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ABSTRAK

Febrianto, Anantyo, Widy. 2011. “Pembelajaran Ansambel Musik Kelas VIII Di 
SMP Negeri 1 Pangkah”. Skripsi,  Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari 
dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing 1 Drs. Eko Raharjo, M. Hum. Dan Pembimbing 2 Drs. Udi 
Utomo, M. Si. 

Seni Musik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu 
bagian dari mata pelajaran Seni Budaya. Salah satu pokok bahasan yang ada 
dalam mata pelajaran Seni Musik adalah ansambel musik. Pembelajaran ansambel 
musik yang direncanakan dengan baik oleh guru, akan berlangsung secara efektif 
dan optimal. Fasilitas yang diberikan guru terhadap siswa dengan cara 
memberikan perhatian, menggunakan metode pembelajaran yang efektif akan 
mempermudah siswa dalam menerima dan memahami materi pelajaran. Dalam 
ansambel musik terdapat dua jenis yaitu ansambel musik sejenis dan ansambel 
musik campuran. Ansambel musik sejenis terdapat satu jenis alat musik dalam 
jumlah banyak. Ansambel musik campuran menggunakan alat musik melodis, 
harmonis, dan ritmis yang dimainkan secara bersama-sama. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam pembelajaran ansambel yaitu pemilihan lagu harus sesuai 
dengan jiwa anak dan mudah dihafal. Pemilihan jenis alat musik bagi siswa harus 
tepat, pemeliharaan alat-alat musik agar awet dan tahan lama, sikap badan yang 
baik dan benar dalam bermain alat musik, waktu latihan bermain alat musik, 
materi teori musik yang meliputi melodi, irama, harmoni dan ekspresi. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 
Implementasi pembelajaran ansambel musik dalam mata pelajaran seni musik di kelas 8
pada SMP Negeri 1 Pangkah Tegal, kesulitan yang di alami siswa dalam 
pembelajaran dan upaya guru dalam mengatsi kesulitan yang dialami siswa pada 
pembelajaran Ansambel Musik di SMP Negeri 1 Pangkah Tegal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi pembelajaran 
ansambel musik di SMP Negeri 1 Pangkah. Manfaat yang diharapkan dalam 
penelitian ini adalah: siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat 
meningkatkan keterampilan bermain ansambel musik, guru Seni Budaya SMP 
menggunakan metode yang tepat dan menarik dalam pembelajaran ansambel
musik pada siswa SMP.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi 
penelitian adalah SMP N 1 Pangkah. Sasaran penelitian adalah pembelajaran 
ansambel musik di SMP N 1 Pangkah. Pengambilan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi data yaitu memeriksakan kebenaran data yang diperolehnya kepada 
pihak-pihak yang dapat dipercaya. Data yang terkumpul dianalisa dengan cara 
pengumpulan data, proses reduksi, proses klarifikasi, dan proses verifikasi.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran ansambel musik di
SMP N 1 Pangkah dibagi empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 
tahap evaluasi, dan remidi/tindak lanjut. Kesulitan yang ditemui siswa dalam 
pembelajaran Mengekspresikan Karya Seni Musik adalah : (1) membaca Partitur, 
(2) Pernapasan, (3) Penjarian (4) Interprestasi/Pembawaan, Upaya yang dilakukan 
Guru terhadap kesulitan siswa adalah (1) Pengadaan Ekstrakulikuler, (2) 
Pengelompokkan alat musik, (3) Penggunaan notasi yang tepat, (4) Presentasi 
setiap kelompok.

Berdasarkan temuan tersebut maka saran-saran peneliti sebagai berikut: 
Siswa meningkatkan kreativitas bermain ansambel musik baik individual maupun
diharapkan secara kelompok, menggunakan metode yang tepat, waktu pelajaran 
Seni Budaya (Seni Musik) satu jam pelajaran (40 menit) digunakan sebaik-
baiknya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesenian telah menyertai kehidupan sejak manusia mengembangkan 

potensi kemanusiaanya. Kesenian menyertai dalam diri seseorang dimanapun dan 

kapanpun manusia itu berada. Betapapun sederhana dan terbatasnya kehidupan, 

manusia senantiasa menyisihkan waktunya untuk mengekspresikan dan 

menikmati keindahan, seni merupakan ekspresi dari perasaan manusia. Kata 

ekspresi dimaksudkan sebagai proses yang terjadi dalam diri manusia atau hal 

yang disiratkan dalam hasil karya seni (Bimo, 2011: 1).

Pendidikan seni budaya merupakan salah satu mata pelajaran yang 

terdapat pada program pendidikan dasar dan menengah, yang mengacu pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kemudian disempurnakan lagi dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Secara umum tujuan pendidikan 

Seni Budaya adalah memberikan pengalaman estetika kepada siswa dengan 

harapan dapat menjadikan bekal yang berarti bagi siswa dalam menjawab 

tantangan bagi hidupnya sebagai insan pribadi maupun kelompok masyarakat 

(KTSP).

Seni dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu seni musik, seni tari, seni 

rupa, seni kerajinan tangan dan lain-lain. Seni musik sebagai salah satu cabang 

seni menurut Jamalus dalam (Qadri, 2008: 2) adalah suatu karya yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik 
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seperti irama, melodi, harmoni bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu 

kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bermain musik sebagai bagian dari 

perilaku berkesenian pada dasarnya merupakan proses menyampaikan pesan, 

emosi, dan nilai kemanusiaan atau hasil tafsir pribadi, atau sekelompok seniman 

lewat media bunyi dalam bentuk ekspresi musikal kreatif. Mata pelajaran seni 

musik merupakan bagian dari mata pelajaran seni budaya yang bertujuan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan siswa agar dapat berkreasi dan 

menghargai seni budaya. 

Seni musik merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran Seni Budaya 

yang diterapkan di sekolah dengan tujuan mengapresiasikan karya seni musik dan 

mengekspresikannya melalui karya-karya yang dihasilkan dari pengembangan 

kemampuan dasar dan kreativitas musik. Pelaksanaan pelajaran seni musik di 

sekolah dapat dipraktikkan melalui aspek-aspek penilaian khusus, yaitu apresiasi 

dan ekspresi (KTSP). Tujuan diajarkannya pendidikan seni musik khususnya di 

sekolah menengah pertama (SMP) adalah untuk menumbuhkan kepekaan rasa 

estetik, ekspresi dan kreasi, sehingga terbentuk sikap kritis, apresiasi dan kreatif 

pada diri siswa secara menyeluruh. Kurikulum mata pelajaran seni musik memuat 

3 kegiatan yaitu melalui pengamatan, penilaian serta pertumbuhan rasa memilki 

melalui keterlibatan siswa dalam segala aktivitas seni di dalam kelas dan atau 

diluar kelas. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut disusun sebagai kesatuan 

(Sugeng, 2009: 5).

Hugg (2001: 3) mendefinisikan apresiasi adalah tercapainya kemampuan 

untuk mendengarkan musik dengan penuh pengertian. Apresiasi dapat 
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dideskripsikan sebagai perbuatan atau kegiatan membentuk gambaran tentang 

sesuatu, menilainya dan memberi penghargaan karena sesuatu itu pantas 

diperkirakan atau di dalam kenyataannya mengandung nilai bagi si pengamat.

Joseph (2004: 59) mengungkapkan ekspresi adalah ungkapan pikiran 

dan perasaan yang mencangkup semua nuansa dari tempo, dinamika, dan warna 

nada dari unsur-unsur pokok musik, dalam pengelompokkan frase yang 

diwujudkan oleh pemusik. Apresiasi, ekspresi, dan kreasi musik merupakan 

bentuk kompetensi dasar dalam standar kompetensi mata pelajaran seni musik di 

sekolah yang mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan 

alat musik, mengapresiasikan, mengekspresikan karya musik dan selanjutnya 

dapat mengembangkan kreativitas musik siswa.

Seni Musik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu 

bagian dari mata pelajaran Seni Budaya. Salah satu pokok bahasan yang ada 

dalam mata pelajaran Seni Musik adalah ansambel musik. Pembelajaran ansambel 

musik bermanfaat bagi pembinaan musikal yang menyeluruh, mengaktifkan siswa 

seluruhnya dengan alat musik masing-masing, dan mempunyai tujuan tanggung 

jawab, kerja sama, kedisiplinan. Ekspresi adalah proses ungkapan emosi atau 

perasaan di dalam proses penciptaan karya seni, proses ekspresi bisa 

diaktualisasikan melalui media. Media musik bunyi; media seni rupa adalah garis, 

bidang dan warna; media tari adalah gerak, media teater adalah gerak, suara dan 

lakon.  Ekspresi musik adalah proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam 

proses penciptaan karya seni musik (Bimo, 2011: 4).
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Pembelajaran ansambel musik yang direncanakan dengan baik oleh 

guru, akan berlangsung secara efektif dan optimal. Fasilitas yang diberikan guru 

terhadap siswa dengan cara memberikan perhatian, menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif akan mempermudah siswa dalam menerima dan 

memahami materi pelajaran. Diah (2007: 4-5) mengungkapkan ansambel musik 

tedapat dua jenis yaitu ansambel musik sejenis dan ansambel musik campuran. 

Ansambel musik sejenis terdapat satu jenis alat musik dalam jumlah banyak. 

Ansambel musik sejenis disebutkan menurut alat musiknya. contohnya ansambel 

musik recorder, ansambel musik pianika, ansambel musik gitar. ansambel musik 

campuran menggunakan alat musik melodis, harmonis dan ritmis yang dimainkan 

secara bersama-sama. Kebersamaan ini sangat penting dalam ansambel musik 

untuk menghasilkan sajian musik yang terpadu dan enak didengar. Selain itu, 

tempo yang digunakan harus stabil untuk memberikan kedisiplinan siswa.

