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ABSTRAK 

Aslami, Hasbi Risqi Nur 2019 “ Minat Kebutuhan Profesi Lulusan Pendidikan 

Seni Musik UNNES Kabupaten Tegal”. Skripsi, Pendidikan Seni Musik 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Dosen 

Pembimbing Dr. Udi Utomo, M.Si. 

 

Kata Kunci: Minat, Profesi, Seni Musik 

 

Profesi merupakan pernyataan pengabdian pada suatu pekerjaan atau 

jabatan dimana pekerjaan atau jabatan tersebut menuntut keahlian, tanggung jawab, 

dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh 

sembarang orang. Profesional menunjuk pada orang atau penampilan seseorang 

yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Berdasarkan permasalahan yang 

dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah minat terhadap pilihan profesi 

lulusan pendidikan seni musik UNNES di kab. Tegal. 

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunaan 

teknik pengumpulan data Observasi, angket dan wawancara. Lulusan pendidikan 

seni musik yang sudah aktif bekerja di bidang linear (guru & entrepreneur), yang 

dimaksud tidak linear disini adalah profesi dimana tidak ada sangkut pautnya 

dengan pembelajaran yang ada diambil pada saat kuliah. Profesi Linear yang 

dimaksud disini adalah profesi yang sesuai dengan bidang perkuliahan. 

Profesi linear dibagi menjadi ; (1) berprofesi mengajar (guru); (2) berprofesi 

entrepreneur (season player, home recording, penyewaan Sound System); (3) 

berprofesi guru sekaligus Enterpreneur bidang musik (session player, home 

recording, penyewaan Sound System). Berdasarkan hasil penelitian bahwa minat 

profesi didasarkan pada : (1) kesesuaian program studi; (2) hobi yang diambil 

terhadap bidang musik; (3) cita - cita dalam bidang pendidikan seni musik, dan 

motif yang menekuni para alumni menekuni profesi pada bidang musik karena 

faktor : (1) dukungan keluarga, orang tua yang berprofesi guru; (2) pengaruh 

lingkungan, karena lingkungan bermain dan bersosialisasi seorang musisi; (3) 

besaran gaji dari pekerjaan yang ditekuni, jadi inti permasalahan kenapa ada lulusan 

pendidikan seni musik yang beralih profesi yang karena faktor besaran gaji dan 

menentukan pilihan menjadi pegawai bank.  

Peneliti menyarankan: (1) Kepada para mahasiswa aktif agar mencari ilmu 

diluar perkuliahan, seperti kegiatan mahasiswa, himpunan mahasiswa (hima), unit 

kegiatan mahasiswa (ukm), komunitas, dan lain - lain agar mengupgrade ilmu dan 

pengalaman yang kelak dipakai setelah lulus study; (2) Kepada Pemerintah untuk 

memperhatikan guru honorer dikarenakan guru honorer yang sudah menempuh 

ilmu selama 4 tahun gajinya dibawah UMR dikalahkan dengan pekerja buruh yang 

hanya lulusan SMA dengan gaji UMR; (3) Kepada mahasiswa Pendidikan Seni 

Musik UNNES agar terus giat belajar dan memanfaatkan ilmu yang didapat saat 

berkuliah sebaik mungkin, karena Lulusan Pendidikan Seni Musik UNNES 

memiliki kesempatan bekerja yang luas selain menjadi guru seni di sekolah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan berasal dari kata "didik", lalu kata ini mendapat awalan "me" 

sehingga menjadi "mendidik" artinya, memelihara dan memberi latihan. Dalam 

memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan 

pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (Syah, 2010) Sedangkan 

menurut (Notoatmodjo, 2003) mendefinisikan secara umum pendidikan adalah 

segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, 

kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan. 

Dalam UU No.2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selanjutnya UU RI No.  20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 menerangkan bahwa 

pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusia, 

dalam UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan 

https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/101
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pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan menurut Ki Hajar Dewantara 

adalah tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang 

sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras 

dengan alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya. 

Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan 

mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan 

kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, 

kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi 

anggota masyarakat yang bertanggungjawab. 

Selain itu pendidikan memiliki fungsi yaitu mengembangkan kemampuan 

yang membentuk watak dan kepribadian, Menurut undang-undang sistem 

pendidikan nasional No 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 tentang Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar mampu memecahkan masalah 

yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun diluar sekolah. 

Seiring berkembangnya kebudayaan manusia, timbulah tuntutan pendidikan 

yang terselenggara lebih baik, lebih teratur, dan didasarkan atas pemikiran yang 

matang untuk tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, pendidikan pada 

dasarnya mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk 
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pembangunan. Sistem pendidikan selalu diupayakan dapat terus berjalan seiringan 

dengan perkembangan teknologi dan zaman. seiring perkembangan zaman selalu 

memunculkan persoalan-persoalan baru yang belum terpikirkan sebelumnya dan 

pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga jalur utama, yaitu formal, non formal 

dan informal. 

Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Sedangkan lembaga pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang Lembaga pendidikan nonformal ini disediakan bagi warga yang tidak 

sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam 

pendidikan formal. Sedangkan lembaga pendidikan informal adalah pendidikan 

yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. (Bafadhol, 

2017). Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan, salah satu kunci keberhasilan 

adalah mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional, tugas dan 

funsgi yang harus dimiliki oleh guru professional 

Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, menyebutkan bahwa “Guru 

sebagai unsur pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan”. Berdasarkan UndangUndang 

tersebut fungsi guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, 

pengembang program, pengelola program dan tenaga professional. Undang 

Undang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 10 ayat (5) menyatakan: Kompetensi 



4 

 

 
 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasasi oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas sebagai agen pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan sebuah Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diharapkan mampu mencetak 

guru-guru yang berkualitas. Mahasiswa kependidikan khususnya mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) 

Unniversitas Negeri Semarang sebagai calon guru harus mendapatkan bekal yang 

memadai untuk menguasai kompetensi tersebut.  

Di Indonesia dalam hal pendidikan khususnya di daerah kabupaten Tegal, 

provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan, dan begitu tenaga pendidik 

yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pendidikan seni musik kini 

menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat dan kini mulai menarik perhatian 

banyak pihak, perkembangan kehidupan dan dunia pendidikan musik di Indonesia 

akhir-akhir ini  menunjukan kemajuan yang sangat pesat dan sangat menarik untuk 

di ikuti. Di Kabupaten Tegal perkembangan industri musik cukup bisa dikatakan 

berkembang, dan juga di daerah tegal mempunyai beberapa komunitas musik yang 

kini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul anggota komunitas tapi juga 

mempelopori acara musik yang cukup besar dan bisa dinikmati banyak warga di 

slawi, Begitu pula ditemui Music Course, Home recording, Band komersial dan 

Jasa pembuatan instrumen yang terus merajalela di slawi menjadi bukti bahwa 
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Industri Musik di Kabupaten Tegal Kecamatan Slawi juga berkembang. Dan juga 

di daerah Slawi itu sendiri banyak lulusan Sarjana Pendidikan Seni Musik, 

Universitas Negeri Semarang. 

Upaya untuk mencetak mahasiswa sebagai calon guru profesional tidak 

mudah. Mahasiswa program kependidikan yang kurang memahami pentingnya 

sikap keguruan, cenderung kurang maksimal dalam memahami dan 

mengaplikasikan mata kuliah keguruan baik teoritis maupun praktik. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil penelitian dari (Poespita, 2009) Berdasarkan seluruh 

rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan antara 

lain: 15 alumni dan mahasiswa prodi Pendidikan Seni Musik UNNES  yang 

menjadi subjek penelitian ini telah diterima bekerja di bidang Industri Musik di 

Kota Semarang. Jenis pekerjaan yang ditemukan di Kota Semarang antara lain 

sebagai instruktur musik, session player, penyedia jasa rekaman atau home 

recording dan produsen alat musik efek gitar dan materi dunia musik berkembang 

dengan pesat, sejalan dengan kemajuan teknologi dan industri. Musik yang dulu 

hanya bisa kita dengar melalui bentuk fisik seperti piringan hitam, kaset, ataupun 

CD, sekarang bisa kita nikmati secara digital melalui media internet. Di Indonesia 

juga banyak perusahaan rekaman yang bermunculan, begitu pula dengan para 

musisi pendatang baru karena saat ini bekerja di bidang Industri Musik dapat 

dikatakan sebagai sebuah profesi yang menjanjikan.  

Hal yang demikian terjadi karena kurangnya pemahaman mahasiswa 

terhadap profesi guru. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang beranggapan 

bahwa menjadi guru gajinya rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab 
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seorang guru yang berat. Anggapan seperti inilah yang akan mempengaruhi minat 

profesi guru. Penghargaan yang rendah terhadap profesi guru tersebut yang 

menjadikan minat profesi guru terutama dikalangan mahasiswa cenderung rendah. 

Alasan peneliti meneliti permasalahan ini yaitu bagaimana minat kebutuhan 

profesi lulusan pendidikan seni musik UNNES di kabupaten Tegal, karena banyak 

lulusan seni musik Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Tegal yang 

berprofesi linear dan berprofesi tidak linear. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nurhayani (2012) bahwa secara 

simultan motivasi sosial, motivasi karir dan motivasi ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk). Sedangkan secara parsial motivasi sosial, motivasi karir 

dan motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Nurhayani, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Herry Widyastono (2013) Pertama, perlunya 

berbagai upaya peningkatan minat terhadap profesi guru. Jabatan guru adalah 

jabatan profesional, oleh karena itu pengadaan dan seleksi calon guru hendaknya 

menggunakan tes minat terhadap profesi guru, dan hanya yang memiliki minat 

tinggi terhadap profesi guru yang diterima. Bagi guru yang memiliki minat rendah 

terhadap profesi guru perlu disadarkan bahwa profesi yang sudah ditekuni adalah 

profesi mulia yang sudah dijalaninya, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi 

dirinya untuk bersungguh-sungguh mencintai dan melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Bagi guru yang tidak berminat terhadap 

profesi guru dan tidak mau memperbaiki diri agar dialihtugaskan berprofesi lain, 
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tidak menjadi guru lagi. Kedua, perlunya berbagai upaya peningkatan pengetahuan 

tentang penilaian hasil belajar, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

para guru tentang penilaian hasil belajar. Selain itu, bekal untuk calon guru dalam 

kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), terutama mata kuliah 

penilaian hasil belajar perlu penguatan agar calon guru betul-betul memiliki 

pengetahuan dan keterampilan penilaian hasil belajar yang memadai. Penguatan 

dapat dilakukan, antara lain menambah jumlah satuan kredit semester (SKS) atau 

memperbaiki sistim pembalajaran serta penilaian. Ketiga, perlunya berbagai upaya 

peningkatan minat terhadap profesi guru dan peningkatan pengetahuan tentang 

penilaian hasil belajar sebagaimana disebutkan di atas secara bersama- sama dalam 

rangka peningkatan kualitas kurikulum buatan guru (Widyastono, 2013). 

Berdasarkan Penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada lulusan pendidikan seni musik Universitas Negeri Semarang di 

Kabupaten Tegal Kecamatan Slawi dalam studi kasus minat kebutuhan profesi, 

diantara tiga hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa di Kab. Tegal tingkat 

presentasi cenderung pada alih profesi  guru setelah lulus, dikarenakan kebutuhan 

yang besar juga menjadi alasan seseorang alih profesi, contohnya lulusan 

mahasiswa pendidikan ketika mengajar menjadi honorer dan gajinya pun masih 

rendah tidak sesuai dengan tanggung jawab dari seorang guru dan memutuskan alih 

profesi karena pendapatan yang rendah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
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1.2.1 Bagaimana pilihan profesi lulusan pendidikan seni musik UNNES di 

kabupaten Tegal ? 

1.2.2 Bagaimanakah motivasi yang melatarbelakangi pilihan profesi Lulusan 

Pendidikan seni musik UNNES di Kabupaten Tegal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

bagaimanakah minat kebutuhan profesi lulusan pendidikan seni musik UNNES di 

kab. Tegal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap bahwa akan memberikan beberapa 

manfaat, antara lain : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan,wawasan dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang 

sejenis pada masa depan dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis, 

1.4.2.1 Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

bacaan penelitian bidang pendidikan khususnya tentang hubungan antara minat 

pada profesi guru dan sikap keguruan dengan kesiapan mengajar. 

1.4.2.2 Bagi mahasiswa Pendidikan Seni Musik, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, bahwa menumbuhkan minat pada profesi 

guru dan mengembangkan sikap keguruan merupakan hal yang mutlak dilakukan 

bagi seorang calon guru, khususnya dalam mengembangkan potensi keterampilan 

mengajar sebagai upaya meningkatkan kesiapan mengajar. Menjadi guru 
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merupakan pekerjaan yang mulia, meskipun tugas guru penuh dengan tanggung 

jawab, namun sangat berjasa bagi negara karena masa depan anak didik berada di 

tangan guru. 

1.4.2.3 Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana latihan untuk 

menulis karya ilmiah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi bertujuan sebagai gambaran umum serta untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengetahui garis besar skripsi. Melalui 

sistematika skripsi ini juga merupakan kerangka awal dalam penyusunan Bagian 

awal skripsi berisi tentang : halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan moto 

dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

bagan, glosarium,daftarlampiran. 

1.5.1 Bab 1 Pendahuluan 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan maslah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

1.5.2 Bab 2 Landasan Teori 

Pada bab ini memuat landasan teori yang berisi telaah pustaka yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu 

tentang minat lulusan pendidikan seni music UNNES terhadap pilihan profesi 

kabupaten Tegal. 

1.5.3 Bab 3 Metode Penelitian 
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Pada bab ini terdiri dari hal-hal yang berhubungan dengan prosedur penelitian 

yang meliputi : pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik 

pengumpulandata, teknik pembahasan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian 

Pada bab ini memuat data-data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dan 

dibahas secara Deskriptif Kualitatif, hasil penelitian termuat dalam bab 4 sekaligus 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diuraikan dari bab 1. 

1.5.5 Bab 5 Penutup 

Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran. 

1.5.6 Bagian akhir dari skripsi 

Terdiri atas : daftar pustaka dan lampiran berupa gambar / foto transkip 

wawancara dan instrument penelitian. 



 

11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 

buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori ilmiah.  

Artikel yang ditulis oleh Fahmi Ulin Ni’mah dan Nina Oktarina yang berjudul 

pengaruh minat profesi guru, locus of control internal, peran guru pamong dan 

prestasi belajar terhadap kesiapan mahasiswa menjadi guru pada jurusan 

pendidikan ekonomi baik secara simultan maupun parsial. Saran yang disampaikan 

yaitu mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan mencari informasi yang 

berkaitan dengan profesi keguruan, misalnya dengan mengikuti berbagai seminar 

keguruan, menjadi tentor dalam bimbingan belajar, menyusun dan melaksanakan 

tugas-tugas keguruan secara mandiri, mencoba menyusun perangkat pembelajaran 

sendiri, mahasiswa untuk menangani dan mengembangkan kemampuan bidang 

studi yang menjadi tanggung jawabnya. (Ulin & Oktarina, 2014).  

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

tentang pengaruh minat profesi guru terhadap kesiapan mahasiswa menjadi guru 

pada jurusan pendidikan seni drama, tari dan musik terutama dalam prodi 
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pendidikan seni musik yang berdampak kepada minat dan kebutuhan mahasiswa 

seni musik ketika sudah lulus dari UNNES  khususnya daerah kabupaten Tegal, 

kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang 

bagaimana pengaruh minat mahasiswa terhadap kesiapan profesi menjadi guru. 

