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S A R I 
 

Irianto, Agustinus. NIM 2501907030, 2009.″ Upaya meningkatkan kemampuan 
Pitch Control dengan menggunakan Notasi Angka pada siswa Kelas VII I SMP 3  
Kudus.  Tahun Pelajaran 2008 / 2009 ″. Jurusan : Pend, Sendratasik, S1-Tr 
Pembimbung I: Drs.M. Muttaqin,M. Hum  Nip: 1312005035. Pembimbing II: 
Drs. Suharto, S. Pd  Nip: 131902385 
 

Pembelajaran Seni Budaya khususnya seni musik merupakan salah satu 
mata pelajaran yang diberikan pada setiap sekolah. Dalam proses belajar 
mengajar, pendidikan seni musik mempunyai tingkat kesulitan cukup tinggi 
apabila siswa tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau 
didalam pelaksanaan pelajaran yang diberikan berupa seni musik vokal, siswa 
harus menggunakan bagian-bagian badan yang berhubungan dengan terjadinya 
suara sebagai sarana atau media agar kegiatan bermain musiknya dapat berhasil 
dengan baik. Berdasarkan kenyataan ini, maka peneliti mencoba untuk 
meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa  dengan menggunakan Notasi 
Angka. Adapun judul skripsi yang di pilih adalah ″ Upaya meningkatkan 
kemampuan Pitch Control dengan menggunakan Notasi Angka pada siswa kelas 
VII I SMP 3 kudus ″ tahun pelajaran 2008 – 2009. 

Dalam skripsi ini, peneliti akan mengungkapkan tentang bagaimana 
meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa dengan menggunakan Notasi 
Angka dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses belajar di 
kelas. Tujuan penelitian ini adalah agar  kemampuan Pitch Control siswa dapat 
meningkat setelah memperoleh pembelajaran Notasi Angka. Disamping itu dapat 
diketahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses belajar 
mengajar. Dilakukannya upaya meningkatkan kemampuan Pitch Control dengan 
menggunakan Notasi Angka ini dimaksudkan dapat menyumbangkan suatu 
pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya seni musik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dan teknik pengambilan data, disamping juga dengan menggunakan teknik 
observasi, dokumentasi, wawancara, pengamatan, dan tes. Pengamatan dilakukan 
pada saat siswa mengekspresikan dirinya dalam kegiatan belajar mengajar, 
sedangkan tes dilakukan setelah tahap-tahap siklus berakhir. Pada bagian akhir 
pembelajaran, pengambilan data mengenai pembelajaran yang telah dilakukan 
melalui angket refleksi. 

Hasil penelitian dari pelaksanaan 2 kali siklus menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar, yaitu pada siklus 1 prosentase ketuntasan belajar siswa 
dari 40 siswa 57,5 % tuntas belajar (23 siswa) sedangkan 42,5 % tidak tuntas 
belajar dengan nilai rata-rata kelas mencapai 6,19. Pada siklus 2 menunjukkan 
prosentase ketuntasan belajar siswa 72,5 % tuntas belajar (29 siswa) sedangkan 
27,5 % (11 siswa) tidak tuntas belajar dengan nilai rata-rata kelas 7,09.  

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan peningkatan yang 
signifikan yaitu prosentase ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 sebesar 57,5 % 
meningkat menjadi 72,5 % pada siklus 2. Untuk nilai rata-rata kelas mengalami 
peningkatan dari 6,19 menjadi 7,09. 
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Akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa siswa merasa senang 
belajar Pitch Control dengan menggunakan Notasi Angka. Demikian juga guru 
lebih bervariasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta adanya 
peningkatan hasil belajar siswa. Ketuntasan belajar semakin baik dan nilai rata-
rata kelas mengalami peningkatan yang sangat memuaskan. Berkaitan dengan hal 
tersebut di atas, penting bagi guru mencoba dalam pembelajaran Pitch Control di 
kelas dengan menggunakan Notasi Angka agar siswa dapat menunjukkan 
kemampuan Pitch Control dengan baik. Dalam pembelajaran seni musik, perlu 
kiranya dibutuhkan semangat belajar yang sangat tinggi sehingga dapat diperoleh 
hasil yang memuaskan. Peningkatan mutu pengajaran dan tersedianya sarana 
pendidikan akan menunjang tercapainya cita-cita sesuai dengan yang diharapkan 
oleh semua pihak. 
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M O T T O 
 

 

- Takut akan kegagalan sebenarnya tidak menjadi alasan untuk tidak mencoba 

sesuatu (Frederick Smith). 

- Jika anda dapat memimpikannya, anda dapat melakukannya. (Walt Disney). 

- Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan. Pengakuan adalah 

motivasi terkuat. (May Kay Ash). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran seni musik yang diberikan di sekolah menengah pertama 

(SMP), mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. 

Hal ini dikarenakan pengetahuan siswa tentang seni musik memerlukan keahlian 

dan ketrampilan khusus. Tidak semua siswa bisa dan mempunyai bakat di bidang 

tersebut. Banyak sekali faktor yang harus dipahami agar siswa dapat dengan 

mudah mempelajari dan mengembangkan kemampuannya dalam berkesenian. 

Pembelajaran seni musik di sekolah biasanya dilakukan dengan cara 

mendengarkan nyanyiannya terlebih dahulu kemudian melakukan pengamatan 

agar dapat menemukan bunyi yang terdengar sambil mengikuti jejak bunyi yang 

telah berlalu. Permasalahan yang timbul, bagaimanakah cara menyampaikan 

pembelajaran seni musik sesuai dengan usia, kepribadian, maupun tingkat 

pengetahuannya. Pada kondisi yang seperti ini, pengetahuan siswa tentang seni 

musik masih sangat sedikit sekali. Langkah pembelajaran yang dapat dilakukan 

oleh seorang guru adalah dengan cara memberikan materi yang paling sederhana, 

lebih mudah dipahami dan diserap oleh setiap siswa. Setelah pembelajaran seni 

musik secara umum dapat dimengerti oleh semua siswa, guru dapat mengawali 

proses pembelajaran dengan pokok bahasan seni musik dengan menggunakan 

Notasi Angka. Pokok bahasan ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam 
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mempelajari seni musik vokal. Pada kegiatan seni musik vokal, mulut menjadi 

alat musik yang sangat berperan dalam keberhasilan siswa mewujudkan 

pembelajaran yang berdaya guna. Tetapi pada kenyataannya, siswa belum 

mempunyai pengetahuan yang baik terhadap pembelajaran olah vokal. Terlebih 

lagi, suara yang dimiliki oleh setiap siswa belum cukup baik kalau digunakan 

untuk kegiatan olah vokal. Pada saat siswa menyanyi, suara yang terdengar masih 

terasa hambar dan fals. Pengetahuan tentang teknik bernyanyi siswa masih sangat 

rendah dan unsur dalam olah vokal masih sedikit sekali dipahami. Demikian juga, 

pengetahuan tentang membaca dan menulis notasi dengan menggunakan Notasi 

Angka belum sepenuhnya dimengerti dan dipahami oleh sebagian besar siswa.  

Soeharto ( 1999 : 11 ) menyatakan bahwa mempelajari lagu bisa 

menggunakan notasi angka  1 2 3 4 5 6 7  dan dibaca : do re mi fa sol la si  Hal 

yang dapat diajarkan oleh guru kepada siswa tentang Pitch Control dengan 

menggunakan Notasi Angka ini adalah mengenalkan dan sebisa mungkin siswa 

mampu mendiskripsikan simbol-simbol yang tercermin di dalam materi tersebut 

melalui suara atau olah vokal. Dengan hal tersebut, siswa akan mampu 

menunjukkan Pitch Control dengan baik.  

Kenyataan yang terjadi pada pembelajaran seni musik vokal di sekolah 

lanjutan pertama khususnya pada siswa kelas VII (tujuh), sebagian besar masih 

mengalami kesulitan dalam menyerap dan menerima materi yang diberikan oleh 

guru. Berdasarkan pengamatan, pengalaman  tentang olah vokal baik secara teori 

maupun praktek masih sangat sedikit sekali dikuasai oleh siswa. Hal ini 

berdasarkan kemampuan Pitch Control siswa yang kurang   sempurna dan 
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lemahnya pengetahuan tentang Pitch Comtrol. Pada saat diminta untuk 

menyanyikan lagu, suara yang diucapkannyapun masih terdengar sumbang. 

Ditinjau dari kenyataan yang ada pada proses pembelajaran  seni musik vokal di 

sekolah, para siswa masih mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang 

terbatas. Pada tahapan ini perkembangan jiwa, penghayatan dan apresiasi di 

bidang seni musik vokal masih sangat sedikit sekali dimiliki oleh setiap siswa. 

Hal ini tercermin dari kemampuan siswa dalam menentukan Pitch Control terasa 

belum sempurna pada saat menyanyi. Dengan kenyataan tersebut, perlu upaya 

meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa kelas  VII I  SMP 3 kudus 

menjadi lebih baik dan berkualitas. Berdasarkan pada permasalahan yang menjadi 

latar belakang dibuatnya skripsi ini, peneliti mengambil judul “Upaya 

meningkatkan kemampuan Pitch Control dengan menggunakan Notasi Angka 

pada siswa kelas VII I SMP 3 kudus. Dengan judul skripsi ini, peneliti akan 

berusaha menjabarkan berbagai permasalahan dalam pembelajaran seni musik dan 

pengaruhnya terhadap proses belajar siswa yang masih terasa belum sesuai 

dengan apa yang diharapkan, sehingga semua permasalahan yang dialami oleh 

siswa pada saat mengikuti pembelajaran seni musik dapat terpenuhi dan 

dilaksanakan dengan baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1.  Apakah kemampuan Pitch Control siswa kelas VII I SMP 3 Kudus dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan Notasi Angka ? 

2.  Apakah pembelajaran seni musik dengan menggunakan Notasi Angka 

dapat meningkatkan aktivitas siswa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini  memuat tujuan yang disesuaikan dengan rumusan 

masalah agar dapat menghasilkan topik pembahasan yang saling berhubungan. 

Formulasi ini akan dicapai  dengan melakukan penelitian pada siswa kelas  VII I  

SMP 3 kudus, meliputi : 

1.  Untuk mengetahui apakah kemampuan Pitch Control siswa kelas VII I         

SMP 3 Kudus dapat ditingkatkan dengan menggunakan Notasi Angka. 

2.  Untuk mengetahui apakah pembelajaran seni musik dengan menggunakan 

Notasi Angka dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Bagian ini memuat manfaat yang diharapkan dari hasil  penelitian agar 

berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang seni musik, baik secara 

teoritis maupun praktis. Di bawah ini peneliti menjabarkan manfaat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, meliputi : 

1. Secara teoritis, Sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan seni musik  di sekolah. 

2.  Secara praktis meliputi : 
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a).  Bagi guru 

Sebagai bahan masukan yang sangat bermanfaat bagi guru seni musik       

untuk meningkatkan strategi pembelajaran notasi musik dengan       

menggunakan Notasi Angka agar kemampuan Pitch Control siswa 

menjadi lebih baik. 

b).  Bagi Siswa 

Memudahkan siswa dalam mempelajari seni musik dengan       

menggunakan  Notasi Angka untuk meningkatkan kemampuan Pitch 

Controlnya. 

c).  Bagi Peneliti 

Dapat menemukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pembelajaran Notasi Angka untuk meningkatkan kemampuan Pitch 

Control siswa kelas  VII I SMP 3 kudus. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pada bagian ini, dijelaskan semua kegiatan penelitian dari tahap awal 

hingga tahap akhir yang merupakan suatu rangkaian yang utuh. Sistematika 

penulisan disusun dalam suatu skema yang terdiri: 

1. Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman sari, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar,  halaman daftar isi, halaman daftar 

tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran. 
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2. Bagian isi terdiri dari lima bab yang saling terkait antara bab yang satu 

dengan lainnya, yakni : 

Bab I  :   Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  :  Landasan teori berisi tentang Penganjaran, pembelajaran, 

pengertian belajar, pengertian musik, fungsi musik nusantara, 

penyanyi musikal, melodi, kunci nada dan picth control. 

Bab III  :  Metode penelitian berisi tentang subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, prosedur penelitian, rincian prosedur 

penelitian, teknik analisis data, indikator keberhasilan. 

Bab IV  :  Hasil penelitian dan pembahasan memaparkan tentang 

gambaran sekolah SMP 3 kudus, pendidik dan tenaga 

kependidikan, hasil belajar dan aktivitas belajar, faktor 

pendukung dan faktor penghambat proses pembelajaran. 

Bab V  :  Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

3. Bagian akhir  terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengajaran 

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul berlaitan dengan upaya 

meningkatkan kemampuan Pitch Control dengan menggynaka Notasi Angka pada 

siswa kelas VII I  SMP 3 kudus, peneliti menggunakan landasan teori yang 

diambil dan disarikan melalui buku-buku  yang dapat menjadi acuan tersusunnya 

sripsi ini. Mappa (1994 : 23 ), menjelaskan bahwa pengajaran merupakan kegiatan 

yang mencakup perencanaan, memberikan informasi, dan menilai dalam rangka 

mencapai tujuan. Sedangkan Hariyadi ( 1996 : 5 ) menyebutkan bahwa pengajaran 

sangat penting untuk diajarkan disekolah agar dapat membentuk kepribadian yang 

utuh kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa serta dapat menemukan nilai-

nilai budayanya. Suatu kenyataan bahwa manusia hidup harus tumbuh dan 

berkembang agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk itu, manusia 

harus mengalami perubahan tingkah laku agar mampu mencari dan menemukan 

kesejahteraan hidupnya. Perubahan tingkah laku dimungkinkan bila manusia mau 

belajar. Semua aktivitas dan prestasi manusia adalah hasil belajar, kita hidup dan 

bekerja menurut apa yang kita pelajari. Oleh karena itu belajar bukanlah sekedar 

pengalaman, bukan pula suatu hasil , melainkan sebuah proses yang berlangsung 

secara berkesinambungan  sepanjang hayat dengan menggunakan berbagai bentuk 

perbuatan dan berbagai pengalaman untuk mencapai tujuan. Bernyanyi 
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merupakan salah satu bentuk kegiatan pengalaman musik yang perlu dilatih secara 

rutin sebagai awal latihan untuk mempelajari musik. 

 

B. Pembelajaran 

Jazuli .M ( 2008:137 ), menyebutkan pembelajaran adalah cara 

menjadikan orang belajar , artinya terjadi proses  memanipulasi lingkungan untuk 

memberi kemudahan orang belajar. Pembelajaran merupakan proses usaha  yang 

dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Ada 

sebagian pakar pendidikan yang membedakan antara pengajaran  dan 

pembelajaran. Pengajaran  lebih terpusat pada materi yang diberikan oleh guru 

dan berkaitan dengan kegiatan didalam kelas.  Sedangkan pembelajaran  tidak 

terpusat di dalam kelas saja, dan mencakup semua kondisi  serta peristiwa yang 

mempunyai pengaruh terhadap proses pembelajaran. Menurut Undang-undang 

Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Pembelajaran adalah proses interaksi antara 

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar yang meliputi 

komponen tujuan , materi, pendekatan , strategi, methode, sarana, sumber belajar 

serta penilaian hasil belajar (Evaluasi). 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselengarakan secara 

interaktif, inspiratif , menyenangkan , menantang , memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan  bagi prakarsa , kreatifitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat , minat dan perkembangan fisik serta psikologi 

siswa. Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar  agar terjadi perubahan 

tingkah laku  yang terjadi secara sadar mencakup seluruh aspek kehidupan.  Suatu 
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perubahan dapat terjadi secara sadar , apabila seseorang melihat perubahan yang 

terjadi dalam  dirinya , seperti merasa bertambah pengetahuan , kecakapan, 

ketrampilan dan sebagainya . Sebagai contoh , semula hanya mampu 

menyanyikan lagu sederhana, kemudian berkembang kemampuannya  

menyanyikan lagu yang lengkap bahkan  dapat menggubah lagu sendiri. 

Perubahan dalam pembelajran harus memiliki tujuan  atau arah yang jelas 

agar pembelajaran itu dapat dinikmati dan diketahui hasil akhirnya. 

 

C. Pengertian Belajar 

Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsirannya 

tentang belajar. Pada umumnya ahli-ahli tersebut, baik ahli dalam bidang 

pendidikan maupun psikologi mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil 

aktivitas belajar adalah adanya perubahan. Bahwa perubahan itu terjadi karena 

pengalaman, juga tidak ada perbedaan antara ahli yang satu dengan  ahli yang 

lain. Beberapa pendapat tentang pengertian belajar sebagai suatu perubahan 

(Dalam Max Darsono, 2002 : 2-4) antara lain adalah : 

1. Morris L. Bigge 

Mengatakan bahwa belajar adalah perubahan yang menetap dalam 

kehidupan seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. Selanjutnya Morris 

mengatakan bahwa perubahan itu terjadi pada pemahaman, perilaku, persepsi, 

motivasi atau campuran dari semuanya secara sistematis sebagai akibat 

pengalaman dalam situasi-situasi tertentu. 
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2. Morle J.Moskowitz dan Arthur R. Orgel  

Pada dasarnya belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-hubungan dalam sistem 

syaraf yang dibawa sejak lahir. Menurut Marie dan Orgel, perilaku yang 

dipelajari dapat diramalkan bukan dari apa yang kita ketahui tentang sifat-sifat 

umum dari sistem syaraf seseorang, melainkan dari apa yang kita ketahui 

tentang pengalaman-pengalaman yang khusus dan unik dari orang tersebut. 

3. W.S. Winkel 

  Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 

dalam  interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan     

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap. 

Dari definisi belajar tersebut di atas ada suatu istilah yang terdapat 

dalam semua definisi, yaitu “Perubahan”. Kecuali itu istilah pengalaman juga 

dicantumkan dalam definisi-definisi tersebut, yang oleh Winkel dinyatakan 

dengan interaksi aktif dengan lingkungan yang maknanya adalah pengalaman. 

Dengan memperhatikan dua kesamaan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian belajar secara umum adalah terjadinya perubahan pada diri 

seseorang yang belajar karena pengalaman (dalam Max Darsono, 2002 : 2-4). 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Pandangan seseorang 
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tentang belajar akan mempengaruhi tindakan-tindakannya yang berhubungan 

dengan belajar dan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang 

belajar. 

 

D. Pengertian Musik 

Musik pada hakekatnya adalah bagian dari seni yang menggunakan bunyi 

sebagai media penciptaannya. Walaupun dari waktu ke waktu, kita dapat melihat 

dan mendengar berbagai macam bentuk bunyi yang meliputi: klakson sepeda motor 

dan mobil, handphone, radio, televisi, tape recorder, dan sebagainya. Semua itu 

tidak dapat dianggap sebagai musik karena sebuah karya musik harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan suatu sistim yang ditunjang oleh 

berbagai komponen seperti melodi, harmoni, ritme, timbre (warna suara), tempo, 

dinamik, dan bentuk. Sebelum membahas syrat-syarat tersebut, aspek lain yang 

terkait dengannya seperti sejarah musik, pencipta musik, karya-karya musik, dan 

berbagai pertunjukan musik, di bawah ini, terlebih dahulu akan membahas beberapa 

definisi tentang musik, fungsi musik, dan jenis-jenis musik. Para ahli musik telah 

mencoba memberikan definisi tentang musik, namun hingga kini belum ada 

satupun yang diyakini merupakan satu-satunya pengertian yang paling lengkap. 

Tampaknya ada yang memahami musik sebagai kesan terhadap sesuatu yang 

dianggap oleh indra pendengarannya. Disamping itu ada juga yang pemahamannya 

bertitik tolak dari asumsi bahwa musik adalah suatu karya seni dengan segenap 

unsur pokok dan pendukungnya. Walaupun demikian ada juga yang berbeda 

pandangan dari kedua model tersebut. Terlepas dari berbagai perbedaan sudut 
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pandang tersebut, beberapa definisi berikut ini dapat membantu kita untuk 

memahami pengertian tentang musik. Dari penulis-penulis indonesia diantaranya 

dapat dijumpai sejumlah definisi tentang musik. Jamalus (1988: 1) berpendapat 

bahwa musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi 

yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik 

yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu merupakan satu kesatuan.  

