

pembelajaran bahasa Arab di kelompok 28 Program Intensifikasi Bahasa Arab 

IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggunakan pendekatan teori kontruktivisme. 

Sunarsih (2009) dalam jurnal berjudul "Implementasi Teori Pembelajaran 

Konstruktivistik dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar-Dasar Bisnis", 

menyatakan bahwa Paradigma konstruktivistik memandang mahasiswa sebagai 
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pribadi yang memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari suatu pengetahuan 

yang baru. Penilaian terhadap proses belajar mahasiswa merupakan bagian 

integral dalam pembelajaran, dilakukan melalui observasi dosen terhadap hasil 

kerja mahasiswa melalui pameran karya mahasiswa, dan portofolio.Terdapat 

beberapa strategi pembelajaran konstruktivistik yaitu belajar aktif, belajar 

mandiri, belajar kooperatif dan kolaboratif, generative learning, dan model 

pembelajaran kognitif yang kesemuanya ini dapat diterapkan pada mata kuliah 

Dasar-dasar Bisnis. 

Haryanto (2009) dengan tesis berjudul "Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran Konstruktivisme dan Sikap Sosial Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

pada Mata Pelajaran Fisika Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Geneng – 

Ngawi Tahun Pelajaran 2008 / 2009" dengan hasil penelitian menyatakan bahwa  

terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada penggunaan model 

pembelajaran konstruktivisme dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran langsung terhadap prestasi belajar siswa pada pelajaran fisika pokok 

bahasan listrik dinamis. 

Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, mejelaskan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan Kontruktivisme diterapkan pada beberapa mata 

pelajaran mampu meningkatkan hasil belajar, den proses belajar menjadi lebih 

baik. Penelitian yang akan penulis susun menjadi karya ilmiah skripsi adalah 

dengan judul “Kontruktivisme dalam Pembelajaran Seni Budaya Sub Materi 

Musik Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Semarang” meneliti penerapan model 

pembelajaran kontruktivis pada mata pelajaran seni budaya. 
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2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Kontruktivisme 

Pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran memiliki tujuan 

supaya tercapainya tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Konstruktivisme 

adalah suatu pendekatan yang lebih berfokus kepada siswa sebagai pusat dalam 

proses pembelajaran (Hanifah &Suhana, 2009:62).  

Brooks and Brooks dalam Hanifah & Suhana (2009: 62) konstruktivisme 

adalah suatu pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarahkan pada 

penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif 

siswa.  

Menurut Triyanto (2009: 28) teori konstruktivisme menyatakan bahwa 

siswa harus menemukan sendiri dan menstranformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.  

Selain itu menurut Piaget dalam Susanto (2014: 133) bahwa pengetahuan 

itu akan bermakna bila dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa bukan hasil 

pemberitahuan orang lain, termasuk guru. Dengan demikian tugas guru adalah 

memotivasi siswa untuk mengembangkan skema yang terbentuk melalui proses 

asimilasi dan akomodasi tersebut. Pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelejaran dilakukan, melalui proses eksplorasi personal, diskusi, dan 

penelitian reflektif. 
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Kontruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari 

pengalamannya sendiri (Rifa‟i dan Anni, 2012: 189) 

Kukla dalam Adisusilo (2013: 161) Konstruktivisme adalah aliran filsafat 

pengetahuan yang berpendapat bahwa pengetahuan (knowledge) merupakan hasil 

konstruksi (bentukan)  dari  orang  yang  sedang  belajar.  Maksudnya setiap orang 

membentuk pengetahuannya sendiri. Kukla secara tegas  menyatakan    bahwa    

sesungguhnya  setiap orang adalah konstruktivis. Pengetahuan bukanlah “sesuatu 

yang sudah ada disana” dan  tinggal  mengambilnya,  tetapi  merupakan  suatu  

bentukan  terus-menerus  dari  orang   yang  belajar  dengan  setiap  kali  

mengadakan reorganisasi   karena   adanya   pemahaman   yang   baru.  

