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MOTTO  DAN  PERSEMBAHAN 
 
 
  
 
MOTTO : 
 
Kesadaran baru akan timbul bila seseorang menyadari kalau dia tidak punya  
 
tujuan dan tidak tahu harus kemana. ( George Gurdjieff ). 
 
 
Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab  
 
pada orang yang suka damai akan ada masa depan. ( Mazmur Daud ) 
 
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,karena mereka akan  
 
dipuaskan. ( Matius ) 
 
Jika seseorang yang pernah menuntut ilmu di masa yang lalu mengerti hal-hal  
 
yang mengelilingi kita, ia bisa  dijadikan guru ( Confusius )   
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1. Ibu  tercinta. 
 
2. Istriku tercinta. 

 
3. Saudara -  saudaraku  terkasih 
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SARI 
 
 

Yahya Senung Budi Sulistiyawan  NIM. 2501907023 Upaya 
meningkatkan kemampuan vokal pada siswa kelas VII E melalui metode 
membaca notasi angka di SMP Negeri I Guntur Demak. 
 
 SMP Negeri I Guntur berdiri tahun 1983 di Desa Bogosari, Kecamatan 
Guntur, kabupaten Demak. Letaknya diapit oleh 4 desa yaitu ; sebelah selatan 
desa Pamongan, sebelah utara desa Guntur, sebelah timur desa Tlogoweru, dan 
sebelah barat adalah desa Temuroso. Sedangkan siswa SMP Negeri I Guntur 
berasal dari desa Bogosari, dan desa-desa sekitar yang berdekatan .  
 
 Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa (1) apakah prestasi belajar 
siswa yang rendah, kemampuan belajar untuk membaca notasi kurang baik?, dan 
(2) apakah aktivitas belajar siswa yang kurang baik?. Penelitian dilaksanakan di 
kelas VII E  SMP Negeri I Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 
2008/ 2009, dengan subyek penelitian 40 siswa yang terdiri dari 21 siswa putra 
dan 19 siswa putri. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peningkatan 
kemampuan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran seni budaya khususnya 
kompetensi dasar ketrampilan dasar membaca notasi dan praktek vokal, dan (2) 
peningkatan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran seni budaya khususnya 
kompetensi dasar ketrampilan dasar membaca notasi angka dan praktek vokal. 
 
 Metode yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas yaitu 
pembelajaran dengan cara membaca notasi angka yang meliputi empat tahapan 
penelitian yaitu : (1) perencanaan, (2) implementasi, (3) observasi, (4) analisis dan 
refleksi.  Keempat tahapan tersebut membentuk siklus. Desain penelitian yang 
diterapkan adalah desain penelitian menurut Hopkins.  Penelitian ini bersifat 
kolaboratif, yaitu peneliti melibatkan guru seni budaya untuk melaksanakan 
observasi dan refleksi. Hasil penelitian danalisis dengan teknik deskriptif 
kuantitatif dengan mendiskrisikan temuan data dan membandingkan dengan 
indicator kinerja yang telah ditentukan. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, pembelajaran  dengan 
upaya meningkatkan kemampuan vokal melalui pembelajaran membaca notasi 
angka pada siswa kelas VII E di SMP Negeri I Guntur kabupaten Demak tahun 
pelajaran 2008/2009. Terbukti ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan 
dari 30 % pada kegiatan prasiklus menjadi 80 % pada kegiatan akhir siklus II. 
Kedua, dengan pembelajaran menggunakan metode membaca notasi angka dapat 
meningkatkan kemampuan dan aktivitas belajar siswa. Terbukti terjadi 
peningkatan skor aktivitas dari 2,15 atau kualifikasi kurang baik pada kegiatan 
prasiklus menjadi  3,36 atau kualifikasi baik pada kegiatan akhir siklus II. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

SMP Negeri I Guntur merupakan sekolah negeri pertama yang 

letaknya di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdiri 

sejak tahun 1983, dengan latar belakang kondisi ekonomi masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah. Sarana prasarana yang belum 

memadai, sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan belajar 

mengajar. Ada beberapa mata pelajaran yang perlu mendapatkan perhatian 

dari siswa, diantaranya adalah pelajaran seni budaya yang sering dianggap 

paling mudah, bahkan cenderung dianggap dan dipandang sebelah mata.  

Mata pelajaran seni budaya meliputi empat sub, yaitu ( 1 ) seni 

rupa, ( 2 ) seni tari, ( 3 ) seni teater, dan ( 4 ) seni musik. Pembelajaran 

seni budaya sesuai dengan GBPP mendapatkan jatah 2 jam pelajaran, 

sehingga tidak akan mungkin pembelajaran seni budaya diberikan serentak 

4 sub dalam waktu 2 jam. Penulis merasa prihatin, karena justru 

pembelajaran seni budaya memegang peranan yang cukup penting, 

diantaranya adalah seni musik yang dalam hal ini adalah menyanyi. Pada 

pelajaran praktek menyanyi atau praktek vokal, cenderung siswa selalu 

meniru apa yang dinyanyikan guru atau dengan kata lain membeo. Jadi 

siswa sulit sekali membaca notasi angka yang menentukan tinggi 

rendahnya nada. Dan selama ini siswa dapat menyanyi atau bermain vokal 

dengan membeo guru. Apa lagi dalam kegiatan upacara setiap hari Senin 

atau hari-hari besar nasional yang memerlukan ketepatan lagu-lagu yang 

dinyanyikan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu pengenalan terhadap 

solmisasi atau notasi angka kepada siswa harus diberikan. Penulis ingin 

merubah kebiasaan  siswa yang selalu membeo menjadi mampu membaca 

notasi angka atau solmisasi. Dengan belajar membaca solmisasi siswa 

akan meningkat kemampuan vokalnya. Karena  belajar adalah merupakan 
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suatu kegiatan, dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, 

atau ketrampilan. Jadi salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

tentang sesuatu yaitu adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan itu akan menambah minat siswa untuk belajar membaca 

solmisasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah melalui Metode membaca Solmisasi dapat meningkatkan 

kemampuan vokal pada siswa  kelas VII E di  SMP Negeri I Guntur 

Demak ?       

  

C. Tujuan  penelitian. 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan vocal pada siswa kelas 

VII E melalui metode membaca solmisasi ( membaca notasi angka )dalam 

menyanyikan lagu-lagu daerah di  SMP Negeri I Guntur-Demak tahun 

2007/2008.    

Untuk mengetahui peningkatan minat siswa dalam menyanyikan 

lagu-lagu daerah melalui metode membaca solmisasi ( membaca notasi 

angka ) pada siswa kelas VII E di SMP Negeri I Guntur-Demak tahun 

2007/2008. 

 

D. Manfaat penelitian.  

1. Manfaat Teoretis. 

Dengan metode membaca solmisasi ( membaca notasi angka ) dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan vokal siswa dalam 

pelajaran seni musik atau seni suara khususnya menyanyikan lagu-lagu 

daerah.      
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2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi siswa. 

Meningkatkan kemampuan vokal siswa, karena dengan membaca 

solmisasi ( membaca notasi angka )  siswa dapat belajar menyanyikan 

lagu-lagu daerah dengan benar 

Meningkatkan minat siswa,karena dengan membaca notasi angka 

siswa dapat mengerti , mengenal dan dapat menyanyikan lagu-lagu 

daerah dengan benar. 

 

b. Bagi Guru. 

Mengembangkan strategi pengajaran membaca solmisasi   sebagai 

upaya meningkatkan  kemampuan vocal siswa  untuk menyanyikan 

lagu-lagu daerah dengan benar. 

          

c. Bagi Sekolah. 

   Memberikan Input kepada sekolah untuk selalu mendukung dan 

menyediakan sarana prasarana bagi guru dan siswa sebagai upaya 

peningkatan kemampuan vocal siswa dalam menyanyikan lagu-lagu 

daerah sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

 

A.  Strategi Pembelajaran. 

 Pembelajaran merupakan perpaduan aktivitas mengajar dan 

aktivitas belajar. Belajar adalah merupakan suatu kegiatan ,di mana 

seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang 

ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, atau ketrampilan ( Sunaryo, 

1989: 2 ). Jadi salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar tentang 

sesuatu yaitu adanya perubahan tingkah laku pada dirinya. Pendidikan seni 

merupakan upaya untuk mewariskan kemampuan berkesenian yang dapat 

dilakukan oleh seniman, pelaku  pendidik seni, atau siapa saja yang 

memiliki kemampuan berkesenian dan mampu untuk membelajarkan 

Sasaran kemampuan berkesenian dibedakan menjadi dua ,yaitu pendidikan 

seni yang diarahkan agar siswa memiliki minat yang kuat ,memiliki 

kompetensi yang terkait  dengan kesenimanan atau aktor pelaku seni, 

pendidikan seni yang  diarahkan agar siswa mempunyai kompetensi 

berkesenian sebagai bentuk pengalaman belajar dalam rangka upaya 

mencapai prestasi. Pemberian pengalaman estetik melalui dua kegiatan 

yang saling berkaitan, yaitu apresiasi (appreciation ), dan kreasi 

(creation).  
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Penyelenggaraan pendidikan seni digolongkan menjadi dua yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan informal. Tujuan pendidikan seni di 

sekolah umum adalah bukan untuk mewariskan ketrampilan atau 

kemahiran berkesenian , melainkan memberikan pengalaman berkesenian 

kepada siswa dalam rangka membantu mengembangkan minat dan prestasi 

yang dimilikinya ,terutama potensi perasaannya. Makna pendidikan seni 

adalah pemberian `pengalaman estetik kepada siswa. Pengalaman estetik 

adalah pengalaman menghayati nilai  keindahan, bagaimanapun keindahan 

itu dimaknai.        