Diah (2007: 4-5) mengungkapkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran ansambel yaitu pemilihan lagu harus sesuai dengan jiwa anak dan 

mudah dihafal. Pemilihan jenis alat musik bagi siswa harus tepat, pemeliharaan 

alat-alat musik agar awet dan tahan lama, sikap badan yang baik dan benar dalam 

bermain alat musik, waktu latihan bermain alat musik, materi teori musik yang 

meliputi melodi, irama, harmoni dan ekspresi. 

Pembelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 1 Pangkah yang diajarkan 

adalah seni musik. Mata pelajaran ini di ampu oleh seorang guru yang berlatar 

belakang dari guru seni musik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan 

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pembelajaran Ansambel Musik 
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Kelas 8 SMP Negeri 1 Pangkah Kabupaten Tegal. Alasan penulis meneliti adalah 

penulis melihat bahwa SMP Negeri 1 Pangkah Tegal memiliki  siswa yang 

banyak, sedangkan guru keseniannya hanya ada satu, jadi penulis ingin 

mengetahui bagaimana proses Pembelajaran Ansambel Musik di Kelas 8 pada 

SMP N 1 Pangkah Kabupaten Tegal dengan fenomena tersebut. Selain itu, grup 

ansambel musik SMP N 1 Pangkah sering mendapatkan undangan untuk 

mengiringi musik dalam upacara-upacara penting di tingkat Kecamatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi pembelajaran ansambel musik

dalam mata pelajaran seni musik di kelas 8 pada SMP Negeri 1 Pangkah?

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pembelajaran ansambel musik 

di kelas 8 pada SMP Negeri 1 Pangkah dalam mata pelajaran seni musik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

tersebut, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat :

1.4.1 Manfaat teoritis, untuk melengkapi khasanah penelitian pendidikan 

khususnya tentang pembelajaran ansambel musik kelas 8 SMP Negeri 1 

Pangkah Kabupaten Tegal.
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1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Guru musik dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang 

pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme, terutama dalam 

pembelajaran seni musik di SMP Negeri 1 Pangkah khususnya materi 

Pembelajaran ansambel musik.

1.4.2.2 Bagi Calon Guru dapat memahami bagaimana cara mengajarkan siswa 

dalam permainan ansambel musik dengan benar.

1.4.2.3 Bagi Guru lain menambah wawasan dan pengetahuan agar bisa membantu 

guru seni musik untuk mengajar seni musik khususnya pembelajaran 

ansambel musik.

1.4.2.4 Bagi UNNES untuk menambah khasanah tentang pembelajaran ansambel 

musik di perpustakaan  baik di tingkat Jurusan maupun di tingkat 

Universitas.

1.4.2.5 Bagi siswa SMP Negeri 1 Pangkah : memahami bagaimana cara bermain 

ansambel musik dengan benar.

1.5 Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu :

Bagian Awal yang terdiri atas: halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

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

lampiran.

Bagian Isi skripsi yang terdiri atas : Bab 1 Pendahuluan, terdiri atas latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
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skripsi; Bab 2 Landasan teori, memuat pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh 

para ahli yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan dan 

penulisan laporan; Bab 3 Metode penelitian, berisi tentang pendekatan, sasaran, 

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data; 

Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian; Bab 5 Penutup, berisi 

simpulan hasil penelitian dan saran-saran.

Bagian Akhir terdiri atas Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran.
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BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1 Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wildavsky (dalam Rusma, 2010: 7), mengemukakan implementasi 

sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Rusma, 2010: 7) mengemukakan 

bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 

Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga 

dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Rusma, 2010: 7). Adapun Schubert (dalam 

Rusma, 2010: 7) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa”.

Sedangkan menurut Susilo (dalam Rusma, 2010: 7) implementasi merupakan 

suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan 

maupun nilai dan sikap.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Miller& Seller (dalam Rusma, 2010: 7) mendefinisikan kata implementasi dengan 

tiga pendekatan, yaitu : Pertama, implementasi didefinisikan sebagai kegiatan. 

Kedua, suatu usaha meningkatkan proses interaksi antara pengembang guru 
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dengan guru. Ketiga, implementasi merupakan sesuatu yang terpisah dari 

komponen kurikulum.

Terjadinya implementasi program dan proses perubahan harus dilakukan 

berdasarkan perilaku dari semua pihak yang terkena dampak. Tenaga pendidik 

harus mampu menjelaskan mengenai tujuan, sifat dan manfaat inovasi. 

Implementasi memerlukan perencanaan yang terfokus pada tiga faktor: orang, 

program dan proses. Ketiga aspek tadi saling menunjang satu dengan yang 

lainnya. Skala prioritas pada satu aspek juga akan berdampak kepada aspek yang 

lainnya. Ketika sebuah program baru sedang dirancang, saluran komunikasi harus 

terbuka agar program yang baru datang bukan sebagai kejutan. Sering 

mengadakan diskusi tentang sebuah program baru di kalangan pendidik atau guru 

pengajar adalah kunci implementasi yang sukses. Pedoman yang harus diikuti 

untuk membuat implementasi yang berhasil sebagai suatu proses perubahan 

adalah : (1) Inovasi dirancang untuk meningkatkan prestasi siswa. (2) Inovasi 

yang berhasil memerlukan perubahan dalam struktur fasilitas tempat belajar. (3) 

Inovasi harus diatur dan layak untuk semua tenaga pendidik atau pengajar.

2.1.1 Implementasi Pelaksanaan

Implementasi pelaksanaan menurut Suryosubroto (2002 : 36), dibagi 

menjadi 4 tahap, yaitu sebagai berikut :

2.1.1.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan 

memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-

sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan 



10

jadwal yang diikuti (Wikipedia.com). Tahap Perencanaan adalah tahap yang 

ditempuh pada saat memulai suatu proses belajar mengajar, yaitu: guru 

menanyakan kehadiran siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, mengajukan pertanyaan kepada siswa, mengulang bahan pelajaran

(Diah, 2007: 11).

2.1.1.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat

diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut: menjelaskan tujuan

pengajaran, menjelaskan pokok materi, membahas pokok materi, pokok materi

yang dibahas diberikan contoh-contoh yang kongkret, penggunaan alat bantu

pengajaran untuk memperjelas pembahasan, menyimpulkan hasil pembahasan

dari semua pokok materi.

2.1.1.3 Tahap Evaluasi 

Evaluasi adalah proses penilaian atau pengukuran akan efektifitas strategi 

yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi adalah  

suatu proses menjelaskan, memperoleh dan menyediakan data yang berguna untuk 

menilai alternative keputusan. Baik pengukuran maupun penilaian sangat esensial 

bagi pengambilan keputusan pendidik.

Bistok (1989) mengungkapkan ada 5 Ketentuan dalam evaluasi 

pendidikan, yaitu (1) Evaluasi ini dilaksanakan terutama untuk menentukan sejauh 

mana siswa telah mencapai tujuan pengajaran dan seberapa efektif program 

pengajaran yang di laksanakan. (2) Evaluasi dan program engajaran harus di 

integrasikan dan keduannya harus dilaksanakan dengan berorientasi kepada 
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pencapaian. (3) Evaluasi harus di tafsirkan lebih luas dari sekedar pengukuran 

saja, evaluasi itu meliputi pemberian, pemerolehan, dan menyediakan informasi 

yang berguna untuk menimbang keputusan pendidikan. (4) Interprestasi hasil 

evaluasi itu dapat di lakukan secara PAP (mengutamakan penguasaan kemampuan 

secara minimum) atau secara PAN (mengutamakan potensi maksimum). (5) 

Instrumentasi evaluasi itu harus di buat valid dan realiabel.

2.1.1.4 Tahap Remidi dan Tindak Lanjut

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap pelaksanaan; 

kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain: mengajukan pertanyaan 

kepada kelas atau beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah

dibahas pada tahap pelaksanaan, bila pertanyaan yang diajukan belum dapat

dijawab (kurang dari 70%) maka guru harus mengulang pengajaran, untuk

memperkaya pengetahuan siswa, guru dapat memberikan tugas atau PR, akhiri

pelajaran dengan menjelaskan atau memberikan pokok materi yang akan dibahas

pada pelajaran berikutnya.

2.2 Pembelajaran

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalaui 

pangalaman (learning is defined as the modification or strengthening of behavior 

trough experiencing). Menurut pengertian ini belajar merupakan suatu proses 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 

akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan (Oemar, 2009: 27).
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Belajar adalah proses yang aktif untuk memahami hal-hal baru dengan 

pengetahuan yang kita miliki. Di sini terjadi penyesuaian dari pengetahuan yang 

sudah kita miliki dengan pengetahuan baru (KumpulBlogger.com). Belajar adalah 

perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai 

hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat 

adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar 

sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini 

dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang 

berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, 

sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang 

diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak 

penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, 

yang dapat diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang diberikan 

oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh pelajar (respon) harus dapat 

diamati dan diukur.

Ciri-ciri belajar adalah: (1) Belajar harus memungkinkan terjadinya 

perubahan perilaku pada diri individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek 

pengethauan atau kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) 

serta keterampilan (psikomotor); (2) perubahan itu merupakan buah dari 

pengalaman. Perubahan perilaku yang terjadi pada individu karena adanya 

interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi 

fisik dan psikis; (3) perubahan  perilaku akibat belajar akan bersifat cukup 

permanen (KumpulBlogger.com). Dengan demikan dapat di simpulkan bahwa 
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belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan teori belajar, menurut Nana Sudjana dalam (Diah, 2007: 9) 

ada beberapa macam pengertian pembelajaran yaitu: (1) Pembelajaran adalah 

upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi 

peserta didik. (2) Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi warga masyarakat yang baik. (3) Pembelajaran adalah suatu proses 

membawa siswa menghadapi masyarakat sehari-hari.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkingan belajar. Ciri utama dari pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, 

dan peningkatan proses belajar siswa. Sedangkan komponen-komponen dalam 

pembelajaran adalah tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran 

(KumpulBlogger.com).