Von Glasserfeld  dalam Suparno (2001: 18) menegaskan  bahwa  

pengetahuan  bukanlah  tiruan dari  kenyataan  (realitas). Bagi  konstruktivisme,  

pengetahuan  adalah konstruksi pikiran manusia. Pengetahuan adalah  suatu 

kerangka untuk mengerti  bagaimana  seseorang  mengorganisasikan  pengalaman  

dan apa yang mereka percayai sebagai realita. Konstruktivisme beranggapan 

bahwa pengetahuan adalah  hasil konstruksi manusia. Manusia mengkonstruksi 

pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungan mereka. Bagi konstruktivisme, pengetahuan tidak 

dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus 

diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Pengetahuan  bukanlah 

sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran konstruktvis adalah suatu pola 

pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran 

agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya. 

2.2.1.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Kontruktivisme 

Pendekatan kontruktivisme memiliki beberapa karakteristik yang dapat 

dilihat dari proses pembelajarannya. Karakter atau ciri-ciri kontruktivisme secara 

umum menurut Good & Brophy (dalam Suparno, 2001:185) antara lain: a) Siswa 

membangun sendiri pemahamannya; b) Belajar yang baru bergantung pada 

pemahaman sebelumnya; c) Belajar difasilitasi oleh interaksi sosial; d) Belajar 

yang bermakna terjadi didalam tugas-tugas belajar mandiri. 

Menurut Siroj dalam Susanto (2014: 137) ciri-ciri pembelajaran 

konstruktivisme antara lain: a) Menyediakan pengalaman belajar dengan 

mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga 

belajar melalui proses pembentukan pengetahuan; b) Menyediakan berbagai 

alternatif pengalaman belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama, 

misalnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara; c)  

Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistikdan relevan dengan 

melibatkan pengalaman konkret, misalnya untuk memahami suatu konsep melalui 

kenyataan kehidupan sehari-hari; d) Mengintegrasikan pembelajaran sehingga 

memungkinkan terjadinya transmisi sosial yaitu terjadinya interaksi dan 

kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya, misalnya 

interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, dan siswa-siswa. 
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2.2.1.2 Tujuan Pembelajaran Kontruktivisme 

Tujuan memiliki nilai yang sangat penting dalam pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran Konstruktivisme ditekankan proses (how to learn). Artinya ada 

dorongan motivasi sendiri dari dalam siswa untuk belajar. Peran guru disini juga 

sangat penting sebagai motivator, yang mendorong  siswa  untuk  berkembang 

serta  dalam  memilih  metode pembelajaran  yang  sesuai,  karena  tidak  setiap 

siswa  mempunyai  gaya belajar yang sama. Salah satu tujuan penggunaan 

pembelajaran kontruktivistik adalah peserta didik belajar cara-cara mempelajari 

sesuatu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengambil prakarsa 

belajar (Rifa‟i dan Anni, 2012: 190) 

Pengajar  perlu  membiarkan  murid  menemukan  cara  yang  paling 

menyenangkan  dalam  pemecahan  persoalan.  Tidaklah  menarik  bila setiap   

kali   guru   menyuruh   murid   memakai   jalan   tertentu.   Murid kadang  suka  

mengambil  jalan  yang  tidak  disangka  atau  yang  tidak konvensional  untuk  

memecahkan  suatu  soal.  Bila  seorang  guru  tidak menghargai  cara  penemuan  

mereka,  ini  berarti  menyalahi  sejarah perkembangan  sains  yang  juga  dimulai  

dari  kesalahan-kesalahan  (von Glasserfeld dalam Suparno, 2001: 67) 

Dari teori –teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pembelajaran kontruktivisme adalah peserta didik mampu memahami pelajaran 

dengan diberikan pelatihan yang dapat memicu peserta didik menemukan caranya 

sendiri dalam menyelasaikan persoalan. 
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2.2.1.3 Pendekatan Pembelajaran Kontruktivisme 

Ada beberapa pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam 

setiap melakukan kegiatan belajar, dalam penelitian ini difokuskan pada 

pendekatan kontruktivisme. Rifa‟i dan Anni (2012: 196) berpendapat bahwa 

pendekatan kontruktivisme menekankan pembelajaran dari atas ke bawah (top-

down intruction), dan bukan dari bawah ke atas (Bottom-up instruction). 