Artikel yang ditulis oleh Gilang Rizki dan Tamsil Muis (2012), yang berjudul 

Memilih adalah salah satu kegiatan yang selalu kita lakukakan, diantaranya adalah 

memilih karier. Memilih karier bukan hanya dilakukan oleh siswa SMP yang 

melanjutkan ke SMA ataupun siswa SMA yang akan memilih jurusan, namun juga 

bagi mahasiswa yang nantinya akan lulus kuliah. Memilih karier juga merupakan 

salah satu dari tugas perkembangan mahasiswa yang berada diantara masa remaja 

akhir dan peralihan ke usia dewasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui arah pilihan karier, kesesuaian dengan jurusan serta faktor yang 

memperngaruhi pilihan kareir mahasiswa. Jenis penelitian yang dipakai adalah 

penelitian deskriptif dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Subyek 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Surabaya angkatan 2009-2012. Dari analisis yang telah dilakukan diketahui 

bahwa pilihan karier mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni adalah bekerja (71%), 

pendidikan profesi (33%), dan magister (42%) dengan klasifikasi pekerjaan yang 

paling diminati adalah bidang pelayanan masyarakat (77%) dan kesesuain dengan 

jurusan bagi pendidikan profesi (98%), sedangkan bagi magister (78%). Faktor dari 

dalam yang mempengaruhi pilihan karier mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni 

UNESA adalah minat (91%), sikap (87%), keterampilan (84%), prinsip (82%), hobi 

(81%), bakat (79%), kepribadian (78%), pengetahuan karier (78%), pengalaman 
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kerja (73%), kemampuan (64%), prestasi (62%), penggunaan waktu luang (56%), 

penampilan fisik (48%), dan psikis (48%) . Sedangkan faktor dari luar yang 

berpengaruh adalah kesejahteraan (84%). (Rizqi, 2012). 

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

tentang pilihan karier mahasiswa pendidikan seni musik setelah lulus dari 

Universitas Negeri Semarang dan sesuaikah karier profesi ketika lulus dengan 

bidang ilmu yang diambil ketika menjadi mahasiswa, dan pengaruh minat dan 

kebutuhanlah yang membuat mahasiswa beralih profesi. 

Artikel yang ditulis oleh Lamhot Basani Sihombing (2009), yang berjudul 

gambaran penilitian dari Lamhot Basani Sihombing adalah terdapat hubungan 

positif yang signifikan dan berarti antara kreativitas terhadap hasil belajar 

manajemen produksi pagelaran seni musik, maka dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas secara nyata dapat menentukan hasil belajar manajemen produksi 

pagelaran seni musik, Juga terdapat hubungan positif yang signifikan dan berarti 

antara minat berwirausaha entertainment terhadap hasil belajar manajemen 

produksi pagelaran seni musik, maka dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha 

entertainment secara nyata dapat menentukan hasil belajar manajemen produksi 

pagelaran seni musik, serta terdapat hubungan positif yang signifikan dan berarti 

antara prinsip dan minat berwirausaha entertainment terhadap hasil belajar 

manajemen produksi pagelaran seni musik, maka dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas dan minat berwirausaha entertainment secara nyata dapat menentukan 

hasil belajar manajemen produksi pagelaran seni musik (Sihombing, 2009). 
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Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

alih profesi selain guru dengan berwirausaha (entertainment) di bidang pertunjukan 

seni dengan hasil belajar matakuliah manajement produksi pagelaran seni musik di 

Universitas Negeri Semarang. 

Artikel yang ditulis oleh Khasan Setiaji (2015), penelitian ini membuktikan 

bahwa apa yang diindikasikan oleh teori yang memprediksi bahwa motivasi karir 

mengajar, career self efficacy, dan status sosial ekonomi diduga berpengaruh 

terhadap prestasi akademik melalui minat menjadi guru sepenuhnya berlaku di 

lingkungan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi FE UNNES. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Hendaknya dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Ekonomi FE UNNES 

merancang pembelajaran yang mampu menumbuhkan motivasi karir dan career self 

efficacy karir mengajar dalam diri mahasiswa, karena dengan terbangunnya 

motivasi karir dan career self efficacy akan meningkatkan minat karir yang 

akhirnya akan menjadi dorongan untuk memperoleh prestasi akademik terbaik; (2) 

Hendaknya orang tua memberikan dorongan dan dukungan terhadap pilihan karir 

anaknya sehingga akan tumbuh motivasi karir dan career self efficacy yang akan 

meningkatkan minat karir dan prestasi akademik; (3) Kepada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi FE UNNES dalam proses penerimaan mahasiswa perlu memperhatikan 

aspek psikologis seperti bakat, minat, motivasi, dan career self efficacy untuk 

mendapat input yang berkualitas. Selain itu perlu disediakan fasilitas belajar bagi 

mahasiswa khususnya dari keluarga miskin yang menghadapi kesulitan dalam studi 

di perguruan tinggi (Setiaji, 2015). 
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Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

peningkatan profesi karir kepada mahasiswa lulusan pendidikan seni musik di 

Universitas Negeri Semarang yang dipengaruhi minat kebutuhan. 

Artikel yang ditulis oleh Jhon B Woods (1965) Berbagai studi sikap dan minat 

telah mengungkapkan bahwa skor minat cenderung menyoroti peran yang 

dimainkan individu dalam profesinya. Jika sikap didefinisikan sebagai tingkat efek 

positif atau negatif yang terkait dengan beberapa objek psikologis, dan minat 

dianggap sebagai kekuatan yang memotivasi aktivitas, kemudian minat dan sikap 

yang diukur harus mencerminkan kebutuhan, nilai, dan motivasi individu dalam 

profesi mereka. Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yaitu tentang sikap dan minat yang berperan dalam profesi individu lulusan 

pendidikan seni musik (Woods, 1965). 

Artikel yang ditulis oleh Matti Rautiainen, Marja Mäensivu & Tiina Nikkola 

To (2018) Dalam artikel peneliti memeriksa kemungkinan guru siswa tahun 

pertama untuk menjadi tertarik pada masalah profesional dalam pendidikan guru. 

peneliti mempelajari fenomena menjadi tertarik di antara guru siswa tahun pertama 

melalui tiga jenis data yang berbeda. peneliti menganalisis data melalui definisi 

minat John Dewey, di mana seseorang memiliki minat jika dia secara aktif tertarik 

pada beberapa objek yang memiliki makna pribadi baginya. Menurut data kami, 

guru siswa mengadopsi objek yang menarik yang diberikan pendidik guru. Peserta 

didik menemukan kesulitan untuk menemukan objek yang diminati sendiri, dan itu 

luar biasa bagi mereka untuk menemukan makna pribadi dan keadaan aktif yang 

menarik. Ini bermasalah karena belajar mungkin berorientasi pada kinerja tanpa 
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kondisi minat dikonseptualisasikan oleh Dewey.(Rautiainen, Mäensivu, & Nikkola, 

2018) 

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

tentang ketertarikan lulusan sarjana pendidikan menjadi guru professional karena 

guru dianggap harus terus belajar dan melatih kemampuan untuk mendidik peserta 

didiknnya. 

Artikel yang ditulis oleh Monika L. Louws , Klaas van Veen, Jacobiene A. 

Meirink & Jan H. van Driel (2017) Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi 

hubungan antara tujuan pembelajaran profesional yang diartikulasikan sendiri oleh 

guru dan pengalaman mengajar mereka. Meskipun hubungan-hubungan itu tampak 

jelas, dalam program-program untuk pengembangan profesional tahun pengalaman 

mengajar guru tidak diperhitungkan. Enam belas guru dengan berbagai tahun 

pengalaman dan mata pelajaran diwawancarai. Hasilnya menunjukkan tujuan 

pembelajaran yang berbeda, terkait dengan komunikasi dan organisasi, kurikulum 

dan pengajaran, inovasi, tanggung jawab, dan diri mereka sendiri sebagai 

profesional. Berbagai hubungan antara tujuan pembelajaran dan pengalaman 

mengajar muncul, yang jelas mencerminkan perkembangan dari guru awal hingga 

pertengahan dan akhir karir. Masalah yang terkait dengan kurikulum dan 

pengajaran tampaknya menjadi tujuan pembelajaran untuk guru karir awal dan 

menengah. Ini menyiratkan bahwa terlepas dari meningkatnya keahlian mengajar, 

kurikulum dan pengajaran tetap menjadi pusat pembelajaran berkelanjutan guru. 

Guru-guru yang terlambat berkarir tertarik untuk belajar tentang tugas-tugas ekstra 
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kurikuler dan inovasi. Model fase kehidupan profesional telah digunakan untuk 

menafsirkan hasil ini.(Louws, van Veen, Meirink, & van Driel, 2017). 

Penelitian ini berhubungan dengan penelititan yang akan penulis teliti tentang 

bagaimana pengembangan professional guru dalam bidang pengalaman mengajar 

yang bertujuan untuk pembelajaran guru di karir awal dan menengah.  

Artikel yang ditulis oleh Jodi Nickel & Jim Zimmer (2018) Studi metode 

campuran longitudinal ini menyelidiki pengembangan identitas profesional calon 

guru selama program gelar empat tahun. Data dianalisis menggunakan dimensi 

identitas profesional berikut: orientasi tugas, kemanjuran diri, komitmen untuk 

mengajar, dan orientasi profesional. Selama praktikum, calon guru mampu 

mewujudkan cita-cita yang diartikulasikan dalam filosofi pengajaran mereka, 

termasuk fokus yang kuat pada keterlibatan siswa. Kemanjuran diri mereka tumbuh 

ketika mereka mengembangkan rasa tujuan dalam mengajar dan berkomitmen 

untuk pertumbuhan masa depan dalam penilaian. Orientasi profesional berkembang 

dalam seminar berbasis sekolah yang mendukung. Semua peserta tetap 

berkomitmen untuk mengajar sebagian karena mereka mampu bertahan melalui 

tantangan. (Nickel & Zimmer, 2018). 

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian dengan penelitian yang akan 

penulis teliti yaitu mengedintitas keprofesional guru dalam pofesi pengajaran 

dengan pengembangan identitas professional calon guru selama program gelar 

empat tahun (sarjana) 

Artikel yang ditulis oleh Rena Upitis , Katharine Smithrim & Barbara J. Soren 

(1999) Salah satu model melibatkan lembaga musim panas yang dilengkapi dengan 
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lokakarya musim gugur / musim dingin dan proyek-proyek penelitian tindakan 

yang dipimpin guru, dalam kemitraan dengan organisasi seni pertunjukan dan 

museum. Model lain melibatkan semua anggota staf di sekolah dalam lokakarya 

dan proyek pembelajaran individu selama tahun ajaran. Dalam kedua program 

tersebut, guru dan seniman disatukan dengan tujuan meningkatkan kepekaan 

artistik dan keterampilan guru. Data yang dikumpulkan selama periode dua tahun 

termasuk observasi, kuesioner, wawancara, dan portofolio. Dari data ini dan 

literatur penelitian, matriks tiga tingkat untuk menggambarkan transformasi guru 

dikembangkan. Setiap peserta ditempatkan dalam matriks transformasi, 

berdasarkan analisis terperinci dari banyak bentuk data yang dikumpulkan. 

Penerapan matriks diilustrasikan dengan membuat profil empat guru, yang dipilih 

secara independen oleh tiga peneliti, sebagai perwakilan dari seluruh peserta. 

Disimpulkan bahwa perubahan mendalam pada praktik dan kepercayaan guru dapat 

muncul dari kedua model, dan bahwa perubahan yang langgeng terjadi pada 

beberapa peserta setelah dua tahun pengembangan profesional. (Upitis, Smithrim, 

& Soren, 1999) 

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian dengan penelitian yang akan 

penulis teliti yaitu perbedaan data program tindakan pembelajaran yang dilakukan 

oleh kedua profesi antara guru seni dan seniman dalam pengembangan profesi. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Perngertian Minat 

Minat merupakan salah satu faktor psikologis manusia yang menentukan 

kemajuan dan keberhasilan seseorang tentang suatu hal. Slameto dalam (Mahmud, 

2007) Minat adalah suatu rasa dan suatu ketertarikan pada sesuatu hal/aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh dan timbul tidak secara tiba-tiba/spontan, melainkan 

timbul akibat pertisipasi, pengetahuan dan kebiasaan. Minat juga diartikan sebagai 

kondisi yang terjadi disertai perasaan senang dihubungkan dengan 

kebutuhan/keinginannya sendiri. Hal tersebut didukung oleh pendapat 

Hurlock:116 (dalam Wahyuni & Setiyani, 2017) Minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh kemudian, minat merupakan hasil dari pengalaman belajar. 

Juhaya S. Praja dan Usman Efendi  1993:63 dalam (Rohim, 2017), 

mengungkap minat adalah memusatkan kegiatan mental dan perhatian terhadap 

satu objek yang banyak sangkut paut dengan keadaan diri individu. Pendapat ini 

menyiratkan bahwa sebagai suatu kegiatan kejiwaan, minat pada dasarnya tidak 

timbul begitu saja tanpa adanya rangsangan dari luar. Minat bersifat aktif dalam 

memilih rangsangan, memusatkan kesadaran dan perhatian pada rangsangan yang 

menjadi pilihannya serta berusaha berbuat sesuatu atas rangsangan tersebut. Suatu 

kegiatan akan mustahil terjadi tanpa adanya minat dari individu yang 

melakukannya sehingga kegiatan individu itu diarahkan dan dipengaruhi oleh 

minat yang mendasar. Dalam hal ini tentunya terdapat faktor-faktor lain yang dapat 

menimbulkan minat tersebut antara lain: (1) adanya rangsangan yang diterima dari 
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luar; (2) ada pilihan rangsangan yang diterima dari luar; (3) ada usaha untuk 

melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang 

yang berminat terhadap suatu obyek, maka orang itu akan berusaha mendapatkan 

informasi yang banyak dari obyek tersebut. Minat merupakan suatu daya gerak 

yang mendorong seseorang untuk lebih menyenangi dan memperhatikan suatu hal 

atau kegiataan dan mengarahkan disertai keinginan untuk mengetahui, 

mempelajari dan membuktikan lebih lanjut.  

Minat akan muncul karena adanya kesesuaian antara diri orang itu dengan obyek 

yang diminati. Keinginan, kemampuan dan bakat yang ada dalam diri seseorang 

itulah yang akan menentukan besar kecilnya minat terhadap suatu obyek. Minat 

tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap suatu hal 

akan mempengaruhi belajar selanjutnya. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan 

hasil dari pengalaman, hasil dari belajar, dan menyokong belajar selanjutnya.  

Minat tidak terbentuk begitu saja dalam diri seseorang, melainkan muncul 

dari pengaruh faktor intern dan faktor ekstern Dalyono 2007:56 dalam (Ardyani & 

Latifah, 2014). Faktor intern merupakan faktor yang mampu menumbuhkan minat 

seseorang karena adanya kesadaran dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang 

lain seperti faktor emosional, persepsi, motivasi, bakat dan penguasaan ilmu 

pengetahuan. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang mampu menumbuhkan 

minat seseorang akibat adanya peran orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar 

seperti faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.Faktor intern 

mengandung unsur-unsur kognisi (mengenal), emosi (perasaan), dan konasi 
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(kehendak). Unsur kognisi berarti bahwa minat itu didahului oleh pengetahuan dan 

informasi mengenai objek yang dituju. Unsur emosi terjadi karena ikut dalam 

partisipasi atau pengalaman tertentu, sedangkan unsur konasi merupakan 

kelanjutan dari unsur emosi yaitu akan melakukan dan menekuni kegiatan tersebut 

terus menerus. Ketiga unsur tersebut yaitu unsur kognisi, emosi dan konasi 

diwujudkan dalam bentuk kemampuan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. 