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Berikut ini adalah Tiga 

kelompok teori belajar menurut Soemanto dalam (Rahayuningtyas, 2007: 10-11) 

yaitu: 1) Teori belajar psikologi behavioristik, Teori belajar dari psikologi 

behavioristik dikemukakan oleh para psikolog behavioristik, yang berpendapat 

bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau 

penguatan (reinforcement) dari lingkungan. 2) Teori belajar psikologi kognitif, 

Para ahli psikolog kognitif menyatakan pendapat bahwa tingkah laku seseorang 
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senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan 

situasi dimana tingkah laku itu terjadi. 3) Teori belajar psikologi humanistik, 

Perhatian psikologi humanistik yang terutama tertuju pada masalah bagaimana 

tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang 

mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri.

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, pembelajaran adalah 

kegiatan, usaha, cara guru memberi materi pembelajaran sedemikian rupa, dengan 

memberikan kebebasan, stimulus, kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar 

dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari, sehingga siswa lebih 

mudah mengorganisirnya sesuai minat dan kemampuannya dan merubah tingkah 

lakunya ke arah yang lebih baik.

Proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru dari 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu 

pengajaran. Kemampuan mengelola proses belajar mengajar adalah kesanggupan 

atau kecakapan para guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif 

antara guru dan peserta didik yang mencakup segi kognitif, afektif dan 

psikomotor, sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai 

dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran. Belajar 

merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka 

belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau 

tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh 

sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari oleh siswa 
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berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau hal-

hal yang dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar tentang sesuatu hal tersebut 

sebagai perilaku belajar yang tampak dari luar (Dimyati dkk dalam Diah, 2007 : 

10).

Sugeng (2009: 15) mengatakan mengajar adalah menanamkan, 

menyampaikan pengetahuan pada anak. Hal ini ditekankan penyampaian 

pewarisan pengetahuan (kebudayaan) padahal diharapakan dari anak 

mengembangkan kebudayaan dengan menciptakan kebudayaan yang selaras 

dengan tuntutan jaman. Oemar (2009: 52) menyatakan mengajar adalah suatu 

proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada empat unsur penting dalam model 

pembelajaran kelompok, yaitu: adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan 

kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan adanya tujuan 

yang harus dicapai. Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran 

dalam setiap kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan 

beberapa pendekatan, di antaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat 

dan bakat siswa, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang 

kemampuan, pengelompokan yang didasarkan atas campuran baik campuran 

ditinjau dari minat maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Pendekatan apa 

pun yang digunakan, tujuan pembelajaran haruslah menjadi pertimbangan utama

(Sanjaya dalam Diah, 2009: 15).
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Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana tertentu yakni situasi 

belajar mengajar. Dalam situasi ini, terdapat faktor-faktor yang saling 

berhubungan yaitu ; tujuan pembelajaran, siswa yang belajar, guru yang mengajar, 

bahan yang diajarkan, metode pembelajaran, alat bantu mengajar, prosedur 

penilaian, dan situasi pengajaran. Dalam proses pengajaran tersebut, semua faktor 

bergerak secara dinamis dalam suatu rangkaian yang terarah dalam rangka 

membawa para siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Pengajaran merupakan suatu pola yang didalamnya tersusun suatu prosedur yang 

direncanakan dan terarah serta bertujuan. Dalam istilah lain, kegiatan 

pembelajaran terdiri dari : tahap perencanaan, pelaksanaan atau implementasi 

serta evaluasi. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan 

pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran atau 

pembelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan 

sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai 

operasionalisasi dari sebuah kurikulum.

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa 

komponen : (1) Siswa ; Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (2) Guru ; 

Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator dan peran lainnya yang 

memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. (3) 

Tujuan ; Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) 

yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. (4) 
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Isi Pelajaran ; Segala informasi berupa fakta, prinsip dan konsep yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. (5) Metode ; Cara yang teratur untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka 

untuk mencapai tujuan. (6) Media ; Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan 

yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa. (7) Evaluasi ; Cara 

tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya.

2.3 Pendidikan Seni Budaya

Dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tahun 2006, 

pendidikan Seni Budaya yang diterapkan di sekolah memiliki tujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Memahami konsep dan pentingnya 

seni budaya; 2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya; 3)

Menampilkan kreativitas melalui seni budaya; 4) Menampilkan peran serta dalam 

seni budaya dalam tingkat lokal, regional, maupun global.

Mata pelajaran Seni Budaya yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan tahun 2004 meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Seni rupa, 

mencakup ketrampilan tangan dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, 

patung, ukiran, cetak-mencetak dan sebagainya; 2) Seni musik, mencakup 

kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya 

musik, dan ekspresi karya seni musik; 3) Seni tari, mencakup ketrampilan gerak 

berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap 

gerak tari; 4) Seni teater, mencakup ketrampilan olah tubuh, olah pikir, dan olah 

suara yang pementasannya memadukan unsur seni musik, seni tari dan seni peran.
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2.4 Pendidikan Seni Musik di SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Pendidikan seni musik menitikberatkan pada Standar Kompetensi (SK) 

mengapresiasikan karya seni musik dan mengekspresikan diri melalui karya seni 

musik (SKKD, 2006: 3). Selanjutnya standar kompetensi tersebut akan dijabarkan 

melalui kompetensi-kompetensi dasar dengan materi yang berbeda pada setiap 

jenjang kelas.

Rumusan kompetensi dasar mata pelajaran seni musik kelas 7 (Tujuh) 

yaitu: 1) mengindentifikasi jenis lagu daerah setempat; 2) menampilkan sikap 

apresiatif terhadap keunikan lagu daerah setempat; 3) mengaransir secara 

sederhana karya lagu daerah setempat, 4) menampilkan hasil aransemen karya 

lagu daerah setempat; 5) menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan seni 

musik daerah setempat, menyajikan karya seni musik daerah setempat secara 

perseorangan dan berkelompok di kelas. Kompetensi dasar mata pelajaran seni 

musik kelas 8 (delapan) yaitu: 1) mengidentifikasi  jenis lagu Nusantara; 2)

menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan  lagu Nusantara;  3) mengaransir 

secara sederhana lagu etnik Nusantara dalam bentuk ansambel; 4) menampilkan 

hasil aransemen lagu etnik Nusantara dalam bentuk ansambel; 5) mengaransir 

secara sederhana lagu tradisional nusantara; 6) menyiapkan seni musik tradisional 

nusantara untuk disajikan secara perseorangan dan kelompok dikelas atau 

sekolah; 7) menyajikan karya seni musik tradisional  nusantara untuk disajikan 

secara perseorangan dan kelompok dikelas atau sekolah. 

Kompetensi dasar mata pelajaran seni musik kelas 9 (Sembilan) yaitu: 1) 
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mengaransir secara sederhana lagu tradisional nusantara; 2) menyiapkan seni 

musik tradisional nusantara untuk disajikan secara perseorangan dan kelompok 

dikelas atau sekolah; 3) menyajikan karya seni musik tradisional  nusantara untuk 

disajikan secara perseorangan dan kelompok dikelas atau sekolah; 4) 

mengidentifikasi  lagu mancanegara di Asia; 5) menampilkan sikap apresiatif 

terhadap keunikan lagu mancanega di Asia; 6) mengaransir lagu mancanegara di 

Asia; 7) menampilkan hasil aransemen lagu mancanegara di Asia; 8) 

mengidentifikasi jenis karya seni musik manca negara di luar Asia; 9) 

menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan lagu mancanegara di  luar Asia;

10) mengaransir lagu mancanegara; 11) menyiapkan karya musik manca negara 

disajikan secara perorangan dan kelompok dikelas atau di sekolah; 12) 

menampilkan karya seni musik manca negara secara individu dan per kelompok 

di kelas atau di sekolah.

2.4.1 Apresiasi

Apresiasi adalah dicapainya kemampuan untuk mendengarkan musik

dengan penuh pengertian (Hugg, 2001: 3).  Jadi dapat disimpulkan bahwa

apresiasi adalah kemampuan atau kesadaran seseorang untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu karya seni dan budaya. Pengalaman apresiasi dapat dilakukan 

siswa dengan cara mendengarkan suatu karya musik melalui radio, tape, CD, 

MP3, atau menyaksikan sajian karya musik dari televeisi, video bahkan dapat 

melihat secara langsung sajian konser-konser musik (live show).

Berapresiasi (to appreciate) berarti menghargai, kata ‘menghargai’ 

melibatkan dua pihak, yaitu subjek yang memberi penghargaan dan objek yang 
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bernilai sebagai pihak yang memberi penghargaan dan objek yang bernilai sebagai 

pihak yang dihargai (Jazuli, 2008: 80). Dalam berapresiasi, siswa berperan 

sebagai penikmat atau pengamat yang mencerap/menghayati suatu karya seni atau 

gejala keindahan (alam) untuk kemudian menanggapi dan menilainya (Jazuli, 

2008: 80). 

Kegiatan berapresiasi sebagai bentuk pembelajaran rasa emosi merupakan 

sumber untuk mengembangkan potensi afeksi bagi siswa, terutama agar siswa 

‘melek seni’. Kegiatan berapresiasi seni sangat bermafaat untuk memperoleh 

pengalaman baru, memperkaya jiwa menanamkan cinta bangsa dan cinta 

sesamanya, serta meningkatkan ketahanan budaya (Jazuli, 2008: 82).

Pertama, untuk memperoleh pengalaman baru. Kedua, untuk memperkaya 

jiwa. Ketiga, untuk menanamkan cinta bangsadan cinta sesamanya dapat dapat 

dirintis melalui usaha mengenalkan dengan baik hasil karya seni orang lain 

sehingga menimbulkan kekaguman terhadap penciptanya (Jazuli, 2008: 82-83).