Pembelajaran dari atas ke bawah berartipeserta didik mulai memecahkan masalah 

yang kompleks kemudian menemukan (dengan bantuan pendidik) keterampilan 

dasar yang diperlukan. Misalnya dalam belajar musik peserta didik diberi tugas 

untuk membuat sebuah lagu, kemudian mereka belajar melodi, irama, tempo, 

tangga nada, harmonisasi, dan bahkan belajar menulis lirik lagu. Pendekatan dari 

atas ke bawah berbeda dengan pembelajaran dari bawah ke atas, yang lebih 

menekankan pada belajar keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum 

mempelajari keterampilan yang kompleks. pembelajaran yang berpengaruh 

terhadap prinsip-prinsip kontruktivisme adalah diskaveri dan penangkapan. 

Belajar diskaveri (discovery learning) pertama kali dikembangkan oleh 

Jerome Bruner yang menekankan bahwa pembelajaran harus mampu mendorong 

peserta didik untuk mempelajari apa yang sudah dimiliki.  Rifa‟i dan Anni (2012: 

197) berpendapat peserta didik belajar melalu keterlibatan aktif terhadap konsep 

dan prinsip-prinsip, sedangkan pendidik mendorong peserta didik agar memiliki 

pengalaman dan melaksanakan eksperimen yang memungkinkan peserta didik 

menemukan prinsip-prinsip untuk dirinya sendiri. Misalnya, peserta didik dalam 

belajar musik diminta untuk membuat melodi baru dengan alat musik pianika. 
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Melalui eksperimen seperti ini pada akhirnya peserta didik dapat menemukan 

prinsip-prinsip dasar yang menentukan terbentuknya keindahan melodi. 

 Belajar dengan menggunakan pendekatan diskaveri memiliki beberapa 

keuntungan. Pertama, belajar diskaveri mampu memunculkan hasrat ingin tahu 

peserta didik. Kedua, melalui belajar diskaveri peserta didik belajar ketrampilan 

berpikir kritis, dan memecahkan masalah karena mereka harus menganalisis dan 

memanipulasi informasi. 

Belajar penangkapan pertama kali dikembangkan oleh David Ausubel 

sebagai jawan atas ketidakpuasan model belajar diskaveri yang dikembangkan 

oleh Jerome Bruner. Peserta didik tidak selalu mengetahui apa yang penting atau 

relevan untuk dirinya sendiri sehingga mereka memerlukan motivasi eksternal 

untuk  melakukan kerja kognitif dalam mempelajari apa yang diajarkan di 

sekolah. (Ausubel dalam Rifa‟i dan Anni, 2012: 197-198). Para pakar teori belajar 

penangkapan menyatakan bahwa tugas pendidik adalah (a) menstruktukan situasi 

belajar, (b) memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, dan 

(c) menyajikan materi pembelajaran secara terorganisir yang dimulai dari gagasan 

umum menuju kepada gagasan yang lebih rinci. Inti pendekatan belajar 

penangkapan  adalah pengajaran ekspositori, yakni pembelajaran sistematik yang 

direncanakan oleh pendidik mengenai informasi yang bermakna (meaningful 

information). Pembelajaran ekspositori memiliki tiga tahapan, antara lain : (a) 

penyajian advance organizer, (b) penyajian materi atau tugas belajar, dan (c) 

memperkuat organisasi kognitif. 
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 Advance organizer merupakan pernyataan umum yang memperkenalkan 

bagian-bagian utama yang tercakup dalam urutan pengajaran. Aunsubel dalam 

Rafi‟i dan Anni (2012: 198) menyatakan bahwa advance organizer merupakan 

strategi pembelajaran kognitif yang digunakan untuk meningkatkan belajar dan 

penguasaan informasi baru. Dapat juga dinyatakan bahwa advance organizer 

merupakan informasi yang disajikan sebelum kegiatan belajar dimulai dan yang 

dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengorganisir dan menafsirkan 

informasi baru. 

 Pada tahap berikutnya adalah tahap penyajian materi atau tugas belajar. 

Pendidik menyajikan materi pembelajaran baru dengan menggunakan metode 

ceramah, diskusi, film, atau menyajikan tugas belajar kepada peserta didik. Rifa‟i 

dan Anni (2012: 198) mengatakan bahwa Ausubel menekankan pentingnya 

mempertahankan perhatian peserta didik, dan juga pentingnya pengorganisasian 

materi pelajaran yang dikaitkan dengan struktur yang terdapat di dalam advance 

organizer. Ausubel juga menyarankan suatu prosez yang disebut dengan 

diferensiasi progresif, dimana pembelajaran berlangsung setahap demi setaha[, 

dimulai dari konsep umum menuju kepada informasi spesifik, contoh-contoh 

ilustratif, dan membandingkan antara konseplama dengan konsep baru. 