Sedangkan faktor dari luar diri mahasiswa diantaranya adalah adanya pengaruh 

dari lingkungan keluarga atau lingkungan sosial. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Crow and Crow dalam (Nass, 2016) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah : (1) Faktor 

dari dalam Faktor ini merupakan faktor yang mendorong pemusatan perhatian dan 

keterlibatan mental. Misalnya dorongan dari dalam yang menimbulkan kegiatan 

untuk mencari makanan dan sebagainya; (2) Faktor motif sosial Faktor ini 

merupakan faktor sosial yang membangkitkan minat pada hal-hal tertentu yang ada 

hubungannya dengan penemuan kebutuhan sosial bagi dirinya. Misalnya dorongan 

untuk menghargai akan menimbulkan minat terhadap pendidikan yang tinggi; (3) 

Faktor emosional Faktor ini merupakan faktor perasaan yang erat kaitannya dengan 

minat seseorang terhadap suatu obyek. 

2.2.2 Motivasi dalam Kebutuhan 

2.2.2.1 Motivasi 

Terdapat keterkaitan antara motivasi dan minat. Motivasi merupakan 

keinginan besar yang menjadi penggerak seseorang atau kelompok untuk mencapai 

suatu tujuan yang diharapkan, Menurut Businessdictionary, 2015 dalam (Surifah, 
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Efi Mustiati, Muhammad Zubaedy Syaifullah, 1385) Motivasi memerlukan proses 

yang bertahap sehingga keinginan dapat tercapai dengan maksimal. Motivasi 

diartikan sebagai faktor internal dan eksternal yang merangsang hasrat dan energi 

seseorang yang tertarik dan berkomitmen pada suatu pekerjaan, peran, subjek, atau 

terus-menerus melakukan upaya untuk mencapai tujuan, Dengan demikian, 

motivasi adalah sumber kekuatan baik berasal faktor internal maupun eksternal 

yang menjadi pendorong seseorang dalam melakukan aktivitas. 

Kemudian menurut Ridwan, 2009 dalam (Abbas, 2013) menyatakan bahwa 

kemampuan dan motivasi adalah sebagai faktor-faktor yang berinteraksi dengan 

kinerja. Kemampuan seseorang dapat ditentukan oleh keterampilan dan 

pengetahuan, sedangkan keterampilan dapat dipengaruhi oleh kecakapan. 

Kepribadian dan pengetahuan dapat dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman 

latihan dan minat. menurut Janus, 2014 dalam (Surifah, Efi Mustiati, Muhammad 

Zubaedy Syaifullah, 1385) Motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Motivasi 

Ekstrinsik dan Instrinsik, Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar 

diri orang tersebut. Misalnya, seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu 

karena akan mendapat hadiah uang. Motivasi ekstrinsik dapat berefek negatif, jika 

tidak mendapatkan motivasi dari luar, orang itu tidak akan melakukan perbuatan 

tersebut. Motivasi intrinsik adalah aktivitas yang dilakukan agar kebutuhan 

seseorang dapat terpuaskan dengan segera, enangan (kenikmatan) dan motivasi 

intrinsik berdasarkan tantangan atau kewajiban. Seseorang melakukan sesuatu 

karena didorong untuk mendapatkan kesenangan (kenikmatan) dari melakukan 

aktivitas itu sendiri disebut sebagai motivasi intrinsik berdasarkan kesenangan. 
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Motivasi intrinsik berdasarkan kewajiban/tantangan dideskripsikan sebagai 

ketaatan terhadap norma-norma sosial dan profesional agar memperoleh status dan 

pengakuan profesional. Individu-individu merasa lebih baik ketika mereka 

mematuhi norma-norma kelompok, seperti standar etika, peraturan praktik profesi, 

dan norma-norma kejujuran. Berdasarkan uraian di atas motivasi dapat diartikan 

sebagai dorongan dari luar maupun dari dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktivitas tertentu agar kebutuhannya dapat terpuaskan. dan proses motivasi dimulai 

dengan adanya kebutuhan. 

2.2.2.2 Kebutuhan 

Menurut Rochmawan 2008:4 dalam (Gunawijaya, 2017), Kebutuhan 

manusia banyak dan beranekaragam, bahkan tidak hanya beraneka ragam tetapi 

bertambah terus tidak ada habisnya sejalan dengan perkembangan peradaban dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu kebutuhan telah Anda penuhi, 

tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan adalah keinginan 

manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi 

akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan 

dampak negatif contohnya minum obat bagi orang yang sakit, makan nasi bagi 

orang yang lapar. Hal ini disebut sebagai kebutuhan karena apabila tidak dipenuhi 

maka bisa menimbulkan dampak negatif seperti sakitnya bertambah parah atau 

kondisi tubuh yang tidak nyaman akibat rasa lapar 

Watson dalam (Suryani, 2018), berpendapat lain, bahwa kebutuhan dasar 

terdiri dari 4 hal, yakni kebutuhan biofisikal (kebutuhan makanan dan minuman, 

kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan ventilasi), kebutuhan psikofisikal (kebutuhan 
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aktivitas, istirahat dan kebutuhan seksual), kebutuhan psikososial (kebutuhan 

berorganisasi dan berprestasi), dan kebutuhan interpersonal dan intrapersonal 

(kebutuhan aktualisasi diri). 

Berdasarkan menurut Abraham Maslow dalam (Sada, 2017), menyatakan 

bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis, 

keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan 

dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang 

sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. 

Dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang 

ada. 

Selanjutnya Artikel yang dikutip Heru Juabdin Sada yang dikemukakan oleh 

Abraham Maslow membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam lima tingkat 

berikut; (1) Kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar dan memiliki 

prioritas tertinggi dalam kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal 

yang mutlak harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan 

tersebut terdiri dari pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan 

(minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, 

keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual; (2) Kebutuhan rasa aman dan 

perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. 

Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup 

seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan dan sebagainya, sedangkan 

perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang 

baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk 
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sekolah pertama kali, karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi 

dengan orang lain dan sebagainya; (3) Kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang yaitu 

kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih 

sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok 

sosial, dan sebagainya; (4) Kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai 

oleh orang lain kebutuhan ini terkait, dengan keinginan untuk mendapatkan 

kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang 

juga memerlukan pengakuan dari orang lain; (5) Kebutuhan aktualiasasi diri, 

merupakan kebutuhan tertinggi dalam hirarki Maslow, berupa kebutuhan untuk 

berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri 

sepenuhnya. 

2.2.2.2 Macam-Macam Kebutuhan 

Sebagaimana yang dikutip oleh (Iskandar, 2016), menurut Abraham maslow 

bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya, dimana teori 

ini mempunyai empat prinsip, yakni:  (1) Manusia adalah binatang yang 

berkeinginan; (2) Kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang 

bertingkat-tingkat; (3) Bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan 

muncul; (4) Kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh, dan 

kebutuhan lain yang lebih tinggi menjadi dominan. 

Kebutuhan manusia, dibagi menjadi lima kebutuhan sebagaimana yang 

dikutip oleh (Iskandar, 2016), menurut Abraham Maslow membagi menjadi lima 

macam kebutuhan manusia, yaitu: (1) Physical Needs (Kebutuhan-kebutuhan fisik) 

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisitubuh 



26 

 

 

seperti pangan, sandang, dan papan; (2) Safety Needs (Kebutuhan-kebutuhan rasa 

aman) Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Misal: perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan keamanan; (3) 

Social Needs (Kebutuhan-kebutuhan sosial) Kebutuhan ini juga cenderung bersifat 

psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misal: diakui 

sebagai anggota, diajak berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya; (4) Esteem 

Needs (Kebutuhan-kebutuhan penghargaan) Kebutuhan ini menyangkut prestasi 

dan prestise individu setelah melakukan kegiatan. Misal: dihargai, dipuji, 

dipercaya; (5) Self Actualization (kebutuhan aktualisasi diri) Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling 

sulit dilaksanakan. Misal: mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran 

orang lain, mengakui kesalahan orang lain dapat menyesuaikan diri dengan situasi. 

2.2.3 Profesi 

Sebagaimana yang dikutip oleh (Mulyana, 2010), Profesi adalah pernyataan 

pengabdian pada suatu pekerjaan atau jabatan (Piet A Sahertian, 1994:26), dimana 

pekerjaan atau jabatan tersebut menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan 

terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang 

orang. Profesional menunjuk pada orang atau penampilan seseorang yang sesuai 

dengan tuntutan yang seharusnya. Profesionalisasi menggambarkan proses 

menjadikan seseorang sebagi profesional melalui pendidikan. Profesionalisme 

menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai pro- fesional atau 

penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi yang menyangkut sikap, 

komitmen, dan kode etik; profesionalisme bisa tinggi, sedang, atau rendah. 
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Sedangkan hal- hal yang berkaitan dengan keprofesian biasa disebut 

profesionalitas (Dedi Supriadi, 1999: 94-95). Menurut Supriyadi (1998: 95),profesi 

merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab 

serta kesetiaan terhadap profesi.  

Yang dimaksud keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam 

pegalaman. Standar umum pertama mengatur persyaratan keahlian bermusik dalam 

menjalankan profesinya.dibidang musik harus telah menjalani pendidikan dan 

pelatihan teknis yang cukup dalam praktik, menurut Mulyadi (2002) dalam 

(Syafitri, 2014). Agar tercipta kinerja yang baik harus mempunyai kriteria tertentu 

dari profesi keguruan yang diperlukan, mengidentifikasikan kebutuhan profesional 

guru.  

Sedangkan profesi menurut Soetandyo dalam (Astuti, 2012) mempunyai arti: 

suatu kegiatan kerja, khusus yang mempunyai tiga kriteria ciri yang secara mutlak 

harus ada, ciri tersebut adalah : (1) Adanya  itikad pekerjaan yang dinyatakan dalam 

suatu ikrar atau sumpah di muka umum untuk melakukan kegiatan yang diakui dan 

dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu kebajikan, sehingga tidak 

mengharapkan imbalan atas jasanya; (2) Penguasaan atas suatu kemahiran teknis 

bermutu tinggi yang dapat digunakan untuk merealisasikan kebajikan tersebut 

dengan baik; (3) Adanya kesediaan para profesional untuk tunduk pada kode etik 

yang disepakati bersama dalam organisasi profesional secara suka rela dan ikhlas, 

sebagai kontrol terhadap profesionalismenya.  
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Keprofesional dalam bekerja harus mempunyai komitmen merupakan 

kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan organisasi 

dan memiliki implikasi bagi keputusan individu untuk tetap berada atau 

meninggalkan organisasi.  

Namun demikian sifat dari kondisi psikologis untuk tiap bentuk komitmen 

sangat berbeda. Allen and Meyer (1990) dalam (Tobing Diana K.L, 2009) 

mengajukan tiga bentuk komitmen organisasi yaitu: (1) Komitmen Afektif, yaitu 

keterikatan emosional, identifikasi dan keterlibatan dalam suatu organisasi. Dalam 

hal ini individu menetap dalam suatu organisasi karena keinginannya sendiri; (2) 

Komitmen Kontinuan, yaitu komitmen individu yang didasarkan pada 

pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan bila akan meninggalkan 

organisasi. Dalam hal ini individu memutuskan menetap pada suatu organisasi 

karena menganggapnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan; (3) Komitmen 

Normatif, yaitu keyakinan individu tentang tanggung jawab terhadap organisasi. 

Individu tetap tinggal pada suatu organisasi karena merasa wajib untuk loyal pada 

organisasi tersebut. 
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2.2.4 Lulusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Semarang 

Arti kata lulusan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

Lulusan memiliki satu arti. Lulusan berasal dari kata dasar lulus. Lulusan memiliki 

arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga lulusan dapat menyatakan nama 

dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.  

Pendidikan Seni Musik Adalah topik yang spesifik, terlebih filosofi 

pendidikan seni musik. Esensinya, sercara hemat kata, tidak sekedar keterampilan 

belaka. Pendidikan pada umumnya juga tidak (hanya) berfokus pada nilai-nilai 

fisik yang tampak luar, tetapi pada nilai-nilai instrinsik: rohani, harkat, etos, 

tentang berkembangannya mentalitas seseorang, sampai pada upaya 

pengembangan moralitas secara utuh. Setiap orang bertanggung jawab untuk 

mampu mengambil keputusan secara mandiri demi meningkatkan kualitas 

kehidupan. Maka, pendidikan juga merupakan pertahanan. Dan pendidikan adalah 

proses produksi pengetahuan, dengan demikian menjadi pendidik atau orang yang 

terdidik adalahsebuah karunia yang wajib disyukuri, sementara masih banyak yang 

belum mendapat kesempatan mengenyamnya (Setiawan, 2012). 

Dan musik itu sendiri adalah menurut Jamalus 1988: 1 (Herfanda, 2014), 

menyebutkan, bahwa musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu 

atau komposisi-komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau 

struktur dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur musik itulah yang 

menjadikan sebuah ciri khas dalam sebuah musik. 

https://www.apaarti.com/lulusan.html
https://www.apaarti.com/lulus.html
https://www.apaarti.com/nomina.html
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Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Kemristekdikti) Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik 

dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan 

budaya. Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan 

nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada tahun 1965 di Kota Semarang. 

(https://unnes.ac.id/sejarah-singkat/ diakses 23 April 2018). 

2.2.4.1 Visi dan Misi Unnes 

Visi Unnes adalah menjadi universitas berwawasan konservasi dan 

bereputasi Internasional. Dan misi UNNES adalah: (1) Menyelenggarakan dan 

mengembangkan pendidikan dalam program kependidikan dan non-kependidikan 

yang unggul berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; (2) 

Mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

peradaban dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; 

(3) Menyebarluaskan imu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga yang 

berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; dan (4) membangun dan 

mengembangkan kerjasama Institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan 

yang bereputasi internasional. (https://unnes.ac.id/sejarah-singkat/ diakses 23 

April 2018). 

2.2.4.2 Tujuan Unnes 

Dan Tujuan UNNES adalah: (1) Mewujudkan kebudayaan unggul dalam 

pendididikan melalui upaya pelestarian dan pengembangan nilai pengetahuan dan 

keyakinan berwawasan konservasi; (2) mewujudkan pranata pendidikan dan tata 

https://unnes.ac.id/sejarah-singkat/
https://unnes.ac.id/sejarah-singkat/
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kelola yang efektif, kreatif, serta produktif yang berwawasan konservasi dan 

bereputasi internasional; (3) menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, 

akademisi dan profesional yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga berwawasan konservasi; (4) 

menghasilkan dan menyebarluaskan karya-karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; dan (5) 

menjalin kerja sama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang 

bereputasi internasional. (https://unnes.ac.id/sejarah-singkat/ diakses 23 April 

2018). 

2.2.4.3 Visi dan Misi Sendratasik (pendidikan seni musik) UNNES 

Visi Sendratasik Pada tahun 2015 Jurusan Sendratasik merupakan jurusan 

Konservasi Budaya yang sehat unggul dan sejahtera untuk menghasil lulusan 

dibidang kependidikan yang berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan 

profesional di bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan kependidikan seni 

musik, memiliki kemampuan akademik dan profesional di bidang ilmu 

pengetahuan dan keterampilan kependidikan seni musik yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, dan mampu bersaing baik dalam skala regional, nasional, 

maupun internasional. 

Dan Misi Sendratasik Program Studi Pendidikan Seni Musik memiliki misi 

membangun masyarakat yang? akademis dan fungsional dengan berupaya: (1) 

Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang ilmu dan 

keterampilan seni musik untuk menghasilkan tenaga akademik yang profesional, 

berakhlak mulia, unggul, dan mampu bersaing di bidang seni musik; (2) 

https://unnes.ac.id/sejarah-singkat/
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Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan pembaruan ilmu dan 

teknologi di bidang seni dan menyemai sumber daya manusia yang andal dan 

terpercaya di dalam penelitian? seni musik; (3) Menyelenggarakan pengabdian 

kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi di dalam 

masyarakat dalam bidang ilmu dan keterampilan seni musik; (4) 

Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional dan 

internasional di bidang Tri Dharma perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas 

akademik. 