 Musik merupakan seni yang mengkombinasikan nada-nada yang 

menyenangkan perasaan, atau dapat dimengerti ( The Merriem-Webster 

pocket Dictionari dalam Wagiman Yosep, 2000: 03 ). Jadi dapat 

disimpulakan bahwa pembelajaran musik adalah aktivitas mengajar dan 

belajar tentang rangkaian nada-nada yang sesuai dengan unsur-unsur 

musik sehingga dapat dinikmati oleh seseorang baik seniman maupun 

penikmat musik. Sedangkan pembelajaran vokal adalah aktivitas mengajar 

dan belajar tentang seni suara atau kemampuan dalam teknik-teknik 

menyanyi. 

 Selama pembelajaran vocal berlangsung , akan melibatkan 

komponen-komponen pembelajaran. Menurut Sugandi ( 2004: 28-31 ) 

komponen-komponen pembelajaran adalah : 

1. Tujuan. 
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Tujuan belajar menurut Moedjiono ( 1991: 2 ) adalah pernyataan 

tentang perubahan perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa. Tujuan 

yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah “ instrukctional effect “ biasanya itu berupa 

pengetahuan dan ketrampilan atau sikap yang secara eksplisit dalam 

tujuan pembelajaran khusus. 

 

2. Subyek Belajar. 

Subyek belajar menurut Moedjiono (1991: 2) adalah seseorang 

yang bertindak  sebagai pencari dan penyimpan isi pelajaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Subyek belajar dalam system 

pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan sebagai 

subyek atau obyek. Sebagai subyek karena siswa sebagai individu 

yang melakukan proses pembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subyek belajar. 

 

3. Materi pelajaran. 

Materi pelajaran menurut Moedjiono (1991: 2) adalah segala 

informasi berupa fakta, prinsip dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. Materi pelajaran juga merupakan komponen utama 

dalam proses pembelajaran. Materi yang diajarkan tentunya adalah 

pelajaran vokal. 
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4. Strategi  Pembelajaran. 

Menurut Sugandi (2004: 83) strategi pembelajaran adalah 

pendekatan dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan komponen urutan kegiatan, cara mengorganisasikan 

materi pelajaran, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan 

pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini 

efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran vokal. 

 

5. Media Pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah alat / wahana yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. 

 

6. Penunjang. 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam system pembelajaran 

adalah fasilitas belajar yang terdiri dari buku sumber, alat pelajaran, 

bahan pelajaran dan semacamnya. Fasilitas belajar yang digunakan 

diharapkan tersedia dengan lengkap. 

Sedangkan strategi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia  (1989: 

1) diartikan sebagai “: ilmu perang /siasat perang . Pengertian strategi 

pembelajaran menunjukkan tiga arti (Sugandi,2004;82), yaitu : a) 
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Sesuatu yang menggunakan istilah “ Strategic “ mengandung arti 

mendasar karena rasional, tepat, dilakukan secara efektif untuk 

mencapai tujuan. b). Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola 

umum perbuatan guru – siswa dalam mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien atau keseluruhan aktifitas guru 

dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi 

tercapainya tujuan pembelajaran. c)  Strategi pembelajaran diartikan 

sebagai  pendekatan dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan komponen  urutan kegiatan, cara mengorganisasi 

materi dan siswa, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengertian ketiga di atas dan mengingat jenis strategi 

yang digunakan adalah strategi pembelajaran ekspositoris dengan cara 

mengaktifkan siswa secara langsung maka dalam pelaksanaannya akan 

melibatkan beberapa komponen sebagai berikut : 

a. Urutan kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, penyajian  dan 

penutup. 

b. Metode / Teknik, komponen ini memuat pendekatan, model 

mengajar, metode/ teknik mengajar seperti ceramah, diskusi, Tanya 

jawab dan sebagainya. 

c. Media  pembelajaran, mencakup media visual,auditif, benda tiruan 

atau nyata, alat pelajaran. 
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d. Waktu, dalam mewujudkan pembelajaran diperlukan waktu sesuai 

dengan waktu jam pertemuan. 

Selain menentukan strategi pembelajaran , seorang guru atau 

pengajar perlu memilih dan menetapkan metode dan teknik yang 

dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 

dalam melaksanakan kegiatan  pembelajaran seperti dikemukakan oleh 

Roestiyah. N.K.(1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik 

dapat belajar secara  efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah 

harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut metode 

mengajar. Dengan demikian metode mengajar adalah strategi 

pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Jamalus (12981 : 300 yang dimaksud metode dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah seperangkat uapaya yang 

dilaksanakan dan disusun dengan tujuan menciptakan suasana belajar 

mengajar yang menguntungkan. Hal ini mengandung arti dalam suatu 

kegiatan belajar mengajar guru hendaknya mempersiapkan segala 

sesuatunya dengan sedemikian rupa sehingga nantinya dapat tercipta 

situasi belajar mengajar yang menguntungkan.  

Menurut Djamarah dan  Zain (1996 :93-110), macam-macam 

metode yang sering di gunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar 

antara lain : 

a. Metode Resitasi ( Penugasan ). 
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Adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas 

tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 

b. Metode Ceramah (Lecture) 

Adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan 

penuturan atau penjelasan lisan secara langsung pada siswa. Cara 

mengajar dengan ceramah dapat juga dikatakan sebagai teknik kuliah 

(Lecture) yang diartikan sebagai cara belajar mengajar dimana bahan 

disajikan oleh guru secara monolog sehingga pembicara lebih bersifat 

satu arah ( one way communication) 

c. Metode Proyek. 

Adalah cara penyajian pelajaran, yang bertitik tolak dari suatu 

masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan 

sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. 

d. Metode Demonstrasi. 

Adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

memperagakanataumempertunjukkan kepada siswa suatu proses, 

situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya 

ataupun tiruan, yang disertai dengan penjelasan lisan. 

e. Metode Latihan ( Metode Training ). 

Adalah cara mengajarkan yang baik untuk menanamkan kebiasaan 

tertentu. 
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f. Metode Tanya Jawab. 

           Adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang 

harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari 

siswa kepada guru. 

 Memilih metode pembelajaran yang tepat, tidak dapat lepas dari 

masalah siswa yang dihadapi.  Seorang guru harus dapat memilih metode 

yang tepat agar tujuan pembelajaran dfapat dicapai, tetapi dalam mengajar 

tidak mungkin pengajar memakai salah satu metode saja.  Dalam 

pembelajaran vokal metode resitasi ( penugasan ), ceramah,  proyek,  

demonstrasi,  dan latihan akan lebih efektif bila digabungkan menjadi satu 

dalam metode analisis sistesis 

Dalam pelaksanaannya, metode analisis sintesis menggunakan 

sebuah lagu model sebagai alat peraga. Menurut Jamalus (1981 : 40 ) lagu 

model adalah lagu yang sengaja dipilih dan mengandung unsur-unsur 

musik yang akan diajarkan, misalnya : irama, bentuk komposisi dan lain-

lain.  Lagu model dapat diambil dari sebuah lagu atau nyanyian yang 

sudah dikenal atau nyanyian baru yang mudah dipahami oleh peserta 

didik. 

Pembelajaran vokal adalah kegiatan belajar mengajar dalam bidang 

vokal yang dipilih guru ( model-model mengajar ) sehingga dapat 

memberikan kemudahan atau fasilitas kepada siswa untuk dapat mencapai 

tujuan instruksional secara efisien.  Sedang tujuan adalah suatu cita-cita 

yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar atau pedoman yang 
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memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa, dalamhal 

ini adalah dapat bernyanyi dengan baik dan benar. 

Metode adalah suatu alat untuk mencapai tujuan.  Dengan 

memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan 

pengajaran.  Dalam hal ini tentu saja metode sangat erat kaitannya dengan 

teknik ( teknik vokal ) yang mana merupakan langkah-langkah detail 

dalam pelaksanaan metode. 

  

B. Pembelajaran  Vokal. 

Pembelajaran vokal adalah aktifitas mengajar dan belajar tentang 

seni suara atau teknik-teknik bernyanyi.  Dalam usaha mendalami seni 

menyanyi siswa paling sedikit menguasai melodi yang merupakan salah 

satu unsur dalam seni musik  dan menguasai bahasa yang merupakan 

bagian dalam seni sastra. Namun demikian dalam seni menyanyi tidak 

hanya terbatas pada kedua unsur tersebut, melainkan masih banyak segi-

segi lainnya yang harus dipelajari dan didalami ( Pranajaya,1976 : 10 ). 

Dalam menyanyi ada tiga unsur penting  yaitu suara, teknik dan 

pembawaan lagu.  Tiap orang memiliki materi dan warna suara yang 

berbeda dengan yang lainnya. Sedang unsur teknik meliputi berbagai 

macam segi misalnya intonasi, yaitu murni tidaknya seseorang 

membawakan nada-nada lagu. Sangat tergantung pada musikalitas,  

kepekaan pendengaran dan control pernafasan.  Mengenai pembawaan 

lagu tidak terpisahkan dari interpretasi lagu dan ekspresi. Interpretasi lagu 
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adalah penafsiran terhadap sifat-sifat, makna, isi yang terkandung dalam 

lagu atau bagian-bagian lagu. 