 

E. Fungsi Musik Nusantara 

Menurut Matius Ali (2006:5), secara umum fungsi musik bagi masyarakat 

indonesia adalah sebagai sarana yang  meliputi: 

1. Sarana Upacara Budaya (Ritual) 

Musik di indonesia berkaitan erat dengan upacara-upacara ritual   

masyarakat, seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta 

upacara-upacara keagamaan dan kenegaraan. Bahkan di beberapa daerah, 

bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh instrumen atau alat musik tertentu 

diyakini memilikikekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen-instrumen 

seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Contoh musik 

yang memiliki fungsi ritual adalah  musik yang dipakai dalam upacara 

ibadat agama kristen. Selain itu, musik juga digunakan dalam upacara 

kenegaraan, misalnya dalam upacara 17 Agustus. 

2. Sarana Hiburan 

Musik adalah merupakan salah satu cara untuk menghilangkan 

kejenuhan akibat rutinitas haian serta sebagai srana rekreasi dan ajang 
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pertemanan dengan warga lainnya. Umumnya, masyarakat indonesia 

sangat antusias dalam menonton pergelaran musik. Jika ada pertunjukan 

musik di daerah mereka, semuanya akan berbondong-bondong mendatangi 

tempat pertunjukan untuk menonton. Saat ini dengan berkembangnya 

media, seperti cakram padat (compact disc), radio, televisi, kaset, dan 

komputer, kebutuhan masyarakat atas hiburan menjadi semakin mudah 

dipenuhi. Mereka tidak perlu lagi mendatangi tempat-tempat pertunjukan. 

Mereka hanya perlu membeli media-media ini dan menikmatinya di rumah 

sambil istirahat, bahkan sambil bekerja. 

3. Sarana Ekspresi Diri 

Bagi para seniman, baik pencipta lagu maupun pemain musik, 

musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, 

mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka 

mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, 

masyarakat, Tuhan, dan dunia. Para musisi menyaksikan kondisi 

masyarakat serta memformulasikannya dalam bentuk lagu dan permainan 

alat musik. Dari tangan mereka itulah lahir karya-karya musik yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat 

4. Sarana komunikasi 

Di berbagai daerah di indonesia, terdapat bunyi-bunyian tertentu 

yang memiliki arti bagi anggota kelompok masyarakatnya. Pada 

umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme tertentu dan menjadi 

tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. 
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Contohnya, dalam masyarakat jawa, bunyi kentongan dengan ritme 3 

(tiga) kali berturut-turut memberi tanda adanya peristiwa kebakaran di 

dalam wilayah tersebut, sedangkan bunyi kentongan dengan ritme 4 

(empat) kali berturut-turut merupakan tanda adanya bahaya banjir. Hal 

yang sama juga terdapat bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh bedug di 

masjid atau lonceng di gereja. 

5. Sarana pengiring tarian 

Bunyi-bunyian atau musik yang diciptakan oleh masyarakat adalah 

sebagai sarana untuk mengiringi tari-tarian di daerah. Oleh karena itu, 

kebanyakan tarian daerah di indonesia hanya bisa diiringi oleh musik 

daerahnya sendiri. Contoh: Tari kecak dari Bali hanya bisa diiringi oleh 

alunan bunyi yang  khas dari daerah Bali. Tari saman dari Aceh hanya bisa 

diiringi oleh alunan bunyi yang khas dari daerah Aceh. Tari Kancet 

Pepatay dari suku bangsa Dayak di Kalimantan, diiringi dengan lagu Sak 

Paku yang hanya dapat dibawakan dengan alat musik sampe. Selain musik 

daerah, musik-musik pop dan dangdut juga dipakai untuk mengiringi tari-

tarian modern, seperti dansa, poco-poco, dan sebagainya. 

6. Sarana Ekonomi 

Bagi para musisi dan artis profesional, musik tidak hanya sekedar 

berfungsi sebagai media ekspresi dan aktualisasi diri. Musik juga 

merupakan sumber penghasilan. Mereka merekam hasil karyanya dalam 

bentuk pita kaset dan cakram padat (Compact Disc), serta menjualnya ke 

pasaran. Dari hasil penjualan ini, mereka mendapatkan penghasilan untuk 
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memenuhi kebutuhan hidup. Perhatikan kaset-kaset atau CD rekaman lagu 

dari musisi dan artisindonesia yang banyakdipasarkan di toko-toko kaset. 

Selain dalam media kaset dan CD, para musisi juga melakukan 

pertunjukan-pertunjukan yang memungut biaya. Pertunjukan tidak 

hanyadilakukan di satu tempat, tetapi juga bisa dilakukan di daerah-daerah 

lain di indonesia., bahkan ke luar negeri. Contohnya adalah Krisdayanti 

yang telah mengadakan konser di Jepang dan Korea. Dari kegiatan-

kegiatan yang bersifat ekonomi itu, muncul pula industri-industri musik di 

indonesia. Uang berupa industri rekaman, pembuatan video klip, 

pembuatan kaset dan CD, hingga industri manajemen artis. Sebagai 

organisasi ekonomi, industri-industri ini juga mempekerjakan orang dan 

memberigaji. 

 

F. Penyanyi Musikal 

Menurut Adji Esa, P (2008: 36), sebutan penyanyi musikal diberikan 

kepada penyanyi yang memiliki kontrol nada (Pitch Control) yang baik. Sesusah 

atau semiring apapun nada yang diproduksinya, dia bisa melaluinya dengan relatif 

sempurna. Kemampuan seperti ini sangat penting diperhatikan oleh mereka yang 

menginginkan menjadi penyanyi sukses. Ketika jaman semaraknya lagu cengeng, 

banyak sekali penyanyi yang walaupun tidak memiliki kemampuan kontrol nada 

yang baik, mereka bisa sukses dan terkenal. Sebab, saat itu yang paling 

diutamakan adalah kecantikan yang melankolis. Semua itu bisa menjadi senjata 

yang kian diperlukan ketika ditunjang oleh jurus promosi audio visual yang 
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sangatgila-gilaan. Walaupun begitu, kualitas suara dalam dunia menyanyi tetap 

merupakan senjata yang tiada duanya. Buktinya, Para penyanyi berkualitas itu 

daya tahannya jauh lebih kekal daripada penyanyi yang sangat mengandalkan 

kecantikan yang usia suksesnya rata-ratahanya seumur jagung. Jaman sekarang 

sudah sangatlah berbeda. Bermunculannya broadcast televisi yang rajin 

menampilkan para penyanyi terbaik, menjadikan masyarakat kita lebih terdidik 

dalam memahami kualitas bernyanyi. Penyanyi yang digemari saat ini, selain 

memiliki karakter sangat kuat, dia juga harus ditunjang oleh rasa musikal dan 

teknik yang baik. Hanya, masyarakat industri musik pop masihlebih suka 

mengapresiasi sajian penyanyi yang tidak begitu ekspresif. 

 

G. Melodi, Kunci Nada, dan Pitch Control 

Adjie Esa, P (2008: 39), mengatakan bahwa Nada adalah bunyi yang 

teratur. Melodi artinya untaian nada dan irama. Satuan harmoni nada yang 

dibunyikan secara bersamaan disebut akor. Adapun yang disebut kunci nada atau 

nada dasar ialah patokan akor awal lagu pada iringan musik. Pitch Control adalah 

kontrol susunan nada yang mengacu pada aturan A berjumlah getar 440 per detik 

atau A= 440 Hz. Ketentuan itu dibuat pada konggres fisika se dunia pada 

tahun1939 di London. Tak ada satupun manusia yang bisa menentukan secara 

pasti, Pitch tidaknya sebuah nada tanpa menggunakan alat pengukur, seperti garpu 

tala atau Chromatic tuner. Tidak semua alat musik dijamin memiliki standar A = 

440 Hz karena belum tentu mengukurnya dengan panduan garpu tala atau 

Chromatic tuner. Dalam kontek bernyanyi dengan diiringi alat musik, bila di lihat 
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dari fungsinya Pitch Control, merupakan pekerjaan non teknis saat persiapan 

pertunjukan. Artinya, sebelum pertunjukan dimulai, semua alat harus sudah 

dipastikan berstandar Pitch. Bila tidak Pitch, akan mempengaruhi standarisasi 

kunci nada penyanyinya. Begitu pula bila setelan Pitch di bawah standar, hal itu 

akan membuat kunci atau nada dasar yang sudah disiapkan dan dilatih 

penyanyinya akan rendah. Sebaliknya, kunci tadi akan meninggi bila setelan Pitch 

di atas normal (di atas A = 440 Hz).Jadi, hanya alat musik atau instrumen musik 

yang dapat disetel oleh Pitch, itupun harus dipandu dengan alat khusus garpu tala 

atau Chromatic Tuner. Kemampuan Pitch Control seorang penyanyi tidak perlu 

disetel berdasarkan ukuran apapun. Ia hanya menyesuaikan dengan melodi serta 

akor saat memproduksi untaian nada. Setelan Pitch lebih merupakan persoalan 

seorang ahli setel nada  alat musik yang biasa disebut Stemer. Saat musik sedang 

dimainkan, musisi dan penyanyi sudah tidak perlulagi mempersoalkan Pitch. 

Alasannya, saat mereka sedang bermain musik, berarti mereka sedang berurusan 

dengan pembawaan nada, melodi, syair, aransemen, serta akor. Oleh sebab itu, 

mengapa para musisi umumnya merasa lebih perlu memperhatikan soal kontrol 

nada (Pitch Control) dan daya musikal terhadap artisyang sedang menyanyi. 

Namun, akan berbeda bila kita bernyanyi secara Acapella atau Monodie yang 

tanpairingan musik. Saat bernyanyi tanpa diiringi alat musik itulah, kita baru bisa 

mengkaitkan persoalan kontrol nada (Pitch Control) sebagai persoalan teknis. 

Sebab, pada saat kita bernyanyi secara Acapella sekaligus bertindak sebagai 

musik pengiring. Begitu juga, saat bernyanyi secara Monodie, musik pengiring 

harus menjadi tanggung jawab imajinasi musikal kita. Suatu cara termudah agar 
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kita dapat memiliki kontrol nada (Pitch Control) yang cermat dan akurat adalah 

menyanyikan lagu sambil menutup telinga sebelah kiri atau kanan, lakukanlah 10 

(sepuluh) kali menyanyi sambil menutup telinga sebelah, kemudian menyanyi 

tanpa menutup telinga. Lakukanlah secara terus menerus sampai terasa 

manfaatnya. 

                    

H. Materi Olah Vokal  

Sebagai mana telah diketahui bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan  

(KTSP), mata pelajaran seni budaya merupakan cerminan dari standar isi dan 

standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Di dalam kurikulum tingkat satuan  

pendidikan (KTSP) dinyatakan bahwa materi pembelajaran seni budaya pada 

pendidikan dasar dan menengah bertujuan agar siswa memiliki kemampuan yang 

meliputi: Memahami konsep dan pentingnya seni budaya, Menampilkan sikap 

apresiasi terhadap seni budaya, menampilkan kreativitas melalui seni budaya, 

meningkatkan peran serta seni budaya pada tingkat lokal, regional maupun 

internasional, mengolah dan mengembangkan rasa kebersamaan, rasa saling 

menghargai dan menghormati sesama manusia. Jazuli, M (2008: 143). 

Berdasarkan tujuan tersebut, pelajaran seni budaya dapat berfungsi untuk 

mengembangkan wawasan pengetahuan, kepekaan, kepedulian, dan meningkatkan 

penghargaan serta penghormatan siswa kepada seni budaya lain. secara khusus 

pembelajaran seni budaya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa 

dalam berapresiasi, berkreasi, berekspresi  dan berinteraksi melalui kesenian. 
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Untuk selanjutnya, diharapkan siswa dapat menerapkan tujuan pembelajaran seni 

budaya ke dalam hidup dan kehidupannya . Adapun pembelajaran seni budaya 

dapat berupa : 

1. Pembelajaran Olah Vokal di Sekolah 

- Pembelajaran olah vokal merupakan salah satu bagian yang penting 

dalam pendidikan. Menurut Jamalus (1991:30), pembelajaran olah 

vokal yang diajarkan disekolah bertujuan untuk membentuk 

kepribadian yang utuh kepada seluruh siswa, dengan demikian siswa 

mempunyai pengetahuan dan pengalaman olah vokal  secara kreatif 

serta mampu menghargai hasil karyanya sebagai usaha kearah 

pengembangan seni budaya . Pembelajaran olah vokal sebagai sub 

bidang mata pelajaran kerajinan tangan dan kesenian (seni musik) 

merupakan pokok bahasan yang harus dikuasai oleh siswa agar 

kemampuan olah vokalnya menjadi berkembang ke arah yang lebih 

baik. Pembelajaran olah vokal membutuhkan methode khusus, tetapi 

hal tersebut bukan merupakan suatu methode yang berdiri sendiri 

melainkan gabungan dari beberapa methode yaitu: methode ceramah, 

tanya jawab, latihan, demonstrasi, bermain peran, dan eksperimen. 

Menurut DS. Soewito, M (1996:9), setiap pembelajaran olah vokal 

dimulai dengan latihan pendahuluan yang berupa latihan menyanyikan 

tangga nada do re mi fa sol la si dalam berbagai variasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk melatih kepekaan rasa dalam menyanyikan nada-

nada dalam tangga nada tertentu. Berikutnya  kepada siswa dijelaskan 
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teknik dasar menyanyi yang  harus di ketahui, meliputi : sikap badan, 

pernafasan,pembentukan suara, dan lain sebagainya. Setelah siswa 

mendapatkan penjelasan tentang teknik dasar menyanyi yang baik, 

proses pembelajaran olah vokal diakhiri dengan pemberian tugas yang 

harus dikerjakan dirumah untuk kemudian akan didemonstrasikan dan 

dinilai pada pertermuan berikutnya. Dalam kegiatan olah vokal 

dipergunakan suatu lagu sebagai model yang memiliki unsur musik 

meliputi irama, bentuk, melodi, warna nada dan sebagainya. Methode 

pembelajaran olah vokal didalam penelitian ini dimaksudkan bukanlah 

suatu metode yang berdiri sendiri melainkan merupakan gabungan dari 

beberapa metode. Jamalus (1991 : 37) menjelaskan, gabungan dalam 

suatu metode pembelajaran olah vokal adalah : metode ceramah, 

metode tanya jawab, metode latihan atau drill, metode demonstrasi, 

metode bermain peran, metode eksperimen dan lainnya.  

Pembelajaran olah vokal yang ideal sebaiknya melalui pengalaman 

secara bertahap dari pengetahuan dan ketrampilan bermain musik karena 

akan menjadi dasar yang paling utama bagi perkembangan mental dan 

kepribadian siswa. Menurut Jamalus (1991; 137), pengalaman dalam 

kegiatan olah vokal bagi siswa dapat diperoleh melalui mendengarkan 

musik, membaca musik, berkreasi dengan musik, sehingga siswa dapat 

memiliki gambaran secara menyeluruh tentang suatu karya seni musik. 

Contoh pengalaman olah vokal yang dapat diberikan kepada siswa adalah 

dengan bertepuk tangan secara bersama-sama, satu persatu atau 
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berpasangan dengan menghentakkan kaki sambil menyanyikan lagu yang 

disertai gerakan sederhana. Lagu yang digunakan sebagai model harus 

yang sudah dinyanyikan dan yang dikenal. Gerakan sederhana yang dapat 

dilakukan yaitu melompat, berbalik, bergerak ke kanan dan ke kiri, 

mengangguk, bertepuk tangan, dan sebagainya. Sudarsono(1991:3) 

mengemukakan pentingnya pengalaman olah vokal diberikan kepada 

siswa agar dapat mengenal berbagai bentuk penyajian sehingga 

dikemudian hari siswa mempunyai sikap budaya dalam bentuk 

menghargai, menghayati, dan mencintai karya seni sebagai hasil budaya 

bangsa. Permasalahan yang terjadi pada siswa kelas VII ( tujuh ), bahwa 

pengetahuan tentang olah vokal masih sangatlah rendah, demikian juga 

dengan kemampuan Pitch Control yang dimiliki oleh siswa belum layak 

untuk diperdengarkan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

siswa dalam kegiatan olah vokal diperlukan bahan ataupun materi yang 

relevan, sehingga potensi dalam diri siswa dapat berkembang dan 

diharapkan bermanfaat bagi kehidupannya dikemudian hari. DS, Soewito. 

M. (1996 : 12) Mengatakan dalam kegiatan olah vokal, organ-organ yang 

berhubungan dengan terjadinya suara antara lain : Tracea, selaput suara, 

rongga tekak, lidah, anak lidah, rongga mulut, langit-langit, rongga kepala, 

rongga hidung, hidung, gigi atas, gigi bawah. Salah satu alat yang sangat 

berperan di dalam kegiatan olah vokal adalah suara. Suara yang kita miliki 

bersumber dari selaput suara yang terdapat pada pangkal tenggorok dan 

didukung oleh organ-organ lain yang terdapat disekitarnya. Dibagian atas 
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terdapat rongga tekak, rongga hidung, dan rongga mulut. Di bagian bawah 

terdapat rongga dada dan rongga perut. Udara yang keluar dari paru-paru 

melalui pangkal tenggorok menggetarkan selaput suara dan menimbulkan 

suara. Suara yang berasal dari selaput suara ini terdiri dari dua macam 

yaitu desah dan nada. Desah merupakan getaran pada selaput suara yang 

berlangsung secara tidak teratur. Hal ini dikarenakan regangan selaput 

suara tidak merata. Nada merupakan getaran pada selaput suara yang 

berlangsung secara teratur. Untuk mendapatkan suara yang indah dalam 

menyanyi, nada yang berasal dari selaput suara tersebut harus diolah dan 

dikembanglan lebih optimal agar didalam melakukan kegiatan olah vokal 

mendapatkan hasil yang sempurna. Pada dasarnya suara manusia dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu suara orang dewasa dan suara anak-

anak. Suara orang dewasa dibagi menjadi dua macam, yaitu suara orang 

dewasa pria dan suara orang dewasa wanita. Jenis suara orang dewasa pria 

meliputi : jenis suara tinggi, yang disebut tenor, jenis suara sedang, yang 

disebut bariton, jenis suara rendah, yang disebut bass. Jenis suara orang 

dewasa wanita meliput jenis suara tinggi, yang disebut sopran, jenis suara 

sedang, yang disebut mezzo sopran, jenis suara rendah, yang disebut alto. 

Jangkauan wilayah nada yang dapat dicapai oleh masing-masing jenis 

suara terdiri dari jenis suara tenor  dari nada c sampai a' jenis suara bariton 

dari A sampai f, jenis suara bass dari F sampai d,’ jenis suara sopran dari 

c’ sampai a, jenis suara mezzo sopran dari a sampai f”, jenis suara alto dari 

f sampai d.” Pembagian jenis suara yang dimiliki oleh anak-anak 
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dibedakan menjadi dua macam, yaitu jenis suara tinggi dan jenis suara 

rendah. Jangkauan wilayah nada yang dapat dicapai oleh masing-masing 

jenis suara terdiri dari : Jenis suara tinggi dar5i c’ sampai f”,  jenis suara 

rendah dari a sampai d”. 

2. Intonasi 

Menurut Pono Banoe (2003:197), Intonasi adalah pengucapan kata 

dengan memperhatikan tekanan suaranya. Jadi intonasi berkaitan dengan  

kemampuan seorang penyanyi dalam membidik nada lagu secara tepat . 

baik nada tinggi maupun nada rendah. Dalam bernyanyi intonasi sangatlah 

penting , karena sebuah lagu tidak tersusun  atas nada-nada yang sama 

melainkan mengandung variasi dan ragam nada .Didalam sebuah lagu  kita 

dapat menemukan nada yang tinggi ( high pitch )  dan nada yang rendah 

(low pitch). Sebagai seorang penyanyi, kita harus dapat menyanyi dengan 

intonasi yang tepat , karena hal itu akan menghasilkan suara dan nada yang 

indah serta enak di dengar. Untuk menghasilkan intonasi yang baik , kita 

harus melatih pendengaran agar peka terhadap tinggi rendahnya nada. 

Sesusah atau semiring apapun nada yang diproduksi, kita dapat melaluinya 

dengan sempurna. Kemampuan seperti ini sangat penting untuk 

diperhatikan oleh mereka yang menginginkan dapat memiliki Pitch 

Control yang baik.  