 Pada tahap terakhir adalah memperkuat organisasi kognitif, dimana 

pendidik mencoba mengikatkan informasi baru ke dalam struktur yang telah 

direncanakan di dalam permulaan pelajaran,, dengan cara mengingatkan peserta 

didik bahwa rincian yang bersifat spesifik itu berkaitan dengan gambaran 

informasi yang bersifat umum. Pada akhir pembelajaran ini peserta didik diminta 
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mengajukan pertanyaan pada akhir pada diri sendiri mengenai tingkat 

pemahamannya terhadap pelajaran yang baru dipelajari, menghubungkannya 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki dan pengorganisasian materi 

pembelajaran sebagaimana yang dideskripsikan di dalam advance organizer. Di 

samping itu juga pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik dalam 

rangka menjajagi keluasan pemahaman peserta didik tentang isi pelajaran. 

2.2.2 Pembelajaran 

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, pembelajaran  adalah proses yang  diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh 

dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap(Dimjati dan Mudjiono, 

1994: 2). Pembahasan mengenai hakikat pembelajaran tidak akan terlepas dari 

pembahasan mengenai belajar dan mengajar, Karena dalam setiap proses 

pembelajaran terjadi peristiwa belajar mengajar. Pendapat tersebut sesuai dengan 

pendapat Utuh (1987: 9), yang menyatakan bahwa pembelajaran pada hakekatnya 

adalah aktivitas belajar dan mengajar antara guru dan siswa dibawah interaksi 

edukatif.   

Istilah belajar terkait dengan kegiatan pembelajaran. Menurut Sagala 

(2013: 61), pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 
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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). 

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 
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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 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. 

2.2.3 Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran dapat terlaksana dengan baik salah satu caranya adalah  

memenuhi keberadaan komponen-komponen pembelajaran. Komponen-

komponen pembelajaran tersebut antara lain : 

2.2.3.1 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.  
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2.2.3.2 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).  

2.2.3.3 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. 
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2.2.3.4 Materi 

Dalam penyampaian materi pembelajaran guru hendaknya perlu 

memperhatikan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan keluasan 

materi dan kedalaman materi (Rasdi, 1996: 49).   

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

materi tertentu berhubungan dengan jumlah waktu yang dipersyaratkan”. Dalam 

arti, jika siawa 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. 

2.2.3.5 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). 

2.2.3.6 Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar dan 

mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1996: 63). 
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2.2.4 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. 

2.2.4.1 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.  

(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 
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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. Penilaian Pembelajaran. 

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). 

2.2.4.2 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 

Guru dalam kegiatan pembuka ini 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). 
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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 

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, 
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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 

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). 
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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.  

2.2.4.3 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 
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tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan 

pembelajaran. 

2.2.5 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 

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 
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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 

disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar seperti bentuk pujian, 

hadiah, persaingan dan hukuman.  

2.2.6 Perkembangan Anak  

2.2.6.1 Pengertian Perkembangan 

Istilah “perkembangan” (development) dalam psikologi merupakan 

sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Di dalamnya terkandung 
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banyakdimensi.Olehsebabitu,untukdapatmemahamikonsep perkembangan, perlu 

terlebih dahulu memahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya, 

diantaranya adalah pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. 

Secara sederhana Seifert dan Hoffnung (dalam Suparno, 2001: 17) 

mendefinisikan perkembangan sebagai “Long-term changes in a person’s growth 

feelings, paterns of tingking, social relationships, and motor skills.” Menurut 

Monks (1998: 1) mengartikan perkembangan sebagai suatu proses ke arah yang 

lebih sempurna dan tidak dapat terulang kembali. Perkembangan menunjuk pada 

perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. ”Perkembangan 

juga dapat diartikan sebagai “proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu 

organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, 

pematangan, dan belajar. 