Materi vocal bertujuan agar siswa dapat mempelajari teknik 

menyanyi dengan baik dan benar, suara adalah  salah satu modal utama 

terjadinya vocal. Agar suara dapat digunakan untuk menyanyi dengan baik 

maka diperlukan latihan teknik vocal.  Ada berbagai teknik yang harus 

dilakukan dalam menyanyi secara baik dan benar antara lain : 

1. Sikap Tubuh. 

Yang dimaksud sikap tubuh tidak lain adalah sikap tubuh pada 

waktu sedang bernyanyi, ini sangat berpengaruh terhadap sirkulasi 

pernafasan yang merupakan unsure penting dalam menyanyi dan 

berhubungan langsung dengan hasil pembentukan suara ( Pranadjaya, 

1976 : 20 ). Oleh sebab itu sikap tubuh pada waktu menyanyi sangatlah 

diperhatikan dan dilatih, karena sangat penting, menghindari terganggunya 

pernafasan, dan membantudalam pengeluaran suara yang bebas dan lepas, 

sikap bernyanyi tersebut dibagi dua ( Kinney, 1985 : 8 ). 

a. Sikap berdiri. 

Sikap berdiri sangatlah baik dan tepat sekaligus bermanfaat yaitu : 

1. Sikap berdiri yang tegak tidak akan membuat penyanyi lelah 

seperti terjadi pada sikap berdiri yang salah. 

2. Sikap berdiri yang benar membuat penyanyi tampak lebih 

mantap dan bersemangat. 
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3. Sikap berdiri yang benar akan membuat penyanyi lebih percaya 

diri. 

4. Sikap berdiri yang benar akan berguna bagi kesehatan 

penyanyi, bagian- bagian tubuh akan berfungsi dengan baik. 

b. Sikap duduk. 

Dalam sikap duduk  sekalipun , haruslah diperhatikan sikap duduk 

yaitu : tegak ( dalam suatu keseimbangan badan, punggung lurus, 

tanpa ada ketegangan bebas dan rileks ) 

  

2. Teknik Pernafasan. 

Menurut Jamalus ( 1988: 49 ) bahwa pernafasan yang digunakan 

untuk bernyanyi memerlukan jumlah udara yang banyak sehingga untuk 

menghirup udara, menahannya sebentar, menghembuskannya kembali  

dengan tenaga yang rata kita memerlukan kerja otot-otot pernafasan yang 

khusus. 

Macam-macam pernafasan : 

a. Pernafasan dada. 

Menghirup nafas sehingga paru-paru bertambah besar dan 

mengadakan pertambahan ruang dengan memperbesar rongga 

dada. 

b. Pernafasan perut. 
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Menghirup nafas sehingga paru-paru bertambah besar dan 

mengadakan pertambahan ruang kearah bawah, atau kita 

pindahkan keperut. 

c. Pernafasan diafragma. 

Menghirup nafas sehingga paru-paru bertambah besar, maka 

untuk menambah ruang yang diperlukan, permukaan diafragma 

yang cembung itu bergerak ke bawah hamper mendatar 

sehingga kelilingdiafragma bertambah lebar, dan bagian badan 

sekelilingnya bertambah lebar. 

Menurut AT. Mahmud ( 1995 : 46 )  cara bernafas, berikut 

dicantumkan beberapa petunjuk cara bernafas: 

1).  Waktu menarik nafas, bahu jangan terangkat, dan perut 

jangan di kempiskan. 

2). Menarik nafas dari hidung, nafas dihembuskan melalui 

mulut sehemat mungkin dengan teratur dan tenang. 

3)   Menarik nafas di akhir kalimat atau bagian kalimat yang 

bermakna, sama seperti waktu kita membaca atau berkata-kata. 

4).  Menarik nafas jangan sekali-kali dengan mengejan. 

5)  Nafas yang dikeluarkan rata tidak tertekan-tekan. 
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 3.  Teknik Resonansi. 

Teknik resonansi yaitu pengetahuan tentang cara-cara 

menggunakan resonator ( pengeras suara ) yang terdapat dalam tubuh, 

sehingga vocal yang dihasilkan lebih keras dan lebih jelas dari suara 

dasarnya ( Nurdin-Anwar, 1993-1994 : 96 ). Resonator dalam tubuh 

manusia dibedakan menjadi tiga yaitu : 1) Resonator dada, resonator dada 

yaitu rongga-rongga pengeras suara yang terdapat disekitar dada, berperan 

untuk suara rendah.  2) Resonator mulut, resonator mulut yaitu rongga-

rongganya pengeras suara yang terdapat disekitar mulut.Berperan untuk 

suara sedang ( tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi ).  3) Resonator 

Kepala, resonator kepala yaitu rongga-rongga pengeras suara yang 

terdapat disekitar kepala bagian atas ( kening, pelipis, ubun-ubun ). 

Resonator kepala sangat berperan terhadap suara tinggi dan semu.  Dalam 

praktek bernyanyi,resonator-resonator tersebut digunakan secara 

bersamaan dan saling mendukung. Hanya saja penggunaannya sesuai 

dengan kebutuhan. Pada saat menyanyi suara tinggi prosentase 

penggunaan resonator kepala lebih banyak disbanding resonator lainnya. 

Begitu pula pada saat menyanyi suara rendah, perbandingan penggunaan 

resonator dada lebih banyak dari resonator lainnya. 

4. Teknik Artikulasi / Pengucapan. 

Pengucapan dalam seni vokal haruslah jelas, sehingga makna dari 

lagu dapat dimengerti oleh si penikmat lagu itu sendiri.      
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 Suatu karya musik dalam bentuk lirik dalam nyanyian terdapat 

suatu pesan yang akan disampaikan.  Agar pesan dari kata-kata itu dapat 

dimengerti, maka saat bernyanyi kata-kata harus diucapkan dengan baik 

dan jelas.  Ucapan yang baik dan jelas akan memberi pengertian yang baik 

dan jelas pula bagi pendengar. 

 5.  Vibrato. 

 Vibrato adalah alunan nada yang dimainkan / dinyanyikan dengan 

menggunakan perubahan berkala untuk intensitas, warna dan tingginya. 

6.  Interpretasi  lagu. 

Interpretasi lagu adalah penafsiran terhadap sifat-sifat, makna, isi 

yang terkandung dalam lagu atau bagian-bagian lagu.  Seorang vokalis 

atau pemain musik  yang tidak mampu menginterpretasikan lagu yang 

dibawakan tidak mungkin membawakan lagu tersebut secara utuh ( Nurdin 

– Anwar, 1993-1994 : 104 ). 

  

C. Kerangka Konseptual. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud strategi 

pembelajaran vokal adalah kegiatan belajar mengajar dalam bidang vokal 

yang dipilih guru ( model-model mengajar ) sehingga dapat memberikan 

kemudahan atau fasilitas kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan 

instruksional secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan 

vocal siswa dalam menyanyikan lagu-lagu. 
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Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai 

selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah 

komponen metode. Metode adalah suatu alat untuk mencapai tujuan.  

Dengan memanfaatkan metode-metode yang akurat / sesuai dengan kondisi 

dan situasi siswa di kelas, maka guru akan mampu mencapai tujuan 

pengajaran sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu meningkatkan 

kemampuan vocal siswa. Dalam hal ini tentu saja metode sangat erat 

hubungannya dengan teknik ( teknik vokal ) yang mana merupakan langkah-

langkah detail dalam pelaksanaan metode.  

Guru atau pendidik merupakan salah satu pilar didalam mendidik 

dan mengarahkan siswa mengembangkan pengetahuannya dalam hal ini 

adalah pengetahuan dibidang musik khususnya dibidang vokal, agar 

kemampuan vocal siswa dapat meningkat. Dalam penelitian ini guru seni 

menerapkan strategi dengan menggunakan metode dan teknik mengajar 

dikemas menarik dan terprogram, karena didalamnya. Metode dan teknik 

vokal yang akan disampaikan , diantaranya adalah metode membaca 

solmisasi atau metode membaca notasi angka.    

D. Hipotesis Tindakan. 

Berdasarkan kajian teoritik di atas dapat diajukan rumusan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada peningkatan kemampuan vokal siswa dengan 

menggunakan metode membaca notasi angka pada siswa kelas 

VII E di SMP Negeri I Guntur Demak tahun 2008/2009. 
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2.  Ada peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

vocal dengan  menggunakan metode membaca notasi angka 

pada siswa kelas VII E di SMP Negeri I Guntur Demak tahun 

2008/2009. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Rencana Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 

dengan dua siklus, dan masing-masing siklus terdiri dari tahapan : (1) 

Perencanaan, (2) Tindakan,(3) Observasi/Evaluasi, dan (4) Refleksi. 

2. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan mulai minggu ketiga 

bulan Juli 2008 sampai dengan minggu keempat bulan Oktober 2008 di 

SMP Negeri  I Guntur Kabupaten Demak dengan subyek penelitian kelas 

VII  yang berjumlah 40 siswa terdiri dari: 

21 siswa putra dan 17 siswa perempuan. 