3. Artikulasi 

Artikulasi berkaitan dengan pelafalan atau pengucapan kata dalam 

suatu lagu . Seorang penyanyi yang baik harus mampu menyanyikan atau 
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mengartikulasikan kata dalam lagu dengan jelas , nyaring dan merdu . Hal 

ini dimaksudkan agar pesan atau makna dari kata-kata yang dinyanyikan 

dapat diterima pendengar dengan jelas . Kemampuan artikulasi yang baik 

dapat dicapai dengan cara berlatih secara intensif. Latihan artikulasi dapat 

dimulai dengan berlatih  mengucapkan huruf-huruf vokal a , i, u, e dan o 

dengan jelas. Beberapa teknik yang perlu diperhatikan untuk memiliki  

artikulasi yang baik  pada saat menyanyi (olah vokal ) adalah sebagai 

berikut : 

- Mulut dibuka lebar kira-kira selebar 3 jari secara vertikal.  

- Rahang diturunkan serendah mungkin ketika membuka mulut. 

- Gigi tertutup setengah bagian oleh bibir atas. 

- Bibir bawah menekan gigi seri bawah. 

- Aliran udara di arahkan kelangit-langit  yang ada didalam rongga 

mulut. 

- Lidah tidak terlalu ditarik kebelakang  untuk menghindari suara  

- Kerongkongan, bibir tidak terlalu melebar kesamping. 

Pelafalan atau artikulasi sangat dipengaruhi oleh keadaan lidah, 

bibir, gigi, rongga hidung dan langit-langit  yang terdapat di dalam rongga 

mulut. Demikian juga dengan suara yang dihasilkan sangat dipengaruhi 

oleh paru-paru, sekat rongga badan, batang tenggorokan, rongga mulut, 

rongga hidung dan pita suara. Apabila alat-alat suara tersebut 

keberadaannya dalam kondisi yang baik, maka suara yang dihasilkan pada 

saat kita menyanyi akan terdengar merdu, indah dan jelas. Selanjutnya, 
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kita akan mencoba memilah-milah teknik pengucapan huruf hidup dan 

huruf mati. Saat mengucapkan huruf hidup a, i, u, e, o, posisi atau bentuk 

bibir relatif membundar diikuti oleh positioning lidah agak ke belakang 

dan agak menurun. Bedanya, saat mengucapkan huruf U, kedua bibir 

dalam posisi bibir bawah dan rahang ke atas, sedang O, lebih ke bawah 

dan pada saat mengucapkan huruf A, bibir bawah dan rahang lebih ke 

bawah lagi, bahkan kedua bibir lebih melebar. ketika mengucapkan huruf 

vokal i, e, e′, posisi atau bentuk bibir relatif akan merata dengan kedua 

ujung bibir ke samping dan lidah lebih ke depan. Bedanya, saat 

mengucapkan i, lidah lebih ke atas, e (elang)  lidah dan rahang lebih ke 

bawah, dan e′ (enggan) lebih ke bawah lagi. Untuk memahami pengucapan 

huruf mati saat menyanyikan lagu berbahasa indonesia agar terkesan 

wajar, termasuk tidak ke barat-baratan, dianjurkan menggunakan huruf 

mati yang memiliki efek suara berdesis dan yang tidak berdesis.Huruf mati 

atau huruf konsonan yang berdampak efek suara berdesis, c, f, h, j, k, kh, 

s, sy, dan z. Huruf mati atau huruf konsonan yang tidak berdampak efek 

suara berdesis, b, d, g, m, n, r, ny, ng, l, p, t, k, dan v. 

4. Teknik pernafasan 

 Bila diibaratkan kendaraan bermotor, nafas adalah sebagai bensin. 

Hal ini merupakan energi yang menghidupkan suara. Tanpa nafas, tidak 

mungkin terjadi suara. Setiap kita menyanyi atau berbicara, pasti diawali 

dengan mengambil nafas, lalu mengeluarkannya kembali nafas yang 

setelah sampai di tenggorokan dibetarkan oleh resonator leher. Cara yang 
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paling baik saat mengambil nafas adalah dengan menarik sedalam-

dalamnya hingga nafas tersebut memenuhi paru-paru, bahkan perut 

menjadi mengembung. Saat memproduksi suara, usahakan jangan 

menghambur-hamburkan nafas agarsuara tidak mendesah secara 

berlebihan atau houch. Suara houch bukan saja membuat kita cepat 

kehabisan nafas, melainkan juga kurang nyaman untuk didengar. Hal 

penting yang harus dihindarkan, rata-rata manusia mengambil nafas dalam 

keseharian selalu mengempiskan perut. Cara itu sebenarnya kurang efektif 

untuk bernyanyi ataupun berolah vokal lainnya karena bertentangan 

dengan hukum alam. Pernafasan dalam bernyanyi harus diatur dengan 

baik, yaitu menghirup udara sebanyak-banyaknya dengan cepat, ditahan 

sejenak, kemudian mengeluarkan dengan sangat hemat dan terkontrol. 

Menurut DS, Soewito M (1996:11), ada beberapa jenis pernafasan yang 

digunakan dalam kegiatan olah vokal, antara lain: pernafasan bahu 

(pernafasan claviculair), pernafasan dada (pernafasan costal), pernafasan 

perut (pernafasan abdominal), dan pernafasan diafragma. Teknik 

pernafasan bahu atau yang disebut pernafasan claviculair terjadi apabila 

bahu terangkat ke atas, dada bagian atas dan leher berkembang pada saat 

menarik nafas. Pernafasan ini kurang memadai dalam kegiatan olah vokal 

karena produksi nafas tidak cukup untuk menggetarkan pita suara agar 

membentuk vokal yang berkualitas. Teknik pernafasan berikutnya adalah  

pernafasan dada  atau yang disebut pernafasan costal. Proses terjadinya 

pernafasan ini adalah pada saat menghirup udara, bagian tubuh yang 
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mengembang pada bagian rongga dada. Jenis pernafasan ini biasanya 

digunakan untuk menghasilkan nada rendah. Kelemahannya, pada saat 

menyanyi akan mudah kehabisan nafas, sehingga jenis pernafasan ini 

kurang baik apabila digunakan untuk bernyanyi. Selanjutnya, teknik  

pernafasan perut yang disebut juga dengan pernafasan abdominal. Jenis 

pernafasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras, tetapi tidak 

begitu baik apabila digunakan untuk bernyanyi (olah vokal). Teknik 

pernafasan yang paling baik dalam kegiatan olah vokal adalah pernafasan 

diafragma. Proses terjadinya pernafasan diafragma adalah pada saat 

menghirup udara, sekat antara rongga dada dan rongga perut mengalami 

pengembangan. Pada bagian itulah, udara yang dihirup akan memenuhi 

rongga diafragma, lalu dikeluarkan secara perlahan pada saat bernyanyi. 

Pernafasan diafragma merupakan jenis pernafasan yang paling cocok 

untuk kegiatan olah vokal. Pernafasan ini memungkinkan seorang 

penyanyi dapat menghasilkan suara murni dengan pernafasan yang 

panjang. 

Untuk menguasai teknik pernafasan dengan menggunakan rongga 

diafraqgma, perlu melakukan  latihan secara tekun dan teratur. Berikut ini 

adalah beberapa langkah latihan pernafasan yang dapat dilakukan,yakni: 

- Ambil sikap berdiri tegak ,tidak kaku. Kaki kanan atau kiri maju 

sedikit. 

- Kedua belah tangan berada dipinggang sebelah atas (berkacak 

pinggang ). 
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- Hirup nafas selama empat hitungan dengan perincian, satu detik untuk 

satu hitungan. Pada saat menghirup nafas harus dilakukan secara stabil 

(ajek). 

- Simpan nafas yang dihirup selama empat hitungan dalam waktu yang 

sama. 

- Hembuskan nafas melalui mulut sambil mendesis selama empat 

hitungan.  

Perlu dijaga kestabilan dalam mendesis. Sambil melakukan latihan 

pernafasan, telitilah dengan kedua belah tangan dipinggang tadi, apakah 

bagian diafragma sudah berkontraksi atau belum. Apabila sudah, berarti 

latihan pernafasan dengan menggunakan rongga diafragma sudah benar. 

Untuk menguatkan rongga diafragma dapat melakukan latihan sambil 

berbaring. Bebanilah di atas perut dengan sebuah benda (buku) yang tebal, 

hiruplah nafas dalam-dalam kemudian ditahan dan rasakan tekanan yang 

terjadi di atas perut, maka makin lama nafas ditahan makin terasa pula 

berat beban tersebut. Kenudian hembuskan nafas secara perlahan. Lakukan 

semua latihan pernafasan ini secara berulang- ulang. Sesudah latihan 

pernafasan dipandang lancar, selanjutnya jumlah hitungan ditingkatkan. 

Mningkatnya jumlah hitungan menandakan bahwa latihan pernafasan yang 

dilakukan sudah mengalami kemajuan. Apabila latihan pernafasan diatas 

sudah terasa enak dan lancar, selanjutnya perlu ditempuh langkah-langkah 

berikut. Ambil nafas sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dengan 

mulut. Sesudah itu hembuskan nafas dengan mendesis dalam waktu 
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selama mungkin. Latihan pernafasan ini hendaknya dilakukan setiap hari 

dalam waktu 10 menit sampai 20 menit. Dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk berdiri, maka latihan pernafasan dapat dilakukan 

dalam posisi terlentang dengan tidak memakai alas kepala (bantal). Perlu 

diketahui bahwa pernafasan akan sukar untuk dikendalikan pada saat 

melakukan kegiatan olah vokal apabila dalam keadaan kurang sehat (fisik 

lemah), rasa cemas, ketakutan dan sedih, kurang konsentrasi, dan demam 

panggung. Maka perlu kiranya persiapan yang cukup dalam latihan 

pernafasan, terutama dalam menjaga kondisi badan dalam keadaan sehat. 

Pada akhirnya, teknik pernafasan diafragma akan berguna dalam 

pembentukan vokal antara lain: Terwujudnya vokal yang utuh dan kuat, 

volume vokal yang bulat dan stabil, perpanjangan wilayah nada yang 

memadai, terciptanya pengaturan vibrasi dengan baik, dan diperoleh 

kestabilan dan ketepatan nada yang akurat. Masih dalam konteks 

pernafasan diafragma, Menurut Adjie Esa Poetra (2008:125), ada sebuah 

teknik mendasar yang penting untuk diperhatikan yaitu powering 

diafragma atau memperhatikan fungsi diafragma sebagai pusat produksi 

suara. Kebanyakan masyarakat yang belum mengetahui seluk beluk teknik 

menyanyi, biasanya menggunakan leher sebagai pusat tenaga suaranya. 

Cara ini akan tidak efektif, mengingat teknik seperti itu dapat menghambat 

getaran pita suara serta pemantul suara. Efek paling nyata dari teknik yang 

tidak mendukung tersebut aalah vokal kita menjadi tidak normal seperti 

tercekik. Cara ini bisa membuat cepat lelah bahkan bisa menimbulkan rasa 
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pening. Lebih parah lagi dapat menimbulkan kerusakan pada warna suara. 

Dengan menggunakan teknik powering diafragma, maka keadaan semua 

komponen yang ada hubungannya dengan terjadinya suara akan lebih 

lentur saat memproduksi vokal. Cara yang sederhana untuk melatih 

powering diafragma adalah nyalakan lilin, duduklah dalam jarak yang 

paling dekat, yaitu satu setengah meter. Ambil nafas dalam-dalam, 

kemudian tiuplah lilin itu dengan tekanan tenaga rongga perut atau 

diafragma. Latihan ini akan sangat efektif apabila disertai latihan tarik 

nafas, tahan nafas,  dan mengeluarkan nafas, masing-masing selama 

minimal 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) detik. 

5. Sikap badan 

Sikap badan dalam kegiatan olah vokal dapat dilakukan dengan 

berdiri maupun duduk. Cara berdiri pada saat melakukan kegiatan olah 

vokal adalah berdiri tegak dalam keadaan santai, tidak kaku dan tegang, 

kedua tangan tidak menjadi beban atau mengganggu rongga dada. 

Tekanan berat badan bertumpu pada kedua belah kaki dengan sudut kira-

kira 30 (tiga puluh) derajat dan kedua tumit agak direnggangkan. Otot 

paha bagian belakang dikencangkan dengan cara berdiri tegak dan tangan 

disamping badan secara rilek (Jamalus, 1988: 50).Sedangkan cara duduk 

pada saat melakukan kegiatan olah vokal adalah duduk dengan senang, 

bebas, tidak membungkuk atau condong ke belakang. Ukuran enak 

tidaknya sebuah nyanyian, sebetulnya sangat ditentukan oleh rilek 

tidaknya sikap badan. Untuk dapat menyanyikan lagu dengan baik, 
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diperlukan sikap badan yang rilek namun penuh tenaga. Secara fisik, sikap 

badan dalam menyanyi yang baik adalah seluruh bagian tubuh harus selalu 

dalam keadaan tidak kaku. Gerakkanlah seperlunya kaki, tangan, kepala, 

dan badan selama melakukan kegiatan menyanyi. Secara psikispun, perlu 

menampilkan jiwa yang lentur atau tidak tegang. Pikiran harus positif dan 

jiwa perlu dilarutkan kedalam gerak musik. Apabila fisik dan jiwa sudah 

lentur, berarti seorang penyanyi sudah menyiapkan mental yang akan 

mendukung olah vokal menjadi enak dan baik. Suatu cara untuk 

menumbuhkan sikap mental yang rilek pada saat menyanyi, selain 

memperhatikan faktor yang berhubungan dengan sikap badan juga harus 

meningkatkan jam terbang seefektif mungkin. 

6. Pembawaan lagu 

Dalam kegiatan olah vokal, lagu merupakan gambaran dari 

penciptanya. Tidak jarang, syair dalam lagu merupakan ungkapan atau 

ekspresi kesedihan, kegembiraan, kegundahan dan ketakjuban hati 

penciptanya. Oleh karena itu, bila kita perhatikan syair lagu umumnya 

menceritakan tentang sesuatu kepada pendengarnya.Agar kita dapat 

memenuhi apa yang diharapkan oleh pencipta lagu pada saat dinyanyikan, 

maka dibutuhkan pengolahan suara secara benar dengan memperhatikan 

hal sebagai berikut :  

Bentuk mulut wajar saja jangan dibuat-buat dan bukalah mulut 

selebar tiga jari tangan secara vertikal dengan menarik rahang bawah 

kearah bawah. Bibir dimajukan kedepan menyerupai corong (menyerupai 
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corong pengeras suara). Posisi lidah lemas pada letaknya, tidak 

melengkung dan jangan menjulur melampaui gigi. Al, M. (2006 : 87) 

mengatakan, Seorang penyanyi harus mampu menampilkan luapan 

perasaan pencipta lagu yang sedang dinyanyikannya. Misalnya, apakah 

lagu tersebut harus dinyanyilan dengan lembut, sedih, penuh rasa cinta, 

ataukah dengan girang, berapi-api, penuh semangat. Seorang penyanyi 

harus bisa meleburkan perasaannya ke dalam lagu yang dibawakannya. 

Dengan demikian, akan dapat merasakan luapan perasaan pencipta lagu 

tersebut dan dapat mengungkapkan apa yang diinginkannya. Kemampuan 

seorang penyanyi dalam mengungkapkan suatu lagu juga akan dapat  

menghantarkan pendengarnya untuk merasakan luapan perasaan dan 

keindahan dari lagu yang dinyanyikannya. Bila semua itu bisa dilakukan, 

misi seorang penyanyi untuk menghibur dan sekaligus menyampaikan 

pesan pencipta lagu dapat dikatakan sudah tercapai. 

7. Tanda Tempo, Tanda Dinamik dan Tanda Dinamik Perubahan. 

a. Tanda Tempo 

Sebagaimana kita ketahui, lagu bisa terdiri atas tempo cepat, 

sedang, lambat sekali, cepat sekali dan seterusnya. Ada sebutan yang 

kini sedang populer di indonesia, yaitu mellow. Tidak hanya identik 

dengan tempo lagu yang lambat tetapi identik dengan suasana lembut. 

Iramanya bisa slow rock, slow beat, atau tempo yang lebih cepat dari 

itu :  fusion, bosanova, hustle, dan lain-lain. Ada lagi istilah lainnya 

yang sangat populer, yaitu  ngebeat yang identik dengan irama pada 
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wilayah agak cepat hingga tempo cepat. Adjie Esa Poetra (2008:167), 

mengatakan bahwa ngebeat merupakan bentuk musik dengan wilayah 

tempo dan irama (gerak nada / melodi) yang bisa menggairahkan 

pendengarnya untuk mengetuk-ngetukkan kaki, tangan, atau 

mengetukkan benda yang sedang dipegang, atau sebuah sebuah 

kecepatan lagu yang enak untuk berlenggak-lenggok. Dengan begitu, 

yang disebutlagu ngebeat bukanlah jenis lagu yang bertempo lambat, 

melainkan identik dengan lagu yang cepat. Ali, M ( 2006: 46 ) 

menyebutkan, arti dari tanda tempo adalah kecepatan lagu 

dinyanyikan, yaitu banyaknya ketukan (beat) dalam setiap satu menit. 

Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tanda tempo adalah 

metronome maelzel (MM). Contohnya, dalam sebuah lagu memiliki 

ketukan 40 MM Ini berarti dalam 1 menit  terdapat 40 ketukan  dan 

satu dinyatakan dengan not  ¼ .Ada beragam istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan tempo lagu secara umum. Tempo lagu terbagi 

atas 3 (tiga) kelompok , yaitu tempo cepat, tempo sedang dan tempo 

lambat, yang terdiri dari : 

1) Tempo cepat ( > MM 120 )  antara lain meliputi : 

- Allegro , yang berarti cepat dan riang . 

- Vivace, berarti cepat . 

- Presto, berarti sangat cepat.  

2) Tempo sedang ( MM 76- 120 ) antara lain meliputi : 

- Andante, yang berarti sedang, seperti orang berjalan . 
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- Andantino, yang berarti lebih cepat sedikit dari andante. 

- Moderato, yang berarti sedang . 

3) Tempo lambat ( MM 40 – 76 ) antara lain meliputi : 

- Largo yang berarti lambat dan berkesan lebar. 

- Grave, yang berarti lambat dan tenang, sopan . 

- Adagio yang berarti lambat, megah, tidak terburu- buru. 

- Lento, yang berarti lambat. 

Selain nama-nama tempo di atas , tidak jarang kita temukan juga nama 

tempo lainnya yang terdiri : 

1)  Nama tempo yang berakhiran etto dan ino yang berarti kurang dari, 

serta akhiran issimo yang berarti sangat. 

contoh : 

- Larghissimo yang berarti amat lambat. 

- Allegrissimo yang berarti sangat cepat. 

- Andantino yang berarti kurang dari andante. 

- Larghetto, yang berarti kurang dari Largo. 

- Allegretto, yang berarti kurarng dari Allegro. 

2)  Nama tempo yang berakhiran denga 

b. Tanda Dinamik Dan Tanda Dinamik Perubahan 

Prabowo, H ( 1996 : 65), mengatakan Tanda dinamik adalah 

tanda untuk menentukan tingkat  kekerasan dari suatu komposisi 

musik . Tanda dinamika terdiri dari : 

1) Tanda dinamik lembut terbagi atas : 
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- p ( singkatan dari pioano ), yang berarti lembut. 

- pp (pianissimo), yang berarti sangat lembut. 

- ppp ( Pianissimo Assai ), yang berarti amat sangat lembut. 

- mp ( mezzopiano ), yang berarti setengah / agak lembut. 

- pf (piano forte ), yang berarti dimulai dengan lembut, 

kemudian keras. 

- Quasi piano/ Piano mente, yang berarti seolah-olah lembut, 

hampir tidak  terdengar. 

2) Tanda dinamik  keras terbagi atas : 

- f (forte), yang berarti keras. 

- ff  (fortissimo ), yang berarti sangat keras. 

- Fff (fortissimo assai ), yang berarti amat sangat keras. 

- mf(messoforte ), yang berarti setengah / agak keras. 

- fp ( forte piano ), dimulai dengan keras, kemudian lembut.     

- Quasi    forte, seolah-olah keras, paling keras diantara alunan 

suara  yang  ada.  

3) Tanda Dinamik Perubahan 

Sama seperti tanda tempo, tanda dinamik dari suatu karya musik 

kadang mengalami perubahan. Hal ini berkaitan dengan jiwa atau 

isi dari suatu karya musik. Perubahan tanda dinamik antara lain, 

sebagai berikut :  

- <      Crescendo ( cresc. ), yang berarti makin keras. 