2.4.2 Kreasi

Kreasi adalah hasil daya cipta, hasil daya khayal (KBBI, 2009: 268 ). 

Kresasi pada hakikatnya adalah ‘ melahirkan sesuatu’, menciptakan sesuatu yang 

belum ada, dan orang yang melahirkan seuatu disebut ‘kreator’. Sesutu yang 

dibutuhkan kemampuan untuk dapat melahirkan kreasi atau daya kreatif yaitu 

suatu kualitas yang berhubungan dengan sensitifitas, kelancaran (fluency), 

fleksibilitas, originalitas, pengaturan, analisisi dan sintesis, serta elaborasi(Jazuli, 

2008: 88).
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Sensitivitas adalah kepekaan seseorang untuk menangkap setiap stimulus 

atau rangsangan dari luar yang datang melalui pancaindera sebagaimana mestinya. 

Kelancaran (fluency) yang dimaksud adalah kemudahan menemukan cara yang 

sesuai dengan ide yang hendak diekspresikan, seperti kemampuan untuk berfikir 

dengan cepat dan tepat (indeasional), kemampuan untuk mengasosiasikan sesuatu 

dengan yang lain (analogikal), dan kemampuan menemukan secara cepat jalan 

yang sesuai bag saluran ekspresianya (ekpresional). Fleksibilitas adalah 

kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi atau lingkungan yang tengah 

dialaminya. Originalitas adalah kemampuan menemukan sesuatu yang 

sebelumnya memang belum ada. Pengaturan adalah kemampuan untuk 

menentukan suatu bentuk dalam arti baru atau kemampuan mengatur susunan 

dengan cara yang lain dari pada yang lain sehingga memiliki makna yang lain 

pula. Kemampuan analisis  dan sintesis diperlukan ketika menghadapi berbagai 

persoalan atau menemukan beragam unsur yang saling berbeda bahkan 

bertentangan tetapi harusdipadukan demi  keutuhan suatu karya. Terakhr adalah 

elaborasi yakni kemampuan untuk mengembangkan suatu ide beserta bagian 

detailnya sehingga tidak satu bagian pun yang terlepas dari perhatiannnya  (Jazuli, 

2008: 88-89).

2.4.3 Ekspresi

Joseph (2004: 59) mengungkapkan ekspresi adalah ungkapan pikiran dan 

perasaan yang mencangkup semua nuansa dari tempo, dinamika, dan warna nada 

dari unsur-unsur pokok musik, dalam pengelompokkan frase yang diwujudkan 
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oleh pemusik. Ekspresi adalah proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam 

proses penciptaan karya seni, proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media. 

Media musik bunyi; media seni rupa adalah garis, bidang dan warna; media tari 

adalah gerak, media teater adalah gerak, suara dan lakon. 

Unsur-unsur ekspresi terdiri atas tempo, dinamika, warna nada, dan cara 

memproduksi nada Jamalus dalam (Joseph, 2004: 59).

2.4.3.1 Unsur-Unsur Ekspresi 

Unsur-unsur ekspresi terdiri atas tempo, dinamika, warna nada, dan cara 

memproduksi nada (Jamalus, 1988: 38).

2.4.3.1.1 Tempo

Hendra (2008: 28) mengartikan bahwa tempo menyatakan kecepatan lagu. 

Joseph (2004: 59) mengartikan tempo adalah tingkat kecepatan suatu lagu dengan 

perubahan kecepatannya dalam musik. Jadi dapat dideskripsikan tempo adalah 

untuk menyatakan cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Joseph (2004: 59-60) 

mengelompokkan tempo dalam musik terdiri dari tempo lambat, tempo sedang, 

dan tempo cepat.

2.4.3.1.1.1 Tempo Lambat

Tanda tempo lambat dengan metronom menunjukan angka 40’–69’. 

Beberapa istilah tanda tempo lambat :
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2.4.3.1.1.1.1 Grave (MM  = 40’) : lambat Sekali 

dan Khidmad.

2.4.3.1.1.1.2 Larghissimo(MM  = 44’) : lebih lambat dari 

largho.

2.4.3.1.1.1.3 Largho (MM  = 46’) : lambat sekali 

dan lebar.

2.4.3.1.1.1.4 Lento (MM  = 52’) : lambat 

dengan rasa derita.

2.4.3.1.1.1.5 Adagio (MM  = 56’) : lambat 

dengan kesungguhan.

2.4.3.1.1.1.6 Larghetto (MM  = 60’) : lebih cepat 

dari largho.

2.4.3.1.1.1.7 Adagietto (MM  = 66’) : Lebih cepat 

dari adagio.

2.4.3.1.1.2 Tempo Sedang

Tanda tempo sedang dengan metronom menunjukkan angka 70’–100’. 

Beberapa istilah tanda tempo sedang :

2.4.3.1.1.2.1 Andante (MM = 72’) : seperti orang 

berjalan biasa.

2.4.3.1.1.2.2 Andantino (MM = 80’) : seperti orang 

berjalan agak cepat.

2.4.3.1.1.2.3 Maestoso (MM = 88’) : khidmad dan agung.
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2.4.3.1.1.2.4 Moderato (MM = 96’) : sedang. 

2.4.3.1.1.3 Tempo Cepat

Tanda tempo cepat dengan metronom menunjukkan angka 108’–208’. 

Beberapa istilah tanda tempo cepat.

2.4.3.1.1.3.1 Allegretto (MM = 108’) : lebih lambat 

dari allegro .

2.4.3.1.1.3.2 Animato (MM = 120’) : riang 

gembira.

2.4.3.1.1.3.3 Marcia (MM = 126’) : seperti orang 

berbaris.

2.4.3.1.1.3.4 Allegro (MM = 132’) : cepat dan 

hidup.

2.4.3.1.1.3.5 Assai (MM = 144’)` : lebih cepat.

2.4.3.1.1.3.6 Vivaee (MM = 160’) : cepat dan 

garang.

2.4.3.1.1.3.7 Presto (MM = 184’) : sangat cepat.

2.4.3.1.1.3.8 Prestissimo (MM = 208’) :lebih cepat 

dari presto.

2.4.3.1.2 Dinamika

Dinamika adalah tingkat kuat lembut suatu lagu dengan perubahan dalam 

musik (Joseph, 2004: 62). Sedangkan Jamalus (1988: 39) mengutarakan dinamika 
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adalah perubahan keras lunaknya suara. Dengan demikian pengertian dari 

dinamika adalah perubahan keras lembutnya saat lagu dimainkan. Hugg (2010: 

58) mendefinisikan dinamika adalah semua tingkat kekerasan dan kelembutan dan 

proses yang terjadi dalam perubahan dari yang satu ke yang lainnya. Dengan 

demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa dinamika adalah tanda untuk 

menyatakan volume suara, atau keras lunaknya serta perubahan-perubahan keras 

lunaknya suara itu. Penulisan dinamika dalam suatu lagu diletakkan di atas frase

lagu atau notasi musik. Joseph (2004: 62) mengelompokan dinamika dalam musik 

terdiri dari dinamika lembut, dinamika sedang, dan dinamika kuat.

2.4.3.1.2.1 Dinamika Lembut

Tanda dinamika lembut juga disebut lemah, dan lunak. Beberapa istilah 

tanda dinamika lembut: (1) pppp (pianissimo possibile) : selembut mungkin, (2) 

ppp (pianississimo) : amat sangat lembut, (3) pp (pianissimo) : sangat lembut, (4) 

p (piano) : lembut.

2.4.3.1.2.2 Dinamika Sedang

Beberapa istilah dinamika sedang: Beberapa istilah dinamika sedang: (1) 

mp (mezzo piano) : setengah (agak) lembut, (2) mf (mezzo forte) : setengah (agak) 

kuat.

2.4.3.1.2.3 Dinamika kuat

Dinamika kuat juga disebut keras. Beberapa istilah dari dinamika keras :
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(1) f (forte) : kuat, (2) ff (fortessimo) : sangat kuat, (3) fff (fortississimo) : amat 

sangat kuat, (4) ffff (fortissimo possiile): sekuat mungkin

2.4.3.1.3 Warna Nada

Jamalus dalam (Qadri, 2008: 29) mengartikan warna nada adalah ciri khas 

bunyi yang terdengar bermacam-macam, yang dihasilkan oleh bahan sumber 

bunyi yang berbeda-beda, yang dihasilkan dengan cara memproduksi nada yang 

bermacam-macam pula.. Dengan demikian warna nada adalah corak dari bunyi 

dalam lagu secara teratur.

2.4.4 Ansambel Musik

Accapela adalah sajian musik yang hanya menggunakan suara manusia 

secara bersama-sama, atau sering disebut juga dengan Paduan Suara. Setianingsih 

(2007: 60) mengatakan Ansambel adalah sajian musik yang hanya terdiri dri 

permainan alat musik secara bersama-sama. Ansambel berasal dari kata Ensemble 

(Perancis) yang berarti bersama-sama. Musik Ansambel dapat dimaknai sebagai 

sebuah sajian musik yang dilagukan secara bersama-sama dengan menggunakan 

satu jenis alat musik atau berbagai jenis alat musik (Setianingsih, 2000 : 15). 

2.4.4.1 Menurut Setianingsih (2007: 61) berdasarkan fungsinya, musik Ansambel 

dibagi menjadi 3 macam yaitu:

2.4.4.1.1 Sebagai Alat Musik Melodis

Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk 

memainkan rangkaian nada-nada atau melodi sebuah lagu. Misalnya: rekorder, 

pianika, terompet, gitar, rebab, angklung, mandolin, flute, glockenspiel dan lain-
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lain.

2.4.4.1.2 Sebagai Alat Musik Ritmis

Alat musik ritmis merupakan alat musik yang dalam permainannya 

memberikan irama (ritme) tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan ketukan 

(pulsa) dan birama. Yang termasuk dalam alat musik ritmis adalah bass, gong, 

kendang, costanets, simbal, timpani, tamburin, triangel, bongo, drum set dan lain-

lain.