Sedangkan Desmita (2005: 4) mendefinisikan perkembangan tidak 

terbatas pada pengertian perubahan secara fisik, melainkan di dalamnya juga 

terkandung serangkaian perubahan secara terus menerus dari fungsi-fungsi 

jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju tahap kematangan, melalui 

pertumbuhan dan belajar. 

Chaplin (dalam Desmita, 2005: 9) mengartikan pertumbuhan sebagai satu 

pertambahan atau kenaikan dalam ukuran bagian-bagian tubuh dari organisme 

sebagai suatu keseluruhan. Menurut Sinolungan (dalam Desmita, 2005: 11), 

pertumbuhan merujuk pada perubahan kuantitatif, seperti panjang, volume, atau 

berat. 
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Pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang disebut di atas, 

sebenarnya merupakan satu kesatuan dalam diri manusia yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Laju perkembangan rohani dipengaruhi oleh laju 

pertumbuhan jasmani, demikian juga sebaliknya. Pertumbuhan dan 

perkembangan itu pada umumnya berjalan selaras dan pada tahap-tahap tertentu 

menghasilkan “kematangan”, baik kematangan jasmani maupun kematangan 

mental.  

Chaplin (dalam Desmita, 2005: 21) mengartikan kematangan sebagai; 1) 

perkembangan atau proses mencapai kemasakan (kemantapan), 2) proses 

perkembangan, yang dianggap berasal dari keturunan, atau tingkah laku khusus 

individu (spesies). Sementara itu Davidoff (dalam Desmita, 2005: 27), 

menggunakan istilah kematangan untuk menunjuk pada munculnya pola perilaku 

tertentu yang tergantung pada pertumbuhan jasmani dan kesiapan susunan syaraf. 

Proses kematangan ini juga sangat tergantung pada gen karena pada saat 

terjadinya pembuahan, gen sudah memprogram potensi-potensi tertentu untuk 

perkembangan mahluk tersebut di kemudian hari. 

Jadi kematangan sebenarnya merupakan suatu potensi yang dibawa 

individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut 

mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Meskipun demikian, 

kematangan tidak dapat dikategorikan sebagai faktor keturunan atau pembawaan, 

karena kematangan ini merupakan suatu sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh 

setiap individu dalam bentuk dan masa tertentu. Ada beberapa perbedaan antara 

pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan lebih banyak berkenaan dengan 
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aspek-aspek jasmaniah atau fisik, sedang perkembangan berkenaan dengan aspek-

aspek psikis atau rohaniah. Pertumbuhan menunjukkan perubahan secara 

kuantitas, yaitu penambahan ukuran besar, tinggi ataupun berat, sedang 

perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan 

penyempurnaan fungsi. (Nana dalam Desmita, 2005: 35)  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berkenaan 

dengan penyempurnaan struktur, sedang perkembangan dengan penyempurnaan 

fungsi. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini bersifat 

kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada 

segi fungsional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan 

kualitatif dari pada fungsi-fungsi. Baik pada pertumbuhan maupun perkembangan 

berhubungan pula dengan kematangan, yang merupakan masa yang terbaik bagi 

berfungsinya atau berkembangnya aspek-aspek kepribadian tertentu. Misalnya 

usia satu tahun merupakan masa kematangan bagi bayi untuk berjalan, usia enam 

tahun bagi kemampuan membaca, menulis dan berhitung. 

Perubahan suatu fungsi adalah disebabkan oleh adanya proses 

pertumbuhan material yang memungkinkan adanya fungsi itu, disamping itu 

disebabkan pula perubahan tingkah laku hasil belajar. Dengan demikian bisa 

dirumuskan pengertian perkembangan adalah “perubahan kualitatif dari pada 

setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar”. (Soemanto 1990: 

54) Hal ini senada denganapa yang disampaikan oleh Syah (1995: 11) yang 

mendefinisikan perkembangan sebagai proses perubahan kualitatif yang mengacu 
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pada mutu fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organ jasmaniahnya itu 

sendiri. 

Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada 

penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. 

Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. 

Sementara itu, pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan 

fisik (maturation). Artinya orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas 

pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan. 