 

3. Faktor yang Diteliti 

 Untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan di atas, ada 

beberapa factor yang diteliti yaitu : 

a. Faktor siswa 

Dari factor siswa yang diteliti adalah (1) Aktivitas dalam penyelesaian 

tugas membaca notasi, dan (2) hasil tes penguasaan kompetensi dasar. 
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b. Faktor guru 

Dari factor guru yang akan diteliti adalah penerapan pengajaran 

membaca notasi pada pembelajaran vocal 

B. Persiapan Penelitian 

 Secara umum prosedur penelitian mencakup 4 (empat ) tahap yaitu: (1) 

perencanaan, (2) implementasi tindakan, (3) observasi, dan (4) analisis dan 

refleksi..Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian menurut 

Hopkins, 1993 (dalam Suharsimi Arikunto dkk,2006 : 105 ), seperti bagan di 

bawah ini. 

   Perencanaan 

   Refleksi 

   Tindakan/ 

   Observasi   Perbaikan 

       Rencana 

   Refleksi 

 

   Tindakan/ 

   Observasi   Perbaikan 

       Rencana 

    Dan seterusnya 

 

Gambar 2. Spiral Penelitian Tindakan Kelas ( Hopkins, 1993 ) 
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1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan mencakup : 

a. Menyusun rencana pembelajaran 

b. Menyusun lembar observasi guru dan siswa untuk melihat 

implementasi penerapan pengajaran membaca notasi angka. 

c. Menyusun format catatan kejadian harian untuk mencatat kejadian-

kejadian selama pembelajaran. 

d. Menyusun format catatan hasil refleksi untuk mendokumentasikan 

temuan hasil refleksi 

e. Menyiapkan sarana berupa catatan notasi, tongkat penunjuk, papan 

tulis, dan alat-alat tulis 

f. Menyusun tes untuk mengukur prestasi siswa. 

2. Implementasi tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini guru melaksanakan rencana 

pembelajaran yang telah disusun, meliputi : 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Motivasi apersepsi 
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2) Menyampaikan kompetensi dasar dan indicator pembelajaran 

membaca notasi dengan baik 

3) Penjelasan tugas individu/kelompok 

b. Kegiatan inti 

1) Informasi konsep 

2) Penjelasan langkah-langkah kegiatan 

3) Penyelesaian tugas 

4) Laporan 

5) Evaluasi tugas 

c. Penutup 

1) Membuat catatan notasi 

2) Memberikan tes praktek 

3) Memberikan informasi kegiatan yang akan dating 

3. Observasi 

Kegiatan yang dilakukan adlah pengamatan kegiatan guru dan kegiatan 

siswa dalam pembelajaran kompetensi dasar notasi  dan vokal yang 

meliputi : 

a. Observasi guru terhadap penerapan metode membaca notasi 
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b. Observasi siswa selama kegiatan membaca notasi 

c. Observasi siswa dalam membaca notasi 

d. Mencatat kejadian penting selama kegiatan berlangsung 

e. Melaksanakan tes praktek untuk mengukur prestasi belajar siswa 

dalam penguasaan kompetensi dasar membaca notasi 

 

4. Analisis dan Refleksi 

Hasil observasi kemudian dianalisis oleh kolaborator dan guru akan 

mengetahui bagaimana penerapan pengajaran melalui metode membaca 

notasi angka, selama praktek membaca notasi angka dan menyampaikan 

hasil yang memperlihatkan aktivitas siswa serta hasil tes praktek yang 

menggambarkan prestsasi belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Catatan –catatan kejadian menjadi acuan pijakan untuk refleksi dan 

selanjutnya digunakan pada perencanaan siklus berikutnya. 

  

C. Siklus Penelitian 

Penelitian ini akan terbagi dalam dua siklus dan setiap siklus diakhiri 

dengan tes penguasaan kompetensi dasar notasi angka. Siklus pertma 

berlangsung 3 minggu ( 3 x pertemuan ) dengan materi : (1) komponen 

lambang angka  1     2     3     4     5     6     7     I , dan  (2) Prinsip dasar 

pengucapan vocal / artikulasi ( 4x pertemuan ) dengan materi : (1) artikulasi A   

I    U    E    O,  (2)  membaca notasi 
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Pada tiap akhir  siklus diadakan analisis dan refleksi untuk menganalisis 

keberhasilan maupun kecenderungan yang terjadi. 

Pembagian siklus didasarkan pada sub materi pembelajaran dan pada setiap 

akhir siklus diadakan tes penguasaan kompetensi dasar. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai adalah siswa, peneliti dan kolaborator 

2. Teknik Pengambilan Data 

a. Data penerapan metode pembelajaran membaca notasi diperoleh    

denganlembar observasi guru dan lembar observasi aktivitas siswa.  

b. Data prestasi belajar diperoleh dengan menggunakan tes   

penguasaankompetensi dasar notasi dan vokal. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Untuk peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran vocal 

digunakan tes yang diujikan setelah tindakan dengan batas minimal sesuai 

dengan KKM ( kriteria ketuntasan minimal ).Besarnya KKM untuk mata 

pelajaran Seni Budaya yaitu ; >  65 dibandingkan dengan tes penguasaan 

kompetensi dasar sebelum dikenai tindakan 

2. Untuk menentukan keberhasilan penerapan metode pengajaran melalui 

membaca notasi digunakan skala likert dengan empat pilihan yaitu sangat 

baik, baik, kurang baik, atau sangat kurang baik. Jumlah skor yang 
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diperoleh dari observasi guru dan siswa ditentukan kategori sebagai 

berikut : 

4.00 – 5.00 sangat baik 

3.00 -  3.99 baik 

2.00 -  2.99 kurang baik 

1.00 -  1.99 sangat kurang baik. 

 

 

F. Indikator Kinerja 

 Indikator keberhasilan penelitian ini adalah : 

1. Adanya peningkatan prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil 

Tes praktek penguasaan kompetensi dasar notasi angka yang diperoleh 

mencapai > 65 sebanyak > 75 % setelah dilakukan tindakan selama 2 

siklus. 

2.  Adanya peningkatan aktivitas siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan 

skor aktivitas hingga mencapai rerata > 3.00 atau kualifikasi baik. 

Apabilaprestasi yang diperoleh siswa setelah dikenal tindakan mengalami 

peningkatan seperti yang diharapkan berarti hipotesis tindakan terbukti. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

SMP Negeri I Guntur yang bertempat di desa Bogosari Kecamatan 

Guntur Kabupaten Demak adalah tempat lokasi penelitian. Merupakan sekolah 

negeri pertama yang didirikan di lingkungan pedesaan, berjarak kurang lebih 

11 kilometer kearah  selatan dari jalan raya Semarang – Demak. 

SMP Negeri I Guntur memiliki 16 ruang kelas, dan beberapa ruang 

khusus. Ruang-ruang  tersebut adalah : 

1. Ruang kelas VII berjumlah 6 kelas dengan siswa 210 orang 

2. Ruang kelas  VIII  berjumlah  5  kelas dengan siswa  175 orang 

3. Ruang kelas  IX  berjumlah  5  kelas dengan siswa  173 orang 

4. Ruang Komputer dengan jumlah 20 unit 

5. Ruang Bahasa   

6. Ruang Perpustakaan 

7. Ruang Laboraatorium  IPA 

8. Ruang Kepala Sekolah 

9. Ruang  Guru 

10. Ruang Tata Usaha  

Khusus penelitian ini menggunakan kelas VII E dengan siswa 

sebanyak 40 siswa. 
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B.  Kondisi Awal Prestasi Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa Kelas VII E 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh guru sebelum 

tindakan dilaksanakan, menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran belum optimal. Aktivitas guru masih mendominasi 

pembelajaran. Dampaknya rerata nilai praktek vokal yang diperoleh siswa 

adalah  54,43 atau kualifikasi  rendah. Ketuntasan belajar yang dicapai pada 

kegiatan prasiklus disajikan pada table 2 berikut :  

 

Tabel 2 Ketuntasan Belajar pada Kegiatan Prasiklus 

No Nilai Jumlah siswa Persentase 

1 > 65                 12 30 

2               < 65                 28              70 

        Jumlah                 40                100 

 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat kurang baik. 

Sebagai indikatornya adalah setiap guru membeikan tugas tidak semua siswa 

mengerjakan tugas dengan baik. Bahkan ada yang sama sekali tidak 

mengerjakan tugas dengan alasan tidak bisa, tidak bawa buku, atau sengaja 

bermain dengan temannya. Dampaknya materi tidak bisa diserap siswa dengan 

baik dan hasil ulangan atau tugas praktek tidak dapat mencapai KKM yang 

telah ditetapkan. 
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C. Hasil Penelitian 

Berikut ini dikemukakan deskripsi hasil penelitian tiap siklus 

1. Siklus 1 

a. Perencanaan 

Pada kegiatan perencanaan, peneliti sekaligus guru seni budaya 

kelas VII E menjelaskan kepada kolaborator tentang pembelajaran 

vokal dengan cara membaca notasi, agar kolaborator dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Guru melakukan diskusi dengan 

kolaborator tentang pembelajaran vokal. Standar kompetensi, dan 

kompetensi dasar yang dibahas adalah ketrampilan dasar membaca 

notasi . 

Materi pokok pada siklus pertama adalah (1) notasi angka, (2) 

artikulasi. 

Sebelum tindakan dimulai guru menyusun rencana pembelajaran, 

menyiapkan bahan ajar, alat pembelajaran, lembar observasi, catatan 

kejadian, catatan hasil refleksi, dan tes praktek penguasaan kompetensi 

dasar. 