- >     Decrescendo ( decresc. ), yang berarti makin lembut. 
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- <  >  Mezza di voce, yang berarti mengeras kemudian 

melembut (dalam satu tarikan nafas). 

- Calando yang berti mengurangi keras. 

- Diminuendo ( dim. ), yang berarti makin lemah. 

- Morendo ( mor. )m yang berarti makin habis suaranya. 

- Perdendosi, yang berarti melembut sampai hilang suaranya. 

- Smorzando, yang berarti sedikit demi sedikit hilang suaranya. 

- Sforzato, yang berarti engan tekanan. 

8. Phrasering 

Menurut DS, Soewito. M (1996:22), phrasering terdiri dari dua 

macam, yaitu phrasering kalimat bahasa dan phrasering kalimat musik. 

Keduanya menjadi bagian yang lebih pendek tetapi masih mempunyai 

kesatuan arti. Adapun tujuan phrasering adalah agar  pemenggalan kalimat 

dapat lebih tepat sesuai dengan kelompok kesatuan yang mempunyai arti, 

dengan demikian usaha untuk mengungkapkan suatu lagu dapat lebih 

mendekati kebenaran yang terkandung di dalamnya sesuai dengan pesan 

lagu tersebut. 

9. Vibrato 

DS, Soewito. M (1996:23), mengatakan vibrato adalah suara yang 

bergelombang (hidup) dalam bernyanyi.Tidak semua kalimat lagu 

menggunakan vibrato, adakalanya kalimat lagu itu polos atau dikurangi. 

Vibrato yang berlebihan dapat mengubah nada dan mempengaruhi olah 

vokal sedangkan vibrato yang dibuat-buat akan memberi kesan seperti 
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orang kedinginan.Vibrato merupakan gejala yang disengaja untuk 

membuat getaran suara dengan cara menaikkan atau menurunkan jakun. 

10. Penjiwaan ( Ekspresi ) 

DS, Soewito. M ( 1996 : 22 ) Mengatakan, seorang penyanyi harus 

dapat membawakan lagu dengan baik dari suatu ciptaan sesuai dengan 

jiwa lagu tersebut. Misalnya: sedih, gembira, kehalusan perasaan, 

semangat dan lain lain Oleh karena itu, sebelum membawakan lagu, 

pelajarilah lagu tersebut dengan baik dan teliti seperti syair, dinamik, 

melodi, tempo dan nada dasarnya. Sebuah lagu yang gembira harus pula 

disertai dengan raut muka atau gerakan yang gembira pula. Demikian pula 

sebuah lagu yang sedih usahakanlah suasana menjadi sedih dengan raut 

muka atau gerakan yang memilukan pula sehingga pendengarpun larut 

dalam kesedihan. Suatu hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

penjiwaan atau ekspresi dari suatu lagu yang dinyanyikan adalah : 

- Berusaha mengerti maksud atau isi syair lagu yang akan dinyanyikan.  

- Berusaha mengetahui latar belakang penciptaan lagu tersebut, 

misalnya suasana sedih, gembira, senang, hiburan, perjuangan, dan lain 

lain. 

- Memahami tanda tanda dinamik, tempo, dan tanda lain yang tertulis 

dalam lagu tersebut. 

- Menguasai tehnik pengucapan kata atau artikulasi dengan benar. 

- Memahami tehnik pemenggalan kalimat musik secara tepat. 

- Menghafalkan lagu dengan sempurna. 
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11. Pembelajaran notasi musik dengan menggunakan notasi angka. 

Seni musik merupakan salah satu bagian dari pendidikan kesenian yang 

menggunakan suara atau bunyi sebagai sarananya . Kalau dilihat dari 

sumber getarannya mempunyai perbedaan, yaitu suara adalah suatu 

getaran yang ditimbulkan oleh makhluk hidup secara langsung, khususnya 

berasal dari mulutnya. Contoh suara adalah : berbicara, bernyanyi, bersiul, 

tertawa, burung berkicau, ayam berkokok dan lain sebagainya. Sedangkan 

bunyi adalah suatu getaran yang ditimbulkan oleh benda mati dengan 

perantaraan makhluk hidup. Contoh bunyi adalah : memainkan alat musik,  

memukul benda, mengetuk pintu, menjalankan kendaraan dan lain 

sebagainya. Suatu getaran yang teratur dalam setiap detiknya dinamakan 

nada. Untuk melambangkan atau mewujudkan nada adalah dengan 

menggunakan istilah not. Dilihat dari bentuknya, notasi dibagi menjadi 

dua macam yaitu dengan menggunakan simbol balok dan angka. Sistim 

atau cara penulisan not dengan menggunakan symbol balok, penulisannya 

dinamakan not mutlak. Menurut Purwidodo (1993: 63), sistim atau cara 

penulisan not dengan menggunakan  simbol angka dinamakan not relatif  

Pono Banoe(2003:385), menyebutkan pelopor penggunaan notasi angka 

pada mulanya berasal dari tokoh musik Guido D’ Arezzo (italia). Pada 

sistim atau cara penulisan not dengan menggunakan notasi angka, 

dipergunakan deretan angka seperti pada umumnya tetapi dalam kegiatan 

musik, angka yang dipergunakan mulai dari angka 0 (nol) sampai angka 7 

(tujuh). Untuk menulis atau membaca notasi angka menggunakan susunan 

not seperti dibawah ini: 
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Angka      :     1     2     3     4     5     6     7  dibaca : 

 do   re    mi   fa   sol   la    si 

Angka 0 (nol) menunjukkan  tanda diam atau istirahat. Pada bagian 

ini berfungsi sebagai tempat berhenti sejenak pada saat bernyanyi, 

dimaksudkan untuk mengambil nafas. 

Notasi angka dibagi menjadi tiga oktaf, yaitu : 

-  Oktaf rendah        :      2   3   4   5   6   7 

-  Oktaf sedang        :   1   2   3   4   5   6   7 

-  Oktaf tinggi          :                      

Susunan atau deretan nada yang terdiri dari tiga oktaf seperti 

tersebut diatas cukup untuk menuliskan partitur bagi suara manusia sebab 

jangkauan wilayah suaranya (Ambitus)  secara umum terbatas hanya 

sampai tiga oktaf. 

Nickol,  Peter ( 2007 : 1 ) mengatakan bahwa didalam kegiatan 

olah vokal dengan menggunakan notasi angka, suara tinggi atau suara 

rendah yang dimaksud adalah not tinggi atau not rendah. Untuk lebih 

jelasnya, penulisan not tinggi menggunakan tanda titik yang diletakkan 

diatas not, sedangkan penulisan not rendah menggunakan tanda titik yang 

diletakkan dibawah not. Untuk penulisan not yang bersifat sedang, pada 

not tersebut tidak terdapat tanda titik, sehingga not yang demikian itu 

disebut not pokok atau not asli. 

Beberapa tanda yang digunakan dalam notasi angka : 
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a. Garis Harga 

Garis harga adalah garis lurus di atas not. Not yang mendapat 

satu garis harga di atasnya nilainya menjadi setengah dari harga not 

utuh. Not utuh adalah not yang tidak mendapat garis harga, sedangkan 

not yang mendapat dua garis harga di atasnya, nilainya adalah ¼ dari 

harga not utuh. 

Contoh: 

1) |4   |  Nada mi dan re masing masing adalah 1/2 dari harga 

nada fa. 

Nada fa nilainya seperempat sehingga nada mi dan re 

masing-masing nilainya adalah seperdelapan. 

2) |5    1|     Nada la dan si masing masing adalah 1/4 dari harga 

nada do. 

Nada sol 1/2 dari nada do. Nada do nilainya seperempat 

sehingga nada la dan si masing masing nilainya 

seperenam belas. Nada sol nilanya seperdelapan. 

b. Tanda Perpanjangan 

Tanda perpanjangan di dalam notasi angka dituliskan dengan 

tanda titik (.).Tanda titik ini berfungsi sebagai not biasa, hanya tidak 

dibunyikan ulang, melainkan bunyi not yang mendahuluinya tetap 

dipertahankan. Satu titik harganya sama dengan satu not utuh. 

Contoh: 

1)  |3  .  .|  Nada mi dinyanyikan selama tiga ketukan. 
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 Dua titik di belakang nada mi tidak dibaca mi – mi, 

tetapi membaca nada mi. Diperpanjang. 

2) |4  .  .  .|     Nada fa dinyanyikan selama empat ketukan. 

3) |5  .  2  .|    Nada sol dinyanyikan selama dua ketukan, 

kemudian nada re dinyanyikan dua ketukan. 

c. Tanda Istirahat 

Tanda istirahat disebut juga dengan tanda diam atau tanda 

berhenti.Tanda istirahat pada sebuah komposisi musik mempunyai 

kegunaan yang penting. Bagi penyanyi hal itu digunakan untuk 

mengambil napas, bagi pemain musik digunakan untuk 

mengembalikan konsentrasi. Tanda istirahat dalam notasi angka 

dituliskan dengan angka 0 (nol). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Margono (2000:18), penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah 

pada  pengkajian suatu masalah. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah dan mendapatkan jawaban yang benar 

secara sistematik. Berdasarkan pendekatan penelitian di atas, peneliti menjelaskan 

tentang metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas.. 

Metode penelitian tindakan kelas ini sebagai prosedur penelitian yang tertulis atau 

lesan, gambar, asumsi dari orang-orang dan perilaku  yang dapat diamati. Dengan 

demikian, hasil penelitian akan berisi tentang kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Faktor-faktor 

tersebut tidak merupakan individu yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu 

kesatuan yang utuh. Hal ini dilakukan  karena hasil penelitian tidak dapat disusun 

secara terpisah tanpa memperhatikan keutuhan dari kenyataan yang ada. Peneliti 

secara pribadi atau dengan bantuan orang lain merupakan media pengumpul data 

yang paling utama agar dapat menyesuaikan dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

 

A. Subyek penelitian 

Kelas VII I merupakan salah satu kelas yang terdapat di SMP 3 kudus. 

Jumlah siswa di kelas VII I sebanyak 40 (empat puluh) siswa yang terdiri dari  
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dua puluh siswa laki-laki dan dua puluh siswa perempuan. Keadaan dan kondisi  

ruangan cukup memadai sehingga proses belajar mengajar di kelas ini dapat 

berjalan dengan tertib dan lancar. Di dalam ruang kelas terdapat papan tulis, meja 

dan kursi untuk guru, meja dan kursi untuk siswa, jurnal dan daftar hadir siswa, 

struktur organisasi siswa, dan sebagainya. Pada umumnya, siswa VII I bertempat 

tinggal disekitar lokasi SMP 3 kudus, sehingga untuk berangkat ke sekolah jarang 

yang terlambat. Tingkat pendapatan orang tua siswa tergolong menengah ke 

bawah dengan jenis pekerjaan yang beraneka ragam, antara lain: sebagai pegawai 

negeri, pegawai swasta, wiraswasta, karyawan perusahaan, buruh, dan sebagainya. 

Dengan latar belakang orang tua seperti tersebut di atas, dapat diganbarkan 

pemenuhan kebutuhan yang menunjang proses pembelajaran terkadang 

mengalami hambatan. Peralatan dan sarana belajar yang dimiliki siswa sangat 

minim, sehingga guru mengalami kesulitan untuk melaksanakan pengajaran sesuai 

dengan kurikulum yang ditetapkan. Akibat dari kondisi tersebut, dalam kegiatan 

belajar mengajar, guru berusaha mencari solusi atau trik tertentu agar mata 

pelajaran yang diajarkan kepada siswa dapat diterima sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan situasi dan kondisi di kelas VII I, peneliti berusaha mencari 

dan memecahkan berbagai masalah pembelajaran  yang terjadi khususnya tentang 

upaya meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa kelas VII I SMP 3 kudus 

melalui strategi pembelajaran Seni Musik dengan menggunakan Notasi Angka. 

Permasalahan ini dikemukakan peneliti karena pengetahuan dan kemampuan 

Pitch Control siswa kelas VII I masih sangat rendah. Peneliti menggunakan 
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formulasi Notasi Angka untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

Pitch Control siswa. 

 

B. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau sistim untuk 

memperoleh bahan informasi atau fakta, keterangan atau kenyataan yang 

sesungguhnyadan dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa data yang digunakan 

dalam penelitian upaya meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa kelas VII I 

di SMP 3 kudus melalui strategi pembelajaran seni musik dengan menggunakan 

Notasi Angka, dilihat dari sumbernya merupakan data primer dan data sekunder. 

Yang dimaksud data primer yaitu data yang diambil pertama kali secara langsung  

dari sumbernya dan belum tercampur dengan data orang lain. Data primer ini 

berasal dari  guru  bidang studi seni musik. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang diambil secara tidak langsung dan sudah mengalami perubahan materi dari 

sumber lain. Pada bagian teknik pengumpulan data ini, semua laporan tidak dalam 

bentuk angka, melainkan berupa keterangan dalam bentuk kata-kata yang disusun 

dan di tulis sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah disempurnakan. Dalam 

penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Teknik Pengamatan (Observasi) 

Menurut Arikunto (1998: 234), teknik pengamatan (observasi) 

adalah suatu cara yang sangat efektif dalam penelitian karena hanya 

menggunakan peralatan atau instrument  berupa blangko yang berisi 
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tentang item-item pencatatan peristiwa yang akan terjadi selama 

pengamatan berlangsung. Dengan blangko tersebut akan diperoleh data 

yang otentik berasal dari obyek pada saat proses pembelajaran olah vokal 

siswa kelas VII I SMP 3 Kudus. Instrunen yang digunakan sebagai bahan 

pengamatan (observasi), meliputi: 

a. Daftar riwayat kelakuan (Anecdotal records) merupakan catatan yang 

dirangkum oleh peneliti tentang perilaku istimewa (typical behavir), 

diantaranya sikap guru dan siswa dalam proses pembelajaran, methode 

yang digunakan guru, bahan atau materi yang diajarkan, serta 

persiapan yang dilakukan guru sebelum memberikan pelajaran. 

Pencatatan ini diharapkan agar dapat menghasilkan gambaran secara 

umum yang dapat berguna bagi keperluan penjelasan atau penafsiran 

tentang persoalan yang sedang dilakukan sesuai dengan pengalaman, 

pemikiran, perasaan peneliti dalam rangka memahami penelitiannya. 

Hasil pencatatan ini bersifat introspektif dan evaluatif. 

b. Pencatatan dengan menggunakan bantuan alat (mechanical device) 

merupakan cara pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat 

perekam kejadian dalam kelas,sehingga diperoleh data secara tertulis  

maupun dalam bentuk gambar. 

2. Teknik Dokumentasi 

Arikunto (1998: 236) menjelaskan tentang teknik dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa transkrip, 

catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, leger, agenda, dan lain 

sebagainya. Semua ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
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keterangan yang diperlukan berkaitan dengan obyek yang diteliti. Teknik 

dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data yang belum diperoleh 

dari informan (pemberi data) dan untuk mengetahui sejauh mana data 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Data yang diperoleh dengan 

menggunakan teknik dokumentasi ini berupa nilai hasil belajar olah vokal 

dari guru bidang studi seni musik. 

3. Teknik analisis data 

Analisis Data dilakukan sepanjang proses pembelajaran seni musik 

dikelas VII I  SMP 3 kudus, meliputi tiga komponen kegiatan yang saling 

terkait, yaitu: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, meringkas, dan 

mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan ataupun 

pengamatan, catatan harian (jurnal), serta mengatur kembali sehingga 

dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Data tentang Optimalisasi 

Pembelajaran Seni Musik dengan menggunakan Notasi Angka untuk 

meningkatkan kemampuan olah vokal siswa kelas VII I SMP 3 Kudus 

direduksi dengan menitik beratkan perhatian yang dilakukan guru dan 

siswa pada kegiatan awal (membuka pelajaran), kegiatan inti (bagian 

utama pelajaran), kegiatan akhir (menutup pelajaran). Hasil reduksi 

data ini akan dijadikan pedoman display data sampai penarikan 

kesimpulan yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor. 
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b. Pembeberan (display) data 

Berbagai macam data yang telah direduksi dipaparkan secara 

sistematis dalam bentuk deskripsi yang diperjelas dengan tabel serta 

diagram. Hal ini agar dapat diperoleh pemahaman tentang apa yang 

terjadi dalam penelitian sehingga memudahkan penarikan kesimpulan 

atau penentuan  tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 

4. Teknik pengamatan dan tes 

Teknik pengamatan adalah teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi serta data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung terhadap obyek penelitian. Pengamatan dilakukan pada saat 

aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan lembar 

pengamatan siswa dan pengamatan mengenai kinerja guru pada saat 

pelajaran berlangsung. Sedangkan tes dilakukan setelah tiap-tiap siklus 

berakhir. Untuk materi tes siklus 1 adalah membaca Notasi Angka, 

menyanyikan salah satu lagu Nusantara. Untuk materi tes siklus 2 adalah 

membaca Notasi Angka, menyanyikan salah satu lagu nusantara. Pada 

akhir pembelajaran siklus 2 dilakukan pengambilan data mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan melalui angket refleksi. 

5. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perbaikan yang 

terjadi di kelas penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan 

sementara yang ditarik pada akhir siklus tindakan I, ke kesimpulan yang 

sudah di revisi pada akhir siklus tindakan II. Kesimpulan siklus I menjadi 



48 

 

pedoman untuk penarikan kesimpulan siklus II, sehingga kesimpulan 

siklus I saling terkait dengan kesimpulan siklus II. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi prosedur penelitian 

ini secara garis besar dapat dijelaskan dengan skema berikut ini : 

 

         Gambar : Skema Prosedur Penelitian Model Kurt Levin 

Keterangan : 

                                                    Perlakuan siklus  I 

                                                    Perlakuan siklus II 

D. Rincian Prosedur Penelitian. 

Siklus I 

Siklus I dilaksanakan 4 jam pelajaran @ 40 menit dengan materi 

mengapresiasi karya seni musik. Uraian setiap siklus terdiri dari :  

1. Perencanaan 

a. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Rencana Pembelajaran dengan 

materi Mengapresiasi Karya Seni Musik 

Perencanaan Pelaksanaan  

Refleksi  Pengamatan   
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b. Menyusun pertanyaan dan tugas yang akan diberikan kepada siswa. 

c. Membuat lembar pengamatan kegiatan siswa. 

d. Membuat lembar pengamatan guru dalam pengelolaan proses belajar 

mengajar di kelas. 

e. Membuat 10 soal  esay sebagai bahan tes pada akhir siklus I 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Penelitian dilakukan pada saat pembelajaran didalam 

kelas yang meliputi : 

a. Guru mengingatkan kembali Materi tentang Memgapresiasi Karya 

Seni Musik yang pernah dipelajari oleh siswa. 

b. Guru memperlihatkan gambar susunan nada yang menggunakan  

notasi angka sebagai bahan latihan yang ditempelkan di papan tulis. 

c. Guru memberi contoh cara membaca Notasi Angka 1 2 3 4 5 6 7 1 di 

baca do re mi fa sol la si do 

d.  Guru memberikan motivasi kepada siswa. 

e. Siswa mencoba membaca susunan nada dengan menggunakan Notasi 

Angka secara bersama-sama. 

f. Guru memberikan contoh Notasi Angka yang susunannya tidak 

beraturan atau acak. 

g. Siswa mencoba membaca Notasi Angka yang susunannya tidak 

beraturan atau acak. 

h. Guru memperlihatkan partitur lagu dengan disertai Notasi Angka 

sebagai bahan latihan Pitch Control. 

i. Siswa mencoba menyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama. 
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j. Guru mengamati latihan Pitch Control yang dilakukan oleh semua 

siswa. 

k. Guru menunjukkan teknik menyanyi secara benar. 

l. Siswa menyanyikan lagu di depan kelas secara satu persatu. 

m. Guru mengadakan koreksi terhadap hasil latihan Pitch Control yang 

dilakukan oleh semua siswa. 

n. Pada siklus I, guru memberikan tes kepada semua siswa. 

3. Pengamatan 

Pengamat memperhatikan jalannya proses belajar mengajar. 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas dengan aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Pengamatan terhadap siswa 

1) Peneliti mengamati sikap siswa dalam memperhatikan guru pada 

saat memberikan atau menerangkan  tentang Notasi  Angka yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pitch Control. 

2) Peneliti mengamati keaktifan siswa dalam memperhatikan 

penjelasan guru. 

3) Peneliti mengamati cara siswa membaca Notasi Angka. 