Menurut Soemanto (1990: 55) fungsi-fungsi kepribadian manusia 

berhubungan dengan aspek jasmaniah dan aspek kejiwaan. fungsi-fungsi 

kepribadian yang jasmaniah diantaranya antara lain fungsi motorik pada bagian-

bagian tumbuh, fungsi sensorik pada alat-alat indera, fungsi neurotik pada sistem 

syaraf, fungsi seksual pada bagian-bagian tumbuh yang erotis, fungsi pernafasan 

pada organ pernafasan, fungsi peredaran darah pada jantung dan urat-urat nadi, 

fungsi pencernaan makanan pada alat pencernaan. sedangkan fungsi-fungsi 

kepribadian yang bersifat kejiwaan misalnya: fungsi perhatian, fungsi 

pengamatan, fungsi tanggapan, fungsi ingatan, fungsi fantasi, fungsi pikiran, 

fungsi perasaan, dan fungsi kemauan. 

Setiap fungsi yang disebutkan di atas, baik yang jasmaniah maupun yang 

kejiwaan, dapat mengalami perubahan. Perubahan pada fungsi-fungsi tersebut 

tidak secara kuantitatif, melainkan lebih bersifat kualitatif. Perubahan yang 

kualitatif tidak dapat dikatakan sebagai pertumbuhan, melainkan sebagai 

perkembangan. Oleh karena perkembangan menyangkut berbagai fungsi, baik 
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jasmaniah maupun rohaniah, maka akan salah apabila kita beranggapan bahwa 

perkembangan adalah semata-mata sebagai perubahan atau proses psikologis. 

2.2.6.2 Perkembangan Remaja 

Tahapan perkembagan remaja menurut Mapiarre (dalam Moh. Ali, 2012 : 

9) berlangsung antara umur 12 tahun sampai 22 tahun yaitu umur 12 tahun sampai 

21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja 

ini dibagi menjadi dua bagian yaitu remaja awal dengan rentang usia 12/13 tahun 

sampai 17/18 tahun dan remajaakhir usia 17/18 tahun sampai dengan usia 21/22 

tahun.  

Perkembangan remaja merupakan periode transisi atau peralihan dari 

kehidupan kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Periode dimana individu dalam 

proses pertumbuhannya (terutama pertumbuhan fisik) telah mencapai kematangan 

(Ali dan Asrori, 2012: 67). Mereka tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-

anak namun mereka belum mancapai kematangan yang penuh dan belum 

memasuki tahapan perkembangan dewasa. Secara negatif periode ini disebut juga 

periode “serba tidak” (the “un” stage), yaitu unbalanced= tidak/belum seimbang, 

unstable= tidak/belum stabil, dan unpredictable= tidak dapat diramalkan. 

Padaperiode ini terjadi perubahan-perubahanbaik dalam segi psikologis, sosial 

maupun intelektual (Sulaiman, 1995: 1). 

2.2.6.3 Perkembangan Fisik dan Kognitif 

Beberapa penelitian mengenai pertumbuhan fisik pada remaja menunjukan 

bahwa pertumbuhan tinggi badan pada masa remaja lebih cepat bila dibandingkan 

dengan masa-masa sebelumnya, dan perubahan proporsi tubuh pada remaja 
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wanita terjadi lebih cepat daripada remaja laki-laki, hal ini terlihat dengan jelas 

bahwa wanita usia 12, 13, atau 14 tahun anak wanita lebih tinggi daripada anak 

laki-laki (Sulaeman, 1995: 24). 

Menurut Santrock (2011: 404) pada masa perkembangan remaja juga 

merupakan tahapan pubertas. Tahapan pubertas (puberty) adalah sebuah periode 

dimana kematangan fisik berlangsung cepat, yang melibatkan perubahan 

hormonal dan tubuh, terutama berlangsung dimasa remaja awal. 

Menurut Piaget (dalam Moh. Ali, 2012: 29) remaja dalam tahapan 

perkembangan kognitifnya memasuki tahap operasional formal. Tahap 

operasional formal ini dialami oleh anak pada usia 11 tahun keatas. Pada tahapan 

operasional formal ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam 

pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan 

moralnya juga telah berkembang. Selain itu pada tahapan ini remaja mulai 

berinteraksi dengan lingkungan dan semakin luas dari pada tahapan anak-anak. 

Remaja mulai berinteraksi dengan orang dewasa, karena pada tahapan ini sudah 

mulai mampu mengembangkan pikiran normalnya. Mereka juga mampu 

mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi, bahkan arti 

simbolik dan kiasan pun dapat mereka mengerti. Melibatkan mereka dalam suatu 

kegiatan akan lebih memberikan akibat positif pada perkembangan kognitifnya. 