2.4.4.1.3 Sebagai Alat Musik Harmonis

Alat musik harmonis yaitu alat musik yang permainannya lebih berperan 

sebagai pembawa paduan suara (akord). Misalnya gitar pengiring, kolintang, 

ukulele, dan banjo dan lain-lain. Musik ansambel merupakan sajian musik yang 

dimainkan secara bersama-sama. Kebersamaan ini berdasarkan pada jumlah dan 

jenis alat musik yang dipakai. Karenanya, terdapat dua jenis music ansambel, 

yaitu musik ansambel sejenis dan musik ansambel campuran (Setianingsih, 2000 : 

95).

Musik ansambel sejenis terdapat satu jenis alat musik yang jumlahnya 

banyak. Biasanya musik ansambel sejenis langsung disebutkan alat musiknya, 

misalnya ansambel musik gitar terdiri dari beberapa gitar yang memainkan sebuah 

komposisi musik secara bersama-sama. Begitu pula ansambel musik recorder, 

pianika, alat musik ritmis, atau biola, juga terdiri dari jenis alat musik yang sama 

(Setianingsih, 2000 : 95).

Musik ansambel campuran menggunakan alat musik melodis dan alat 
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musik ritmis yang dimainkan secara bersama-sama. Kebersamaan ini sangat 

penting untuk menghasilkan sajian musik yang terpadu dan enak di dengar 

(Setianingsih, 2000 : 95).

2.4.4.2 Pemanfaatan alat musik dalam pembelajaran ansambel musik di SMP

2.4.4.2.1 Rekorder Sopran

Rekorder Sopran terdiri dari 3 bagian yaitu bagian kepala sebagai sumber 

bunyi dan tempat bidang tiupan, bagian badan, dan bagian kaki. Tiga hal yang 

perlu diperhatikan waktu memainkan rekorder sopran adalah (1) sikap badan 

tegak, tidak membungkuk, pada waktu meniup rekorder sopran dengan garis 

tubuh membuat sudut 40 sampai 60 derajat, (2) pengaturan napas yang baik erat 

hubungannya dengan pengungkapan atau interpretasi yang benar menggunakan 

pernapasan diafragma, (3) cara membunyikan rekorder sopran rata dengan 

menyentuh ujung lidah pada depan atas langit-langit dengan mengucapkan “tu”, 

bukan “hu” atau“fu”.
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Gambar 1. Bagian-bagian Recorder Sopran
(Sumber : www.Google.com)

Gambar 2. Posisi Jari Rekorder Sopran
(Sumber Foto : www.Google.com)
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2.4.4.2.2 Pianika

Setianingsih (2007: 65) mengutarakan Pianika adalah alat musik 

bertuts yang dimainkan dengan cara ditiup. Bilahan-bilahan nadanya (tuts) ada 

yang berwarna putih untuk nada-nada natural dan berwarna hitam untuk nada-

nada teromatis. Jumlah tuts pianika bervariasi ada yang 24, 25, 26, dan 36. Dalam 

memainkan alat musik pianika, tangan kiri memegang pianika dan tangan kanan 

menekan tuts-tuts pianika untuk memainkan melodi lagu, sedangkan mulut 

meniupnya.

Gambar 3. Alat musik pianika
 (Sumber Foto : Anantyo 3 Februari 2011)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bermain alat musik 

pianika adalah (1) memainkan dengan lima jari, sikap jari mempunyai tugas untuk 

menekan tust-tust tertentu, (2) cara meniup diusahakan halus dan rata, (3) bentuk 

tangan seperti memegang bola, sehingga jari bergerak dengan leluasa, (4) waktu 
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meniup pianika menggunakan pernapasan diafragma, (5) pianika dapat dimainkan 

dengan cara duduk atau berdiri, tubuh dalam keadaan bebas, tanpa rasa tegang di 

bagian tubuh yang lain.

2.4.4.2.3 Gitar

Gitar akustik adalah gitar yang sumber bunyinya adalah dawai-

dawainya, dan badan gitar sendiri sebagai resonator.

Gambar 4. Bagian-bagian Gitar Akustik
(Sumber Gambar : www.Google.com)

Penjarian pada gitar 

Tangan kiri : (1) telunjuk disebut jari 1, (2) jari tengah disebut jari 2, 

(3) jari manis disebut jari 3, (4) kelingking disebut jari 4. Tangan kanan untuk 

memetik atau membunyikan gitar.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam bermain gitar (1) memegang 
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gitar dapat dilakukan sambil duduk atau berdiri dengan sikap tegak, (2) jari-jari 

hendaknya menekan rata dan sama kuat pada setiap dawai atau senar, (3) posisi 

jari untuk suatu akor harus tepat letaknya pada tiap dawai, (4) waktu 

memindahkan jari dari satu akor ke akor lain dilakukan dengan cekatan, (5) dawai 

dapat dibuyikan dengan ayunan ibu jari tangan kanan yang bergerak turun, atau 

turun naik, (6) pergelangan tangan kanan tidak menyentuh badan gitar pada waktu 

membunyikan gitar.

2.4.4.2.4 Keyboard

Keyboard adalah alat musik sejenis organ dengan teknologi canggih, 

alat ini dapat diprogram untuk menghasilkan suara-suara tiruan dari berbagai 

macam alat musik juga dapat diprogram untuk mendapatkan efek-efek suara. Alat 

musik ini dimainkan dengan cara ditekan dengan menggunakan ujung-ujung jari 

tangan kanan dan kiri dengan posisi jari terlungkup (menghadap ke tuts 

keyboard). Dalam musik dangdut fungsi alat musik ini adalah sebagai pemegang 

melodi dan pengiring sebuah lagu. Berikut ini adalah gambaran keyboard.

Gambar 5  Alat musik keyboard
(Sumber : anantyo 16 mei 2011)
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2.4.4.2.5 Tamburin

Tamburin adalah alat musik sejenis rebana berbentuk bundar dengan 

kepingan logam (kerincing disekitar bingkainya). Namun ada yang merubah 

tamburin dengan kepingan logam (biasanya dipakai dua buah gergaji besi yang 

pada ujungnya lempengnya dilubangi, kemudian dikaitkan dengan besi panjang 

sebagai penopang). 

Alat musik ini termasuk alat musik idiophone, yaitu kelompok alat 

musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat itu sendiri. Dilihat dari 

bentuknya, alat ini memiliki bentuk yang bermacam-macam, diantaranya ada 

yang berbentuk bintang, lingkaran, setengah lingkaran. Baik yang terbuat dari 

kayu maupun metal dengan lubang-lubang disepanjang sisi-sisinya yang berguna 

untuk menempatkan kepingan-kepingan logam. Alat ini dimainkan dengan cara 

dipukul maupun digoyang-goyangkan. 

Gambar 6. Alat musik Tamburin
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(Sumber : http://www.google.co.id)
2.4.4.2.6 Kendang 

Menurut (Joseph, 2004:86) kendang adalah alat musik yang terbuat 

dari tabung kayu yang ditutup selaput kulit pada ujung pangkalnya. Sumber 

bunyinya berasal dari kulit (sapi, kerbau atau kambing). 

Gambar 7. Alat musik Kendang
(Sumber : http://www.google.co.id)

2.4.4.2.7 Triangel

Triangel terbuat dari batangan logam bulat yang dibengkokkan 

sehingga berbentuk segitiga dengan salah satu sudutnya terbuka. Triangel 

dipegang dengan sebuah gantungan pada sebelah tangan dan dipukul dengan 

batangan logam pemukul. Bunyi triangel nyaring sekali sehinggan jelas 

kedengarannya diantara bunyi alat-alat musik yang lain. Bunyi yang nyaring itu 

dapat segera dihilangkan dengan menempelkan salah satu jari tangan pemegang 

kepada triangel itu (Jamalus, 1988: 68).
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Gambar 8. Alat musik Triangel
(Sumber : http://www.google.co.id)

2.4.4.2.8 Kastanyet

Kastanyet terbuat dari kayu yang keras berbentuk sepasang kulit 

kerang. Pangkalnya diikat dengan tali dan dipegang diantara ibu jari dan telunjuk, 

yang bergerak sebagai sumbu dari kedua belahan kayu itu. Jari-jari yang lain 

digunakan sebagai pemukul serta penutup sepasang kayu itu. Karena ditahan oleh 

telapak tangan terjadilah benturan yang kuat sehingga menimbulkan bunyi yang 

keras. 

Gambar 9. Alat musik Kastanet
(Sumber : http://www.google.co.id)
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

Deskriptif. Deskriptif karena penelitian ini menggambarkan atau menguraikan 

tentang pembelajaran Seni Musik. Bogdan & Taylor dalam (Sumaryanto, 2007: 

75) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi 

yang alamiah (Sugiyono, 2008: 8).

Alasan digunakannya jenis penelitian kualitatif dan pendekatan

deskriptif karena peneliti tidak melakukan pengujian, melainkan berusaha 

menelusuri, memahami, menjelaskan gejala dan kaitan hubungan antara segala 

yang diteliti, yaitu mengenai pembelajaran ansambel musik kelas 8 SMP Negeri 1 

Pangkah Kabupaten Tegal 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian

Lokasi dan sasaran penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Pangkah, Jalan 

Kawedanan, Kelurahan Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. 
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Pemilihan lokasi penelitian ini dilatar belakangi tersedianya sarana pendukung 

yang tersedia di SMP N 1 Pangkah Kabupaten Tegal, yaitu perlengkapan alat-alat 

musik dan prasarana mengajar seni musik.

3.2.2 Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah Pembelajaran ansambel musik kelas 

VIII SMP Negeri 1 Pangkah Kabupaten Tegal.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan 

valid. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui :

3.3.1 Observasi

Observasi atau pengamatan menurut Moleong dalam (Sumaryanto, 2009: 

101) dapat dibagi kedalam pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. 