2.2.4.4 Tujuan Sendratasik 

Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik sesuai 

dengan perkembangan zaman di bidang kependidikan seni musik? untuk 

menghasilkan lulusan yang: (1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi 

perkerti luhur, bermartabat; (2) Bertanggung jawab, berwawasan luas, dan siap 

melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya; (3) Memiliki 

kemampuan akademik dan profesional dalam bidang seni musik; (4) Terampil, 

mandiri, dan mampu bersaing dalam dunia global; (5) Memiliki kemampuan 

meneliti, mengaplikasikan, dan mengabdikan ilmunya demi memberikan manfaat 

kepada masyarakat (http://fbs.unnes.ac.id/?page_id=1008). 

2.2.5 Kerangka Berfikir 

Dalam kerangka berpikir ini dalam dua variabel yang saling berhubungan 

dalam sebuah profesi terdiri dari dimensi pendidikan, dan dimensi non pendidikan. 

Dalam dimensi pendidikan, dan dimensi non pendidikan, akan melewati proses 
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minat dalam sebuah karir, sehingga pada tujuan akhir muncul kebutuhan dan motiv 

dalam sebuah karir. 

Bagan tersebut dijadikan sebuah kerangka berpikir oleh peneliti, dalam 

penelitian sebuah minat kebutuhan profesi lulusan pendidikan seni music UNNES 

di kabupaten Tegal, yaitu : (1) profesi pendidikan adalah profesi dimana seorang 

pendidikan yang melakukan pekerjaan yaitu mendidik peserta didik disebuah 

instansi; (2) profesi non pendidikan yaitu profsi diluar mendidik. 

 

 

  

Lulusan 

 

Pendidikan Non Pendidikan 

Minat 

Kebutuhan Motiv 

Profesi 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1   Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiono, (2010.:4) pengertian metode penelitian adalah:“Metode  

penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara  ilmiah  untukmendapatkan  data  yang  

valid  dengan  tujuan  dapat  ditemukan,  dibuktikan dan  dikembangkan  suatu  

pengetahuan  sehingga  pada  gilirannya  dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. (Sugiyono, 2010). 

Pendekatan yang dipilih sebagai pendekatan penelitian yaitu Pendekatan 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk 

membedah suatu fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah 

metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode 

deskripftif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Metode kualitatif 

ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.  

Metode  penelitian  kualitatif  menurut    Nawawi (1993:  176) penelitian  

kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam 

kehidupan suatu  objek  yang  dihubungkan  dengan  pemecahan  suatu  masalah  

baik dari  sudut pandang  teoritis  maupun  praktis.(Namawi, 1993). 

Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada 

pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi ; 

menyelidiki dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik 

test ; studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi 
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kooperatif atau operasional. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah 

metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada. 

3.2    Sasaran Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Sesuai masalah yang dikemukakan peneliti ingin penelitian di daerah sekitar 

kabupaten Tegal, pada seluruh rangkaian kegiatan peneliti ini, penulis telah 

membentuk beberapa poin dan aspek penting yang akan di teliti. Sasaran dalam 

penelitian ini antara lain keseluruhan lulusan pendidikan seni musik berprofesi 

pendidik, lulusan pendidikan seni musik berprofesi non pendidik, dan lulusan 

pendidikan seni musik berprofesi pendidik dan non pendidikan.  

3.3   Sumber Data 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka ditentukan 

sumber data yang berasal dari narasumber langsung sebagai profesi linear dan tidak 

linear. 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian. Data pada peneliti diperoleh dari tempat peneiti. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan atau melalui 

kegiatan studi pustaka, membaca jurnal dan contoh laporan tugas akhir terkait 

dengan penelitian, serta browsing menggunakan internet yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 
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3.4    Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan di dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik pengamatan atau observasi, angket, dan wawancara. 

3.4.1 Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). 

Menurut (Purwanto, 2014)mengatakan bahwa observasi adalah metode atau cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku  

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. (Bungin, 

2011) Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya.Peneliti menggunakan teknik observasi Non Participant yaitu 

observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses 

yang sedang diamati.  

Menurut (Adler, 2009:523) dalam (Syamsudin, 2014) observasi dapat 

dilakukan orang awan atau ilmuwan, bedanya observasi ilmuwan bersifat sistematis 

dan tujuannya sudah ditentukan sebelum melakukan observasi sedangkan observasi 

yang dilakukan orang awam bersifat spontan dan tidak bertujuan. 

Seorang peneliti menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mencatat 

berbagai peristiwa yang dianggap perlu sebagai data penelitian.Peneliti melakukan 

observasi tempat bekerja alumni untuk mengetahui  keadaan lokasi dan lingkungan 

kerja, antara lain disekolah formal, sekolah non formal : (1) Profesi apa saja yang 
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ada di bidang Industri Musik khususnya Kab. Tegal; (2) Profesi apa saja yang 

dipilih/dijalani Alumni/Mahasiswa Seni Musik UNNES di Kab. Tegal; (3) 

Pendukung yang bisa mendorong Alumnus/Mahasiswa  Seni Musik UNNES yang 

berpengaruh Industri musik di Kab. Tegal. 

 

3.4.2 Angket 

Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian 

pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban 

(Depdikbud:1975) Angket yang akan digunakan dalam penelitian ini disusun 

menurut skala likert. Skala ini digunakan oleh para peneliti guna mengukur 

persepsi, sikap ataupun pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2009) dalam (Alwan, Menza Hendri, 2017). 

Penggunaan skala ini dapat menilai sikap atau tingkah laku dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Dan penilitan angket ini 

menggunakan penelitian terbuka yaitu menghendaki jawaban responden sebebas-

bebasnya dengan uraian lengkap. Dengan menggunakan metode angket langsung 

yaitu bila angket itu langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki . 

Jawaban diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara (Sandjaja & 

Purnamasari, 2017). 

3.4.2.1 Petunjuk Pengisian Angket : (1) Pertanyaan yang  berupa  isian, dimohon  

mengisi jawaban pada tempat yang telah  disediakan; (2) Pertanyaan yang berupa 

pilihan, dimohon memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya dengan memberi tanda silang (v) pada salah satu huruf a,b,c atau d. 
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Angket yang digunakan dalam penelitian ini memuat pertanyaan tentang jenis 

pekerjaan alumni/mahasiswa, keadaan lingkungan kerja, kesulitan dalam 

menjalankan profesi, relevansi antara profesi dengan materi yang diberikan oleh 

almamater, serta alasan dalam pemilihan profesi. Angket ini diberikan kepada 15 

orang responden dengan rincian : lulusan dengan profesi pendidik, lulusan dengan 

profesi non penddidik, dan lulusan profesi pendidik dan non pendidik.  

Identitas Responden  : 

1. Nama Lengkap  : 

2. No.Induk/kelas  : 

3. Jenis kelamin   :  Pria / Wanita 

4. Tempat/Tgl Lahir  : 

5. Alamat   : 

Angket Terbuka 

1. Apa pekerjaan anda saat ini ? 

2. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 

3. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 

3.4.3 Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan atau mengajukan pertanyaan-

pertanyaan pada responden. Menurut Sugiyono (2006: 317) wawancara digunakan  

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti  hal-hal dari 
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responden  yang lebih mendalam. menurut  Moleong (1991:135) dijelaskan bahwa 

wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini 

peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara 

lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara struktur dan tidak 

terstruktur; maksudnya disini dalam wawancara terstruktur peneliti telah 

mengetahui dengan pasti informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar 

pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga menggunakan alat 

bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu 

kelancaran wawancara. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

berisi pertanyaan  yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin 

penting masalah yang ingin digali dari responden atau disebut wawancara tidak 

terstuktur. 

Kemudian mengenai pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara, 

peneliti akan  menggunakan berbagai macam bentuk pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi yang dicari termasuk di antaranya enam jenis pertanyaan 

seperti yang dikemukakan oleh Patton (dalam Moleong  2009: 192), yaitu: (1) 

Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, peneliti  membuat 

pertanyaan jenis ini untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan, dan 

kegiatan yang telah diperbuat oleh seseorang yang telah bekerja di bidang industri 

musik; (2) Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai, dimana jawaban 

dari pertanyaan ini memberikan gambaran mengenai apa yang dipikirkan orang-
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orang mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai pekerjaan yang dimiliki di 

bidang industri musik; (3) Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, pertanyaan 

jenis ini ditujukan untuk dapat memahami respon emosional seseorang sehubungan 

dengan pengalaman dan pemikirannya. Ada seperangkat asumsi tentang 

spontanitas respon emosional itu. Perasaan menjaring dimensi efektif dari 

kehidupan manusia. Pertanyaan ini sangat bermanfaat untuk memberikan informasi 

mengenai bagaimana pekerjaan yang responden jalani; (4) Pertanyaan tentang 

pengetahuan, diajukan untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang pekerjaan 

yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa suatu hal dipandang dapat diketahui. 

Bukan pendapat atau perasaan, melainkan fakta tentang pekerjaan ataupun hal yang 

berkaitan dengan secara objektif dan apa adanya; (5) Pertanyaan yang berkaitan 

dengan indera, maksud dari pertanyaan ini adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada pewawancara untuk memasuki perangkat indera responden yang digunakan 

dalam bekerja; (6) Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau 

demografi, meliputi pertanyaan-pertanyaan baku berkaitan dengan usia, tempat 

tinggal pekerjaan atau mobilitas, dan sebagainya. Jawaban yang diperoleh dari 

pertanyaan ini dapat membantu pewawancara untuk menemukan hubungan dengan 

responden lain. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap 15 orang alumni yang telah diterima 

bekerja di bidang pendidikan, bidang non pendidikan, dan di bidang pendidikan dan 

non pendidikan. Pertanyaan inti yang diberikan dalam wawancara meliputi alasan 

pemilihan pekerjaan, relevansi pekerjaan dengan materi perkuliahan, serta saran 
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bagi mahasiswa pendidikan seni musik UNNES yang ingin menjalani profesi yang 

serupa. 

3.5    Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada dasarnya  dalam  penelitian  kualitatif  belum  ada  teknik  yang  baku 

dalam menganalisis data, oleh  sebab  itu  ketajaman  melihat  data  oleh  peneliti  

serta  kekayaan pengalaman dan pengetahuan harus dimiliki oleh peneliti dalam 

menganalisis dan menguji keabsahan data. Keabsahan data dimaksudkan untuk 

memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran 

hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual 

di lapangan. 

Dalam  menguji  keabsahan  data  peneliti  menggunakan  teknik triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2012: 372) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif 

memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman 

subjek terhadap dunia sekitarnya.Menurut Sutopo (2006: 84) triangulasi merupakan 

cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian 

kualitatif.  

Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan 

yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja.Nasution (2003: 

115)  juga berpendapat bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan  sesuatu yang lain  diluar  data  untuk  keperluan  pengecekan  atau  
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sebagai  pembanding  terhadap data  tersebut,  dan  teknik  trianggulasi  yang  paling  

banyak  digunakan  adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu 

wawancara, observasi dan dokumen. 

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga 

dilakukan untuk memperkaya data, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat 

reflektif. 

Kemudian peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan 

keabsahan data, trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong 2009: 330). Denzin (dalam Moleong  

2009: 330) membedakan empat macam triangulasi yaitu: (1) Triangulasi dengan 

sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan adanya  

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Nasution (2003:126) analisis data adalah sebagai proses yang 

merinci upaya secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

(ide) sebagai yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan pada tema dan hipotesisitu. Moleong(2007:88) juga berpendapat bahwa 

analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, 

katagori dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagai yang dirasakan data analisis data. 

Sugiyono (2012: 207) mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, 
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menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah danmelakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan. 

Nasution (1988:131)  berpendapat bahawa dalam menganalisis data 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah: (1) reduksi data; (2) 

displaydata; (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah 

selesai di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam analisis data ini, peneliti 

menggunakan analisis data milik Miles dan Huberman. Menurut Miles dan 

Huberman (Sugiyono, 2015: 334) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis 

memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak 

relevan. 

Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan 

sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual 
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penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih 

peneliti. 

3.6.2 Penyajian Data 

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk : 1) teks naratif. 2) 

matrik, diagram, tabel dan bagan dengan menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk 

melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya 

melakukan analisis kembali 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.Analisis 

data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk 

menjawab rumusan masalah.Upaya penarikan kesimpulan harus dilakukan peneliti 

secara terus-menerus selama berada di lapangan.Dari permulaan pengumpulan 

data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-

pola (dalamcatatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi 

kesimpulan sudah disediakan.Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 
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Skema 3.1 : Skema dan analisis data 

  (Miles dan Huberman 1984) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Geografi Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal secara geografis terletak pada koordinat 108o57’6″-

109o21’30″ BT dan 6o50’41″ – 7o15’30″ LS. Panjang garis pantai 30 km dan 

panjang perbatasan darat dengan Negara lain adalah 27 Km. Wilayah Kabupaten 

Tegal terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha dan lautan seluas 121,50 km2.  

Wilayah daratan kabupaten ini mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang 

datar hingga yang sangat curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-20) seluas 

24.547,52 ha (Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja), tipe 

bergelombang/dataran (2-150) seluas 35.847,22 ha (Kecamatan Adiwerna, 

Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian 

wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam/berbukit-

bukit (15-400) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>400) 

seluas 7.099,97 ha (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, 

Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng). 

Kondisi dataran tersebut, diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan dan 

ladang yang cukup luas. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup terhadap 

Lahan Hutan sebagai daerah penyangga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 

memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Tercatat bahwa, 

pada tahun 2008 luas lahan hutan di Kabupaten Tegal seluas  21.258,41 ha dan pada 
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tahun 2009-2012 meningkat hingga 23.884,21 ha. Pada Subsektor luas Lahan 

Persawahan atau sekitar 45,78 % dari luas daratan keseluruhan (terdiri atas : Sawah 

irigrasi, Sawah tadah hujan/non irigasi, Sawah pasang surut dan Sawah 

Lainnya/polder, rembesan dll) pada tiap tahunnya selalu mengalami penurunan 

(terutama sawah tadah hujan), dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2008 

tercatat 40.638,00 ha dan pada tahun 2009-2010 turun hingga 40.288 Ha, 

selanjutnya di tahun 2011 turun lagi menjadi 40.235,00 Ha dan di tahun 2012 

kembali menurun hingga  40.174,40 Ha. 

Pada sub sektor lahan kering (bukan lahan sawah) seperti : ladang/tegalan, 

perkebunan, permukiman (rumah, bangunan dan halaman sekitarnya), usaha Lain 

(pekarangan yg ditanami dll) belum/Tidak Diusahakan. Tercatat pada tahun 2008 

adalah  23.673 ha, tapi pada kurun waktu 4 (empat) tahun 2009-2012 naik berkisar 

pada angka  24.400 ha. Luas lahan bukan pertanian seperti lahan perumahan dan 

pemukiman pada tahun 2008 adalah 13.156 ha atau sekitar 14,97 % dari luas 

daratan keseluruhan. Dan pada tahun 2009 menjadi 14.233 ha, pada tahun 2010 

berkurang lagi menjadi 13.363,49 ha, pada tahun 2011 naik menjadi 13.375,71 Ha 

dan di tahun 2012 kembali naik menjadi  13.405,65 Ha. Untuk kawasan Industri 

dari tahun 2008-2012 adalah 8.369,41 ha atau sekitar 8% dari total luas daratan. 