Istilah “Cognitive” berasal dari kata Cognition yang artinya adalah 

pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah 

perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan (Neisser, 1976: 44). 
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Pengertian kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat 

susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir (Gagne, l976: 71). 

Dalampekembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi 

populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia/satu konsep umum yang 

mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang 

berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, 

menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, 

kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir dan inan.  

Termasuk kejiwaan  yang  berpusat  di  otak  ini  juga  berhubungan dengan  

konasi  (kehendak)  dan  afeksi  (perasaan)  yang  bertalian  dengan  rasa.  

Ahmad Susanto (2011: 48) menjelaskan bahwa kognitif adalah suatu proses 

berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif 

berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang menandai seseorang 

dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar.  

Perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak 

dalam belajar karena sebagian aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan 

masalah berpikir. Menurut Ernawulan Syaodih dan Mubair Agustin (2008: 20) 

perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana 

kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak 

dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. 

Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada 

diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan anak perlu memiliki 



 
 
 
 

48 

 

 

kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Husdarta dan Nurlan (2010: 

169) berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah  suatu  proses  menerus,  

namun  hasilnya  tidak  merupakan sambungan  (kelanjutan)  dari  hasil-hasil  

yang  telah  dicapai  sebelumnya.   

Berdasarkan beberapa  pendapat  di  atas  disimpulkan  bahwa  faktor 

kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar karena  

sebagian  besar  aktivitas  dalam  belajar  selalu  berhubungan  dengan masalah 

mengingat dan berpikir. Perkembangan kognitif dimaksudkan agar anak 

mampumelakukan  eksplorasi  terhadap  dunia  sekitar  melalui  panca inderanya 

sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya tersebut anak dapat 

melangsungkan hidupnya.   

2.2.6.4 Perkembangan Hubungan Sosial 

Hubungan sosial adalah cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang 

disekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan ini terhadap dirinya Hubungan 

sosial ini juga berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya 

misalnya makan dan minum sendiri, berpakaian sendiri, menaati peraturan, 

membangun komitnmen, bersama dalam kelompokatau organisasinya dan 

sejenisnya (Ali dan Asrori, 2012: 85). 

Menurut Ali dan Asrori (2012: 85) perkembangan hubungan sosial pada 

masa remaja berawal dari lingkungan rumah kemudian berkembang lebih luas 

lagi ke lingkungan sekolah dan kemudian berkembang lagi pada teman-teman 

sebaya. Karakteristik hubungan sosial remaja adalah sebagai berikut: 
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a. Berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan pergaulan. Hal ini 

menyebabkan remaja memiliki solidaritasyang amat tinggi dan kuat dengan 

kelompok sebayanya, jauh meleibihi dengan kelompok lain, bahkan dengan 

orang tuanya sekalipun. 

b. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Hal ini menyebabkan remaja 

senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan maka remaja 

cenderung akan menciptakan nilai-nilai kelompok mereka sendiri. 

c. Mulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis, hal ini menyebabkan remaja pada 

umumnya berusaha keras memiliki teman dekat dari lawan jenisnya. 

d. Pada masa remaja mulai tampak kecenderungannya untuk memilih karir 

tertentu, meskipun sebenaranya perkembangan karir remaja masih berada pada 

tahap pencarian karir. 

2.2.7 Musik  

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. 
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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. 

Unsur-unsur musik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

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

dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.2.7.1 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). 
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2.2.7.2 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. 

2.2.7.3 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: 

35) harmoni adalah keselarasan bunyi yang berupa gabungan dua nada atau lebih 

yang berbeda tinggi rendahnya. 

2.2.7.4 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. 
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2.2.7.5 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). 

2.2.7.6 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). 