4) Peneliti mengamati cara siswa dalam membaca Notasi Angka 

secara  tidak beraturan atau acak. 

5) Peneliti mengamati perhatian siswa terhadap partitur lagu yang 

diperlihatkan oleh guru. 

6) Peneliti mengamati cara siswa menyanyikan lagu secara bersama- 

sama. 
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7) Peneliti mengamati latihan olah vokal yang dilakukan oleh semua    

siswa. 

8) Peneliti mengamati perhatian siswa terhadap penjelasan guru    

tentang teknik menyanyi secara benar. 

9) Peneliti mengamati cara bernyanyi siswa di depan kelas secara satu     

persatu. 

10) Peneliti mengamati reaksi siswa setelah menyanyikan lagu secara 

satu persatu di depan kelas. 

b. Pengamatan terhadap guru 

Peneliti mengamati guru dalam pengelolaan pembelajaran di 

dalam kelas yang meliputi : 

1) Membangkitkan atau memotivasi minat siswa  

2)  Memberikan penjelasan secara sistematis agar dapat dipahami    

siswa. 

3) Memberikan penjelaskan tentang cara membaca Notasi Angka    

dengan benar. 

4) Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. 

5) Memotivasi siswa untuk berani bertanya. 

6) Berperan sebagai fasilitator. 

7) Membangkitkan minat belajar  siswa. 

8) Membimbing siswa dalam meningkatkan kemampuan Pitch 

Control. 

9) Memberi kegiatan perbaikan kepada siswa. 
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10) Memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. 

c. Refleksi 

Refleksi merupakan analisis hasil pengamatan dan evaluasi dari 

tahapan-tahapan dalm siklus I. Refleksi dilaksanakan segera setelah 

pelaksanaan dan pengamatan siklus I selesai. 

Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran @ 40 menit dengan materi 

Mengekspresikan karya Seni Musik. 

1. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, maka diadakan perencanaan 

ulang. Rencana yang dibuat pada prinsipnya sama dengan rencana pada 

siklus I, hanya saja, materi disesuaikan pada siklus II. Membaca Notasi 

Angka secara beraturan, membaca Notasi Angka secara tidak beraturan 

atau acak, menyanyikan sebuah lagu dengan Pitch Control yang tepat. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan sama seperti yang dilakukan 

pada siklus 1,  hanya saja materi disesuaikan dengan materi pada siklus II. 

3. Pengamatan 

Pengamatan pada siklus II sama dengan pengamatan yang dilakukan 

pada siklus I, menggunakan lembar pengamatan yang sama pada siklus I. 

4. Refleksi 

Pada tahapan ini dilakukan analisis pengamatan dan evaluasi dari 

tahapan-tahapan pada siklus II. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisa Data merupakan upaya untuk mengolah data yang telah 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sehingga peneliti 

dapat mengadakan peninjauan terhadap hasilnya. Proses analisis data dimulai 

dengan cara mengumpulkan data yang ada di lapangan untuk kemudian 

diklasifikasikan dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori Miles dan 

Huberman, terjemahan Rohidi ( Dalam Sutrisno, Hadi, 2007: 36).. Data-data yang 

telah terkumpul dianalisis secara diskriptif, diredulsi, diklasifikasikan, 

diinterpretasikan dan dideskripsikan kedalam bahasa verbal sebagai penarikan 

kesimpulan. Setelah data-data terkumpul, peneliti mengadakan proses reduksi 

dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman inti yang 

kemudian dipisah-pisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya 

untuk kemudian dideskripsikan, diasumsi, dan disajikan dalam bentuk sekumpulan 

informasi. Langkah terakhir dari analisis ini adalah verifikasi yang merupakan suatu 

tinjauan ulang terhadap catatan lapangan sebelum dilakukan penarikan kesimpulan. 

Pada akhir siklus-siklus dilakukan pengambilan data mengenai pembelajaran yang 

telah dilakukan melalui angket refleksi pembelajaran. 

 

F. Indikator keberhasilan 

Tolok ukur keberhasilan dalam penelitian ini adalah  

1. Apabila hasil kemampuan Picth Control siswa, dilakukan secara benar 

dengan  nilai rata-rata kelas mencapai lebih dari 6,0. 

2. Meningkatkan hasil ketuntasan belajar siswa minimal dengan nilai 70. 

3. Meningkatkan aktivitas belajar mencapai minimal 70. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Sekolah SMP 3 Kudus 

SMP 3 kudus yang terletak di jantung kota Kudus sangat strategis untuk di 

jangkau dari berbagai arah, tepatnya berada di Jln. Jendral Soedirman nomor 76 

kudus. Sekolah ini di kelola secara “ Integrated system “ (sistem terpadu), artinya 

semua komponen yang ada di arahkan kepada satu tujuan yang jelas. Karena 

jumlah kelas yang mencapai hingga 27 lokal menyebabkan SMP 3 kudus di bagi 

menjadi dua unit. Untuk kelas VIII (delapan) berada di unit I yang terdiri dari 9 

lokal terletak di jalan Lukmonohadi nomor 53 B kudus, sedangkan kelas VII 

(tujuh) dan IX (sembilan), berada di unit II yang terdiri dari 18 lokal terletak di 

Jln. Jendral  Soedirman nomor 76 kudus. Nomor telepon yang dapat dihubungi 

adalah (0291) 43816 (unit I) dan (0291) 438156 (unit II). SMP 3 kudus termasuk 

kategori “Sekolah Rintisan”. Pertamakali didirikan pada tahun 1965 dengan status 

kepemilikan tanah dan bangunannya adalah milik Pemerintah. Luas tanah 

keseluruhan 7010 m2 dan luas bangunan 3674 m2. 
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Gambar 1 : Pintu gerbang SMP 3 Kudus, tahun 2009 
 
 

B. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1. Kepala Sekolah 
 

No. Jabatan 
 

Nama 
 

Jenis 
Kelamin Usia 

 
Pend. 
Akhir 

Masa 
Kerja L P 

1.  Kepala 
Sekolah Watono, S. Pd √  44 S1 17 th 

10 bl 

2.  Wakil Kepala 
Sekolah Sutarman, S. Pd √  52 S1 27 th 

01 bl 
 

 
2. Guru 

a. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah  
 

No. Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru 
Jumlah GT/PNS GTT/Guru Bantu 

L P L P 
1. S3/S2 - - - - - 
2. S1 22 29 1 2 54 
3. D-4 - - - - - 
4. D3/Sarmud 4 3 - - 7 
5. D2 2 3 - - 5 
6. D1 1 1 - - 2 

7. ≤ 
SMA/Sederajat - - - - - 

Jumlah 29 36 1 2 68 
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b. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang 
pendidikan ( keahlian )  

 

 
No. 

 
Guru 

Jumlah guru dengan latar 
belakang Pendidikan sesuai 

dengan tugas mengajar 

Jumlah guru dengan latar 
belakang pendidikan yang 

TIDAK sesuai dengan tugas 
mengajar Jumlah

D1/D2 D3/ 
Sarmud SI/D4 S2/S3 D1/D2 D3/ 

Sarmud S1/D4 S2/S3

 1. IPA - - 7 - - - - - 7 
 2. Matematika - - 8 - - - - - 8 
 3. Bahasa Indonesia - - 8 - - - - - 8 
 4. Bahasa Inggris 1 2 5 - - - - - 8 

 5. Pendidikan 
Agama - - 4 - - - - - 4 

 6. IPS - - 7 - - - - - 7 
 7. Penjaskes - 1 2 - - - - - 3 
 8. Seni Budaya - 2 - - - - - - 2 
 9. PKn - 2 2 - - - - - 4 
10. TIK/Keterampilan - - - - 2 - 2 - 4 
11. BK - - 7 - - - - - 7 
12. Lainnya:……. 

Bahasa Jawa - 1 1 - - - - - 2 

 Jumlah 1 8 51 - 2 - 2 - 64 
 
 

3. Pengembangan Kompetensi/ Profesionalisme guru 
 

No. Jenis Pengembangan 
Kompetensi 

Jumlah guru yang telah mengikuti 
kegiatan pengembangan 

kompetensi/profesionalisme 
Laki – laki Perempuan Jumlah 

1. Penataran KBK/KTSP 28 35 63 

2. 
Penataran Metode 
Pembelajaran  
( Termasuk CTL ) 

28 35 63 

3. Penataran PTK 28 35 63 

4. Penataran Karya Tulis 
Ilmiah - - - 

5. Sertifikasi 
Profesi/Kompetensi 3 2 5 

6. Penataran PTBK - - - 
7. Penataran Lainnya - - - 
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4. Prestasi Guru 
 

No. Jenis Lomba 
Perolehan Kejuaraan 1 sampai 3 

dalam 3 tahun terakhir 
Tingkat Jumlah Guru 

1. Lomba PTK Nasional  3 
Propinsi 8 
Kab/Kota 63 

2.  Lomba Karya tulis Inovasi 
Pembelajaran  

Nasional  - 
Propinsi - 
Kab/Kota - 

3.  Lomba Guru Berprestasi Nasional  - 
Propinsi - 
Kab/Kota 1 

4.  Seni Musik Nasional  - 
Propinsi - 
Kab/Kota 1 

5.  Nasional  - 
Propinsi - 
Kab/Kota - 

 
Tabel 1 : Sarana Ruangan SMP 3 Kudus 

No Gedung / Ruang Jumlah 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Guru 1 

3 Ruang TU 1 

4 Ruang Kelas 27 

5 Laboratorium Komputer 1 

6 Laboratorium Bahasa 1 

7 Laboratorium IPA 1 

8 Ruang BK 1 

9 Ruang OSIS 1 

10 Ruang UKS 1 

11 Ruang Kesenian 1 

12 Ruang Perpustakaan 1 

13 Aula 1 
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5. Data Siswa 4 ( Empat Tahun Terakhir )  
 

Th  Pelajaran 

Jml 
Pendaftar 

(Cln 
Siswa 
Baru) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
Jumlah 

(Kls. VII + VIII + 
IX) 

Jml 
Siswa 

Jumlah 
Rombel 

Jml. 
Siswa 

Jumlah 
Rombel 

Jml 
Siswa 

Jumla
h 

Romb
el 

Siswa Rombel 

2004/2005          

2005/2006 572 368 9 396 9 362 9 1.130 27 

2006/2007 608 368 9 372 9 398 9 1.129 27 

2007/2008 521 360 9 355 9 370 9 1.085 27 
 

6. Prestasi siswa SMP 3 Kudus 

Tabel 2 : Prestasi yang dicapai siswa SMP 3 Kudus dalam bidang olah raga 

dan seni tahun pelajaran 2007/2008.      

No Nama Juara Jenis Kejuaraan Tahun Keterangan 

1 Nuryanti I Penvak Silat kelas 

D/Kabupaten 

2007 Perorangan POPDA 

2 Hesti Wirasakti I Pencak silat kelas 

E/Kabupaten 

2007 Perorangan/POPDA 

3 Nuryanti I Pencak silat kelas 

D/Karesidenan Pati 

2007 Perorangan POPDA 

4 Mahmudah II Seni Baca Puisi 2007 Perorangan/Kabupaten 

5 Faela Sofa II Menyanyi/Kabupaten 2007 Perorangn/Kabupaten 

6 Nuryanti II Pencak Silat kelas 

D/Jawa Tengah 

2007 Perorangan/POPDA 

7 SMP 3 Kudus III Bola Voli/Kabupaten 2007 Beregu/Kabupaten 

8 SMP 3 Kudus III Panembromo/Kabupaten 2007 Beregu/Kabupaten 

9 Dewi Anggraeni III Bulutangkis/Kabupaten 2007 Perorangan/Kabupaten 

10 SMP 3 Kudus II Footsal/Jawa tengah 2008 Beregu/Semarang 

11 Armeyda 

Fornitasari 

II Pencak Silat/Jawa 

Tengah 

2008 Perorangan/Tawa 

Tengah 
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Gambar 2 : Ruang komputer SMP 3 kudus. Tahun 2009. 

 

 

Gambar 3 :  Ibu Guru dan Karyawan TU SMP 3 Kudus. 

                                         Tahun 2009. 
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Gambar 4 : Bapak Guru dan Karyawan TU SMP 3 Kudus. 

                                      Tahun 2009. 

 

C. Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar 

Pada awal proses pembelajaran olah vokal pada kelas VII I SMP 3 kudus 

menunjukkan beberapa gambaran, yaitu : (1) Pengajara materi  seni musik 

menggunakan Notasi Angka, (2) Menyanyikan lagu secara individu maupun 

kelompok menggunakan Notasi Angka, (3) Penyampaian materi diajarkan oleh 

guru seni musik, (4) Media pembelajaran menggunakan buku seni musik dan 

buku kumpulan lagu-lagu, (5) Faktor-faktor yang mrenyebabkan hambatan 

pembelajaran seni musik antara lain : Materi yang sulit dipahami siswa, lagu-lagu 

model masih sukar diperoleh, belum adanya ruangan khusus untuk pembelajaran 

seni musik, kemampuan siswa dalam membaca Notasi Angka masih terbatas, dan 

suara yang dimiliki siswa belum terbentuk secara baik. 

Agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, siswa di ajak 

untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Guru berusaha  untuk menampilkan 
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rangsang (stimulus) yang dapat diproses dengan berbagai indera yang digunakan 

untuk menerima dan mengelola informasi yang dipertahankan dalam ingatan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa belajar dengan 

menggunakan indera ganda (pandang dan dengar), berdasarkan konsep di atas 

akan memberikan keuntungan bagi siswa. Siswa akan belajar lebih banyak dari 

pada jika materi pelajaran disajikan dengan stimulus pandang atau hanya dengan 

stimulus dengar. Peneliti memiliki pandangan bahwa perbandingan perolehan 

hasil belajar melalui indera pandang dan dengar sangat menonjol perbedaannya. 

Dalam hal ini, peneliti membuktikannya dalam kegiatan pengamatan dan tes. 

Pengamatan mengenai kemampuan Pitch Control siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar  menggunakan lembar pengamatan siswa dalam pembelajaran di kelas. 

Sedangkan tes dilakukan dalam bentuk siklus-siklus. 

Tahapan penelitian tindakan kelas ini meliputi dua siklus. Dalam setiap 

siklus terdiri atas tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Hasil masing-masing tahapan disajikan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana pembelajaran I dengan materi Mengapresiasi 

karya Seni Musik yang meliputi cara membaca Notasi Angka,  

membaca Notasi Angka secara bersama-sama, membaca Notasi 

Angka yang susunannya tidak teratur atau acak, menyanyikan lagu. 

2) Menyusun pertanyaan dan tugas yang akan diberikan kepada siswa 
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3) Menyusun lembar pengamatan guru dan siswa. 

4) Menyusun kisi-kisi dan soal tes siklus I 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Guru menerangkan tentang Notasi Angka dan siswa menyimak 

kemudian mencatat hal yang dianggap penting. 

2) Guru menginformasikan model penelitian yang akan digunakan 

dan memotivasi siswa agar tercipta suasana pembelajaran yang 

kondusif. 

3) Guru memberi contoh cara membaca notasi angka : 1 2 3 4 5 6 7 1 

di baca : do re mi fa sol la si do 

4) Siswa mencoba membaca Notasi Angka secara bersama-sama. 

5) Siswa membaca Notasi Angka secara satu persatu. 

6) Siswa membaca Notasi Angka yang susunannya tidak teratur atau 

acak. 

7) Guru memberikan partitur lagu sebagai bahan latihan Pitch 

Control. 

8) Guru menunjukkan teknik menyanyikan lagu dengan benar. 

9) Siswa mencoba menyanyikan partitur lagu yang diberikan oleh 

guru. 

10)  Guru dan siswa mengadakan koreksi cara menyanyikan lagu. 

11) Guru dan siswa membahas tentang Pitch Control. 

11)  Pada akhir siklus I, guru memberikan tes siklus I. 
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c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan peneliti bersamaan dengan 

berlangsungnya proses pembelajaran di kelas dengan subyek 

pengamatan siswa dan guru. Adapun hasil  pengamatan adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengamatan terhadap siswa 

a) Siswa sudah cukup baik dalam mengikuti pembelajaran yang 

sedang berlangsung. 

b) Komunikasi guru dengan siswa sudah cukup baik. 

c) Sebagian siswa masih takut bertanya kepada guru. 

d) Contoh guru dalam membaca notasi angka dapat dimengerti 

oleh siswa. 

e) Siswa masih kesulitan dalam membaca Notasi Angka. 

f) Masih terdapat kesalahan pada beberapa siswa yang memcoba 

membaca Notasi Angka. 

g) Hanya ada beberapa siswa yang sudah mahir membaca Notasi 

Angka. 

h) Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru. 

i) Sebagian besar siswa kurang memahami teknik Pitch Control. 

2) Pengamatan terhadap guru 

a) Guru sudah baik dalam menegaskan kembali materi, 

komunikatif, dan sudah cukup berperan sebagai fasilitator. 
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b) Guru kurang mahir dalam mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran. 

c) Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa untuk berani 

bertanya. 

d) Pengelolaan waktu kurang tepat sehingga pembahasan soal 

belum tuntas. 

e) Perbaikan dan pengayaan belum dilakukan oleh guru. 

d. Refleksi 

Analisis hasil pengamatan terhadap kemampuan Pitch Control 

siswa dan aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung dan hasil 

tes siklus I diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Pengamatan kemampuan Pitch Control siswa. 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran, diperoleh hal sebagai berikut : 

a) Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru 

tentang membaca Notasi Angka. Hal ini dapat dilihat pada 

penilaian kemampuan olah vokal ini mendapatkan penilaian B. 

Berarti siswa yang melakukan aktivitas ini ≥ 50 % dan < 75 %. 

b) Ada beberapa siswa yang masih takut bertanya kepada guru 

mengenai hal yang belum dimengerti. Hal ini dapat dilihat pada 

penilaian aktivitas ini ≥ 25 % dan < 50 %. 

c) Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan materi olah 

vokal yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat di lihat dari 
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penilaian aktivitas ini mendapat penilaian B. Berarti yang 

melakukan aktivitas ini ≥ 50 % dan < 75 %. 

d) Ada beberapa siswa yang masih takut menyanyikan lagu. Hal 

ini dapat dilihat dari penilaian aktivitas ini dengan nilai C. 

Berarti yang melakukan aktivitas ini  ≥25 % dan < 50 %. 

e) Kegiatan membaca Notasi Angka sudah cukup baik walaupun 

masih ada beberapa siswa yang belum mahir. Nilai dari 

aktivitas ini mendapat penilaian  A, dimana siswa yang 

melakukan aktivitas ini  ≥ 0 % dan < 75 %. 

f) Ada beberapa siswa yang masih takut untuk membaca Notasi 

Angka. Aktivitas ini mendapatkan penilaian B, yang berarti 

siswa yang melakukan aktivitas ini  ≥ 50 % dan < 75 %. 

g) Komunikasi dengan teman dapat berlangsung dengan baik.. 

Dalam hal ini siswa yang melakukan aktivitas ini  ≥  75 %  

sehingga mendapatkan penilaian A. 

h) Ada beberapa siswa yang tidak mampu menyanyikan lagu. 

Aktivitas ini mendapat penilaian B. Siswa yang melakukan 

aktivitas ini ≥ 50 % dan < 75 %. 

i) Ada beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam 

mengerjakan dan menyelesaikan soal latihan olah vokal yang 

diberikan. Aktivitas ini mendapatkan penilaian C yang berarti 

siswa yang melakukan aktivitas ini  ≥ 25 % dan < 75 %. 
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j) Ada beberapa siswa yang masih takut menyanyikan lagu di 

depan kelas. Aktivitas ini mendapatkan penilaian C yang 

berarti siswa yang melakukan aktivitas ini  ≥ 25 % dan < 50 %. 