Keadaan iklim Kabupaten Tegal dapat diinformasikan bahwa, suhu udara 

rata-rata setiap tahunnya  berkisar pada 27,30 – 28 °C, dengan kelembaban udara 

rata-rata 67-81,7 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,7 mb, kecepatan angin 

rata-ratanya adalah 1,6 – 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm2 

serta penguapan rata-ratanya 154,4 mm/tahun. Adapun curah hujan tertinggi terjadi 
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pada tahun 2011, yaitu mencapai 308 mm/thn, sedangkan curah hujan terendah 

terjadi di tahun 2010 yaitu 131,3 mm/thn. (http://dpmptsp.tegalkab.go.id/kondisi-

geografis/) 

4.2.1.2.1 Letak Geografis Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak : 108o57’6″-109o21’30″ BT dan 

6o50’41″ – 7o15’30″ LS. Dan mempunyai letak yang sangat Strategis pada jalan 

Semarang – Tegal – Cirebon serta Semarang – Tegal – Purwokerto dan Cilacap 

dengan fasilitas pelabuhan di kota Tegal. 

4.1.1.2 Batas – Batas Wilayah Kabupaten Tegal 

Batas – Batas wilayah Kabupaten Tegal dibagi menjadi 4: (1) Utara = Kota 

Tegal dan Laut Jawa; (2) Timur = Kabupaten Pemalang; (3) Barat = Kabupaten 

Brebes; (4) Selatan = Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.  

4.1.1.3 Ketinggian Permukaan Laut  

Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) 

yaitu : (1) Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter; (2) Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 

135 Meter; (3) Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter; (4)Wilayah Kramat 

sekitarnya : 11 Meter. 

Dan secara Topografis Kabupaten Tegal dibagi dalam 3 (tiga) kategori : (1) 

Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) Daerah 

Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi,Talang,Tarub, 

Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, Warurejo, 

Kedungbanteng dan Pangkah; (3) Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan 

http://dpmptsp.tegalkab.go.id/kondisi-geografis/
http://dpmptsp.tegalkab.go.id/kondisi-geografis/
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Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, 

Kedungbanteng. 

4.1.2 Kependudukan 

Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk Kabuaten Tegal dapat dilihat 

tabel berikut 

Tabel 1 : Jumlah penduduk menurut wilayah kecamatan, kelompok umur dan 

jenis kelamin 

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Margasari 42.864 41.980 84.844 

2. Bumijawa 36.610 34.386 70.996 

3. Bojong 29.453 28.254 58.707 

4. Balapulang 39.143 37.156 76.299 

5. Pagerbarang 26.705 26.188 52.893 

6. Lebaksiu 38.779 38.898 77.677 

7. Jatinegara 25.102 23.599 48.701 

8. Kedungbanteng 20.136 19.257 39.393 

9. Pangkah 54.048 50.910 104.958 

10. Slawi 37.466 36.857 74.323 

11. Adiwerna 63.590 59.570 123.160 

12. Talang 48.415 45.157 93.572 

13. Dukuhturi 47.649 44.444 92.093 

14. Tarub 41.596 39.170 80.766 

15. Kramat 53.090 51.660 104.750 

16. Suradadi 42.832 40.601 83.433 

17. Warureja 29.550 28.177 57.727 

18. Dukuhwaru 32.761 31.428 64.189 

Jumlah 709.789 677.692 1.387.481 

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tegal 
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Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2019 yang berjumlah 

1.387.481  jiwa tersebut terdiri dari laki - laki 709.789 jiwa, dan perempuan 677.692 

jiwa. 

Tabel 2 : Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah 

Menengah Pertama Menurut Kecamatan  di Kabupaten Tegal, 2018/2019 

No. Kecamatan Sekolah 

SMP 

Sekolah 

SMA 

Guru 

SMP 

Guru 

SMA 

Guru 

Seni 

Budaya 

SMP 

Guru 

Seni 

Budaya 

SMA 

1. Margasari 14 9 311 160 8 6 

2. Bumijawa 14 2 234 64 9 2 

3. Bojong 7 3 149 55 8 3 

4. Balapulang 19 7 310 142 12 5 

5. Pagerbarang 6 2 149 62 4 2 

6. Lebaksiu 13 12 373 275 8 10 

7. Jatinegara 16 4 203 42 12 3 

8. Kedungbanteng 3 1 75 11 2 1 

9. Pangkah 13 7 249 138 8 5 

10. Slawi 7 13 252 513 7 13 

11. Dukuhwaru 6 5 111 190 4 3 

12. Adiwerna 10 11 350 416 6 7 

13. Dukuhturi 9 5 164 105 4 4 

14. Talang 10 5 238 108 5 4 

15. Tarub 9 4 233 75 4 3 

16. Kramat 6 4 150 133 2 3 

17. Surodadi 10 5 215 82 7 2 

18. warureja 7 3 169 85 5 1 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Tegal (https://tegalkab.bps.go.id/) 

 Dari data diatas jumlah guru senibudaya SMP/MTS dan SMA/SMK 

nerjumlah 186 pengajar di kabupaten tegal, dan lulusan pendidikan seni musik di 

kabupaten tegal berjumlah 61 pengajar seni budaya SMP/SMA. 

  

https://tegalkab.bps.go.id/
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4.2 Jenis Profesi Lulusan Pendidikan Seni Musik UNNES di Kab. Tegal 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap lulusan 

Program Studi  Pendidikan Seni Musik UNNES di Kab. Tegal. Peneliti mengambil 

sample 15 Lulusan Pendidikan Seni Musik yang sudah aktif bekerja di bidang linear 

(guru & entrepreneur), profesi guru pun dibagi menjadi 3 yaitu : (1) Formal; (2) 

Non Formal; (3) In Formal. Dan tidak linear, yang dimaksud tidak linear disini 

adalah profesi dimana tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran yang ada 

diambil pada saat kuliah. 

4.2.1 Profesi Linear 

Profesi Linear yang dimaksud disini adalah profesi dimana yang sesuai 

dengan bidang perkuliahan. Di profesi linear ini juga dibagi menjadi ; (1) Berprofesi 

mengajar (guru); (2) Berprofesi entrepreneur (season player, home recording, 

penyewaan Sound System); (3) Berprofesi guru sekaligus Enterpreneur bidang 

musik (session player, home recording, penyewaan Sound System), Menurut hasil 

observasi, peneliti mendapatkan bahwa pekerjan sebagai guru adalah pekerjaan 

yang paling banyak dimiliki oleh lulusan Pendidikan Seni Musik UNNES, hal ini 

disebabkan karena bekal dari unniversitas itu adalah pendidik. 

4.2.1.1 Profesi guru 

Profesi ini adalah tujuan dari unniversitas yaitu menciptakan pendidik yang 

berkualitas, tidak bisa dipungkiri ketika calon mahasiswa memilih unniversitas 

negeri semarang yang berbasis pendidik akan menjadi pendidik, dan profesi guru 

adalah profesi dimana lulusan unnes bisa menjadi pendidik (guru) karena sudah 

mendapatkan title Sarjana Pendidikan (S.Pd) yang akan mempermudah 
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melanjutkan pekerjaannya menjadi seorang guru, dan profesi guru menjadi dua : 

(1) Guru SMP honorer; (2) Guru SMP PNS; (3) Guru SMA honorer; (3) Guru SMA 

PNS. 

Dengan metode Snowball Sampling, peneliti mendapatkan data 5 orang 

alumni berprofesi sebagai guru, yaitu Mujiarti, Aprianto, Aji Sofian Febrianto, 

Rizky Mei Dwi Putri, Agustina Amriti.  

Penghasilan sebagai guru itu dibagi menjadi 2 guru PNS dan guru honorer, 

selain gaji pokok, gaji guru PNS juga ditambah dari tunjangan yang diperoleh, jenis 

jenis tunjangan antara lain : (1) Tunjangan keluarga, diberikan kepada PNS yang 

sudah memiliki keluarga; (2) Tunjangan anak, diberikan kepada PNS yang sudah 

memiliki anak; (3) Tunjangan kinerja, diberikan atas dasar kinerja yang dilakukan; 

(4) Tunjangan profesi, diberikan ketika guru telah melakukan sertifikasi; (5) 

Tunjangan daerah, diberikan oleh daerah tempat PNS yang bersangkutan 

mengabdikan diri. 

Berikut adalah gambaran total gaji yang diperoleh guru PNS baru golongan 

III/a: (1) Gaji pokok : Rp. 2.456.700; (2) Tunjangan tenaga kependdidikan : Rp. 

327.000; (3) Tunjangan sertifikasi: gaji pokok dipotong pajak 5% = 95% x Rp. 

2.456.700 = Rp. 2.333.865; (4) Tunjangan anak : 2% dari gaji pokok (untuk 2 anak) 

= 2% x Rp. 2.456.700 x 2 = Rp. 98.268; (5) Total penghasilan Rp. 5.215.833. 

sumber https://infokerjakuu.com/gaji-guru-pns/. 

https://infokerjakuu.com/gaji-guru-pns/
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Gambar 4.1 Proses pelatihan paduan suara dan bu Muji sebagai kdi SMPN 3 

Adiwerna. Mujiarti berprofesi menjadi guru PNS 

 (Foto: Dokumentasi Mujiarti 2019) 

Dan gaji guru honorer yang sebelumnya dapat dari dana APBD sebesar 

Rp. 250.000 perbulan menjadi Rp. 1.000.000. itu didapatkan oleh kebijakan 

pemerintah kabupaten Tegal, dan yang dimaksud guru honorer adalah guru yang 

tidak tetap belum berstatus minimal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan digaji 

perjam pelajaran atau perbulan. Seringkali guru honorer digaji secara sukarela, 

dan bahkan dibawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. sumber 

https://radartegal.com/berita-lokal/horeee-gaji-guru-honorer-jadi-rp1-

juta.14381.html.  

  

https://radartegal.com/berita-lokal/horeee-gaji-guru-honorer-jadi-rp1-juta.14381.html
https://radartegal.com/berita-lokal/horeee-gaji-guru-honorer-jadi-rp1-juta.14381.html
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4.2.1.2 Profesi Enterpreneur 

Profesi Enterpreneur adalah profesi dimana seseorang melakukan profesinya 

dengan melakukan usahanya melalui bakat atau menjual produk. Enterpreneur 

disini yang sesuai dengan porfesi yang ada di kabupaten Tegal : (1) Season Player; 

(2) Home Recording; (3) Sound System. Dan profesi masih berhubungan dengan 

musik.  

Dengan menggunakan Metode Snowball Sampling, peneliti mendapatkan 2 

orang alumni yang berprofesi entrepreneur, Sapto Adi Nugroho, Bagus Eko. 

4.2.1.2.1 Session Player  

Session Player adalah seseorang yang berprofesi sebagai pemusik yang 

bekerja secara tidak permanen dalam sebuah grup musik. Di Kabupaten Tegal 

banyak ditemui session player, misalnya pengisi band musik di sebuah cafe, grup 

band pengisi acara pernikahan, grup band pengisi acara sunatan, grup band pengisi 

acara kampus hingga kabupaten.  

Untuk menjadi seorang session player tentunya dibutuhkan keahlian, 

pengetahuan dan wawasan yang luas dalam musik, karena akan menemui jenis 

musik yang beraneka ragam jenis dan mempelajari banyak lagu. Berdasarkan 

observasi peneliti menemukan 2 alumni UNNES yang berprofesi menjadi session 

player. 

Penghasilan session player di Kab. Tegal bervariatif. Bagus Eko menjelaskan 

dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut : “…untuk band regular Rp. 

100.000,00 tiap kali pentas, untuk acara pernikahan, acara kampus, hingga acara 

kabupaten  Rp. 200.000 hingga Rp. 400.000. penghasilan tersebut tidak dapat 



55 

 

 

dihitung secara pasti karena tentu setiap penyelenggara acara menetapkan tarif yang 

berbeda”. 

 

Gambar 4.2 Penampilan Bagus Eko sebagai pengiring musik di acara pernikahan 

kabupaten Tegal 

(Foto : Dokumentasi Pribadi Bagus Eko, 2019) 

 

4.2.1.2.2   Home Recording 

 Home Recording juga merupakan salah satu pekerjaan yang diminati di 

bidang industry musik. Untuk menjalankan sebuah usaha home recording yang 

dibutuhkan adalah memiliki sebuah ruang rekaman yang telah dipasangi peredam 

suara. Ruangan ini merupakan tempat beradanya instrument musik dan tempat 

musisi merekam musiknya. 
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Gambar 4.3 Meizan Riza Arkhamni diruang studio Home Recording “Meizan 

Studio” miliknya di Slawi Kabupaten Tegal 

(Foto : Meizan Riza Arkhamni, 2019) 

4.2.1.2.2.1 Peralatan Studio Rekaman 

(1) Soundcard, berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi digital,dan 

sebaliknya digital menjadi analog.  Saat ini sudah banyak ditemui soundcard 

dengan harga yang cukup terjangkau yang sudah dilengkapi dengan USB sehingga 

mempermudah konektivitas ke laptop atau komputer untuk merekam; (2) 

Microphone, berfungsi untuk menangkap suara gelombang suara yang nantinya 

masuk melalui soundcard untuk direkam; (3) Speaker digunakan untuk 

mendengarkan hasil rekaman.ada speaker khusus yang disebut dengan speaker flat 

yang difungsikan untuk studio rekaman. Speaker jenis ini tidak merubah suara asli 

yang ditangkap oleh microphone pada saat proses rekaman; (4) Headphone, 

digunakan saat kita sedang merekam untuk mendengarkan suara instrumen yang 

lain; (5) komputer atau laptop untuk merekam.  
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4.2.1.2.2.2 Proses Recording 

 Dalam sebuah studio rekaman, untuk mendapatkan sebuah rekaman 

berkualitas baik harus melakukan berbagai tahap sebagai berikut : (1) Tracking 

Guide adalah Proses paling awal saat rekaman musik adalah untuk merekam 

terlebih dahulu guide atau pemandu untuk lagu yang akan direkam.panduan ini 

digunakan oleh masing masing personil dalam merekam permainan mereka. 

Biasanya musik guide direkam menggunakan gitar saja; (2) Tracking Instrument 

adalah setelah panduan selesai direkam, tahap selanjutnya adalah mulai perekaman 

instrumen. Instrumen yang pertama kali direkam adalah drum karena tentunya drum 

merupakan pengatur tempo dalam sebuah lagu. Perekaman tentu harus selalu 

menggunakan metronome agar tempo yang dimainkan selalu tepat. Setelah drum 

selesai kemudian proses tracking dilanjutkan oleh instrumen lainnya; (3) Editing 

adalah proses selanjutnya yaitu editing yang dilakukan oleh soundman untuk 

merapikan dan memperbaiki tempo yang naik turun atau nada yang kurang tepat; 

(4) Mixing adalah proses mixing adalah proses menggabungkan keseluruhan hasil 

dari tracking dan editinguntuk memberikan warna suara pada hasil rekaman; (5)

 Mastering adalah proses terakhir dalam rekaman musik. Mastering adalah 

proses pengaturan suara terakhir serta pengaturan volume hasil akhir sebuah 

rekaman musik. 

 Hasil wawancara peneliti dengan Meizan Riza Arkhamni pemilik studio 

“Meizan Studio”, Meizan memasang tarif sebesar Rp. 300.000,00 untuk biaya 

rekaman lagu. Bila Meizan juga harus mengaransemen lagu, maka biaya yang akan 
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dikenakan sebesar Rp. 600.000,00. Meizan juga sering mendapatkan proyek 

rekaman besar seperti dari sekolah. Pembuatan mars dan hymne sekolah. Meizan 

mendapatkan Rp. 900.000,00. 

4.2.1.2.3  Sound System 

Sound System adalah sistem perangkat elektronik untuk mengolah sinyal 

suara dan meningkatkan level suara sehingga terjadi kelipatan Gain suara yang 

kemudian diterjemahkan atau disalurkan ke bagian Loudspeaker sehingga 

terdengar kembali oleh telinga dengan kekuatan suara. Sinyal suara bisa berasal dari 

satu atau lebih sumber bunyi yang tercampur dalam satu perangkat pengeras bunyi. 