Penelitian ini termasuk penelitian terbuka, karena Pengamatan terbuka diketahui 

oleh subyek sehingga subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada 

pengamat untuk mengatasi peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa 

ada orang lain yang sedang mengamati mereka. Jadi pengamatan ini penelitian ini 

termasuk dalam pengamatan terbuka.

3.3.2 Wawancara

Moleong dalam (Sumaryanto, 2007: 101) mengartikan wawancara 

sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada siswa yang 



37

mendapat materi pembelajaran ansambel musik pada mata pelajaran seni musik. 

Teknik wawancara ini dilakukan untuk dapat mengangkat data-data tentang 

pembelajaran ansambel musik, kesulitan dalam pembelajaran serta faktor 

pendukung dan penghambat pembelajaran. Wawancara dilakukan kepada SMP N 

1 Pangkah Kabupaten Tegal, guru mata pelajaran Seni musik, yakni 

Purwaningsih, S.Pd serta siswa-siswi kelas 8 yang mendapat materi pembelajaran 

ansambel musik SMP N 1 Pangkah Kabupaten Tegal.

3.3.3 Dokumentasi

Sugiyono (dalam Rahayuningtyas, 2007: 35) Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlaku, yang dapat berupa bentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Guba dan Lincolin (dalam 

Moleong, 2005: 216-217) mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis 

ataupun film. Dalam teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh berupa foto-foto 

kegiatan belajar mengajar seni musik, sarana prasarana berupa bentuk fisik 

sekolah, instrumen, perangkat mengajar guru seni musik dan keterangan lain yang 

diperlukan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tingkat validitas data dapat diukur dengan triangulasi yaitu 

memeriksakan kebenaran data yang diperolehnya kepada pihak-pihak yang dapat 

dipercaya. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi metode dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2008: 274).

Triangulasi dapat dilakukan dengan Empat cara, yaitu triangulasi sumber, 
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triangulasi metode, triagulasi penyidik, dan triagulasi teori (Denzin dalam 

Moleong, 2005: 330). Pengujian yang sering digunakan dalam penelitian ini 

adalah dari sumber lainnya, maka triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi 

dengan sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong, 2005: 330). Moleong 

(2005: 330-331) mengutarakan hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikataannya sepanjang waktu; (4) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data, akan tetapi juga untuk 

menyelidiki keabsahan tafsiran kita mengenai data itu. Triangulasi ada pula 

kemungkinan bahwa kekurangan dalam informasi pertama mendapat tambahan 

pelengkap. Teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan menggunakan 

sumber data informasi dari siswa SMP N 1 Pangkah Kabupaten Tegal tentang 

pembelajaran ansambel musik dalam pembelajaran seni musik. 
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3.5 Teknik Analisa Data

Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2005: 248) mengutarakan analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengoorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti melakukan proses 

reduksi dengan jalan membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-

pernyataanyang dikaji. Data kemudian dipisah-pisahkan dan dikelompokkan 

sesuai dengan permasalahan, untuk kemudian dideskripsikan, diasumsi dan 

disajikan dalam bentuk informasi. Langkah terakhir dalam analisis data dalam 

penelitian ini adalah verifikasi yang merupakan tinjauan terhadap catatan-catatan 

lapangan sebelum diadakan penarikan simpulan. Dengan adanya verifikasi, 

simpulan yang semula masih mengambang akan menjadi relevan dan lengkap.

Model Interaktif (Miles dan Huberman 1992: 25-21).

Pengumpulan 
Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan 
Penarikan/verifikasi
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Gambar 10. Skema Model Interaktif menurut Miles dan Huberman

Proses analisa data dimulai dengan:

3.5.1 Pengumpulan data, yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

sebagai sumber, yang meliputi: wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan, dokumen resmi, gambar dan foto.

3.5.2 Proses reduksi (penyederhanaan), dilakukan dengan cara peneliti membuat 

rangkuman dari data yang sudah dikumpulkan. 

3.5.3 Proses klarifikasi (pengelompokan), yaitu data yang terkumpul dipisah-

pisahkan, kemudian peneliti mengelompokkan sesuai permasalahan untuk 

kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi.

3.5.4 Proses verifikasi (menarik kesimpulan), yaitu peneliti melakukan tinjauan 

ulang terhadap catatan lapangan yang sudah ada. Dimulai dari pengumpulan data, 

proses reduksi, proses klarifikasi, kemudian diadakan verifikasi.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Lokasi

SMP Negeri 1 Pangkah berada di Jalan Kawedanan, Desa Pangkah, 

Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. 52471, telepon (0283) 6195706.

Gambar 11.  SMP Negeri 1 Pangkah
(Sumber Gambar: Anantyo, 3 Februari 2011)

SMP Negeri 1 Pangkah didirikan pada 24 Agustus 1965 dan beroperasi 

pada 1 Januari 1967. Sekolah ini memiliki luas tanah 9.430 m² dan luas seluruh 

bangunan 4.073 m². Sebelah barat, dan utara berbatasan dengan pemukiman 

penduduk, sebelah timur berbatasan dengan kantor Kecamatan Pangkah, 

sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan makam. 
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Gambar 12. Site Plane SMP Negeri 1 Pangkah

(Sumber Gambar: Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)

4.1.2 Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana sekolah tentu sangat berperan dalam kelancaran 

poses belajar mengajar. Seperti halnya sekolah lain pada umumnya, SMP Negeri

1 Pangkah juga memiliki gedung sekolah sebagai prasarana. Secara rinci 

mengenai prasarana gedung sekolah yang dimiliki SMP Negeri 1 Pangkah dapat 

dilihat pada tabel.
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Tabel 1. Prasarana Gedung SMP Negeri 1 Pangkah

KondisiNo Jenis Ruang Jumlah Ukuran
B CB KB TB

1 Lab. IPA 1 10 x 8m V
2 Lab. Bahasa - - -
3 Lab. Komputer 1 10 x 8m V
4 Ruang Kelas 27 8 x 8m V
5 Ruang Kesenian 1 20 x 10m V
6 Ruang Perpustakaan 1 10 x 8m V
7 Ruang Kepala Sekolah 1 8 x 5m V
8 Ruang Guru 1 10 x 20m V
9 Ruang Tata Usaha 1 8 x 5m V

10 Kamar Kecil Siswa 13 2 x 16m V
11 Kamar Kecil Guru 2 2 x 4m V
12 Kamar Kecil Kepala 

Sekolah
1 2 x 2m V

13 Aula / Serbaguna - - -
14 Ruang BK 1 8 x 8m V
15 Lab. IPA Biologi 1 10 x 8m V

(Sumber : Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)

Seni musik di SMP Negeri 1 Pangkah memilki sarana pengajaran yang 

cukup lengkap karena seni musik tidak hanya diajarkan secara teori saja 

melainkan juga diajarkan secara praktik. Alat musik yang dimiliki SMP Negeri 1

Pangkah diantaranya seperangkat alat band, seperangkat alat musik marching 

band, recorder sopran, pianika, dan 2 Seat Rebana.

SMP Negeri 1 Pangkah Mempunyai 1 ruang kesenian yang di gunakan 

digunakan untuk KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) seni musik dan  kegiatan 

ekstra kuriluler seni musik. Kegiatan ekstra  kurikuler tersebut yaitu: (1) Ekstra 

Kosidah pada hari selasa sore, (2) Ekstra Band pada hari rabu sore, (3) Esktra 



44

Marcing Band  pada hari kamis sore, (4) Esktra Paduan Suara pada hari jumat 

sore, (5) Esktra Ansambel pada hari sabtu sore.

Gambar 13. Ruang musik SMP Negeri 1 Pangkah
(Sumber Gambar: Anantyo, 3 Februari 2011)

4.1.3 Kondisi Siswa SMP Negeri 1 Pangkah

Pada tahun ajaran 2010-2011, jumlah seluruh siswa SMP Negeri 1

Pangkah sebanyak 1091 siswa. 

Tabel 2. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Pangkah

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

7a 20 20 40
7b 18 22 40
7c 19 21 40
7d 21 19 40
7e 16 22 38
7f 17 20 37
7g 16 22 38
7h 17 22 39
7i 20 20 40
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Jumlah 164 188 352

Lanjutan…

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

8a 18 23 41
8b 20 20 40
8c 18 22 40
8d 18 22 40
8e 17 22 39
8f 18 22 40
8g 18 22 40
8h 18 22 40
8i 17 22 39

Jumlah 162 197 359

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

9a 18 24 42
9b 20 23 43
9c 20 22 42
9d 17 23 40
9e 20 22 42
9f 20 24 44
9g 16 25 41
9h 18 24 42
9i 20 24 44

Jumlah 169 211 380

(Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)

Siswa SMP Negeri 1 Pangkah berasal dari berbagai desa seKecamatan 

Pangkah, tetapi ada juga yang berasal dari luar Kecamatan Pangkah seperti 

Kecamatan Kedung Banteng, dan ada juga yang berasal dari Kecamatan Slawi. 

Siswa SMP Negeri 1 Pangkah berangkat sekolah dengan cara bermacam macam, 

yaitu dengan naik sepeda, berjalan kaki, dan naik angkutan umum. Selain daerah 

dan cara ke sekolah yang bermacam- macam, tingkat pendidikan dan pekerjaan  
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orangtua siswa SMP Negeri 1 Pangkah juga beraneka ragam. Ada yang bekerja 

sebagai PNS, POLRI/TNI, Karyawan, Petani, buruh, wiraswasta, dan lain-lain.