2.2.7.7 Warna Nada 

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

terdengar bermacam-macam dan dihasilkan oleh bahan sumber atau bunyi yang 

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. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Berpikir Rancangan Penulis 

Untuk dapat menunjang perkembangan kemampuan siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Semarang, dibutuhkan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang baik yaitu menggunakan pendekatan kontruktivisme.  Dalam 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontruktivisme, guru bukan lagi 

sebagai pendidik, melainkan sebagai fasilitator yang dalam perannya berbaur 

dengan siswa dengan cara memecahkan masalah bersama siswa. Kontruktivisme 

menjadikan peserta didik aktif berfikir dan menemukan pemecahan masalahnya 

dengan ide-ide yang muncul dari hasil berkomunikasi dengan guru atau siswa 

yang lain, salah satu caranya yaitu dengan berdiskusi dengan kerangka berpikir, 

maka penelitian ini diarahkan pada bagaimana pelaksanaan dan hasil dari aplikasi 

penerapan kontruktivisme pada pembelajaran seni musik. 

Pembelajaran Seni Musik dengan minat 

siswa yang rendah 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

pendekatan Kontruktivisme dengan metode 

diskusi kelompok. 

Minat siswa terhadap pelajaran  

seni musik meningkat  

Hasil Belajar baik 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Pelaksanaan pembelajaran seni musik di kelas VII A Madrasah 

Tsanawiyah negeri 1 Semarang menggunakan pendekatan kontruktivisme berjalan 

dengan baik, terorganisir, dan tujuan tercapai. Secara garis besar pembelajaran 

seni budaya sub materi seni musik dengan menggunakan metode kontruktivisme 

di kelas VII A Madrasah Tsanawiyah 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. Pembelajaran menggunakan Pembelajaran 

penangkapan yang memiliki tiga tahap antara lain (a) penyajian advance 

organizer, (B) penyajian materi atau tugas belajar, dan (c) memperkuat organisasi 

kognitif. 

Tahap penyajian advance organizer berdurasi waktu 15 menit pendidik 

mengawali pembelajaran dengan menyampaikan kepada peserta didik mengenai 

tujuan dari materi pembelajaran yang akan dibahas; pendidik memberikan 

pertanyaan singkat yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta 

didik terhadap materi yang akan diajarkan serta meningkatkan antusias peserta 

didik untuk terlibat dalam pembelajaran, pendidikmembentuk kelompok diskusi 

bagi peserta didik.  

Tahap penyajian materi atau tugas belajar dilaksanakan dalam waktu 60 

menit.Tahap inti pada pembelajaran seni musik di kelas VII A merupakan 
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serangkaian kegiatan diskusi antar peserta didik dalam  kelompok, dan diskusi 

antar kelompok dan pendidik. Sebelum mengarah pada tangga nada Mayor dan 

Minor. Peserta didik dibawa pada pemahaman mengenai Tangga nada Kruis dan 

Tangga nada mol sehingga peserta didik memahami tentang tanda Kruis dan 

Mol.Kemudian peserta didik diterangkan mengenai interval nada, bertujuan untuk 

membentuk pengalaman peserta didik terhadap interval nada. Tahap inti diakhiri 

dengan penyatuan pengalaman peserta didik terhadap Kruis dan Mol, serta 

pengalaman peserta didiktentang interval, maka dalam memahami tangga nada 

mayor dan minor lebih mudah, serta dalam lebih mudah dalam memahami 

perbedaan akor mayor, minor, dan augmented berdasarkan interval nada. 

Tahap memperkuat organisasi kognitif berdurasi 15 menit. Pendidik 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahamannya dengan cara membuat dan mengajukan pertanyaan kepada 

pendidik. 

5.2 Saran 

.Berdasarkan hasil penelitian tentangpendekatan kontruktivisme dalam 

pembelajaran seni musik di kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Semarang, penulis mengajukan saran-saran, antara lain : (1) pendidik hendaknya 

dapat memanfaatkan media pembelajaran seperti alat musik maupun proyektor 

yang di miliki sekolah secara maskimal karena selain teori siswa membutuhkan 

praktik secara langsung menggunakan alat musik untuk lebih memahami materi 

yang telah disampaikan dalam menerapkan pendekatan konstruktivisme; dan (2) 

bagi sekolah, seharusnya pendidik tidak hanya dituntut untuk bisa melaksanakan 
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pembelajaran dan dituntut untuk menyerahkan hasil belajar saja, sebaiknya 

pendidik diberi pelatihan pemahaman yang berkaitan dengan kontruktivisme serta 

pelatihan dalam pelaksanaannya dalam pembelajaran. 
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