Sinyal suara ini bisa diatur tingkatan bunyinya menurut kapasitas ruang dan 

audience sehingga informasi bunyi tersebut bisa ditangkap oleh telinga 

Informasi sinyal suara ini bisa berasal dari beberapa sumber seperti vokal kita serta 

ditambah dengan peralatan bunyi lainnya yang bisa didengar bersamaan. Untuk 

menangkap sumber Vokal dibutuhkan sebuah input transducer berupa Microphone 

dan juga spool guitar. 

Usaha sound system ini termasuk usaha produk/jasa. Dan usaha sound 

system ini berhubungan dengan musik yaitu pertunjukan. Dan usaha ini 

memerlukan biaya yang menguras uang cukup banyak. Berdasarkan observasi 

peneliti menemukan 1 alumni UNNES yang mempunyai usaha sound system di 

daerah kab. Tegal yaitu Nuridin dengan nama usahanya “PAS Sound” Nuridin 

menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang banyak resiko tetapi 

berpenghasilan yang tinggi. Itu dikarenakan jika terjadi kerusakan pada sound 

system cukup menguras biaya banyak untuk memperbaikinya, usaha ini tidak pasti 
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pendapatannya, dikarenakan satu bulan kadang berangkat 5 kali. Tetapi setelah 

lebaran itu kurang lebih 30 keberangkatan. 

4.2.1.2.3.1 Produk / Jasa 

 Jenis produk yang dihasilkan dari usaha sound system. Terdapat beberapa 

peralatan yang disewakan untuk usaha ini, yaitu : (1) Audio mixer; (2) Speaker; (3) 

Amplifier; (4) Mic kabel; (5) Mic condesor; (6) Mic wireless; (7) Headset; (8) Clip 

on; (9) Megaphone toa; (10) Portable wireless pa amplifier. 

 

Gambar 4.4 Sound milik Nuridin “PAS Sound Syste”  

(Foto : Nuridin, 2019)  

 

4.2.1.2.3.2 Harga sewa Sound System 

 Menurut Nuridin penyewaan sound system dihitung dari kebutuhan client. 

Dan Nuridin menghitung Rp. 1000,00 / watt : (1) 500 watt = Rp. 500.000,00 per 
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event (1/2 set); (2) 1000 watt =  Rp. 1.000.000,00 per event (1 set). Dan per event 

dihitung 8 jam. 

4.2.1.3 Profesi Guru sekaligus Enterpreneur 

 Profesi ini adalah profesi dimana kedua profesi (guru dan entrepreneur) 

berjalan semua. Profesi ini cukup menguras waktu yang banyak kata meizan riza 

arkhamni. Dikarenakan ketika hari biasa mengajar (guru) dan hari wekkend untuk 

melakukan profesi (entrepreneur) untuk profesi entrepreneur pendapatan tidak 

menentu dikarenakan mengambil job entrepreneur diluar jam mengajar (guru). 

Dengan menggunakan snowball sampling, peneliti menemukan 5 alumni yang 

berprofesi Guru sekaligus Enterpreneur, Ekaningtyas Hermaningrum, Slamet Dwi 

Haryanto, Meizan Riza Arkhamni, Nuridin, dan Ilham Habieb. 

4.2.2 Profesi Tidak Linear 

Profesi Tidak Linear disini adalah profesi dimana tidak ada sangkut pautnya 

dengan pembelajaran yang ada saat kuliah (musik). dengan metode observasi 

peneliti menemukan profesi yang diluar dari musik yaitu Pegawai Bank, dan penelti 

menemukan alumni UNNES Pendidikan Seni Musik yang berprofesi sebagai 

pegawai bank, Faraula Fitriana, Aditya Budhi Saputra, Izzam Bayu Ashar. 

Untuk menjadi Pegawai Bank menurut Izzam Bayu Ashar juga tidak mudah, 

pelamar kerja harus melewati 10 tahapan seleksi : (1) Seleksi adminitrasi adalah 

tahapan pertama tiap rekrutan bank; (2) Tes kompetensi dibarengi tes toefl; (3) 

Psikotes; (4) Tes Apttidue adalah tes dimana calon pegawai bank diberi gambaran 

tentang jobseeker; (5) FGD akan menjadi simulasi bagaimana calon pekerja 

menghadapi masalah dalam dunia kerja; (6) Interview HRD Interview atau 
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wawancara HRD biasa dilakukan oleh bagian HRD (Human Resources 

Development), bagian personalia, atau bagian SDM. Hal yang banyak digali dalam 

wawancara ini adalah seputar CV dan mengenal karakter jobseeker. Lewat tahap 

ini pula, HRD bisa mulai menilai apakah kamu cocok dengan budaya kerja di 

perusahaan bank itu; (7) Interview User adalah; (8) Tes Kesehatan; (9) Tes psikiatri 

atau tes kesehatan jiwa ini, berfungsi untuk memantau kesehatan mental seseorang; 

(10) Pelatihan. 

 

Gambar 4.5 Izzam Bayu Ashar Sebagai Pegawai Bank 

(Foto : Izzam Bayu Ashar 2019) 

 

Penghasilan berprofesi Pegawai Bank menurut Izzam Bayu Ashar Rp. 

3.700.000,00 untuk gaji pokoknya, tetapi ketika ada lembur bisa mencapai kurang 

lebihnya Rp. 4.000.000,00.  
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4.3 Motivasi profesi lulusan Pendidikan Seni Musik Unniversitas Negeri 

Semarang di Kab. Tegal 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap alumni Program 

Studi Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Semarang di daerah Kab. Tegal, masing-masing dari mereka memiliki factor 

tersendiri yang melatarbelakangi alasan mereka untuk memilih profesi yang mereka 

jalani tersebut sebagai mata pencaharian diantaranya sebagai berikut : 

4.3.1 Profesi Guru 

 Mujiarti (49), alumni prodi Pendidikan Seni Musik UNNES yang saat ini 

menjadi guru seni musik di kab. Tegal,  

“…saya bercita cita menjadi pendidik (guru) mas, dan kenapa saya 

mengambil jurusan seni musik karena berhubungan dengan hobi saya yaitu 

bernyanyi, dan saat kuliah saya mengambil program studi Seni Musik 

supaya cita cita saya tercapai” kata Mujiarti.  

 

Motif  Mujiarti yang menjadi seorang pendidik (guru) berpendapat bahwa 

pekerjaannya saat ini sesuai dengan materi perkuliahan dulu, karena UNNES itu 

menciptakan Sarjana Pendidikan. Dan kenapa Mujiarti mengambil jurusan 

pendidikan seni musik, dikarenakan beliau dari dulu ingin menjadi guru dan 

sebelum masuk di universitas, mujiarti sekolah di SPG Slawi (yang sekarang 

menjadi SMAN 3 Slawi) dimana sekolah tersebut dulunya menciptakan calon guru, 

saat itu juga Mujiarti  menjelaskan bahwa dia ingin melanjutkan jenjang yang lebih 

tinggi lagi yang sesuai dengan passionya bernyanyi yaitu seni musik . Dan saat itu 

beliau memilih IKIP Semarang dan memilih program studi pendidikan seni musik. 

dan beliau menjelaskan bahwa tidak ada keturunan keluarga yang mejadi guru dan 
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musisi. Kedua orang tuanya seorang petani. Jadi pilihan profesi pendidik seni musik 

mutak keinginan diri sendiri. 

 Aprianto (31), alumni prodi Pendidikan Seni Musik di UNNES yang saat 

ini menjadi guru seni musik di kab. Tegal berpendapat bahwa motif   

“…yang membuat saya berprofesi menjadi seorang guru sekarang 

dikarenakan faktor keluarga, terutama bapak ibu ingin aku menjadi seorang 

pendidik, dan berhubung saya hobi bermusik, lantas saya memilih kuliah di 

UNNES yang berbasis pendidikan” 

 

Dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) setelah lulus yang akan 

mempermudah Aprianto menjadi seorang guru. motif  Aprianto yang menjadi 

seorang pendidik (guru) berpendapat bahwa pekerjaannya saat ini sesuai dengan 

materi perkuliahan dulu, karena UNNES itu menciptakan Sarjana Pendidikan. Dan 

kenapa Aprianto mengambil jurusan pendidikan seni musik, dikarenakan Aprianto 

hobi bermain musik dan ada tuntutan orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang 

pendidik (guru). 

 Aji Sofian Febrianto (29) sama halnya Aprianto, Aji Sofian Febrianto 

mengambil profesi guru seni musik dikarenakan orang tuanya yang notabenya 

seorang guru, dan juga menurut Aji Sofian Febrianto  

“…menjadi guru adalah tantangan untuk diri saya sendiri, dikarena ingin 

mendidik penerus bangsa, dan karena saya juga mempunyai hobi bermain 

musik dan menjadi guru seni musik mempunyai peluag lebih dibutuhkan di 

kab. Tegal saat itu”.  

 

Jadi Aji Sofian Febrianto mengambil program studi Pendidikan Seni Musik 

UNNES. 

 Rizky Mei Dwi Putri (28) berprofesi sebagai guru seni musik beranggapan 

bahwa  
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”…menjadi guru seni musik itu menyenangkan dan sesuai dengan hobi saya 

sendiri”.  

 

Risky Mei Dwi Putri juga mengikuti jejak bapaknya yang menjadi guru seni 

musik juga. Lantas ia melanjutkan ke jejang yang lebih tinggi yaitu UNNES 

program studi Pendidikan Seni Musik yang sesuai dengan keinginannya menjadi 

guru seni musik.  

Agustina Amriti (24) berprofesi menjadi guru seni musik,  

“…saya suka  hobi bermusik, dan saya ingin menjadi guru dikarenakan 

menurut saya pribadi menjadi guru itu menyengkan karena mempunyai 

waktu banyak dengan keluarga, ketika murid libur guru pun ikut libur”.  

 

Dan UNNES lah yang menjadi pilihan Agustina Amriti untuk mencari ilmu 

dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). dan Agustina Amriti 

mengatakan bahwa tidak ada keturunan dari keluarganya seorang guru dan musisi. 

Itu mutlak keinginannya sendiri. 

4.3.2 Profesi Session Player  

Bagus Eko yang berprofesi sebagai session player mengungkapkan 

“…dalam memilih pekerjaan session player ini untuk mengembangkan 

bakat bermusik saya sendiri, dan pekerjaan ini dituntut untuk dapat 

menguasai berbagai jenis aliran musik yang berbeda beda dan variatif, setiap 

kali tampil menjadi pengisi acara. Tentunya diawali dengan latihan 

matang”.  

 

Dan menurut Bagus Eko profesinya sekarang berhubungan dengan 

perkuliahan dulu di UNNES, dan menurutnya ilmunya dibekali saat di perkuliahan. 

Bakat musiknya itu tidak dari keturunan orang tua, orang tua bukan seorang musisi, 

akan tetapi Bagus Eko mengatakan bahwa dia belajar sendiri tentang musik. karena 

lingkungan teman saya seorang musisi alias session player lantas saya menjadi 
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semangat untuk berprofesi menjadi session player dan mencari rejeki dengan teman 

bersama sama. 

Sapto Adi Nugroho alumni prodi Pendidikan Seni Musik UNNES 

mengungkapkan bahwa  

“…memilih untuk menjadi seorang session player karena pekerjaan tersebut 

tidak terikat dengan waktu”.  

 

Sama halnya Bagus Eko bahwa Sapto Adi Nugroho tidak mempunyai 

keturunan keluarga seorang musisi dia mutlak belajar sendiri. Dan profesinya 

sekarang berhubungan dengan perkuliahan dulu jadi mempermudah untuk menjadi 

profesi session player.  

4.3.3 Guru dan Enterpreneu 

Ekaningtyas Hermaningrum berprofesi guru dan entrepreneur mengatakan 

“…profesi saya saat ini menjadi guru honorer pendidikan seni musik dan 

juga session player (singer) dan profesi saat ini berhubungan dengan 

matakuliah saat di UNNES, dari kecil memang saya bercita cita ingin 

menjadi musisi” 

 

Dan berjalannya waktu Ekaningtyas Hermaningrum masuk ke Unniversitas 

Negeri Semarang dikarenakan di UNNES ada program studi tentang musik yaitu 

Pendidikan Seni Musik, dan dikarenakan Ekanintyas Hermaningrum mempunyai 

gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dia memaksimalkan gelarnya untuk mengajar dan 

menjadi guru, berhubung dia suka bernyanyi Ekaningtyas Hermaningrum 

mengatakan dia ingin memanfaatkan hobinya menjadi Singer.mengajar di sekolah 

juga tidak setiap hari, ketika libur Ekaningtyas berpofesi menjadi seorang penyanyi 

di acara wedding dll. Kedua orang tua Ekaningtyas bukan seorang guru dan juga 
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bukan seorang musisi. Dan pekerjan session player adalah pekerjaan selingan yang 

menjadi rejeki tambahan menurut Ekaningtyas. 

Slamet Dwi Haryanto berprofesi guru honorer dan session player (cello) 

sama halnya Ekaningtyas Hermaningrum,  

“…profesi saya sekarang ini sangat beruhubungan saat kuliah dulu di 

UNNES serta tidak ada keturunan seorang guru dan musisi dari keluarga, 

dan saya punya pekerjaan sampingan seperti menjadi musisi ya untuk uang 

tambahan mas karena kalua mengandalkan gaji seorang guru sangat tidak 

memungkinkan”  

 

Dikarenakan gaji guru honorer masih rendah Slamet Dwi Haryanto mencari 

rejeki tambahan di bidang bakatnya yaitu cello keroncong. Di kab. Tegal sendiri 

mempunyai 2 grup  keroncong yaitu Gita Puspita dan Keroncong Kayu Manis.  

Meizan Riza berprofesi menjadi guru PNS, session player dan studio 

rekaman, meizan mengatakan  

“…profesi sekarang karena ilmu yang diambil saat kuliah dulu, dan saya 

mempunyai pekerjaan sampingan sepeti home recoding, dan session player 

tetapi pekerjan utama saya yaitu seorang guru”.  

 

Alasan meizan mengambil profesi seorang guru dikarenakan kedua orang 

tuanya adalah seorang guru dan dikarenakan meizan hobi bermain musik maka 

meizan mengambil Program Studi di UNNES yaitu Pendidikan Seni Musik. 

menjadi session player dan mempunyai Home Recording menurut Meizan adalah 

bentuk pencarian rejeki tambahan dan ingin melanjutkan hobi bermusik. 

Ilham Habieb saat ini berprofesi menjadi seorang guru honorer dan session 

player sama halnya Ekningtyas dan Slamet Dwi bahwa profesinya saat ini sama 

saat kuliah yaitu menjadi guru dan session player, dikarenakan pekerjannya itu 

termasuk hobinya. 
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“…kedua orang tua saya sendiri tidak ada yang berprofesi  guru atau musisi. 

Session player sendiri adalah menjadi profesi tambahan untuk menambah 

rejeki. Dapat ya allhamdulillah tidakk juga tidak apa apa, karena masih 

punya pekerjaan utama yaitu guru” kata Habieb. 

 

Nuridin berprofesi guru PNS, session player dan bisnis sound system. 

Sama halnya narasumber sebelumnya profesi Nuridin saat ini berhubungan 

dengan perkuliahan di UNNES.  

“…menjadi guru juga cita cita saya karena pada saat itu guru sedang 

dibutuhkan, dan dikarenakan hobi saya bermusik maka pekerjaan session 

player sebagai selingan atau rejeki tambahan untuk menjadi modal awal 

berbisinis sound, hasil rejeki dari menjadi guru untuk kehidupan pokok 

dan hasil dari session player menjadi modal awal sound system pada saat 

itu”. 
 