Tabel 3. Kondisi Orangtua siswa  SMP Negeri 1 Pangkah

Pekerjaan Jumlah Penghasilan Jumlah
Tingkat 

Pendidikan
Jumlah

PNS 5,5% < 500.000 30%
Tdk 

Sekolah
3%

TNI / POLRI 2,8% >1.000.000 25% SD 30%
Kry. Swasta 30% >3.000.000 10% SLTP 20%

Petani 32% >5.000.000 20% SLTA 40%

Buruh 20% <5.000.000 15%
Perguruan 

Tinggi
7%

Wiraswasta 10%
Lain-Lain 0,2%

(Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)

4.1.4 Tenaga Pengajar dan Staf Tata Usaha

Saat ini SMP Negeri 1 Pangkah dipmipin oleh Kepala Sekolah Subur 

Utomo, S.Pd, (menjabat sejak tahun  2009 – sekarang) dan memiliki status 

akreditasi “A”  dengan nilai 93,23. SMP Negeri 1 Pangkah memiliki 49 Guru 

dengan pendidikan terakhir yang bermacam-macam, baik dari D1, sampai S2. 

Tabel 4. Pendidikan dan status guru SMP Negeri 1 Pangkah

No Ijasah Tertinggi Guru Tetap
Guru Bantu / Guru 

Tidak Tetap
Jumlah

1 S2 - - -

2 S1 40 4 44

3 D3 3 - 3

4 D2/D1 1 1 2

5 SLTA - - -

Jumlah 44 5 49

(Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)
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Tabel 5. Data guru sesuai bidangnya di SMP Negeri 1 Pangkah

No Mata Pelajaran Jumlah L P

1 Pendidikan Agama
 Agama Islam
 Agama Kristen
 Agama Katolik

3
1

1
1

2
-

2 PKN 3 1 2

3 Bahasa Indonesia 5 2 3

4 Bahasa Inggris 6 3 3

5 Matematika 6 2 4

6 Ilmu Pengetahuan Alam 6 5 1

7 Ilmu Pengetahuan Sosial 6 2 4

8 Penjaskes 3 3 -

9 TIK 2 - 2

10 Bahasa Jawa 2 1 1

11 Elektronika - - -

12 Tata Boga 1 - 1

13 Sablon 1 1 -

14 Seni Budaya 1 - 1

15 BK 3 2 1

Jumlah 49 24 25

(Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)

Selain itu SMP Negeri 1 Pangkah juga mempunyai tenaga administrasi 

sebagai pendukung kegiatan pembelajaran di sekolah yang berjumlah 17 orang, 

dengan jumlah tenaga administrasi laki-laki 9 orang dan perempuan 8 orang.

Tabel 6.Pendidikan dan status staf karyawan di SMP Negeri 1 Pangkah

No Ijazah 
Tertinggi

Pegawai 
Tetap

Pegawai 
Tidak Tetap

Jumlah L P

1 S1 1 4 5 1 4
2 Sarjana Muda - - - - -
3 SLTA 11 1 12 8 4
4 SLTP - - - - -
5 SD - - - - -
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Jumlah 12 5 17 9 8

(Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)

4.1.5 Prestasi Sekolah

Prestasi SMP Negeri 1 Pangkah ditahun pelajaran 2010/2011 

mempunyai banyak prestasi dibidang akademik dan non akademis. 

Tabel 7. Prestasi sekolah baik prestasi akademik maupun non akademik

No Prestasi Jenis Prestasi Tingkat Keterangan
1 2010

Juara II
Seni Kaligrafi Kabupaten Suciati

2 2010
Juara III

Sinopsis Kabupaten Fitria Febriani

3 2010
Juara III

Baca Puisi Kabupaten Qonita Maezen

4 2010
Juara Harapan II

Matematika Kabupaten Nizar Audiansyah

5 2010
Juara I

Karaoke Kabupaten Diana Agustina

6 2010
Juara I

Festival Band 
Pelajar

Kabupaten SMP N 1 Pangkah

7 2010 
Juara I

Speech Contest Kabupaten Esti Lestari

8 2010
Harapan II

Siswa Berprestasi 
Putra

Kabupaten Fajar Anang K.

9 2010
Harapan I

Siswa Berprestasi 
Putri

Kabupaten Esti Lestari

10 2010
Juara III

Nyanyi Tunggal Kabupaten Adi Kurniawan

11 2010
Harapan III

Seni Mocopat Kabupaten Kartika Y.

12 2010
Juara III

Story Telling Kabupaten Fajar Anang K.

13 2009
Juara II

Fisika Kecamatan Indah Maulina C.

14 2009
Juara II

Matematika Kecamatan M. Mutaqin

15 2009
Juara I

Speech Contest Kecamatan Esti Lestari

16 2009
Juara II

IPA Kecamatan Anjal Alihan

17 2009
Juara III

Speech Contest Kabupaten Esti Lestari
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(Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)

4.2 Implementasi Pembelajaran Ansambel Musik kelas VIII di SMP Negeri 1 

Pangkah Tegal

Pembelajaran seni musik di SMP Negeri 1 Pangkah Tegal di ajarkan 

pada kelas VII, VIII dan IX, dengan alokasi waktu masing-masing 1 jam pelajaran 

untuk setiap minggunya yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kalender pendidikan, 

silabus, dan RPP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur 

dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dan dijabarkan dalam silabus.

Pembelajaran ansambel Musik kelas 8 di SMP Negeri 1 Pangkah lebih 

ditawarkan pada permainan instrumen musik tiup (Recorder dan Pianika) dari 

pada instrumen pengiring seperti gitar. Alasannya  sekolah hanya memiliki 2 buah 
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gitar akustik. Peran guru disinilah untuk melengkapi permainan ansambel musik 

yang memainkan gitar untuk mengiringi lagu. 

Pembelajaran Ansambel Musik mempunyai tujuan khusus antara lain : 

(1) Siswa memiliki pengetahuan tentang musik (2)  Siswa memiliki pengalaman 

estetis di bidang musik. (3) Siswa dapat memainkan alat musik melodis. (4) Siswa 

dapat memainkan partitur musik dengan alat musik melodis. (5) Siswa dapat 

memainkan partitur musik dengan alat musik ritmis. (6) Siswa dapat berkreasi 

musik secara sederhana dalam kelompok. (7) Siswa dapat belajar kerja sama, 

tanggung jawab, dan kedisiplinan

Pembelajaran Ansambel Musik kelas 8 di SMP Negeri 1 Pangkah  di 

bagi menjadi empat tahapan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, 

tahap remidi dan tindak lanjut.

4.2.1 Tahap Persiapan / Perencanaan

Persiapan pembelajaran Ansambel Musik Kelas VIII di SMP N 1 

Pangkah Tegal antara lain:

Guru mempersiapkan perangkat mengajar yang meliputi Silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas VIII. 

4.2.1.1 Silabus  kelas VIII dapat dideskripsikan sebagai berikut :

4.2.1.1.1 Standar Kompetensi : 

Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.

4.2.1.1.2 Kompetensi Dasar

(1) Dalam Kompetensi Dasar siswa dapat mengaransir secara sederhana lagu 

wajib Nusantara “berkibarlah benderaku”, (2) menampilkan lagu Wajib 
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“berkibarlah benderaku” dalam bentuk Ansambel, (3) mengaransir secara 

sederhana lagu Nusantara daerah Minahasa “O Ina Ni Keke”, (4) menampilkan 

lagu Nusantara daerah Minahasa “O Ina Ni Keke” dalam bentuk Ansambel musik,

4.2.1.1.3 Materi Pokok/Pembelajaran

Materi pokok/pembelajaran yang diberikan pada siswa yaitu lagu “berkibarlah 

benderaku” dan “O Ina Ni Keke”

4.2.1.1.4 Kegiatan Pembelajaran

(1) Mendengarkan lagu wajib “berkibarlah benderaku”, (2) Membaca notasi lagu 

wajib “berkibarlah benderaku”, (3) Menuliskan pola irama lagu wajib 

“berkibarlah benderaku”, (4) Menyajikan lagu wajib secara sederhana baik 

perorangan maupun berkelompok dalam bentuk ansambel musik. (5) 

Mendengarkan lagu “O Ina Ni Keke”,  (6) Membaca notasi lagu “O Ina Ni Keke”, 

(7) Menuliskan pola irama lagu “O Ina Ni Keke”, (8) Menyajikan lagu etnik 

nusantara secara sederhana baik perorangan maupun berkelompok dalam bentuk 

ansambel musik.

Kegiatan pembelajaran ansambel musik meliputi Tempo, dan dinamika lagu.

4.2.1.1.5 Indikator

Indikator dalam pembelajaran ansambel musik lagu “berkibarlah benderaku” dan 

“O Ina Ni Keke” dilihat dari siswa membaca notasi musik, serta lagu dengan alat 

musik/sumber bunyi yang ada.

4.2.1.1.6 Penilaian

Penilaian dalam pembelajaran ansambel musik meliputi: (1) Teknik, siswa bekerja 
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sama dengan siswa lain dalam satu kelompok, maupun individu (2) Bentuk 

instrumen, siswa dapat memainkan lagu “berkibarlah benderaku” dan “O Ina Ni 

Keke” dengan alat musik masing-masing, (3) Contoh instrumen, siswa dapat 

memainkan dan menampilkan lagu wajib “berkibarlah benderaku”. siswa dapat 

memainkan dan menampilkan lagu “O Ina Ni Keke”.

4.2.1.1.7 Alokasi Waktu

Alokasi waktu pembelajaran ansambel musik sebanyak 4 jam pelajaran (4 kali 

pertemuan).

4.2.1.1.8 Sumber Belajar

Sumber belajar dalam pembelajaran ansambel musik lagu “berkibarlah 

benderaku” dan “O Ina Ni Keke” meliputi : buku teks, partitur lagu, pianika, gitar 

akustik, recorder.

4.2.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SMP Negeri 1 Pangkah Tegal

dapat dideskripsikan sebagai berikut :

4.2.1.2.1 Standar Kompetensi : 

Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.

4.2.1.2.2 Kompetensi Dasar

(1) Mengaransir secara sederhana lagu wajib dalam bentuk ansambel (2) 

Menampilkan hasil aransemen lagu wajib dalam bentuk ansambel. 