Dalam pembelajaran vokal, rencana pembelajaran disusun sebagai 

acuan kegiatan pembelajaran ( rencana pembelajaran siklus I disajikan 

pada lampiran 5 : 43 ) 

Secara garis besar tindakan yang akan diterapkan adalah sebagai 

berikut : 
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1) Pendahuluan 

 Pada kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi, 

menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

akan dibahas serta tujuan yang akan dicapai. 

2) Kegiatan inti meliputi : 

a) Guru menginformasikan konsep materi tentang vokal dan 

notasi angka. 

b) Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

vokal dan membaca notasi angka. 

c) Guru menyampaikan tugas tentang vokal dan notasi angka dan 

membimbing dalam pengucapan yang benar. 

d) Evaluasi dan refleksi tentang hasil kerja praktek vokal. 

3) Penutup 

a) Siswa bersama guru membuat rangkuman tugas yang telah 

diselesaikan 

b) Siswa mengerjakan postes 

c) Guru menginformasikan tugas dan kegiatan pada pertemuan 

berikutnya. 

b. Implementasi Tindakan 

 Setelah disusun rencana tindakan kemudian dilaksanakan tindakan 

kelas. Adapun implementasi tindakan siklus I adalah sebagai berikut : 
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Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan pertama pada hari Senin 

27 Juli 2008. Guru mengawali dengan informasi umum tentang 

kegiatan pembelajaran vokal dalam waktu 15 menit.  Setelah selesai 

dilanjutkan dengan apersepsi, yaitu guru menanyakan  tentang notasi 

angka yang telah dipahami oleh siswa. Setelah siswa menerima 

informasi kemudian guru menyampaikan konsep materi tentang vocal 

dan notasi angka dilanjutkan pemberitahuan tugas kepada siswa untuk 

melakukan praktek vokal. 

Dalam waktu 60 menit siswa berlatih vokal dengan lagu-lagu 

sederhana. Selama siswa melakukan tugas praktek guru memberikan 

bimbingan secara bergantian. Dari 40 siswa yang menyelesaikan tugas 

membaca notasi ternyata hanya 12 siswa yang melakukannya 

denganlancar, lainnya masih perlu bimbingan  secara intensif dari 

guru. Setelah selesai, secara acak guru meminta siswa menyanyikan 

lagu di depan teman-temannya. Sedangkan bagi siswa yang tidak 

mengerjakan notasi angka atau yang belum dilanjutkan pertemuan 

berikutnya. Karena setiap pertemuan disediakan waktu hanya 50 

menit. 

Pada 10 menit terakhir guru memberikan refleksi tentang praktek 

vokal dan membaca notasi yang dilakukan siswa. Dari 40 penampilan 

siswa, 12 siswa mempraktekkannya dengan sempurna, 18 siswa 
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kurang sempurna, dan 12 siswa kurang baik. Pembelajaran pada 

pertemuan pertama berakhir pukul 11.40 

Siswa diberikan tugas untuk mempersiapkan lebih baik lagi dalam 

rangka menghadapi pertemuan berikutnya, khususnya yang belum 

baik. 

 

Pertemuan Kedua. 

 Pertemuan kedua dilaksanakan hari  Senin 5 Agustus 2008.  

Sebelum kegiatan dimulai guru mengkondisikan situasi kelas dengan 

baik. Siswa diminta mempersiapkan diri untuk melakukan praktek 

melalui kegiatan membaca notasi angka, waktu yang disediakan 15 

menit. Guru memberikan penjelasan tentang tugas yang diselesaikan 

pada saat tatap muka, yaitu membaca notasi angka bersama-sama dan 

saling membantu. 

Untuk memudahkan siswa melakukan praktek membaca notasi, maka 

guru memberikan contoh secara langsung di kelas.  

 Pada akhir kegiatan guru menyampaikan hasil yang dilakukan 

siswa. Ternyata hanya 6 siswa yang mampu melakukan dengan benar, 

30 siswa tidak sempurna, dan 4 siswa salah. Tugas praktek siswa yang 

dinyatakan sempurna atau baik sekali disampaikan kepada seluruh 

siswa untuk dicatat dan digunakan sebagai bahan evaluasi pada 

pertemuan berikutnya. 
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Pertemuan Ketiga 

 Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin, 12  Agustus 2008 

di ruang kelas. Kegiatan diawali dengan persiapan melakukan praktek 

membaca notasi. Setelah kondisi siap siswa diminta satu persatu untuk 

mempraktekkan kembali bermain vocal dan membaca notasi angka. 

 Guru memberikan bimbingan secara intensif. Pada kesempatan ini 

aktivitas siswa dalam membaca notasi dengan baik sangat menentukan 

untuk membentuk vokal dengan nada yang tepat. Situasi ruangan agak 

gaduh dikarenakan beberapa siswa putra yang lain melatih diri sendiri 

untuk urutan berikutnya. Ada 14 siswa yang dapat melakukan tugas 

dengan baik ,sedangkan 22 siswa kurang sempurna. Pada saat waktu 

kurang dari 30 menit, guru merefleksikan kegiatan dengan cara 

mengkoreksi hasil kerja praktek siswa. 

 

c.   Observasi     

Tindakan pada siklus I  dipantau oleh kolaborator. Untuk 

memperlancar kegiatan observasi kolaborator menggunakan lembar 

observasi. Sedangkan guru selaku peneliti mencatat kejadian-kejadian 

yang dialami selama pembelajaran berlangsung . Hasil dari Observasi 

oleh kolaborator dapat diuraikan sebagai berikut. 

Pada siklus I pembelajaran membaca notasi angka yang diterapkan 

guru masih kurang  baik. Hal ini  dapat dilihat dari beberapa aspek 

pengamatan yang meliputi : 
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1) Aspek Guru 

a. Kegiatan awal. 

Kegiatan awal yang dilakukan guru cukup baik, apersepsi yang 

disampaikan guru sudah sesuai dengan konsep materi yang diajarkan . 

Tujuan pembelajaran disampaikan dengan jelas termasuk langkah-

langkah kegiatan pembelajaran. 

b. Kegiatan inti 

Guru cukup baik dalam membimbing, memberi contoh cara 

membaca notasi angka, tetapi juga memberi kesempatan kepada siswa 

agar supaya siswa dapat membaca notasi dengan benar dan baik. Dari  

40 siswa yang mengikuti, baru 14 siswa yang dapat kesempatan 

membaca notasi angka dengan baik 

c. Kegiatan penutup 

Guru merumuskan hasil kerja dan postes tidak bisa dilaksanakan 

karena pengorganisasian waktu tidak tepat. Rerata skor yang diperoleh 

untuk kegiatan guru disajikan pada table 3 berikut : 

Tabel 3. Skor Kegiatan Guru Siklus I 

No 
Aspek kegiatan 

yang diamati 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 
Rerata 

1 Pendahuluan 3,00 3,00 3,67 3,22 

2 Kegiatan inti 2,67 2,17 2,83 2,56 

3 Penutup 2,67 2,67 2,67 2,67 

 Rerata 2,78 2,61 2,06 2,82 

 Kategori    
Kurang 

baik 
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2) Aspek Siswa 

Dari hasil pengamatan pada awal kegiatan pembelajaran vocal 

aktivitas siswa kurang baik. Sebagai indikatornya adalah kurangnya 

pemahaman terhadap konsep materi dan notasi angka. Sehingga cara 

mempraktekkannya menjadi kurang baik dan hasilnyapun juga kurang 

baik. Sebagian besar siswa masih kurang berani dan minta penjelasan 

berulang-ulang dari guru maupun  mengajukan pertanyaan dengan teman 

sendiri. 

Setelah pertemuan kedua 20 siswa sudah mampu membaca notasi 

dengan baik, namun masih ragu-ragu dan malu. Untuk memperbaiki cara 

bermain vokal diminta siswa tidak malu bertanya terlebih dahulu sebelum 

melakukan praktek. 

Pada awal kegiatan pertemuan kedua siswa diminta memahami 

karakteristik tugasn praktek dengan baik. Beberapa siswa nampak 

memperhatikandengan seksama penjelasan dari guru. Namun ada 8 orang 

siswa yang asyik mempersiapkan dan meminjam alat tulis dan 

mengganggu teman. Sehingga harus  diperingatkan  guru. Pada akhir 

kegiatan 10 orang siswa hasil vokalnya kurang baik. 

Pada pertemuan ketiga ruangan kelas diatur sedemikian rupa agak 

longgar 1 meja digunakan satu siswa untuk membaca notasi angka dengan 

baik.Pada saat informasi awal siswa sudah kelihatan tenang dan 

memperhatikan. Demikian juga pada saat mengerjakan materi notasi angka 

situasi tidak terlalu gaduh meskipun masih terlihat ada tiga siswa putra 
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yang harus pinjam meminjam alat tulis sehingga agak mengganggu 

kelancaran mengerjakan tugas membuat notasi. 