Karena menurut Nuridin dikala dia pensiun setidaknya ada usaha yang 

sudah berjalan dan bisa menjadi aktifitas setelah pensiun. Kedua orang tua dari 

Nuridin juga bukan seorang guru dan musisi. 

4.3.4 Profesi Pegawai Bank 

 Faraula Fitriana berporfesi menjadi pegawai bank, ini mungkin jauh dari 

matakuliah yang diambil saat kuliahh UNNES dengan program studi Pendidikan 

Seni Musik, tatapi Faraula mempunyai alasan tersendiri kenapa dia memilih profesi 

ini, dan menurut faraula  

“…dibandingkan dengan pekerjaan umum lain di level fresh graduate, 

bekerja di bank menjanjikan upah yang relatif lebih tinggi. Di level Officer 

Development Program misalnya, upah kerja umumnya lebih tinggi 

dibandingkan pekerjaan di level fresh graduate di bidang pekerjaan umum 

lain. Tentu saja, materi berupah uang masih dianggap penting oleh sarjana 

muda.”.  

 

 Aditya Budhi Saputra berprofesi menjadi pegawai bank, Adit sendiri 

sebelum menjadi pegawai bank juga pernah menjadi guru honorer tetapi karena 
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gajinya menurut dia dibawah UMR, lantas Adit sendiri mengalihkan profesi 

menjadi Pegawai Bank yang menurut dia  

“…Tidak seperti pekerjaan yang menyangkut kehidupan orang lain seperti 

polisi, perawat ataupun jurnalis, bekerja di bank memiliki jam kerja yang 

sesuai jadwal. dan jadwal kerja 8 jam per hari di luar dari jam lembur, 

pegawai mendapatkan libur di hari sabtu dan minggu serta hari besar.”.  

 

 Izzam Bayu Ashar berprofesi pegawai bank, menurut dia  

“…awalnya saya  hanya coba coba mendaftar menjadi pegawai bank, 

menurut saya pegawai bank tidak ada hubungannya dengan perkuliahan 

dulu, tetapi karena gaji yang sangat besar dibanding guru maka saya 

meneruskan pekerjaan tersebut" 

 

    

  



 

69 
 

BAB V 

SIMPULAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa fakor yang mempengaruhi profesi alumni 

Pendidikan Seni Musik UNNES, berdasarkan hasil penelitian bahwa minat profesi 

didasarkan pada : (1)  kesesuaian program studi yang ditempuh; (2) hobi yang di 

ambil terhadap bidang musik; (3) cita - cita dalam bidang pendidikan musik. 

 Berdasarkan hasil peneliti juga menyatakan bahwa motif para alumni 

menekuni profesi pada bidang musik karena faktor : (1) dukungan keluarga, orang 

tua yang berprofesi guru; (2) pengaruh lingkungan, karena lingkungan bermain dan 

bersosialisasi dengan seorang musisi; (3) besaran gaji dari pekerjaan, jadi inti 

permasalahan kenapa ada lulusan pendidikan seni musik yang beralih profesi yang 

karena faktor besaran gaji dan menentukan pilihan menjadi pegawai bank. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran antara lain : (1) 

Kepada para mahasiswa aktif agar mencari ilmu diluar perkuliahan, seperti kegiatan 

mahasiswa, himpunan mahasiswa (hima), unit kegiatan mahasiswa (ukm), 

komunitas, dan lain - lain agar mengupgrade ilmu dan pengalaman yang kelak 

dipakai setelah lulus study; (2) Kepada Pemerintah untuk memperhatikan guru 

honorer dikarenakan guru honorer yang sudah menempuh ilmu selama 4 tahun 

gajinya dibawah UMR dikalahkan dengan pekerja buruh yang hanya lulusan SMA 

dengan gaji UMR; (3) Kepada mahasiswa Pendidikan Seni Musik UNNES agar 
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terus giat belajar dan memanfaatkan ilmu yang didapat saat berkuliah sebaik 

mungkin, karena Lulusan Pendidikan Seni Musik UNNES memiliki kesempatan 

bekerja yang luas selain menjadi guru seni di sekolah. 
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Lampiran 1 

Lampiran 1.1 SK Dosen Pembimbing 
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Lampiran 2 

Lampiran 1.2 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3 

Lampiran 1.3 Surat Balasan Penelitian MGMP Seni Budaya 
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Lampiran 4 

Lampiran 1.6 Foto Dokumentasi Penelitian 

 

Foto 1 : Wawancara dengan Mujiarti 

(Sumber : Dokumentasi Hasbi Risqi Nur Aslami) 

 

 

Foto 2 : Wawancara dengan Agustina Amriti 

(Sumber : Dokumentasi Hasbi Risqi Nur Aslami) 
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Foto 3 Wawancara dengan Bagus Eko 

(Sumber : Dokumentasi Hasbi Risqi Nur Aslami) 

 

 

Foto 4 : Soundsystem milik Nuridin 

(Sumber : Dokumentasi milik Nuridin)  
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Foto 5 : Foto Studio Home Recording “Meizan Studio” 

(Sumber : Dokuentasi milik Meizan) 

 

 

 
Foto 6 : Wawancara dengan Aprianto 

(Sumber : Dokuentasi milik Hasbi Risqi Nur Aslami) 
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Lampiran 7 

Lampiran 1.7 Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Observasi) 

A. Tujuan Observasi 

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

minat kebutuhan profesi lulusan seni musik UNNES di kab. Tegal. 

B. Hal- hal yang di observasi 

1. Profesi apa saja yang ada di bidang Industri Musik khususnya Kota 

Semarang. 

2. Profesi apa saja yang dipilih/dijalani Alumni/Mahasiswa Seni Musik 

UNNES di Kab. Tegal 

3. Hal Pendukung yang bisa mendorong Alumnus/Mahasiswa  Seni Musik 

UNNES memajukan/berpengaruh Industri musik di Kab. Tegal 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Angket) 

 

Menggunakan jenis pertanyaan yang mengandung 5W+1H, yaitu: ”APA, SIAPA, 

KAPAN, BAGAIMANA, MENGAPA, DIMANA”  

3.  Pelaksanaan   :  

Hari / Tanggal   :  

Pukul    :  

Lokasi    :  

Identitas Informan  

Nama    :  

Tempat Tanggal Lahir:  

Alamat Rumah  : 

Pedoman Angket untuk melakukan metode metode wawancara 

a. Apa pekerjaan anda saat ini ?  

b. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 

c. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

(Pedoman Wawancara) 

 

1.1  Identitas Subjek  : 

a. Nama    :  

b. Tempat Tanggal Lahir  :  

c. Usia     :  

d. Urutan Kelahiran   :  

e. Jumlah saudara   :  

f. Pekerjaan subyek  :  

g. Pendidikan   :  

 

1.2 Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik. 

a. Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki?  

b. Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar?  

c. Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam diri 

anda dan memanfaatkannya?  

d. Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir yang 

anda pilih?  

1.3 Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar:  

a. Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan?  

b. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda?  
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c. Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang anda 

miliki?  

d. Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan pengalaman 

belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang lain tentang karir 

tersebut? 

1.4 Hal yang di ungkap dari keterampilan pendekatan tugas. 

a. Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan dalam 

menjalankan karir yang anda pilih?  

b. Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam menghadapi 

masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir tersebut?  

c. Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang 

anda butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam tugas karir 

anda?  

d. Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda pilih? 

1.5 Hal yang diungkap dalam kondisi dan peristiwa lingkungan. 

a. Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan anda, 

seperti teman, orang tua, atau keluarga? 

b. Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat 

anda tinggal? 
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Lampiran 8 

Lampiran 1.8 Transkip Wawancara Lulusan Seni Musik UNNES di Kab. Tegal 

1.1 Identitas Subyek: 

a. Nama    : Mujiarti 

b. Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 22 April 1970 

c. Usia     : 49 tahun 

d. Urutan Kelahiran   : 2 

e. Jumlah saudara   : 4 

f. Pekerjaan subyek  : Guru PNS 

g. Pendidikan   : S1 Pendidikan Seni Musik, S2 Pendidikan 

Seni (UNNES) 

Pedoman Angket untuk melakukan metode wawancara 

a. Apa pekerjaan anda saat ini ?  

Jawaban : Guru Seni Budaya SMPN 2 Adiwerna 

b. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : sangat berpengaruh karena bakat saya inilah yang menuntun 

saya berprofesi sekarang ini 

c. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : motivasi saya berprofesi guru dikarenan pada zaman dulu 

sangat membutuhkan seorang guru, dan saya memanfaatkan hal itu, dan 

memilih menjadi seorang guru, dan bertahan hingga sekarang 
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Pedoman Wawancara 

1.2  Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik. 

a.  Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki?  

Jawaban : Kemampuan saya itu dibidang musik terutama vokal 

b. Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar?  

Jawaban : saya belajar musik secara autodidak, dan tidak ada keturunan 

keluarga saya dari seorang musisi, karena pekerjaan orang tua saya 

seorang petani. 

c. Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam diri 

anda dan memanfaatkannya?  

Jawaban : sudah menemukan kelebihan saya yaitu menyanyi, dan sudah 

memanfaatkannya untuk mengajari anak anak sekolah bernyanyi dengan 

baik dan benar. 

d. Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir yang 

anda pilih?  

Jawaban : ya sangat menentukan karir saya. Dan sekarang saya menjadi 

guru seni budaya di SMPN 2 Adiwerna 

1.3 Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar:  

a. Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan?  

Jawaban : banyak mas, terutama pelajaran yang dikampus tentang  teori 

musik, teori pendidikan sekolah dll. 

b. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda?  
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Jawaban : Sangat memperngaruhi, karena saya dulu bercita cita menjadi 

seorang guru dan saya menentukan untuk masuk ke IKIP semarang dulu 

sebelum namanya UNNES, yang berbasis pendidikan. 

c. Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang anda 

miliki?  

Jawaban : sangat berpengaruh, karena kelebihan saya di bidang musik 

diasah disaat kuliah di IKIP Semarang 

d. Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan pengalaman 

belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang lain tentang karir 

tersebut? 

Jawaban : Tidak ada keturunan keluarga bermusik dan karir saya sendiri 

yang memutuskan karena saya bercita cita sebagai guru dan saya suka 

bernyanyi. 

1.4 Hal yang di ungkap dari keterampilan pendekatan tugas. 

a. Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan dalam 

menjalankan karir yang anda pilih?  

Jawaban : sudah ada yaitu bermain musik dan bernyanyi. 

b. Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam menghadapi 

masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir tersebut?  

Jawaban : Sudah siap, karena semua ilmu yang saya pelajari saat 

diperkuliahan sudah sangat cukup untuk membekali karir saya sekarang. 
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c. Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang 

anda butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam tugas karir 

anda?  

Jawaban : mengembangkannya sudah, tetapi sulit, karena saya sekarang 

seorang guru dan mengajari murid murid untuk bias bermain musik dan 

bernyanyi dan tentunya semua murid mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya yang berbeda beda.  

d. Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda pilih? 

Jawaban : Kebiasaan saya di awal pelajaran saya selalu meminta murid 

murid untuk menyanyikan lagu Indonesia raya dan Mars SMPN 2 

Adiwerna. 

1.5 Hal yang diungkap dalam kondisi dan peristiwa lingkungan. 

a. Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan anda, 

seperti teman, orang tua, atau keluarga? 

Jawaban : sama sekali tidak ada, semua mutlak keinginan saya  

b. Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat 

anda tinggal? 

Jawaban : tidak ada, karena kondisi lingkungan saya terutama 

dikeluarga baik baik saja dan semua berkecukupan. 
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2.1 Identitas Subyek: 

a. Nama    : Ekaningtyas Hermaningrum 

b. Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 12 November 1991 

c. Usia     : 29 tahun 

d. Urutan Kelahiran   : 1 

e. Jumlah saudara   : 2 

f. Pekerjaan subyek  : Guru honorer 

g. Pendidikan   : S1 Pendidikan Seni Musik, S2 Pendidikan 

Seni (UNNES) 

Pedoman Angket untuk melakukan metode metode wawancara 

a. Apa pekerjaan anda saat ini ?  

Jawaban : Guru Seni Budaya SMPN 1 Adiwerna 

b. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : sangat berpengaruh karena bakat saya inilah yang menuntun 

saya berprofesi sekarang ini 

c. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : motivasi saya berprofesi guru dan session player (vocal) 

dikarenan saya suka bernyanyi. 

Pedomann Wawancara 

2.2  Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik. 

a. Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki?  

Jawaban : Kemampuan saya itu dibidang musik terutama vocal 

b. Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar?  
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Jawaban : saya belajar musik secara autodidak, dan tidak ada keturunan 

keluarga saya dari seorang musisi, karena pekerjaan orang tua saya 

seorang wirausaha. 

c. Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam diri 

anda dan memanfaatkannya?  

Jawaban : sudah menemukan kelebihan saya yaitu menyanyi, dan sudah 

memanfaatkannya untuk mengajari anak anak sekolah bernyanyi dengan 

baik dan benar dan bias mencari uang dengan benyanyi di suatu event. 

d. Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir yang 

anda pilih?  

Jawaban : ya sangat menentukan karir saya. Dan sekarang saya menjadi 

guru seni budaya di SMPN 1 Adiwerna 

2.3 Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar:  

a. Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan?  

Jawaban : pelajaran yang dikampus tentang  teori musik, teori pendidikan 

sekolah dll 

b. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda?  

Jawaban : Sangat memperngaruhi, karena saya dulu bercita cita menjadi 

seorang musisi dan saya menentukan untuk masuk ke UNNES, 

unniversitas, yang berbasis pendidikan. 

c. Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang anda 

miliki?  
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Jawaban : sangat berpengaruh, karena kelebihan saya di bidang musik 

diasah disaat kuliah di UNNES 

d. Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan pengalaman 

belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang lain tentang karir 

tersebut? 

Jawabab : Tidak ada keturunan keluarga bermusik dan karir saya sendiri 

yang memutuskan karena saya bercita cita sebagai musisi. 

2.4 Hal yang di ungkap dari keterampilan pendekatan tugas. 

a. Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan dalam 

menjalankan karir yang anda pilih?  

Jawaban : sudah ada yaitu bermain musik dan bernyanyi. 

b. Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam 

menghadapi masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir tersebut?  

Jawaban : Sudah siap, karena semua ilmu yang saya pelajari saat 

diperkuliahan sudah sangat cukup untuk membekali karir saya sekarang. 

c. Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang 

anda butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam tugas karir 

anda?  

Jawaban : mengembangkannya sudah, tetapi sulit, karena saya sekarang 

seorang guru dan mengajari murid murid untuk bias bermain musik dan 

bernyanyi dan tentunya semua murid mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya yang berbeda beda.  

d. Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda pilih? 
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Jawaban : Kebiasaan saya setiap pagi yaitu olah vocal, dan ngulik lagu 

baru. 

2.5 Hal yang diungkap dalam kondisi dan peristiwa lingkungan. 

a. Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan anda, 

seperti teman, orang tua, atau keluarga? 

Jawaban : sama sekali tidak ada, semua mutlak keinginan saya  

b. Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat 

anda tinggal? 

Jawaban : tidak ada, karena kondisi lingkungan saya terutaa dikeluarga 

baik baik saja dan semua berkecukupan. 
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3.1 Identitas Subyek: 

a. Nama    : Slamet Dwi Haryanto 

b. Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 19 Desember 1987 

c. Usia     :  33 tahun 

d. Urutan Kelahiran   : 2 

e. Jumlah saudara   : 2 

f. Pekerjaan subyek  : Guru honorer 

g. Pendidikan   : S1 Pendidikan Seni Musik 

Pedoman Angket untuk melakukan metode wawancara 

a. Apa pekerjaan anda saat ini ?  