Dari hasil di atas dapat diperoleh penilaian sebagai berikut : 

     

Siklus I 

                               Prosentase Penilaian 

          A          B           C        D 

       20 %       40 %         40 %       0 % 

Keterangan : 

A. Kemampuan Pitch Control siswa yang sangat baik. 

B. Kemampuan Pitch Control siswa baik. 

C. Kemampuan Pitch Control siswa cukup baik. 

D. Kemampuan Pitch Control siswa kurang baik. 

 Dari hasil di atas dapat diartikan bahwa kemampuan Pitch 

Control siswa dalam pembelajaran sudah cukup baik tetapi masih 

perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan guru, antara lain : 

a. Lebih dapat memotivasi siswa agar tidak takut untuk bertanya. 

b. Memberikan penghargaan atau pujian terhadap siswa  yang terbaik 

dalam menyajikan hasil pekerjaannya. 

c. Memberikan semangat dan dorongan kepada siswa untuk berani 

mengeluarkan bakat dan keahliannya. 

e. Pengamatan guru  dalam pengelolaan pembelajaran 

Dari pengamatan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

diperoleh beberapa hal sebagai berikut : 
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a. Dalam memotivasi atau membangkitkan minat siswa sudah 

dilaksanakan dengan baik tetapi belum sepenuhnya. 

b. Dalam memberikan contoh notasi angka sudah disajikan dengan 

baik. 

c. Penjelasan tentang cara membaca Notasi Angka sudah cukup baik. 

d. Pembuatan partitur lagu sangat bagus. 

e. Menghubungkan pelajaran terdahulu yang merupakan prasyarat 

untuk topik berikutnya sudah dilaksanakan dengan baik. 

f. Sebelum melakukan pembelajaran, mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. 

g. Memotivasi siswa untuk bertanya sudah dilaksanakan dengan baik 

tetapi masih ada siswa yang belum termotivasi. 

h. Berperan sebagai fasilitator sudah dilaksanakan dengan baik. 

i. Membangkitkan rasa percaya diri siswa sudah dilaksanakan dengan 

baik. 

j. Membimbing siswa sudah dilaksanakan dengan baik. 

k. Membantu kesulitan belajar siswa sudah dilakukan dengan baik. 

l. Memberikan kegiatan perbaikan atau pengayaan sudah dilakukan 

dengan baik. 

m. Membimbing siswa menyimpulkan materi yang diberikan sudah 

dilaksanakan dengan baik. 

n. Memberi tugas rumah sudah dilaksanakan dengan baik sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari.  
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Dari hasil di atas diperoleh penilaian kemampuan Pitch Control  

sebagai berikut : 

 

Siklus I 

Prosentase penilaian 

A B C D 

38,5 % 61,5 % 0 % 0 % 

Keterangan : 

A. Pengelolaan pembelajaran  tentang Pitch Control sangat baik. 

B. Pengelolaan pembelajaran  tentang Pitch Control baik. 

C. Pengelolaan pembelajaran  tentang Pitch Control cukup baik. 

D. Pengelolaan pembelajaran  tentang Pitch Control kurang baik. 

Pengelolaan yang dilakukan oleh guru sudah sangat baik tetapi masih 

belum optimal. 

f. Analisis hasil tes siklus I 

Dari tes yang dilakukan pada siklus I, diperoleh hasil tes 

sehingga dipindahkan tabel ketuntasan belajar sebagai berikut : 

Tabel 3 : Prosentase ketuntasan belajar tentang Pitch Control siswa 

siklus I 

 
Siklus I 

Jumlah siswa Prosentase 

Tuntas belajar  

Nilai > 6,5 

               

             23 

           

          57,5 % 

Tidak tuntas belajar 

Nilai < 6,5 

              

             17 

           

          42,5 % 

Nilai Rata-rata                         6,19 
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2. Pelaksanaan siklus II 

a. Perencanaan 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, guru atau peneliti 

merencanakan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana pembelajaran II, yaitu pembelajaran seni musik 

dengan menggunakan notasi angka untuk meningkatkan 

kemampuan Pitch Control. 

2) Menyusun pertanyaan dan tugas yang akan diberikan kepada siswa. 

3) Menyusun lembar pengamatan guru dan siswa. 

4) Menyususn soal tes siklus II. 

b. Pelaksanaan tindakan  

1) Guru menyampaikan salam pembukaan dan mengadakan absensi 

terhadap siswa. 

2) Guru menyampaikan apresiasi dengan menjelaskan kepada siswa 

sebuah pembelajaran  menggunakan  Notasi Angka untuk 

meningkatkan kemampuan    Pitch Control. 

3) Guru menjelaskan tentang susunan nada yang menggunakan Notasi 

Angka. 

4) Guru memberikan contoh cara membaca Notasi Angka. 

5) Guru memperlihatkan susunan nada : 1  2  3  4  5  6  7    dan di 

baca :do re mi fa sol la si do 

6) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. 

7) Siswa mencoba membaca susunan nada secara berurutan. 
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8) Siswa mencoba membaca  Notasi Angka yang susunannya tidak 

beraturan atau acak. 

9) Guru memperlihatkan patitur lagu. 

10) Guru membantu siswa dalam menyanyikan lagu. 

11) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan kesulitan.yang dialami. 

12) Guru meminta salah satu siswa untuk menyanyikan lagu di depan 

kelas. 

13) Bersama siswa melakukan koreksi tentang lagu yang dipelajari. 

14) Pada akhir siklis II , guru memberikan test siklus II 

15) Guru membagikan angket refleksi pembelajaran untuk di isi. 

c. Pengamatan 

Hasil pengamatan peneliti pada siklus II diperoleh hal-hal sebagai 

Berikut : 

1) Pengamatan terhadap siswa 

a) Perhatian siswa pada saat mendengarkan penjelasan guru 

tentang pembelajaran notasi musik untuk meningkatkan 

kemampuan Pitch Control sangat antusias. 

b) Perhatian siswa sudah cukup baik terhadap Pitch Control yang 

diajarkan oleh guru. 

c) Kemampuan Pitch Control siswa lebih meningkat walaupun 

masih  terdapat beberapa siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam  membaca Notasi Angka. 
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d) Sebagian besar siswa dapat menyanyikan lagu  dengan Pitch 

Control yang tepat, walaupun ada beberapa siswa  yang belum 

melakukannya secara benar dan baik. 

e) Masih kurang beraninya siswa untuk bertanya kepada guru 

tentang kesulitan yang dihadapi dalam menyanyikan lagu, 

terutama dalam meningkatkan Pitch Control. 

2) Pengamatan terhadap guru 

a) Guru sudah baik dalam memberikan apresiasi dan  memotivasi 

minat siswa  untuk bertanya.   

b) Guru dalam membimbing dan membantu kesulitan belajar 

siswa berjalan sangat baik 

c) Guru memberikan kegiatan perbaikan dan pengayaan. 

d. Refleksi 

Analisa hasil pengamatan kemampuan Pitch Control siswa dan 

guru, serta tes siklus II diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Pengamatan kemampuan Pitch Control siswa 

Dari Pengamatan yang dilakukan terhadap siswa dalam proses 

pembelajaran seni musik vokal dengan menggunakan Notasi 

Angka  di peroleh hal–hal sebagai berikut: 

a) Perhatian siswa pada saat guru memberikan penjelasan sudah 

terfokus. Aktivitas ini mendapatkan nilai A. Ini berarti siswa 

yang melakukan aktivitas ini > 75 % 

b) Masih ada beberapa siswa yang takut bertanya  kepada guru 

mengenai hal-hal yang kurang dimengerti . Hal ini dapat dilihat  
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pada penilaian aktivitas yaitu mendapat penilaian B.  Siswa 

yang  melakukan aktivitas ini ≥ 50 % dan < 75  %. 

c) Perhatian siswa terhadap pendapat atau jawaban teman 

meningkat. Siswa yang melakukan aktivitas ini ≥  75 %, 

sehingga mendapat penilaian A. 

d) Perasaan takut dan malu menjawab  pertanyaan guru sudah 

berkurang, Hal ini dapat  dilihat dari  penilaian aktivitas ini 

penilaiannya B. Siswa yang melakukan aktivitas ini ≥ 50 % dan 

< 75 % 

e) Kemampuan Pitch Control dengan menggunakan Notasi 

Angka dapat dilakukan dengan baik. Siswa yang  melakukan  

aktivitas ini 75 % dengan penilaian A. 

f) Ada beberapa siswa yang belum bisa membaca Notasi Angka 

secara benar. Siswa yang  melakukan aktivitas ini ≥ 50 % dan < 

75 %, dengan Penilaian B. 

g) Komunikasi dengan teman sudah dapat berlangsung dengan 

baik. Siswa yang melakukan aktivitas ini ≥ 75 %, dengan 

penilaian A. 

h) Perhatian siswa terfokus jika ada yang menyanyikan lagu di 

depan kelas. Siswa yang melakukan aktivitas ini ≥ 75 %, 

dengan penilaian A. 
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i) Semangat siswa dalam mengerjakan  dan menyelesaikan soal 

latihan yang diberikan sudah mengalami peningkatan.  Siswa 

yang melakukan aktivitas ini ≥ 75 %, dengan penilaian A. 

j) Rasa takut dan minder sudah berkurang dalam menyanyikan 

lagu di depan kelas. Aktivitas ini mendapat penilaian B. siswa 

yang  melakukan aktiivitas ini ≥ 50 % dan < 75 % . 

Dari hasil di atas diperoleh  penilaian kemampuan Pitch 

Control  sebagai berikut :    

 

     Siklus II 

Prosentase Penilaian 

A B C D 

60% 40 % 0 % 0 % 

Keterangan : 

A Peningkatan Pitch Control  siswa sangat baik. 

B. Peningkatan Pitch Control  siswa baik. 

C. Peningkatan Pitch Control siswa cukup baik. 

D. Peningkatan Pitch Control siswa kurang baik. 

2) Pengamatan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

Dari pengamatan guru dalam Upaya meningkatkan 

kemampuan Pitch Control dengan menggunakan Notasi Angka, 

diperoleh hal-hal sebagai berikut : 

a) Dalam memotivasi atau membangkitkan minat siswa sudah  

dilaksanakan dengan baik tetapi belum sepenuhnya. 

b) Dalam memberikan contoh Notasi Angka sudah disajikan 

dengan baik. 
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c) Penjelasan tentang cara membaca Notasi Angka sudah cukup 

baik, pembuatan partitur lagu sangat bagus. 

d) Menghubungkan pelajaran terdahulu yang merupakan prasyarat 

untuk topik berikutnya sudah dilaksanakan dengan baik. 

e) Sebelum melakukan pembelajaran, mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran, sudah dilaksanakan dengan baik. 

f) Memotivasi siswa untuk bertanya sudah dilaksanakan dengan 

baik tetapi masih ada siswa yang belum termotivasi.  

g) Berperan sebagai fasilitator sudah dilaksanakan dengan baik. 

h) Membangkitkan rasa percaya diri siswa sudah dilaksanakan 

dengan baik. 

i) Membimbing siswa sudah dilaksanakan dengan baik. 

j) Membantu kesulitan belajar siswa sudah dilakukan dengan 

baik. 

k) Memberikan kegiatan perbaikan atau pengayaan sudah 

dilakukan dengan baik. 

l) Membimbing siswa menyimpulkan materi yang diberikan 

sudah dilaksanakan dengan baik. 

m) Memberi tugas rumah sudah dilaksanakan dengan baik 

sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. 

                           Dari hasil di atas dapat diperoleh prosentase sebagai berikut : 
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  Siklus II    

                               Prosentase Penilaian 

A B C D 

76,9 % 23,1 % 0 % 0 % 

Keterangan : 

A . Pengelolaan peningkatan Pitch Control sangat baik. 

B. Pengelolaan peningkatan Pitch Control baik  

C. Pengelolaan peningkatan Pitch Control cukup baik. 

D. Pengelolaan peningkatan Pitch Control kurang baik. 

3) Analisis hasil tes siklus I 

Dari tes yang dilakukan pada siklus I diperoleh hasil tes ketuntasan 

belajar  sebagai berikut :  

Prosentase ketuntasan belajar siswa  

Tabel 4. Prosentase ketuntasan belajar siswa siklus II 

                      Siklus I 

 Jumlah siswa Prosentase 

Tuntas belajar Nilai > 6,5 29 72,5 % 

Tidak tuntas belajar Nilai < 6,5 11 27,5 % 

Nilai Rata-rata                       7,09 

 

Dari tabel di atas, jika dibandingkan dengan tabel ketuntasan 

belajar pada siklus I terdapat peningkatan yang signifikan, yaitu 

prosentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar 57,5 % 

menjadi 72,5 % sedangkan nilai  rata-rata meningkat, dari 6,19  

menjadi 7,09. 
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4) Hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran siklus I 

diperoleh hal-hal sebagai berikut : 

a) Meningkatkan kemampuan Pitch Control dengan 

menggunakan Notasi Angka lebih menyenangkan, dengan 

prosentase 55 %. 

b) Pemberian pertanyaan yang berkaitan dengan kebiasaan sehari-

hari membuat siswa mudah mengingat dengan prosentase 65 % 

c) Adanya tugas setiap pertemuan, membuat siswa semakin jelas 

terhadap materi yang telah dibahas dengan prosentase 52,5 %. 

d) Mengungkapkan ide atau gagasan, lebih memudahkan siswa 

jika dilakukan secara bersama-sama dengan prosentase 82,5 %. 

e) Dengan adanya pemberian pertanyaan berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas sebelum mendapatkan penjelasan dari guru, 

membuat siswa termotivasi untuk berpikir dengan prosentase 

47,5 %.  

f) Siswa sudah menunjukkan keberaniannya untuk menyajikan 

hasil belajar di depan kelas dengan prosentase 62,5 %. 

g) Diberikannya kesempatan untuk bertanya, membuat siswa 

termotivasi bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas 

dengan prosentae 52,5 %. 
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h) Adanya pembahasan dari hasil belajar siswa, membuat siswa 

semakin jelas terhadap apa yang telah dipraktekkan dengan 

prosentae 75 % 

i) Siswa lebih mudah mempelajari materi yang telah dipelajari 

dengan adanya penegasan atau rangkuman dengan prosentase 

82,5 %.           

j) Dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu dengan 

adanya pemberian pertanyaan, membuat siswa lebih 

termotivasi untuk terus belajar  dengan prosentase  72,5 %.  

 

3. Pembahasan siklus  

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan atas hasil pengamatan 

yang dilanjutkan dengan refleksi pada setiap siklusnya. Dari hasil 

pengamatan dan refleksi siklus I diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap kemampuan Pitch Control 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung sudah baik dengan 20 %. 

Seluruh aspek yang diamati memperoleh nilai A. Kemampuan Pitch 

Control yang dilaksanakan dengan baik mendapat nilai B sebesar 40 % 

sementara masih ada aspek-aspek tertentu hanya memperoleh nilai C 

yaitu sebesar 40 %, artinya pada siklus ini ada beberapa hal yang 

masih perlu ditingkatkan antara lain : 

1) Guru dalam memotivasi minat siswa untuk bertanya dan 

mengeluarkan pendapat 
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2) Semangat siswa untuk menyelesaikan soal-soal atau tugas. 

3) Keberanian siswa untuk maju di depan kelas. 

b. Dengan melihat tabel pengamatan pengelolaan pembelajaran guru, 

pengelolaan kelas sudah baik yaitu sebesar 61,5 % mendapat nilai B 

dan 38,5 % dari seluruh aspek yang diamati dilakukan dengan sangat 

baik dengan nilai A namun masih diperlukan adanya perbaikan yang 

bisa dilakukan guru, diantaranya : 

1) Mengurangi dominasi guru baik dalam menyimpulkan materi 

maupun dalam penyelesaian soal-soal. 

2) Pengelolaan waktu yang kurang baik. 

c. Dari hasil tes siswa pada siklus  I terdapat 17 siswa yang nilainya 

masih kurang dari 6,5 dengan prosentase 42,5 % dan sebanyak 23 

siswa mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 6,5 dengan 

prosentase 57,5 %. Nilai rata-rata tes  pada  siklus ini adalah 6,19. jika 

dibandingkan dengan data awal bahwa nilai rata-rata kelas sebelumnya 

yaitu 5,2 ada peningkatan namun belum mencapai  ketuntasan belajar 

yaitu 6,5.  Hal ini terjadi karena masih adanya kendala-kendala yang  

dihadapi oleh siswa maupun guru. Dari pengamatan dan refleksi siklus 

II diperoleh hasil sebagai berikut : 

Pembelajaran yang berlangsung pada siklus II sudah lebih baik 

dibandingkan dengan siklus I diantaranya adalah : 

1) Peran guru sebagai fasilitator dalam meningkatkan kemampuan 

Pitch Control sudah baik. 
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2) Dominasi guru sudah berkurang. 

3) Pengelolaan waktu sudah cukup. 

4) Pada saat menyimpulkan materi siswa dilibatkan, sudah dilakukan. 

5) Siswa sudah lebih berani menyampaikan pendapat dan bertanya 

kepada guru tentang kesulitan-kesulitan yang dialami.  

Hal ini dapat di lihat pada tabel siswa, dari semua aspek yang diamati 

sebanyak 60 % memperoleh nilai A dan 40 % memperoleh nilai B 

sementara pada tabel pengamatan guru dapat dilihat peningkatan 

kwalitas nilai aktivitas guru dengan 76,9 % dari seluruh aspek yang 

diamati mendapat nilai sangat baik yaitu A dan 23,1 % memperoleh 

nilai B. Hasil tes yang dilaksanakan pada siklus 2 diperoleh hasil 

meningkat dibandingkan dengan perolehan nilai pada tes siklus I yaitu  

72,5 % dari 40 siswa mendapat nilai lebih atau sama dengan  6,5 yaitu 

sebesar 27,5 %. Nilai rata-rata kelas pada siklus terjadi peningkatan 

dari sebelumnya yaitu menjadi 7,09. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator keberhasilan dalam penelitian  ini tercapai dengan ketuntasan 

belajar mencapai lebih dari 65%, sedangkan rata-rata kelas sudah 

mencapai lebih dari 5,2. Dari hasil angket refleksi pembelajaran 

ditemukan bahwa kemampuan Pitch Control dengan menggunakan 

Notasi Angka lebih menyenangkan. Siswa sangat antusias dalam 

memperhatikan materi yang diajarkan. Siswa yang belum memahami 

suatu materi tidak mempunyai perasaan  takut untuk meminta 

penjelasan dari teman yang sudah memahami materi tersebut. Dengan 

adanya pemberian tugas dan pembahasan yang dipraktekkan di depan 
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kelas, membuat siswa semakin mahir terhadap materi yang dipelajari 

dan meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk tampil di depan kelas. 

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa indikator keberhasilan 

dapat tercapai, sehingga siklus pada penilaian ini diterima yang berarti 

bahwa Upaya meningkatkan kemampuan Pitch Control dengan 

menggunakan Notasi Angka pada siswa kelas VII I SMP 3 kudus, 

dapat dilaksanakan dan berhasil secara baik. 

 

D. Faktor pendukung dan Faktor penghambat proses 

pembelajaran 

1. Faktor pendukung 

Kemampuan Pitch Control dengan menggunakan Notasi Angka dalam 

pembelajaran seni musik, peneliti melihat ada beberapa faktor yang 

mendukung dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMP 3 kudus, antara 

lain : 

a. Guru dapat memberikan penjelasan tentang Pitch Control dengan 

suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Dapat merangsang minat siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan 

kegiatan apresiasi dan ekspresi yang dapat menambah pengetahuan di 

bidang seni musik. 

c. Kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar 

siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. 
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d. Kemampuan merekam aktivitas siswa tentang kemampuan Pitch 

Control dengan menggunakan Notasi Angka, dalam pembelajaran seni 

musik memberi kesempatan lebih baik dan secara terprogram. 

e.  Siswa dapat memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran 

yang secara logis di susun dan di urut-urutkan secara teratur, siswa 

dapat dibantu untuk memadukan pengetahuan yang dipelajari. 

f. Notasi angka dapat meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa. 

g. Dalam mempelajari Notasi Angka dapat di baca secara satu persatu 

berurutan dan juga bisa di baca secara tidak teratur atau acak sehingga 

guru dapat mengajarkan materi yang dapat dengan mudah diterima 

oleh siswa. 

h. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing, 

mampu memenuhi kebutuhan siswa, baik yang cepat maupun yang 

lamban membaca dan memahami, pada akhirnya semua siswa 

diharapkan dapat menguasai materi pelajaran. 

 

i. Menambah daya tarik siswa dan memperlancar pemahaman informasi 

yang disajikan dalam format ferbal dan visual. 