Hasil yang diperoleh pada akhir kegiatan belum optimal. Rerata skor 

yang diperoleh siswa pada akhir siklus I disajikan pada table 4 berikut: 

 

Tabel 4. Skor Aktivitas Siswa 

No Aspek Pengamatan 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 
Rerata

1 Kehadiran siswa 2,28 2,65 2,80 2,58 

2 Pemahaman materi 1,75 2,45 3,10 2,43 

3 Artikulasi 2,20 2,70 2,65 2,52 

4 Ekspresi 1,40 2,65 2,85 2,30 

5 Motivasi 1,85 2,35 2,65 2,28 

 Jumlah 9,48 12,80 14,05 12,11 

 Rerata 1,90 2,56 2,81 2,44 

 Kategori    
Kurang 

baik 

 

Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2008 diadakan tes penguasaan 

kompetensi dasar siklus I. Adapun prestasi belajar yang diperoleh siswa 

yang mengikuti tes menunjukkan bahwa 22 siswa mendapat nilai kurang 

dari 65. 

Ketuntasan belajar yang dapat dicapai siswa disajikan pada table 5 

berikut ini 
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Tabel 5. Prestasi Belajar Siklus I 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1 > 65 18 45 

2 <65 22 55 

 Jumlah 40 100 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Setelah dilakukan implementasi tindakan observasi dan tes 

penguasaan kompetensi dasar pada siklus I, penelitian melakukan 

refleksi. 

Berdasarkan hasil observasi dan pemberian tes tentang materi 

vocal dan notasi angka pada siklus I, dapat disampaikan refleksi 

sebagai berikut : 

• Siswa masih kelihatan kesulitan mempraktekkan vocal dengan cara 

membaca notasi. 

• Siswa kurang berlatih dengan baik;  

• Pengenalan notasi angka belum baik;  

• pemahaman materi belum optimal; 

• masih banyak siswa yang belum berani maju untuk praktek vokal. 

 

Dari permasalahan yang terjadi di muka, perlu dilakukan revisi 

atau perbaikan untuk tindakan pada siklus kedua yaitu : 
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• Informasi tugas diwajibkan disampaikan sebelum tatap muka 

berlangsung, sehingga siswa bias mempersiapkan secara lengkap. 

• Sarana prasarana diwajibkan membawa sendiri-sendiri sehingga 

dapat mengurangi kegaduhan dan dapat efisien. 

• Guru memberikan bimbingan secara merata dan maksimal 

sehingga tidak ada siswa yang bermain-main atau kurang serius. 

• Target maksimal harus disampaikan sebelum kegiatan dimulai 

sehingga siswa akan berusaha memenuhi target. 

• Refleksi tugas langsung diinformasikan kepada seluruh 

siswasehinggadapat menambah semangat kerja. 

 

2. Siklus II 

a Perencanaan 

Perencanaan padaq siklus kedua dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 21 Agustus 2008 sampai Sabtu tanggal 25 Agustus 2008. Guru 

dan kolaborator menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan hasil 

refleksi pada kegiatan siklus I. 

Tindakan pada siklus II ini masih menggunakan teknik 

pembelajaran membaca notasi. 

Ada beberapa hal yang perlu mendeapat perhatian dan perubahan 

dalam tindakan siklus kedua adalah sebagai berikut : 
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a) Pada kegiatan pendahuluan, guru harus betul-betul mampu 

memberikan pemahaman kepada siswa tentang tugas-tugas 

yang akan dikerjakan. 

b) Pada kegiatan inti , waktu yang tersedia harus dapat 

dimanfaatkan secara efisien dan guru harus selalu memonitor 

pelaksanaan pembelajaran vocal melalui metode membaca 

notasi oleh masing-masing siswa. 

c) Pada kegiatan penutup, guru harus melakukan refleksi terhadap 

seluruh tugas secara langsung. 

 

b Implementasi Tindakan. 

Setelah disusun perencanaan tindakan, kemudian dilaksnakan 

tindakan kelas . 

 

Pertemuan Pertama 

Pembelajaran pertemuan  pertama siklus kedua dilaksanakan hari 

Senin tanggal  27 Agustus 2008 pukul  09.30  sampai 11.15. Pada awal 

kegiatan pembelajaran guru menanyakan komponen-komponen seni 

vokal dan notasi yang pernah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

Beberapa siswa dapat merespon pertanyaan dengan baik .  Setelah 

melakukan apersepsi siswa diberi penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai dan jenis tugas yang akan dikerjakan. 
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Selanjutnya pada kegiatan inti, aktivitas siswa mulai terlihat baik, 

tinggal beberapa siswa yang masih harus diingatkan guru. Tugas yang 

diberikan guru kepada tiap siswa tidak sama, dan siswa bebas mencari 

lagu-lagu sederhana yang bernotasi angka dan tersedia di perpustakaan 

sekolah. 

Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan tugas 60 menit. 

Selama mengerjakan tugas guru memonitor dan memberikan 

bimbingan secara merata, kadang-kadang guru melontarkan pertanyaan  

tentang kesulitan yang dihadapi siswa. Suasana terbuka dan interaktif 

terjalin antara guru dengan  siswa. Setelah selesai kegiatan inti seluruh 

siswa diminta mempraktekkan secara bergiliran. Dari 40 siswa yang 

hadir, 18 dapat melakukan vokal dengan membaca notasinya dengan 

baik, dan 14 siswa perlu latihan lebih keras lagi. 

Pertemuan pertama diakhiri dengan informasi tentang membaca 

notasi angka dengan mempraktekkan pengucapannya. 

 

Pertemuan Kedua. 

Pertemuan kedua dilaksanakan hari Senin 2  September 2008, 

diawali dengan pemeriksaan terhadap kesiapan siswa, contohnya 

catatan notasi angka lengkap dengan lagu-lagu sederhana. Setelah 

seluruh siswa siap dengan sarana belajar, kemudian dilanjutkan 

pembagian tugas untuk membuat lagu sederhana dengan notasi angka. 
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Waktu yang disediakan 60 menit. Dalam mengerjakan tugas siswa 

diingatkan agar lagu yang dibuat dilengkapi dengan notasi angka..  

Aktivitas siswa lebih meningkat dan lebih baik dibandingkan 

dengan pertemuan sebelumnya. Sebagian besar siswa sudah 

konsentrasi dengan tugasnya masimg-masing. Situasi lebih kondusif, 

hanya ada 4 siswa yang minta ijin keluar sebentar pada saat kegiatan 

berlangsung. Dan 2 siswa tidak masuk karena sakit. Setelah 

berlangsung 60 menit siswa diminta untuk mengumpulkan tugas secara 

urut sesuai dengan presensi siswa. Kemudian dilakukan refleksi semua 

tugas oleh guru. Hasilnya dari 38 tugas yang terkumpul terdapat 24 

tugas yang termasuk terbaik, 8 tugas belum diberi judul, dan 4 tugas 

belum diberi notasi angkanya. Pertemuan ditutup dengan tugas 

persiapan minggu depan. 

        

Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan hari Senin tanggal 16 September 

2008, Guru menginformasikan teknik dan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut. Siswa memahami informasi yang disampaikan 

guru. Setelah tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan, maka 

siswa diminta untuk menentukan dan memilih lagu sederhana yang 

dikuasainya untuk kemudian dipraktekkan.. Waktu yang disediakan 75 

menit. Target yang harus diselesaikan siswa adalah menyanyikasn lagu 

sederhana dengan notasi angka. Meskipun lagu yang dinyanyikan 
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sederhana, ternyata masih banyak yang lupa dengan lagu-lagu tersebut. 

Ada 12 Orang siswa harus dibimbing lagi oleh guru dari awal, 16 

siswa tanpa bimbingan dan 12 orang siswa kadang –kadang minta 

bantuan guru maupun teman. 

Pada pertemuan ketiga ini tidak terlihat kegaduhan , tetapi masih 

terlihat 4 siswa yang kurang serius dalam melaksanakan tugas. Tepat 

jam 11.15 secara acak siswa diminta untuk mengumpulkan catatan-

catatan notasi dan vocal kemudian guru mengevaluasi dan merefleksi 

secara terbuka. Hasil yang diperoleh 26 siswa dapat menyelesaikan 

tugas dengan sangat baik, 8 siswa baru 80 % yang selesai, dan 6 siswa 

baru dapat menyelesaikan 50 %. Pertemuan diakhiri pukul 11.45 

dengan memberi tugas untuk mempelajari  tentang notasi lagu-lagu 

sederhan atau lagu-lagu daerah, untuk dipraktekkan lagi pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Pertemuan Keempat. 

Pertemuan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 

2008. Guru menunjukkan salah satu hasil tugas siswa untuk dianalisis 

aspek manfaatnya 

Dengan melontarkan pertanyaankepada 6 orang siswasecara acak, 

Ternyata siswa dapat memberikan penjelasan dengan benar. Situasi 

kelas pada pertemuan keempat semakin kondusif, bahkan ada 8 siswa 

yang mau tunjuk jari untuk minta menganalisis hasil temannya. 
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Selanjutnya guru membagikan hasil lagu ciptaan siswa secara acak. 

Setelah siswa mendapatkan lagu temannya yang sudah lengkap dengan 

notasinya. Siswa diminta menganalisis manfaat praktek vokal dengan 

membaca notasi yang benar. Waktu yang disediakan 60 menit. Setelah 

selesai guru meminta siswa bergantian memberikan penjelasan ke 

depan kelas, sedanglan teman yang lain memberi tanggapan. Hasilnya 

30 siswa bias menyampaikan dengan baik dan benar dan 10 siswa 

perlu penyempurnaan. 