Jawaban : Seni Budaya SMPN 2 Pangkah 

b. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : sangat berpengaruh karena bakat saya inilah yang menuntun 

saya berprofesi sekarang ini 

c. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : motivasi saya berprofesi guru dan session player, dikarenan 

saya suka tantangan, dan menjadi guru sekaligus session player itu sebuah 

tantangan besar dan tanggung jawab yang besar. 

Pedoman Wawancara 

3.2 Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik. 

a. Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki?  

Jawaban : kelebihan saya itu dibidang musik  

b. Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar?  
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Jawaban : saya belajar musik dari lingkungan masyarakat, kedua orang 

tua saya seorang petan jadi tidak ada faktor keturunan saya mengambil 

profesi bermusik. 

c. Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam diri anda 

dan memanfaatkannya?  

Jawaban : saya mengetahu bahwa saya mempunyai kelebihan bermusik 

ketika saya belajar bermusik dengan cepat. 

d. Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir yang 

anda pilih?  

Jawaban : ya sangat menentukan karir saya, sekarang saya menjadi guru 

seni budaya di SMPN 2 Pangkah, dan sambilan sessioan player (cello 

keroncong) disuatu event. 

3.3 Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar:  

a. Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan?  

Jawaban : pengalaman belajar selama mahasiswa saya dapat dari kegiatan 

mahasiswa (hima) disitu saya belajar bagaimana membuat suatu 

pertunjukan, belajar keroncong dengan teman dan dosen.  

b. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda?  

Jawaban : Sangat memperngaruhi, karena sesuai dengan passion saya 

yaitu bermusik 

c. Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang anda 

miliki?  
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Jawaban : sangat berpengaruh, karena kelebihan saya di bidang musik 

diasah disaat kuliah di UNNES 

d. Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan pengalaman 

belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang lain tentang karir 

tersebut? 

Jawabab : Tidak ada keturunan keluarga bermusik dan karir saya sendiri 

yang memutuskan karena saya bercita cita sebagai musisi. 

3.4 Hal yang di ungkap dari keterampilan pendekatan tugas. 

a. Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan dalam 

menjalankan karir yang anda pilih?  

Jawaban : sudah ada yaitu bermain musik. 

b. Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam menghadapi 

masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir tersebut?  

Jawaban : Sudah siap, karena semua ilmu yang saya pelajari saat 

diperkuliahan sudah sangat cukup untuk membekali karir saya sekarang. 

c. Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang 

anda butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam tugas karir 

anda?  

Jawaban : mengembangkannya sudah, tetapi sulit, karena saya sekarang 

seorang guru dan mengajari murid murid untuk bisa bermain musik.  

d. Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda pilih? 

Jawaban : Kebiasaan saya setiap pagi sebelum mengawali pekerjaan yaitu 

mendengarkan musik keroncong sambal ditemani secangkir kopi. 
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3.5 Hal yang diungkap dalam kondisi dan peristiwa lingkungan. 

a. Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan anda, 

seperti teman, orang tua, atau keluarga? 

Jawaban : dipengaruhi oleh lingkungan teman, karena saya bias bermain 

musik karena teman.  

b. Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat 

anda tinggal? 

Jawaban : tidak ada, karena kondisi lingkungan saya terutama 

dikeluarga baik baik saja dan semua berkecukupan. 

4.1 Identitas Subyek: 

a. Nama    : Faraula Fitriana 

b. Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 28 Februari 1996 

c. Usia     :  23 tahun 

d. Urutan Kelahiran   : 1 

e. Jumlah saudara   : 1 

f. Pekerjaan subyek  : Pegawai Bank 

g. Pendidikan   : S1 Pendidikan Seni Musik 

 

Pedoman Angket untuk melakukan metode metode wawancara 

a. Apa pekerjaan anda saat ini ?  

Jawaban : Guru Seni Budaya SMPN 2 Pangkah 

b. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 
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Jawaban : sangat berpengaruh karena bakat saya inilah yang menuntun 

saya berprofesi sekarang ini 

c. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : motivasi saya berprofesi guru dan session player, dikarenan 

saya suka tantangan, dan menjadi guru sekaligus session player itu sebuah 

tantangan besar dan tanggung jawab yang besar. 

Pedoman Wawancara 

4.2 Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik. 

a. Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki?  

Jawaban : kelebihan saya itu dibidang komputer dan musik  

b. Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar?  

Jawaban : saya belajar dari kedua orang tua dan lingkungan 

c. Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam diri anda 

dan memanfaatkannya?  

Jawaban : saya mengetahu bahwa saya mempunyai kelebihan dalam 

teknologi dan ketika saya belajar teknologi lebih cepat mengerti daripada 

bermusik. 

d. Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir yang 

anda pilih?  

Jawaban : ya sangat menentukan karir saya, sekarang saya menjadki 

pegawai bank. 

4.3 Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar:  

a. Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan?  



100 

 

 

Jawaban : pengalaman belajar selama mahasiswa saya dapat dari 

perkuliahan di UNNES  

b. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda?  

Jawaban : untuk saat ini tidak mempengaruhi, karena saya sekarang 

bekerja di bank bagian operator. 

c. Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang anda 

miliki?  

Jawaban : Tida berpengaruh, ddkarenakan saya masuk Musik 

UNNESkarena faktor keberuntungan. 

d. Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan pengalaman 

belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang lain tentang karir 

tersebut? 

Jawabab : Tidak ada keturunan keluarga bermusik dan karir saya sendiri 

yang memutuskan. 

4.4 Hal yang di ungkap dari keterampilan pendekatan tugas. 

a. Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan dalam 

menjalankan karir yang anda pilih?  

Jawaban : sudah ada yaitu menjadi pegawai bank. 

b. Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam menghadapi 

masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir tersebut?  

Jawaban : Sudah siap, karena beberapa faktor (gaji ) 

c. Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang anda 

butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam tugas karir anda?  
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Jawaban : mengembangkannya sulit, makadari itu saya alih profesi 

menjadi pegawai bank.  

d. Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda pilih? 

Jawaban : kebiasaan saya setiap akhir bulan lembur pekerjaan yaitu 

pembukuan. 

4.5 Hal yang diungkap dalam kondisi dan peristiwa lingkungan. 

a. Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan anda, 

seperti teman, orang tua, atau keluarga? 

Jawaban : dipengaruhi oleh lingkungan teman, karena teman yang 

memberikan informasi terkait pekerjaan di bank. 

b. Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat 

anda tinggal? 

Jawaban : tidak ada, karena kondisi lingkungan saya terutama 

dikeluarga baik baik saja dan semua berkecukupan. 

 

5.1 Identitas Subyek: 

a. Nama     : Aprianto 

b. Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 24 April 1988 

c. Usia     :  32 tahun 

d. Urutan Kelahiran   : 3 

e. Jumlah saudara   : 3 

f. Pekerjaan subyek  : Guru honorer 

g. Pendidikan   : S1 Pendidikan Seni Musik 
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Pedoman Angket untuk melakukan metode metode wawancara 

a. Apa pekerjaan anda saat ini ?  

Jawaban : Seni Budaya SMAN 1 Dukuhwaru 

b. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : sangat berpengaruh karena bakat saya inilah yang menuntun 

saya berprofesi sekarang ini 

c. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : motivasi saya berprofesi guru dan session player, dikarenan 

saya suka tantangan, dan menjadi guru sekaligus session player itu sebuah 

tantangan besar dan tanggung jawab yang besar. 

Pedoman Wawancara 

5.2 Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik. 

a. Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki?  

Jawaban : kelebihan saya itu dibidang musik  

b. Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar?  

Jawaban : saya belajar musik dari lingkungan masyarakat, kedua orang 

tua saya seorang petan jadi tidak ada faktor keturunan saya mengambil 

profesi bermusik. 

c. Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam diri anda 

dan memanfaatkannya?  

Jawaban : saya mengetahu bahwa saya mempunyai kelebihan bermusik 

ketika saya belajar bermusik dengan cepat. 
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d. Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir yang 

anda pilih?  

Jawaban : ya sangat menentukan karir saya, sekarang saya menjadi guru 

seni budaya di SMPN 2 Pangkah, dan sambilan sessioan player (cello 

keroncong) disuatu event. 

5.3 Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar:  

a. Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan?  

Jawaban : pengalaman belajar selama mahasiswa saya dapat dari kegiatan 

mahasiswa (hima) disitu saya belajar bagaimana membuat suatu 

pertunjukan, belajar keroncong dengan teman dan dosen.  

b. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda?  

Jawaban : Sangat memperngaruhi, karena sesuai dengan passion saya 

yaitu bermusik 

c. Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang anda 

miliki?  

Jawaban : sangat berpengaruh, karena kelebihan saya di bidang musik 

diasah disaat kuliah di UNNES 

d. Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan pengalaman 

belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang lain tentang karir 

tersebut? 

Jawaban : Tidak ada keturunan keluarga bermusik dan karir saya sendiri 

yang memutuskan karena saya bercita cita sebagai musisi. 

5.4 Hal yang di ungkap dari keterampilan pendekatan tugas. 
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a. Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan dalam 

menjalankan karir yang anda pilih?  

Jawaban : sudah ada yaitu bermain musik. 

b. Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam menghadapi 

masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir tersebut?  

Jawaban : Sudah siap, karena semua ilmu yang saya pelajari saat 

diperkuliahan sudah sangat cukup untuk membekali karir saya sekarang. 

c. Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang anda 

butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam tugas karir anda?  

Jawaban : mengembangkannya sudah, tetapi sulit, karena saya sekarang 

seorang guru dan mengajari murid murid untuk bisa bermain musik.  

d. Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda pilih? 

Jawaban : Kebiasaan saya setiap pagi sebelum mengawali pekerjaan yaitu 

mendengarkan musik keroncong sambal ditemani secangkir kopi. 

5.5 Hal yang diungkap dalam kondisi dan peristiwa lingkungan. 

a. Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan anda, 

seperti teman, orang tua, atau keluarga? 

Jawaban : dipengaruhi oleh lingkungan teman, karena saya bias bermain 

musik karena teman.  

b. Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat 

anda tinggal? 

Jawaban : tidak ada, karena kondisi lingkungan saya terutama 

dikeluarga baik baik saja dan semua berkecukupan. 
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6.1 Identitas Subyek: 

d. Nama     : Aji Sofian Febrianto 

e. Tempat Tanggal Lahir  : Tegal, 11 Februari 1990 

f. Usia     :  29 tahun 

h. Urutan Kelahiran   : 1 

i. Jumlah saudara   : 1 

j. Pekerjaan subyek  : Guru honorer 

k. Pendidikan   : S1 Pendidikan Seni Musik 

Pedoman Angket untuk melakukan metode metode wawancara 

a. Apa pekerjaan anda saat ini ?  

Jawaban : Seni Budaya SMPN 1 Lebaksiu 

b. Apakah faktor bakat anda mempengaruhi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : sangat berpengaruh karena bakat saya inilah yang menuntun 

saya berprofesi sekarang ini 

c. Apa motivasi anda berprofesi saat ini ? 

Jawaban : motivasi saya berprofesi guru, dikarenan saya suka tantangan, 

dan menjadi guru. 

Pedoman Wawancara 

6.2 Hal yang akan diungkap dari Warisan Genetik. 

a. Kemampuan/kelebihan apa yang anda miliki?  

Jawaban : kelebihan saya itu dibidang musik  

b. Kemampuan tersebut anda dapat dari faktor keturunan atau belajar?  
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Jawaban : saya belajar musik dari lingkungan masyarakat, kedua orang 

tua saya seorang petan jadi tidak ada faktor keturunan saya mengambil 

profesi bermusik. 

c. Apakah anda sudah menemukan kelebihan yang anda miliki dalam diri anda 

dan memanfaatkannya?  

Jawaban : saya mengetahu bahwa saya mempunyai kelebihan bermusik 

ketika saya belajar bermusik dengan cepat. 

d. Apakah kemampuan tersebut anda gunakan untuk menentukan karir yang 

anda pilih?  

Jawaban : ya sangat menentukan karir saya, sekarang saya menjadi guru 

seni budaya di SMPN 1 Lebaksiu. 

6.3 Hal yang akan diungkap dari Pengalaman Belajar:  

a. Pengalaman belajar apa yang selama ini anda dapatkan?  

Jawaban : pengalaman belajar selama mahasiswa saya dapat dari kegiatan 

mahasiswa (hima) disitu saya belajar bagaimana membuat suatu 

pertunjukan, belajar keroncong dengan teman dan dosen.  

b. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi perencanaan karir anda?  

Jawaban : Sangat memperngaruhi, karena sesuai dengan passion saya 

yaitu bermusik 

c. Apakah pengalaman belajar anda berkaitan dengan kelebihan yang anda 

miliki?  

Jawaban : sangat berpengaruh, karena kelebihan saya di bidang musik 

diasah disaat kuliah di UNNES 
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d. Apa karir yang anda pilih dan rencanakan berkaitan dengan pengalaman 

belajar anda tentang warisan genetik dan pendapat orang lain tentang karir 

tersebut? 

Jawaban : Tidak ada keturunan keluarga bermusik dan karir saya sendiri 

yang memutuskan karena saya bercita cita sebagai musisi. 

6.4 Hal yang di ungkap dari keterampilan pendekatan tugas. 

a. Apakah anda sudah memiliki keterampilan yang anda butuhkan dalam 

menjalankan karir yang anda pilih?  

Jawaban : sudah ada yaitu bermain musik. 

b. Apakah anda sudah mempunyai kesiapan mental anda dalam menghadapi 

masalah atau tugas yang berkaitan dengan karir tersebut?  

Jawaban : Sudah siap, karena semua ilmu yang saya pelajari saat 

diperkuliahan sudah sangat cukup untuk membekali karir saya sekarang. 

c. Apakah anda sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan yang anda 

butuhkan berkaitan dengan pemecahan masalah dalam tugas karir anda?  

Jawaban : mengembangkannya sudah, tetapi sulit, karena saya sekarang 

seorang guru dan mengajari murid murid untuk bisa bermain musik.  

d. Apa anda sudah mempunyai kebiasaan kerja dalam karir yang anda pilih? 

Jawaban : Kebiasaan saya setiap pagi sebelum mengawali pekerjaan yaitu 

mendengarkan musik keroncong sambal ditemani secangkir kopi. 

6.5 Hal yang diungkap dalam kondisi dan peristiwa lingkungan. 

a. Apakah dalam pemilihan karir anda dipengaruhi oleh lingkungan anda, 

seperti teman, orang tua, atau keluarga? 
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Jawaban : dipengaruhi oleh lingkungan teman, karena saya bias bermain 

musik karena teman.  

b. Apakah karir yang anda pilih berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat 

anda tinggal? 

Jawaban : tidak ada, karena kondisi lingkungan saya terutama 

dikeluarga baik baik saja dan semua berkecukupan. 
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Lampiran 9. Biodata Peneliti 

BIODATA PENELITI 

 

1. Nama    : Hasbi Risqi Nur Aslami 

2. NIM     : 2501415068 

3. Prodi    : Pend. Seni Musik 

4. Jurusan    : Pend. Seni Drama, Tari dan Musik 

5. Fakultas    : Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 

6. Agama    : Islam 

7. Nama Orang Tua 

Ayah    : Nuridin S.Pd 

Ibu     : Yuli Asmi 

8. Jenis Kelamin   : Laki - Laki 

9. Golongan Darah   : B 

10. Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 22 April 1997 

11. Alamat Rumah   : Ds. Pedagangan Rt 01 Rw 05 Kec. Dukuhwaru Kab. 

Tegal 

12. No. WA    : 085848221955 

13. E-mail    :hasbi220497@gmail.com 

14. Pendidikan    : SD Negeri 01 Pedagangan 

:SMP Negeri 2 Jatibarang 

SMA Negeri 2 Slawi 