2. Faktor penghambat 

Melihat penggunaan Notasi Angka pada pembelajaran, terdapat 

beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam meningkatkan 

kemampuan Pich Control siswa kelas VII I SMP 3 kudus antara lain : 
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a. Penulisan notasi angka tidak bersifat mutlak sehingga akan terjadi 

kesalahan dalam menunjukkan bunyi nada tinggi dan bunyi nada 

rendah 

b. Kemampuan siswa membaca Notasi Angka belum sepenuhnya tepat 

pada tinggi rendahnya nada. 

c. Isi dari pembelajaran dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa tentang  

penghafalan, penerapan ketrampilan, pengertian hubungan-hubungan 

atau penalaran dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi, setiap 

kategori pembelajaran menuntut perilaku yang berbeda. Sehingga 

memerlukan teknik dan media yang berbeda pula. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: Perhatian siswa terhadap Pembelajaran seni musik dengan 

menggunakan Notasi Angka  yang berlangsung di kelas VII I SMP 3 kudus 

mengalami peningkatan sebesar 74 %. Pembelajaran seni musik dengan 

menggunakan Notasi Angka dapat  meningkatkan kemampuan Pitch Control 

siswa kelas VII I SMP 3 kudus sebesar 80 %. Untuk meningkatkan kemampuan 

Pitch Control siswa kelas VII I SMP 3 kudus, model pembelajaran yang sesuai 

untuk diajarkan adalah dengan menggunakan Notasi Angka. Pada pelaksanaannya 

dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari penjelasan kepada siswa tentang 

pembelajaran seni musik vokal dengan menggunakan Notasi Angka, penjelasan 

tentang susunan nada yang menggunakan simbol angka, dan menyanyikan lagu 

dengan menggunakan Notasi Angka untuk mengetahui kemampuan Pitch 

Controlnya.  

 Dari pelaksanaan pembelajaran seni musik dengan menggunakan Notasi 

Angka di atas, diperoleh hasil penelitian aktivitas siswa dengan nilai A sebesar 20 

%, nilai B sebesar 40 %, dan nilai C sebesar 40 %. Pada siklus 1, aktivitas siswa 

pada siklus 2 sebesar 60 % memperoleh nilai A dan 40 % mendapat niali B. 

Aktivitas guru pada siklus 1 sebesar 38,5 % memperoleh nilai A, dan 61,5 % 
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mendapat nilai B, sedangkan pada siklus 2 memperoleh nilai A sebesar 60 % dan 

sebesar 23,1 % aktivitas mendapat nilai B. Dari  hasil siklus diperoleh ketuntasan 

belajar siswa dengan nilai ≥ 6,5. Pada siklus 1 sebanyak 23 anak (57,5%) dan 

pada siklus 2 sebanyak 29 siswa(72,5 %). Nilai rata-rata test siklus 1 sebesar 6,19 

dan pada siklus 2 sebesar 7,09. Dari hasil pelaksanaan  pembelajaran seni musik 

dengan menggunakan Notasi Angka, siswa merasa senang untuk bernyanyi. 

Pemberian pertanyaan dan tugas secara individu maupun kelompok dari setiap 

pertemuan, membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar lebih giat. Siswa lebih 

merasa mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat dan  bertanya 

kepada guru maupun dengan siswa lain tentang materi yang dipelajari. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pengamatan dan penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 

VII I SMP 3 kudus, saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran seni musik dengan menggunakan Notasi Angka perlu di 

coba oleh guru pada mata pelajaran seni budaya karena dengan cara 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa kelas VII I 

SMP 3 kudus. Aktivitas siswa dalam hal pemahaman materi dan 

kerjasama dengan teman, berani mengeluarkan pendapat dan bertanya, 

sehingga memberikan situasi belajar yang menyenangkan bagi siswa untuk 

giat belajar dan Pitch Control dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran seni musik dengan menggunakan Notasi Angka unutk 
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meningkatkan kemampuan Pitch Control siswa kelas VII I SMP 3 kudus, 

hendaknya disediakan suatu tempat khusus. Hal ini dimaksudkan agar 

tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar bagi pelajaran lainnya, 

sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Agar 

mendapatkan hasil belajar Pitch Control yang lebih baik, guru hendaknya 

bekerjasama dengan kepala sekolah dalam hal menentukan alokasi waktu. 

Untuk menambah pengalaman siswa dalam meningkatkan Pitch Control, 

guru hendaknya menambah koleksi lagu-lagu untuk model. Dalam hal ini, 

sekolah seyogyanya memberikan kemudahan dalam pengadaan materi 

tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan Pitch Control dengan 

menggunakan Notasi Angka, perlu di ajarkan secara bertahap dan 

berkesinambungan.  
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LAMPIRAN : 1 

DAFTAR  NAMA SISWA KELAS  VII E  SMP 3 KUDUS 
No NIS Nama Siswa L / P 

1.  11510 Affa Darus Salam L 
2.  11511 Alfina Ernawati P 
3.  11526 Amaluddin Luthfi L 
4.  11546 Annisa Awalsyah P 
5.  11560 Aulia Rahman L 
6.  11565 Bagus Dwi Rendra Graha L 
7.  11570 Bobby Septian Susanto L 
8.  11573 Budi Sanjaya Putra L 
9.  11588 Desi Rimasari P 
10.  11600 Dina Ambar Sari P 
11.  11603 Dita Aprilia Putri P 
12.  11609 Dwi Agus Setyawan L 
13.  11612 Dwi Widya Astuti Utami P 
14.  11625 Erwin Satriyanto L 
15.  11637 Faizal Ade Kurniawan L 
16.  11649 Firda Hidayatun Nafi’ah P 
17.  11676 Irmala Yogita P 
18.  11677 Irvan Kurniawan L 
19.  11694 Luvita Gabriel Zulkarya P 
20.  11696 Maisy Kumala Sari P 
21.  11700 Maaruf Hidayat L 
22.  11706 Menita Eka Saputri P 
23.  11707 Miftachul Jannah P 
24.  11713 Mita Devi Purnomo P 
25.  11718 Mochamad Fandhillah L 
26.  11729 Mualim Zulmi L 
27.  11742 Muhammad Sholahuddin Al-Ayyubi L 
28.  11748 Naila Ainun Nisa’ P 
29.  11765 Oktiana Diah Cahyaningrum P 
30.  11783 Respati Dyah Kuncoro Jati P 
31.  11787 Rifka Novias Juwita Ati P 
32.  11798 Ristra Putri Alinstyan P 
33.  11804 Rizky Agustiani P 
34.  11808 Rizky Rosmadiana Indraswari P 
35.  11810 Rosha Nabella Dhamayanti P 
36.  11813 Rossy Amrullah Ramadhany L 
37.  11827 Siska Irmawati P 
38.  11849 Wildah Faizati P 
39.  11851 Yoga Apriliyanto L 
40.  11857 Yusuf Habibi L 
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LAMPIRAN : 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) / I 

Sekolah :  SMP 3 Kudus 

Kelas   : VII 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Musik  

Semester  : 1 (satu / Gasal )  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

Standar kompetensi : Mengapresiasi karya seni musik. 

Kompetensi dasar  : Mengidentifikasi jenis lagu daerah setempat.  

Indikator : 1. Mengindetifikasi jenis-jenis lagu etnik dari 

daerah setempat.  

2. Mengidentifikasi elemen-lemen musik, Irama, 

tempo, nada, diamika dari daerah lagu daerah 

setempat.  

3. Mendefinisikan lagu ( Permainan Pergaulan ) 

yang ada didaerah setempat. 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Pada akhir Pembelajaran Siswa dapat :  

1. Menyebutkan lagu etnik daerah setempat. 

2. Menyebutkan judul lagu yang dinyanyikan (“Suwe ora jamu“). 
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3. Menyanyikan lagu “ Suwe ora jamu“, secara individu dan kelompok.  

4. Menyebutkan elemen-elemen musik, irama, warna, tempo, nada, dinamika 

lagu etnik daerah setempat. 

5. Menjelaskan makna lagu jenis musik daerah . 

6. Menyajikan lagu etnik daerah setempat Jawa tengah. 

 

B. MATERI AJAR  

1. Musik Daerah .  

 

C. METODE PEMBELAJARAN  

Model Pendekatan CTL dan Life Skill.  

 

D. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab berbagai hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi 

yang akan disajikan. 

b. Kegiatan Inti  

- Menyanyikan lagu etnik daerah setempat.  

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

nada serta dinamik lagu etnik daerah setempat.  

- Menjelaskan makna lagu jenis musik daerah setempat.  

- Melakukan tanya jawab tentang lagu yang sudah dinyanyikan. 
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C. Kegiatan Akhir 

Menanyakan kesulitan siswa selama PBM 

 Menyimpulkan Materi Pelajaran  

 

E. Alat/ SUMBER BELAJAR  

- Buku “Seni Budaya 1 untuk SMP” oleh Aris Herning Prabowo,S. Pd. Dkk.   

- Lagu dareah “Suwe ora jamu.”  

 

F. PENILAIAN  

- Teknik   : Tes Lisan/ Tertulis / Penugasan  

- Bentuk instrumen :  Dengan vokal. 

1. Sebutkan nama irama, dinamik, tempo pada lagu  “Suwe ora jamu“. 

2. Sebutkan alat musik yang digunakan mengiringi dalam lagu  “Suwe 

ora jamu.“ 

3. Berasal dari daerah mana lagu “Suwe ora jamu“ 

4. Ceritakan makna lagu “Suwe ora jamu“ yang kamu dengarkan. 

5. Sebutkan 3 judul lagu daerah dari Jawa Tengah. 
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FORMAT PENILAIAN  

NO 
Skor Mentah 

Perolehan (a) 

Skor Mentah 

Maksimum (b)

Bobot soal 

skor Butir (c) 
Nilai tiap soal 

1 2 2 2 2 

2 1 2 2 1 

3 2 2 2 2 

4 2 2 2 2 

5 1 2 2 1 

 8 10 10 8 

 

Keterangan : Nilai tiap soal   = a / b x c 

Skor butir soal = 8 / 10 x 100%  =  8 

Jadi nilai siswa dalam indikator ini adalah 8 

 

Mengetahui, 

Kepala 

 

 

 

Watono. SPd.MPd 
NIP.  196401111988031007 

Kudus, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Agustinus irianto 
NIP.  196218101988031015 
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LAMPIRAN : 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) / II 

 

Sekolah  :  SMP 3 Kudus 

Kelas  : VII (tujuh)  

Semester  : 2 (genap)   

Mata Pelajaran  : Seni Budaya / Seni Musik  

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit  

Standar kompetensi : 11. Mengapresiasi karya seni musik  

Kompetensi dasar  : 11.1 Mengidentifikasi ragam jenis musik daerah.   

Indikator : Mengidentifikasi beragam lagu dan karya musik 

sesuai dengan fungsinya.  

 Mengidentifikasi elemen-elemen musik, irama, 

tempo, nada, dinamika, dan dari lagu daerah 

setempat, lagu daerah Jawa Barat   

 Mendeskripsikan lagu (permainan pergaulan) 

yang ada didaerah setempat.  

 

1. Tujuan Pembelajaran  

Pada akhir pelajaran siswa dapat   

a. Menyebutkan judul lagu yang dinyanyikan..  

b. Menyebutkan elemen lagu seperti, irama, nada, tempo dan dinamika lagu.  

c. Menjelaskan makna dari lagu jenis musik daerah.  

2. Materi Ajar  

a. Struktur Formal Musik Daerah 

b. Lagu daerah Jawa Barat “Manuk Dadali” oleh : Sambas 

 

3. Metode Pembelajaran  

Model pendekatan Ctl dan life skill  
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4. Langkah – langkah pembelajaran  

a.   Kegiatan Pendahuluan  

Tanya jawab berbagai hal terkait dengan wawasan siswa mengenai materi 

yang akan disajikan.  

b.   Kegiatan Inti :  

       -     Menyanyikan Lagu daerah Jawa Barat “Manuk Dadali” oleh : Sambas  

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

dinamika.  

- Melakukan tanya jawab tentang lagu yang sudah dinyanyikan.  

- Memberikan tanggapan pribadi secara lisan atau tertulis.  

c.  Kegiatan akhir  

Menanyakan kesulitan siswa selama PBM.  

Menyimpulkan materi pembelajaran.  

 

5. Alat/Sumber Belajar  

       - Buku “Seni Budaya 1 untuk SMP” oleh Aris Herning Prabowo, S.Pd. dkk. 

- Garpu Tala. 

-  Lagu daerah “Manuk Dadali”. 

 

6. Penilaian  

- Teknik  : Tes tulis/tertulis, penugasan   

- Bentuk instrumen   

1. Sebutkan nama irama, dinamika, tempo lagu yang dinyanyikan!  

2. Sebutkan alat musik yang digunakan dalam lagu yang dinyanyikan! 

3. Jelaskan nama pencipta lagu “Manuk Dadali”  

4. Ceritakan makna lagu “Manuk Dadali” yang kalian nyanyikan! 

5. Sebutkan tanda mula pada lagu “Manuk Dadali”  
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FORMAT PENILAIAN  

NO 
Skor Mentah 

Perolehan (a) 

Skor Mentah 

Maksimum (b) 

Bobot soal skor 

Butir (c) 
Nilai tiap soal 

1  2 2  

2  2 2  

3  2 2  

4  2 2  

5  2 2  

  10 10  

Keterangan : Nilai tiap soal a/b x c.  

Mengetahui, 

 

Kepala  Sekolah 

 

 

 

Watono,S.Pd.M.Pd 

NIP.  196401111988031007 

Kudus, 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Agustinus irianto 

NIP.  196208101988031015 
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LAMPIRAN : 4 

SILABUS I 

Sekolah :   SMP 3 Kudus 

Kelas/ Semester :   VII (Tujuh)/ 1 (Satu) 

Mata Pelajaran :   SENI BUDAYA / SENI MUSIK 

Standar Kompetensi   :   3. Mengapresiasi karya seni musik 

 

 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok/Pembelaj

aran 

Kegiatan 
Pembelajaran Indikator 

Penilaian Alok
asi 

Wak
tu 

Sumber
BelajarTekni

k 

Bentuk 
Instru
men 

Contoh 
Instrumen 

3.1. Mengi
ndentif
ikasi 
jenis 
lagu 
daerah 
setemp
at 

3.2. Mena
mpilka
n sikap 
apresia
tif 
terhad
ap 
keunik
an lagu 
daerah 
setemp
at 

 

• Pengenalan 
ragam lagu
etnik  
Nusantara 
daerah 
setempat 

 
 
 

• Mendengarka
n lagu etnik
daerah 
setempat 

• Menyaksikan 
pertunjukan 
lagu etnik
daerah 
setempat 

• Mengkaji 
elemen-
elemen 
musik, irama,
tempo,nada, 
dinamik lagu
etnik daerah
setempat 

• Mempresenta
sikan hasil
diskusi  

• Mengidentifi
kasi jenis-
jenislagu 
etnik dari 
daerah 
setempat 

• Mengidentifi
kasi elemen-
elemen 
musik; irama, 
tempo,nada,d
inamika dan 
dari lagu 
daerah 
setempat  

• Mendeskripsi
kan lagu 
(pemainan 
pergaulan)  
yang ada  di 
daerah 
setempat 

 

Tes 
lisan

 

Tes 
uraian 

• Bagaimana 
pendapatmu 
tentang lagu 
etnis yang 
diperdengark
an 

 
• Berikan 

tanggapan 
tentang 
elemen-
elemen lagu 
etnik daerah 
setempat 

 

4 
 
 
 

4 
 

Audio 
visual 
 
Buku 
teks 
 
Alat 
musik/ 
sumber 
bunyi 
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LAMPIRAN : 5 

SILABUS / II 

   

Sekolah :   SMP 3 Kudus 

Kelas/ Semester :   VII (Tujuh)/ 1 ( Satu ) 

Mata Pelajaran :  SENI BUDAYA / SENI MUSIK 

Standar Kompetensi    :  4. Mengekspresikan diri melalui karya seni      musik 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pem

belajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian Aloka 

si 

Waktu

Sumber

BelajarTeknik
Bentuk 

Instrumen

Contoh 

Instrumen 

4.1. Mengaran

sir secara 

sederhana 

karya 

lagu 

daerah 

setempat 

4.2. Menampil

kan hasil 

aranseme

n karya 

lagu 

daerah 

setempat 

 

 

 

 

 

• Mengara

nsir 

ragam 

lagu 

etnik  

Nusantar

a daerah 

setempat 

 

 

• Mendengarkan 

lagu etnik

daerah 

setempat 

• Membaca 

notasi/karya 

lagu daerah

setempat  

• Menuliskan 

pola irama,

tempo,nada 

dan dinamika

lagu etnik

daerah 

setempat 

• Mengaransir 

secara 

sederhana 

lagu etnik

• Menuliskan 

pola irama

lagu etnik

setempat 

• Mengaransir 

secara 

sederhana 

elemen-

elemen 

musik lagu

etnik daerah

setempat 

 

• Menampilka

n aransemen

lagu etnik

setempat  

secara 

perorangan 

atau 

Unjuk 

kerja

Tes Identi 

fikasi 

• Tirukan 

nada, irama 

dan dinamika 

lagu yang 

diperdengark

an 

• Bunyikan 

nada, irama 

tempo dan 

dinmika dari 

lagu etnik 

yang 

diperdengark

an 

• Tuliskan 

hasil 

aransemen 

dalam bentuk 

yang siap 

ditampilkan 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

Audio 

visual/ 

pertunju

kan 

musik 

etnis 

 

Buku 

teks 

 

Alat 

musik/ 

sumber 

bunyi 
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pem

belajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian Aloka 

si 

Waktu

Sumber

BelajarTeknik
Bentuk 

Instrumen

Contoh 

Instrumen 

daerah 

setempat 

• Menyajikan 

hasil 

aransemen 

secara 

sederhana 

 

kelompok  

 

 

 

• Tampilkan 

hasil 

aransemen 

lagu etnik 

dengan alat 

musik 

(sumber 

suara) yang 

dipilih 

 

Mengetahui, 

Kepala 

 

 

 

Watono,S.Pd.M.Pd 
NIP.  196401111988031007 

 Kudus, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Agustinus irianto 
NIP.  196208101988031015 
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LAMPIRAN : 6 

 

SOAL  LATIHAN  I 

1. Apakah yang dimaksud seni musik vokal ? 

2. Jelaskan pengertian dari intonasi 

3. Jelaskan pengertian dari Artikulasi 

4. apakah yang dimaksud dengan tanda tempo 

5. Apakah yang dimaksud notasi angka 
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LAMPIRAN : 7 

 

SOAL TES SIKLUS I 

1. Bagaimanakah sikap badan yang baik pada saat kita menyanyi ? 

2. Alat atau media yang digunakan dalam kegiatan olah vokal adalah… 

3. Teknik pernafasan yang  digunakan dalam kegiatan olah vokal terdiri dari 

berapa macam , sebutkan… 

4. Salah satu teknik pernafasan yang paling baik digunakan dalam kegiatan 

olah vokal adalah… 

5. Tanda tempo pokok  terdiri dari berapa macam, sebutkan… 

6. Apakah yang dimaksud dengan tanda dinamik ? 

7. Tanda dinamik pokok terdiri dari berapa macam, sebutkan… 

8. Apakah yang dimaksud dengan Notasi Angka ? 

9. Tangga nada dengan menggunakan notasi angka dibagi menjadi berapa 

macam, sebutkan… 

10. Jenis suara manusia dalam kegiatan olah vokal terdiri dari berapa macam, 

sebutkan… 
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LAMPIRAN : 8 

 

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN I 

 

1. Seni musik yang hanya menggunakan suara manusia. 

2. Ketepatan nada dalam kegiatan bermain musik. 

3. Pengucapan secara benar dalam kegiatan bermain musik. 

4. Suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya suatu lagu 

yang dinyanyikan. 

5. Sistim atau cara penulisan not dengan menggunakan simbol angka. 
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LAMPIRAN : 9 

 

PEMBAHASAN SOAL TES SIKLUS I 

1. Berdiri tegak dan tidak kaku, perasaan dalam keadaan santai. 

2. Suara yang keluar dari mulut kita. 

3. 3 macam : 

- Teknik pernafasan dada. 

- Teknik pernafasan perut. 

- Teknik pernafasan diafragma. 

4. Teknik pernafasan diafragma. 

5. Tiga macam  : 

- Tanda tempo lambat. 

- Tanda tempo sedang. 

- Tanda tempo cepat. 

6. Suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan keras lunaknya suatu lagu 

yang dinyanyikan. 

7.  3 macam  : 

- Tanda dinamik lunak. 

- Tanda dinamik sedang. 

- Tanda dinamik keras.  