Pada siklus II ini aktivitas siswa jauh lebih baik dibandingkan 

dengan siklus I. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan skor rerata 

aktivitas sisea. Untuk mengetahui dan memahami materi secara 

keseluruhan guru meminta kepada siswa mempelajari notasi angka dan 

materi vocal, serta mengingatkan kembali tugas-tugas yang telah 

diselesaikan untuk menghadapi tes yang diberikan selanjutnya. 

 

c Observasi. 

Tindakan pada siklus II dipantau oleh kolaborator. Untuk 

memperlancar kegiatan, kolaborator menggunakan lembar observasi. 

Sedangkan guru seperti pada pertemuan sebelumnya mencatat 

kejadian-kejadian yang dialami selama pembelajaran berlangsung. 

Hasildari observasi oleh kolaborator dapat diuraikan bahwa pada siklus 

II penerapan pembelajaran membaca notasi yang diterapkan oleh guru 
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dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek 

pengamatan meliputi : 

1) Kegiatan awal, meliputi (1) Apersepsi, dan (2) menyampaikan 

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan 

dengan baik. 

2) Pada kegiatan inti,  konsep materi disampaikan secara 

sistimatis, jelas dan mudah dimengerti atau mudah diterapkan. 

3) Pembimbingan terhadap siswa dan monitoring cara kerja siswa 

berlangsung secara interaktif. 

4) Guru mampu merefleksikan seluruh tugas siswa secara 

obyektif dan hasilnya langsung dapat diketahui siswa 

5) Pada kegiatan penutup guru mampu memotivasi siswa untuk 

menjelaskan sendiri kesimpulan tugas yang telah diselesaikan 

dengan baik . 

6) Selama 4 kali pertemuan secara terus menerus mengingatkan 

sarana prasarana yang harus dipersiapkan siswa sehingga 

kegiatan pembelajaran vokal bisa lancer. 

Secara keseluruhan skor yang diperoleh guru dalam pembelajaran 

vocal melalui metode membaca notasi angka pada siklus II disajikan 

pada table 6 berikut : 
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Tabel 6.  Skor Kegiatan Guru pada Siklus  II 

No 
Aspek yang 

diamati 

Pertemua

n 1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Pertemuan 

4 
Rerata

1 Pendahuluan 4.00 4.00 4.00 5.00 4.25 

2 
Kegiatan 

Inti 
3.33 3.00 4.30 3.50 3.67 

3 Penutup 3.00 4.00 4.00 4.33 3.83 

 Jumlah 10.33 11.50 12.30 12.83 11.75 

 Rerata 3.44 3.83 4.10 4.28 3.92 

 

Aspek Siswa 

Hasil pengamatan terhadap siswa selama empat kali pertemuan pada 

siklus II adalah sebagai berikut : 

1. Pemahaman konsep dan karakteristik tugas cukup baik, sehingga mulai 

kegiatan awal siswa mampu mempersiapkan sarana, referensi, serta 

menciptakan kondisi belajar yang kondusif 

2. Cara kerja tiap pertemuan pada siklus ke II sudah terstruktur sehingga 

memudahkan untuk bimbingan dan monitoring dari guru. 

3. Hasil kerja dari 26 siswa kategori baik sekali. Sedangkan yang lain 

belum dapat terselesaikan karena kekurangan waktu. 

4. Laporan tugas cukup baik meskipun masih perlu diberikan stimulan oleh 

guru. Secara rinci skor aktivitas siswa pada siklus II disajikan pada table 

7 berikut: 
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Tabel 7.  Skor Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Pertemuan 

4 

Rerata

1 Kehadiran 

siswa 

3.10 3.40 3.75 4.25 3.63 

2 Pemahaman 

materi 

3.43 2.55 3.65 3.85 3,63 

3 Artikulasi 2.85 3,20 3,75 3,90 3,43 

4 Ekspresi 2,55 3,00 3,55 3,50 3,15 

5 Motivasi 2,50 2,55 3,50 3,40 299 

 Jumlah 14,45 15,70 18,20 18,90 16,83 

 Rerata 2,89 3,14 3,64 3,78 3,36 

 Kualifikasi KB B B B B 

 

Pada hari Senin, tanggal 23  September 2008 diadakan tes penguasaan 

kompetensi dasar siklus II.  Pada kesempatan ini ada  4 orang siswa yang 

datang terlambat sekitar 10 menit,  namun tidak diberi tambahan waktu.  

Soal yang harus diselesaikan berjumlah 30.  Hasil prestasi belajar siswa pada 

kegiatan ini menunjukkan bahwa 32 siswa mendapat nilai >  65.  Secara 

rinci ketuntasan belajar siswa disajikan pada table berikut : 

 

Tabel 8. Prestasi Belajar Siklus II 

No Nilai Jumlah siswa Persentase 

1 >  65 32 80 

2 <  65 8 40 

 Jumlah 40 100 
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d Analisis dan Refleksi 

Pembelajaran membaca notasi angka pada siklus II dapat berjalan 

dengan baik dan lancer.  Aktivitas siswa menjadi lebih baik dan 

prestasi siswa meningkat. Dengan pemberian tugas secara terstruktur 

dan bimbingan secara kontinyu mampu menjadikan situasi 

pembelajaran lebih kondusif, interaktif dan tidak membosankan.  

Setiap pertemuan aktivitas siswa semakin baik , siswa kelihatan senang 

dan mau berusaha bekerja secara mandiri, dengan harapan tugas 

terselesaikan dengan optimal. Kompetensi terjadi antar siswa secara 

positif.  Setelah diadakan tes terjadi peningkatan rerata nilai dan 

persentase ketuntasan. 

 

D.  Pembahasan 

 Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa permasalahan dalam 

penelitian ini adalah presasi belajar siswa yang rendah dan pembelajaran 

masih bersifat monoton. Oleh karena itu perlu pemilihan strategi pembelajaran 

yang efektif dan tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Strategi 

yang dimaksud adalah pembelajaran dengan metode membaca notasi angka. 

 Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran dengna 

metode membaca notasi angka yang berlangsung pada siklus II berdampak 

pada aktivitas siswa menjadi lebih baik, cara menyanyiu mulai baik, arti kulasi 

mulai terwujud, siswa merasa tidak lagi tegang ataupun malu dengan setiap 

tugas praktek yang diberikan guru. Meskipun secara keseluruhan masih ada 
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yang belum baik namun setelah siklus ke II tugas-tugas yang hubungannya 

dengan vocal dan notasi angka yang diberikan guru bias difahami dan 

dimengerti dengan cepat. Dilakukan dengan amat baik sekali, aktivitas lebih 

baik dan prestasi belajar vocal meningkat. Perubahan ini terjadi pada 

pertemuan ketiga siklus I .  Siswa mulai mudah memahami konsep materi 

yang disampaikan oleh guru . Siswa lebih rajin berlatih dengan baik. 

Kenyataan ini didukung dengan cara kerja siswa pada saat dihadapkan dengan 

tugas praktek vocal atau menyanyikan sebuah lagu daerah yang sederhana. 

Siswa sudah tidak canggung lagi untuk berani terbuka menyampaikan hal-hal 

yang tidak dimengerti secara langsung. 

 Pada pertemuan pertama siklus III kesiapan dalam menghadapi tugas 

praktek meningkat,  26 siswa sudah siap melakukan praktek, namun masih 

terjadi keramaian siswa, tetapi tidak sampai membuat suasana gaduh, sehingga 

berdampak pada kurang efisiennya waktu.  Pada pertemuan kedua siklus II, 

setiap siswa diwajibkan mempersiapkan sendiri dan tidak boleh saling 

mengganggu. Upaya ini ternyata berakibat kegiatan pembelajaran menjadi 

lancar. Siswa memahami bahwa membaca notasi angka merupakan sumber 

kemampuan dasar vokal yang bermanfaat bagi siswa dalam memahami notasi 

dalam seni musik. 

 Pengenalan notasi angka dan seni vokal yang dilakukan siswa secara 

langsung akan mempermudah pemahaman pengertian pengetahuan tentang 

dasar-dasar seni vokal dan notasi itu sendiri.  Aktivitas siswa lebih baik lebih 
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mudah penguasaan kompetensi dasar, dan prestasi belajar lebih baik.  Secara 

rinci peningkatan skor aktivitas siswa disajikan pada table 9. 

 

Tabel 9.  Peningkatan Skor Aktivitas Siswa 

No Aspek Pengamatan Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 Kehadiran siswa 2,50 2,58 3,65 

2 Pemahaman materi 2,00 2,50 3,63 

3 Artikulasi 2,25 2,52 3,43 

4. Ekspresi 2,00 2,30 3,15 

5 Motivasi 2,00 2,28 2,99 

 Jumlah 10,75 12,18 16,83 

 Rerata 2,15 2,44 3,37 

 Kualifikasi KB KB B 

 

Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dilakukan tes penguasaan 

kompetensi dasar pada akhir siklus. Tes yang diberikan pada akhir siklus I 

berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 25, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 45 %. Sedangkan tes yang diberikan 

pada siklus II berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 25, hasilnya 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa 80 %.  Secara rinci peningkatan 

prestasi belajar selama dua siklus disajikan pada table 10 berikut : 
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Tabel 10. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

No Nilai Ketuntasan 
Pra siklus 

Ketuntasan 
Sklus I 

 

Ketuntasan 
Siklus II 

Persentase 
Pra siklus 

Persentase 
Siklus I 

Persentase 
Siklus II 

1 > 65        12 18 32 30 45 80 

2 < 65 28 22 8 70 55 20 

 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka pembelajaran membaca 

notasi meningkatkan prestasi dan kemampuan vokal siswa dalam mata 

pelajaran seni budaya khususnya kompetensi dasar kemampuan vokal siswa. 

 Untuk itu hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran 

membaca notasi angka dapat meningkatkan kemampuan vokal siswa pada 

mata pelajaran seni musik khusus kompetensi dasar seni vokal dan notasi 

angka dapat terbukti. Disamping itu pembelajaran membaca notasi angka juga 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. 
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BAB  V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

  

 A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan tes penguasaan kompetensi dasar 

pada tiap siklus yang telah dikemukakan pada bab terdahulu , maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dengan pembelajaran membaca notasi angka 

dapat :  

           Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran seni 

budaya dalam hal ini seni musik, khususnya kompetensi dasar 

mempraktekkan ketrampilan membaca notasi angka di kelas VII E SMP 

Negeri I Guntur tahun 2008 / 2009. Terbukti dari  40 siswa yang 

aktivitasnya kurang berminat dan kurang baik pada kegiatan pembelajaran 

vocal pra siklus dengan rerata skor 2,15 mengalami peningkatan pada 

akhir siklus II , menjadi 3,36 atau kualifikasi baik. 

 Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran seni 

budaya ,dalam hal ini seni musik khususnya kompetensi dasar 

mempraktekkan ketrampilan membaca notasi angka di kelas VII E SMP 

Negeri I Guntur Demak tahun 2008 /2009, terbukti ada peningkatan 

presentase ketuntasan belajar siswa dari 30 % pada kegiatan pra siklus 

menjadi 80 % pada kegiatan akhir siklus II 
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Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

terdapat sejumlah implikasi terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa. Implikasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran vocal melalui metode membaca notasi angka 

hendaknyadikembangkan dan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran seni budaya di SMP agar kemampuan siswa 

dalam memahami notasi dan berlatih vocal akan lebih baik. 

Konsekuensinya guru harus memahami langkah-langkah 

pembelajaran membaca notasi angka dengan baik dan 

mengembangkannya secara variatif, menyenagkan, dan 

menantang. 

2.  Dengan peningkatan sktivitas siswa melakukan pembelajaran 

vocal melaluimetode membaca notasi angka, maka dalam 

pembelajaran para siswa dihadapkan dengan tugas-tugas yang 

terstruktur, variatif, dan proporsional. 

3.   Hambatan-hambatan dalam pembelajaran vocal melalui metode 

membaca notasi angka dapat diminimalisir melalui 

perencanaan yang baik dan tersusun. 

  

 B.  Saran 

  Saran yang akan disampaikan melalui tulisan ini adalah : 

1. Kepada guru pengampu seni budaya, khususnya seni musik 

disarankan menerapkan pembelajaran vokal melalui metode 
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membaca notasi angka sebagai dasar bagi siswa memahami, 

mengerti dan mempraktekkan nada yang baik dan benar, agar 

siswa mampu meningkatkan prestasinya. 

2.  Kepada kepala sekolah diharapkan mau menciptakan kondisi yang 

merangsang para guru pengampu mata pelajaran seni budaya 

khususnya guru seni musik untuk aktif melaksanakan kegiatan 

yang kreatif dan apresiatif di sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat luas, agar pendidikan seni budaya umumnya dan seni 

musik khususnya tidak dipandang sebelah mata oleh lingkungan 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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GRADE  PERMULAAN 

PENGENALAN UNTUK SISWA 

 
MATERI: 
MEMBERIKAN DASAR MENYANYI YANG BAIK 
 

1. Sikap Badan 
2. Dasar Pernafasan 
3. Dasar Resonansi 
4. Dasar Pembentukan Suara 
5. Dasar Vocalizing 
6. Solfegio dan Artikulasi 
 
 
LATIHAN : 

 Pernafasan 

 Tarik  Tahan  Buang / hembus 

 3 menit 3 menit 5 menit 

 5 menit 5 menit 8 menit 

 Untuk mengetahui kestabilan udara/nafas yang dikeluarkan, kita 

bisa menggunakan huruf-huruf: 

. . . sssss . . . 

. . . fffff . . . 

. . . zzzzz . . . 

 Dengan cara menarik nafas dan membuangnya selama mungkin, 

minimal  10 menit 

 

Vocalizing 

a. Scale 
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1 2 3 4 5 6 7 i 

DO RE MI FA SOL LA SI DO 

  SATU  NAFAS 

 

b. Interval 

1   3   3   .   2   4   4   .   3   5   5   4   6   6   .   5   7   7   .   i   .   .   . 

1     3     2    4    3    5    4    6    5     7      6     i 

 

1  3  1  2  3     2  4  2  3  4     3  5  3  4  5     4  6  4  5  6 

5   7   5   6   7      6   l   6   7   1 

1   6   1   7   6      7   5   7   6   5      6   4   6   5   4      5   3   5   4   3 

4   2   4   3   2      3   1   3   2   1 

Solfegio 

Menyamakan suara terhadap nada yang dibunyikan 

Artikulasi 

A     I     U     E     O 

A :  Rahang bawah tertarik maksimal kebawah, mulut membuka 3 

jari, lidah tidak menyentuh pangkal gigi bagian bawah. 

I :  Mulut melebar maksimal ke samping, jarak antar gigi 1 jari 

posisi telungkup 

U :  Mulut membulat maksimal ke depan, membentuk lubang sebesar 

kelingking. 

O :  Mulut membulat maksimal ke depan membentuk lubang sebesar 

ibu jari. 
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GRADE  I 

( PEMBENTUKAN ) 

 

MATERI 

2. Evaluasi materi grade sebelumnya 

3. Pernafasan lanjutan  ( I ) 

4. Vocalizing ( I ) 

- Phrasering 

- Artikulasi ( diftong, konsonan, intonasi ) 

- Staccato 

5. Hearing / Solfegio ( I ) 

6. Ekspresi 

7. Dasar Inteoretasi 

 

LATIHAN  : 

-  Pernafasan 

 Tarik  Tahan  Buang/hembus 

 6 menit 6 menit 10 menit 

 7 menit 7 menit 12 menit 

  

 Untuk mengetahui kestabialan udara/nafas yang dikeluarkan,  kita bis 

menggunakan huruf-huruf : 

. .     .     s s s s    .     .     . 

.     .     .     f f f f     .     .     . 

.     .     .     z z z z    .     .     . 

 Dengan cara menarik nafas dan membuangnya selama mungkin, minimal 

20 menit. 
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 Vokalizing 

 a. Scale 

  A.   1…  2… //  3…   4…//   5…   6…//   7…  i… 

 

  B.     1…  2…   3..//     4…    5…   6…//   7…   i… 

 

  C.       1…   2…   3…    4…//   5…   6…     7…   i… 

 

  Catatan  : Siswa harus mencapai  A dan B 

  

c. Interval 

 

1   2   1   3      1   4   1   5      1   6   1   7      1   i   .   . 

Do Re  .  .  . 

 

1   7   1   6      1   5   1   4      1   3   1   2      1   1   3  5 

 

1   5   3   1      5   1 
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Grade II 

( Pengembangan ) 

 

MATERI 

 1.  Evaluasi Grade  I 

 2.  Pernafasan lanjutan ( II ) 

 3.  Vokalizing ( II ) 

  - Dinamika 

  - Penjiwaan 

  - Vibrato 

 4.  Solfegio ( II ) 

 5.  Performance 

 

MATERI VOCALIZING 

 -  Solfegio II 

 Menyanyikan Scale nada sesuai intruksi guru dengan berpatokan 

pada nada terakhir. 

Contoh : berpatokan d nada DO, Guru meminta nada FA maka siswa 

menyanyikan DO   RE   MI   FA. Selanjutnya guru meminta nada lain ( 

misalnya nada SI ) maka siswa menyanyikan FA   SOL   LA   SI  dan 

seterusnya. 

 

- Interval 

1     1     2     7       3     6     4     5      6     3     7     2      1     1 
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-  Pernafasan 

Teknik mencuri nafas adalah pengambilan nafas yang dangkal dan cepat 

ditengah nyanyian bila kesempatannya agak singkat. 

Hendaknya dilakukan dengan secermat mungkin sehingga hamper tidak 

kentara. 

 

1  2  3 //  2  3  4 //3  4  5 // 4  5  6 // 5  6  7 // 6  7  i // 

 

1 2 3 5 4 3   2 3 4 6 5 4   3 4 5 7 6 5   4 5 6 i 7 6   5 6 7 2 i 

 

i 7 6 4 5 6   7 6 5 3 4 5   6 5 4 2 3 4   5 4 3 1 2 3   4 3 2 7 1 
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GRADE  III 

( LANJUTAN ) 

 

MATERI : 

 1. Evaluasi Grade II 

 2. Pernafasan  ( III ) 

 3. Vokalizing  ( III ) 

  - Improfisasi 

  - Falseto 

 4. Performance 

 

MATERI VOKALIZING 

 -      1   4   2   5      3   6   4   7      5   I   .   . 

      DO  FA  .   .   .   .  

         I   5   7   4      6   3   5   2      4    l   .   . 

      DO  SOL  .  .   .   . 

         I   5    2   6      3   7   4   1      I   .   .   . 

      DO  SOL 

         1   4   7   3      6   2   5   1      I   .   .   . 

      DO  FA 

         I    I    2    2        3    4    4    5        5    6    6    7 

DO  Di 
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