8. Sistem atau cara penulisan not dengan menggunakan simbol angka. 
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9. Tiga macam  : 

- Tangga nada yang bersifat Rendah. 

- Tangga nada yang bersifat Sedang. 

- Tangga nada yang bersifat Tinggi. 

10. 2 macam   : 

- Suara orang dewasa. 

- Suara anak-anak. 
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LAMPIRAN : 10 

 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA SIKLUS I 

Nama Guru                    :  Agustinus Irianto 

Kelas                              :  VII I 

Mata Pelajaran               :  Seni Budaya / Seni Musik 

Standar Kompetensi       :   Mengapresiasi Karya Seni Musik 

 

 

No 

             

           Kegiatan yang diamati 

Dilakukan      Penilaian 

Ya Tidak A B C D 

1 Memperhatikan  Cara menyanyi dari guru  
Ya 

   
B 

  

2 Bertanya pada guru atau teman pada saat 
pembelajaran di kelas 

 
Ya 

    
C 

 

3 Memperhatikan pendapat atau reaksi dari teman  
Ya 

   
B 

  

4 Menjawab pertanyaan guru atau teman  tentang 
Pitch Control 

 
Ya 

    
C 

 

5 Membicarakan dengan teman tentang materi dari 
guru 

 
Ya 

  
A 

   

6 Menyanyikan lagu sesuai contoh dari guru  
Ya 

   
B 

  

7 Berkomunikasi dengan teman dalam pembelajaran 
olah vokal 

 
Ya 

  
A 

   

8 Mengamati dan mendengar penampilan teman  
Ya 

   
B 

  

9 Bersemangat dalam kegiatan meningkatkan Pitch 
Control di dalam kelas 

 
Ya 

    
C 

 

10 Berani maju di depan kelas untuk menyanyikan 
lagu 

 
Ya 

    
C 

 

                           
Prosentase 
 

   
20
% 

 
40
% 

 
40
% 

 
0%
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Penilaian : 

A. Banyak siswa yang melakukan kegiatan olah vokal lebih dari atau sama 

dengan 75 %. 

B. Banyak siswa yang melakukan kegiatan olah vokal lebih dari atau sama 

dengan 50 % dan kurang dari 75 %. 

C. Banyak siswa yang melakukan kegiatan olah vokal lebih dari atau sama 

dengan 25 % dan kurang dari 50 %. 

D. Banyak siswa yang melakukan kegiatan olah vokal kurang dari 25 %. 

 

KRITERIA : 

A. Kemampuan Pitch Control siswa sangat baik. 

B. Kemampuan Pitch Control siswa baik. 

C. Kemampuan Pitch Control siswa cukup baik. 

D. Kemampuan Pitch Control siswa kurang baik. 
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LAMPIRAN : 11 

LEMBAR PENGAMATAN GURU SIKLUS I 

Nama Guru                : Agustinus Irianto 

Kelas                           : VII I 

Mata Pelajaran            : Seni Budaya / Seni Musik 

Standar Kompetensi    :  Mengapresiasi Karya Seni Musik 

 
No 

 
Kegiatan yang diamati 

                      
Dilakukan 

   
                   Penilaian                   

Ya Tidak A B C D 
A Pendahuluan       
1 Memotivasi / membangkitkan minat siswa Ya   B   
2 Membentuk Beberapa kelompok siswa Ya   B   
3 Mengadakan test pendahuluan sebelum 

pembelajaran 
Ya  A    

4 Menginformasikan tujuan pembelajaran kepada 
siswa 

Ya   B   

B Kegiatan Inti       
1 Memotivasi siswa dalam Pembelajaran Ya   B   
2 Memberi contoh cara membaca Notasi Angka Ya  A    
3 Mengaktifkan Kemampuan Pitch Control siswa Ya   B   
4 Menciptakan suasana yang menyenangkan Ya  A    
5 Membimbing siswa dalam kegiatan olah vokal Ya  A    
6 Membantu menyelesaikan kesulitan belajar siswa Ya  A    
7 Mengadakan kegiatan perbaikan atau Pengayaan Ya   B   
C Penutup       
1 Membantu siswa dalam Evaluasi Ya   B   
2 Memberikan tugas rumah Ya  A    
                                  Prosentase   38,5% 61,5% 0% 0% 

 

Keterangan : 

A. Pengelolaan Pembelajaran sangat baik 

B. Pengelolaan Pembelajaran baik 

C. Pengelolaan Pembelajaran Cukup baik 

D. Pengelolaan Pembelajaran kurang baik 
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LAMPIRAN : 12 

ANALISIS HASIL TEST SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran              : Seni Budaya / Seni Musik 

Standar Kompetensi      : Mengapresiasi Karya Seni Musik 

Kelas                             : VII  

No Kode Siswa Nilai Tuntas 
Ya Tidak 

      1 11510 6,6  

2 11511 6,8  

3 11526 4,8  

4 11546 5,4  

5 11560 5,2  

6 11565 5,6  

7 11570 4,2  

8 11573 5,8  

9 11588 6,6  

10 11600 6,8  

11 11603 7,0   

12 11609 6,6   

13 11612 5,0    

14 11625 6,0    

15 11637 7,2   

16 11649 6,8   

17 11676 6,8   

18 11677 5,2    

19 11694 6,0    

20 11696 7,0   

21 11700 6,6   
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No Kode Siswa Nilai Tuntas 
Ya Tidak 

22 11706 5,8    

23 11707 5,6    

24 11713 6,6   

25 11718 6,8   

26 11729 5,0    

27 11742 5,8    

28 11748 5,6   

29 11765 6,8   

30 11783 6,6   

31 11787 4,8    

32 11798 7,2   

33 11804 5,2    

34 11808 7,0   

35 11810 4,8    

36 11813 7,6  

37 11827 7,0  

38 11849 6,8   

39 11851 7,0   

40 11857 6,6  

Jumlah 247,6 23 17 

Rata-rata 6,19   

Prosentase  57,50% 42,50% 
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LAMPIRAN : 13 

 

SOAL LATIHAN II 

1. Apakah yang dimaksud dengan Garis Birama ? 

2. Jelaskan pengertian tanda dinamik... 

3. Apakah yang dimaksud dengan Prasering ? 

4. Jelaskan proses terjadinya pernafasan diafragma... 

5. Apakah yang dimaksud dengan interpretasi... 
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LAMPIRAN : 14 

 

SOAL TES SIKLUS II 

1. Sebutkan 5 bagian badan yang ada hubungannya dengan suara... 

2. Jelaskan proses terjadinya pernafasan perut 

3. Jelaskan proses terjadinya pernafasan dada... 

4. Apakah yang dimaksud dengan Vibrasi ? 

5. Apakah  pengertian dari tanda tempo Allegro ? 

6. Tanda dinamik Forte berarti... 

7. Jelaskan fungsi dari Garis Birama... 

8. Apakah fungsi Garis Harga ? 

9. Apakah yang dimaksud dengan tanda perpanjangan ? 

10. Jelaskan pengertian dari Intro... 
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LAMPIRAN : 15 

 

PEMBAHASAN SOAL LATIHAN II 

1. Susunan beberapa garis vertikal kecil. 

2. Menunjukkan keras lunaknya suatu lagu yang dinyanyikan. 

3. Pemenggalan kalimat lagu. 

4. Pada saat menghirup udara, rongga diafragma mengembang. 

5. Pesan dari suatu lagu yang dinyanyikan. 
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LAMPIRAN : 16 

 

PEMBAHASAN SOAL TES SIKLUS II 

1. Mulut, lidah, gigi,bibir,paru-paru. 

2. Pada saat menghirup udara, rongga perut mengembang. 

3. Pada saat menghirup udara, rongga dada mengembang. 

4. Suara yang bergelombang. 

5. Lagu dinyanyikan dengan cepat. 

6. Lagu dinyanyikan dengan keras. 

7.  Untuk menulis atau meletakkan not angka. 

8. Untuk memberi nilai pada not yang terletak dibawahnya. 

9. Memperpanjang not yang berada didepannya. 

10. Bagian awal dari suatu lagu. 
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LAMPIRAN : 17 

 

LEMBAR PENGAMATAN SISWA SIKLUS  II 

Nama Guru                : Agustinus Irianto 

Kelas                          : VII I 

Mata Pelajaran           : Seni Budaya / Seni Musik 

Standar Kompetensi  :  Mengapresiasi Karya Seni Musik 

 

No Kegiatan yang diamati 
Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak A B C D 

1 Memperhatikan penjelasan guru Ya  A    

2 Bertanya kepada guru atau teman Ya   B   

3 Memperhatikan nyanyian teman Ya  A    

4 Menjawab pertanyaan guru atau teman Ya   B   

5 Berkomunikasi dengan teman Ya  A    

6 Memberikan pendapat atau tanggapan Ya   B   

7 Mendengarkan lagu yang dinyanyikan 

teman 

Ya  A    

8 Mengamati penampilan teman Ya  A    

9 Bersemangat dalam menyajikan 

nyanyian 

Ya  A    

10 Berani tampil di depan kelas Ya   B   

                         Prosentase   60 % 40% 0% 0% 
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Penilaian : 

A. Banyak siswa yang melakukan kegiatan lebih atau sama dengan 75 % 

B. Banyak siswa yang melakukan kegiatan lebih dari atau sama dengan 50 % 

C. Dan kurang dari 75 % 

D. Banyak siswa yang melakukan kegiatan lebih dari atau sama dengan 25 % 

E. Dan kurang dari 50 % 

F. Banyak siswa yang melakukan kegiatan kurang dari 25 % 

 

Kriteria : 

A. Kegiatan siswa sangat baik 

B. Kegiatan siswa baik 

C. Kegiatan siswa cukup baik 

D. Kegiatan siswa kurang baik 
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LAMPIRAN : 18 

LEMBAR PENGAMATAN GURU SIKLUS II 

 

Nama Guru                   : Agustinus Irianto 

Kelas                             : VII I 

Mata Pelajaran              : Seni Budaya / Seni Musik 

Standar Kompetensi     :  Mengapresiasi Karya Seni Musik 

No          Kegiatan yang diamati Dilakukan                    Penilaian 

Ya Tidak A B C D 

A Pendahuluan       

1 Memberikan pertanyaan pada awal 

pembelajaran  

Ya  A    

2 Memotivasi kemampuan olah vokal siswa Ya   B   

3 Menghubungkan pelajaran yang terdahulu Ya  A    

4 Mengkomunikasikan tujuan Pembelajaran Ya  A    

B Kegiatan Inti       

1 Memotivasi semangat belajar siswa Ya  A    

2 Memberi contoh cara bernyanyi yang benar Ya  A    

3 Menciptakan suasana belajar yang kondusif Ya   B   

4 Meminta siswa untuk menunjukkan kemampuan       

 Olah vokalnya Ya   B   

5 Membimbing siswa dalam Pembelajaran Ya  A    

 Membantu kesulitan belajar siswa Ya  A    

Memberikan kegiatan perbaikan atau pengayaan Ya  A    

Penutup       

Membimbing siswa dalam olah vokal Ya  A    

Memberi tugas rumah Ya  A    

                           Prosentase   76,9  % 23,1 % O % 0 % 
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Keterangan : 

A    Pengelolaan Pembelajaran sangat baik 

B    Pengelolaan Pembelajaran baik 

C    Pengelolaan Pembelajaran cukup baik 

D    Pengelolaan Pembelajaran kurang baik 
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LAMPIRAN : 19 

ANALISIS HASIL TEST SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran            : Seni Budaya / Seni Musik 

Standar Kompetensi   :  Mengapresiasi kKarya Seni Musik 

Kelas                          :   VII I 

No Kode Siswa Nilai 
Tuntas 

Ya Tidak 

   1 11510 7,2   

   2 11511 7,0   

   3 11526 5,4    

   4 11546 6,6   

   5 11560 5,0    

   6 11565 6,0    

   7 11570 4,0    

   8 11573 6,6   

   9 11588 6,0    

  10 11600 7,2   

  11 11603 6,8   

  12 11609 7,0   

  13 11612 6,6   

  14 11625 6,8   

  15 11637 8,0   

  16 11649 7,4   

  17 11676 7,2   

  18 11677 5,8   

  19 11694 7,0   

  20 11696 7,4   
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No Kode Siswa Nilai 
Tuntas 

Ya Tidak 

  21 11700 7,8   

  22 11706 6,6   

  23 11707 7,0   

  24 11713 7,2   

  25 11718 7,0   

  26 11729 6,2    

  27 11742 7,4   

  28 11748 6,0    

  29 11765 8,2   

  30 11783 7,0   

  31 11787 5,0    

  32 11798 7,0   

  33 11804 4,8    

  34 11808 7,2   

  35 11810 5,4    

  36 11813 7,6   

  37 11827 8,4   

  38 11849 7,2   

  39 11851 7,0   

  40 11857 7,6   

 Jumlah 268,6                        29                        11 

 Rata-rata 6,72   

 Prosentase                      72,50 %                      27,50 % 
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LAMPIRAN : 20 

 

ANGKET REFLEKSI SISWA 

Lingkarilah jawaban a, b, atau c di bawah ini yang sesuai dengan pilihan kamu ! 

1. Belajar dengan  menggunakan notasi angka 

a. Menyenangkan 

b. Biasa saja 

c. Tidak menyenangkan 

2. Pemberian pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang terdapat pada notasi 

angka, membuat saya... 

a. Mudah mengingat 

b. Biasa saja 

c. Sulit mengingat 

3. Dengan adanya pemberian tugas setiap pertemuan, membuat saya.... 

a. Semakin jelas dan mudah dalam menerima materi pelajaran 

b. Agak jelas dan mudah dalam menerima materi pelajaran 

c. Tidak jelas dalam menerima materi pelajaran 

4. Materi yang dikerjakan secara bersama-sama , saya dapat mengungkapkan  ide 

atau gagasan yang ada dengan... 

a. Mudah 

b. Agak sulit 

c. Sulit 
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5. Pemberian pertanyaan atau tugas berkaitan dengan Materi yang belum 

diajarkan oleh guru, membuat saya... 

a. Termotivasi untuk mempelajarinya 

b. Agak termotivasi untuk mempelajarinya 

c. Malas untuk mempelajarinya 

6. Dengan adanyaPenyajian yang dilakukan secara bersama-sama, membuat 

saya... 

a. Semakin percaya diri 

b. Agak percaya diri 

c. Tidak percaya diri 

7. Dengan diberikannya kesempatan mencoba menyanyikan lagu, membuat 

saya... 

a. Lebih mudah menghafalkan syair lagu 

b. Agak mudah menghafalkan syair lagu 

c. Sulit untuk menghafalkan syair lagu 

8. Dengan adanya pembahasan tentang materi yang sudah diajarkan, membuat 

saya... 

a. Semakin mahir dalam menyanyikan lagu 

b. Agak mahir dalam menyanyikan lagu 

c. Kurang mahir dalam menyanyikan lagu 
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9. Dengan adanya penegasan atau kesimpulan terhadap materi yang sudah 

diajarkan, membuat saya... 

a. Mudah untuk mengembangkan 

b. Agak mudah untuk mengembangkan 

c. Sulit untuk mengembangkan 

10. Pembelajaran yang telah diajarkan disertai dengan tugas dan pertanyaan, 

membuat saya... 

a. Terpacu untuk meningkatkan kemampuan olah vokal 

b. Agak terpacu untuk meningkatkan kemampuan olah vokal 

c. Tidak terpacu untuk meningkatkan kemampuan olah vokal 
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LAMPIRAN : 21 

 

HASIL ANGKET REFLEKSI SISWA 

Tabel 1 :  Frekwensi jawaban Siswa mengenai pembelajaran olah vokal dengan 

menggunakan notasi angka 

           Jawaban Siswa          Frekwensi      Prosentase ( % ) 

 a. Menyenangkan                 22                55 

 b. Biasa saja                 18                45 

 c. Tidak menyenangkan                   0                  0 

 

Tabel 2 :  Frekwensi jawaban Siswa mengenai pemberian pertanyaan yang 

berkaitan dengan Pembelajaran olah vokal dengan menggunakan 

notasi angka 

                   Jawaban Siswa          Frekwensi      Prosentase ( % ) 

   a.  Mudah dipraktekkan                  26                 65 

   b.  Agak mudah dipraktekkan                  14                 35 

   c.  Sulit dipraktekkan                    0                   0 

 

Tabel 3 :  Frekwensi jawaban Siswa mengenai adanya pemberian tugas setiap 

pertemuan 

Jawaban  Siswa          Frekwensi      Prosentase ( % ) 

a. Semakin jelas terhadap materi 

yang diajarkan 

 

                21 

 

               52,5 
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b. Agak jelas terhadap materi 

yang diajarkan 

 

                17 

 

               42,5 

c. Tidak jelas terhadap materi 

yang diajarkan 

 

                  2 

 

                 5 

 

Tabel 4 :  Frekwensi Jawaban Siswa mengenai belajar secara bersama-sama 

                  Jawaban Siswa          Frekwensi      Prosentase( % ) 

a. Mudah                 33                82,5 

b. Agak mudah                   7                17,5 

c. Sulit                   0                  0 

 

Tabel 5 :  Frekwensi Jawaban Siswa mengenai pemberian pertanyaan yang 

berkaitan dengan Materi yang akan dibahas sebelum mendapat 

penjelasan dari Guru 

                 Jawaban Siswa          Frekwensi       Prosentase ( % ) 

a. Menyenangkan                 20                47,5  

b. Biasa saja                 18                45 

c. Tidak menyenangkan                   0                   0 
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Tabel 6 :  Frekwensi Jawaban Siswa mengenai adanya Penyajian hasil kerja 

secara bersama-sama di depan kelas 

                  Jawaban Siswa          Frekwensi      Prosentase ( % ) 

a. Semakin Berani                 14                35 

b. Agak Berani                 25                62,5 

c. Takut                   1                  2,5 

 

Tabel 7 :  Frekwensi Jawaban Siswa mengenai diberikannya kesempatan 

bertanya 

                  Jawaban Siswa           Frekwensi      Prosentase ( % ) 

a. Termotivasi dalam bertanya                 21                52,5 

b. Agak termotivasi dalam bertanya                 15                37,5 

c. Tidak termotivasi dalam bertanya                   4                  2,5 

 

Tabel 8 :  Frekwensi Jawaban Siswa Mengenai adanya pembahasan secara 

bersama-sama 

                   Jawaban Siswa            Frekwensi      Prosentase ( % ) 

a. Menyenangkan                30                75 

b. Biasa Saja                  9                22,5 

c. Tidak menyenangkan                  1                  2,5 
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Tabel 9 :  Frekwensi Jawaban Siswa mengenai adanya penegasan atau 

kesimpulan dari Materi yang telah dipelajari 

                   Jawaban Siswa           Frekwensi      Prosentase ( % ) 

a. Mudah untuk dimengerti                 33                82,5 

b. Agak mudah untuk dimengerti                   6                15 

c. Sulit untuk dimengerti                   1                  2,5 

 

Tabel 10 :  Frekwensi Jawaban Siswa mengenai pemberian tugas dan pertanyaan 

                  Jawaban Siswa          Frekwensi      Prosentase ( % ) 

a. Termotivasi untuk giat belajar                 29                72,5 

b. Agak termotrivasi untuk giat 

belajar 

                  7                17,5 

c. Tidak termotivasi untuk giat 

belajar 

                  4                10 
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LAMPIRAN : 22 

 

DOKUMENTASI FOTO 

                                                           

 

Doc 1. Kepala Sekolah SMP 3 Kudus Bp. Watono, S.Pd, M.Pd 

 

 

Doc 2. Bapak guru dan karyawan TU SMP 3 Kudus. 
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Doc 3. Ibu guru dan karyawan TU SMP 3 Kudus. 

 

 

 

Doc 4. Suasana pembelajaran siswa kelas VII I smp 3 Kudus. 
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Doc 5. Pembelajaran pitch control dengan notasi angka 

Yang disajikan oleh seorang siswa. 

 

 

Doc 6. Pembelajaran pitch control dengan notasi angka 

yang disajikan oleh dua siswa. 
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Doc 7. Pembelajaran pitch control dengan notasi angka 

yang disajikan oleh tiga siswa. 

 

 

 

Doc 8. Pembelajaran pitch control dengan notasi angka 

yang disajikan secara bersama-sama. 
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Doc 9. bentuk penyajian seni musik tradisional 

 

 

Doc 10.  kegiatan olah vokal siswa di SMP 3 Kudus. 
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