4.2.1.2.3  Indikator

(1) Mengaransir lagu wajib “berkibarlah benderaku” secara sederhana. (2) 

Memainkan lagu wajib “berkibarlah benderaku” yang sudah diaransir dengan 

menggunakan alat musik. (3) Mengaransir lagu daerah “O Ina Ni Keke” secara 
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sederhana. (4) Memainkan lagu daerah “O Ina Ni Keke” yang sudah diaransir 

dengan menggunakan alat musik.

4.2.1.2.4 Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pelajaran siswa dapat :

Pertemuan 1 : Dapat memainkan lagu wajib “berkibarlah benderaku” 

menggunakan instrumen musik yang siswa miliki (Gitar, Pianika, Recorder).

Pertemuan 2 : Dapat menampilkan hasil aransemen lagu wajib “berkibarlah 

benderaku” menggunakan instrumen musik yang siswa miliki (Gitar, Pianika, 

Recorder) secara berkelompok.

Pertemuan 3 : Dapat memainkan lagu daerah “O Ina Ni Keke” menggunakan 

instrumen musik yang siswa miliki (Gitar, Pianika, Recorder).

Pertemuan 4 : Dapat menampilkan hasil aransemen lagu daerah “O Ina Ni Keke”

menggunakan instrumen musik yang siswa miliki (Gitar, Pianika, Recorder) 

secara berkelompok.

4.2.1.2.5 Materi Pembelajaran

Lagu-lagu wajib.

Elemen-elemen musik (irama, tempo, dinamika).

4.2.1.2.6 Metode Pembelajaran

Ceramah

4.2.1.2.7 Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

a.  Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi tentang ansambel musik :



54

Pengertian ansambel musik, jenis alat musik ansambel musik, cara memainkan 

alat musik melodis dan ritmis, penjarian alat musik melodis.

b. Kegiatan Inti

Mendengarkan karya ansambel musik antar kelompok :

Mendengarkan lagu “berkibarlah benderaku”, melakukan Tanya jawab tentang 

lagu “berkibarlah benderaku”, memberikan tanggapan pribadi secara lisan atau 

tertulis.

c. Kegiatan Akhir 

Menyimpulkan hasil karya ansambel musik siswa :

Menanyakan kesulitan siswa dalam pembelajaran ansambel musik, memberikan 

saran dan kesimpulan pada materi pembelajaran ansambel musik.

Pertemuan 2

a. Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi tentang ansambel musik :

Pengertian ansambel musik, jenis alat musik ansambel musik, cara memainkan 

alat musik melodis dan ritmis, penjarian alat musik melodis.

b. Kegiatan Inti

Memainkan aransemen lagu dalam ansambel musik :
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Menampilkan hasil aransemen lagu “berkibarlah benderaku” menggunakan alat 

musik secara kelompok.

c. Kegiatan Akhir

Evaluasi : Penilaian dalam pembelajaran ansambel musik meliputi teknik 

memainkan alat musik, penjarian, ketepatan nada, kekompakan bermain alat 

musik.

Menanyakan kesulitan siswa dalam pembelajaran ansambel musik, memberikan 

saran dan kesimpulan pada pembelajaran ansambel musik.

Pertemuan 3

a. Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi tentang ansambel musik :

Pengertian ansambel musik, jenis alat musik ansambel musik, cara memainkan 

alat musik melodis dan ritmis, penjarian alat musik melodis.

b. Kegiatan Inti

Mendengarkan karya ansambel musik antar kelompok :

Mendengarkan lagu daerah “O Ina Ni Keke”, melakukan Tanya jawab tentang 

lagu “O Ina Ni Keke”, memberikan tanggapan pribadi secara lisan atau tertulis.

c. Kegiatan Akhir 

Menyimpulkan hasil karya ansambel musik siswa :
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Menanyakan kesulitan siswa dalam pembelajaran ansambel musik, memberikan 

saran dan kesimpulan pada materi pembelajaran ansambel musik.

Pertemuan 4

a. Kegiatan Pendahuluan

Apersepsi tentang ansambel musik :

Pengertian ansambel musik, jenis alat musik ansambel musik, cara memainkan 

alat musik melodis dan ritmis, penjarian alat musik melodis.

b. Kegiatan Inti

Memainkan aransemen lagu dalam ansambel musik :

Menampilkan hasil aransemen lagu “O Ina Ni Keke” menggunakan alat musik 

secara kelompok.

c. Kegiatan Akhir

Evaluasi : Penilaian dalam pembelajaran ansambel musik meliputi teknik 

memainkan alat musik, penjarian, ketepatan nada, kekompakan bermain alat 

musik.

Menanyakan kesulitan siswa dalam pembelajaran ansambel musik, memberikan 

saran dan kesimpulan pada pembelajaran ansambel musik.

4.2.1.2.8 Penilaian

a. Teknik :  Unjuk kerja.
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b. Bentuk instrumen : Mainkan lagu “berkibarlah 

benderaku” dalam bentuk ansambel musik, Mainkan lagu “O Ina Ni Keke” 

dalam bentuk ansambel musik.

4.2.1.2.9 Guru mempersiapkan materi pelajaran yaitu berupa partitur lagu 

“berkibarlah benderaku” dan “O Ina Ni Keke”.

4.2.1.2.10 Siswa mempersiapkan alat-alat musik yang digunakan dalam ansambel 

Musik. Siswa yang memainkan alat musik gitar menyelaraskan nada-nadanya 

disesuaikan dengan alat musik pianika atau gitar yang sudah di selaraskan dulu 

dengan pianika.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan

4.2.2.1 Pertemuan 1

4.2.2.1.1 Kegiatan Pendahuluan 

Langkah awal dalam pembelajaran, guru memberikan salam dan 

apersepsi. Apersepsi bertujuan untuk memberikan pengertian tentang ansambel 

musik dan jenis alat musik yang dimainkan dalam ansambel musik. Apersepsi 

dapat dilakukan dengan tanya jawab kepada siswa, apersepsi sebagai berikut :

4.2.2.1.1.1 Pengenalan lagu

Siswa diajak untuk mengenal lagu dengan membaca notasi yang ada di 

partitur musik. Membaca notasi lagu dilakukan berulang-ulang agar siswa 

mengenal dan memahami lagu “berkibarlah benderaku”. Metode yang digunakan 

guru dalam pengenalan lagu adalah metode ceramah serta demonstrasi (permainan 

instrumen musik recorder sopran, pianika, dan gitar akustik).
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Gambar 14. Guru sedang menggunakan metode ceramah
(Sumber: Anantyo 3 Februari 2011)

Gambar 15. Guru mendemonstrasikan lagu “berkibarlah benderaku”
menggunakan recorder sopran

(Sumber  : Anantyo 3 Februari 2011)
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Gambar 16. Guru mendemonstrasikan lagu “berkibarlah benderaku”

menggunakan Gitar akustik.

(Sumber  : Anantyo 3 Februari 2011)

Guru mengenalkan lagu “berkibarlah benderaku” dengan menunjukkan 

elemen-elemen musik (tempo dan dinamika) yang ada pada lagu “berkibarlah 

benderaku ”dengan cara memainkan alat musik gitar, pianika, dan recorder 

sopran.

4.2.2.1.1.2 Pembagian partitur lagu 

Pembagian partitur lagu sesuai dengan tugas alat musik yang dimiliki 

masing-masing siswa. Pembagian kelompok pada pembelajaran ansambel 

disesuaikan jumlah alat musik yang digunakan seperti gitar, recorder sopran dan 

pianika. Setiap siswa memiliki partitur musik sendiri-sendiri agar siswa lebih 

memusatkan perhatian pada lagu “berkibarlah benderaku”.

Bekibarlah Benderaku

C = do 4/4                                                                                     cipt : Ibu Sud

Tempo d”marcia      Arr: Kelly Puspito
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                                                                                           3
0| 3 2   1 . 3 7 5 . 3 | 6 . 5  4 3 4 . | 0  4 . 4  4 5 6 . 1| 7    7 7 7   7  0 |  3   1    2    3   | 

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

| 7  7 . 2  4  4 | 3 . 3  3 . 3  3 . | 2  2 . 4  4  .0 | 3    3 . 2   1    .0   |   2    2  . 2    2    2  | 
           3          3

| 2    2 2 2   2  0 | 3  3 . 2  1  1 . 3  | 6  6 . 6  5 .  | 5 . 2  3 5  7  7 . 6  | 5   5 5 5   5  0  | 
       3

|   3    3 . 2    1 . 7    1 . 3 | 6  6  5   5 . 6  |  5 . 3   5 1   3  . 2  2 . 7  |  1   5 5 5   5   0  |   

“Part” lagu berkibarlah benderaku  untuk alat musik Recorder Sopran 1

Bekibarlah Benderaku

C = do 4/4                                                                                     cipt : Ibu Sud

Tempo d”marcia      Arr: Kelly Puspito

                                                                                           3
1 . 6| 5  3 . 5  7 5 . 3 | 1 . 6  6 . 7  | 1   1  . 7  6 7 1 . 3  | 2   2  2 2    2  0 |  5    3    4    5  | 

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

| 2  2 . 4  6  5| 5 . 5  5 . 5  5 . | 4  4 . 6  5  .0 | 5    5 . 5   3    .0   |  4  4  . 4  4  4  3 . 4 | 
           3          3

| 5    5 5 5   5  0 | 5  5 . 5  3  3 . 5  | 1  1 . 1   1 .  | 7 . 5  6 1  2  3 . 2  | 1    1 1  1   1   0  | 
       3

|   5    5 . 5     3        3 . 5 | 1   2  3   1 . 2   |  3  . 3   1  3   5  . 4  3 . 2   |  1   1  1 1     1   0  |   

“Part” lagu berkibarlah benderaku  untuk alat musik Recorder Sopran 2

Bekibarlah Benderaku

C = do 4/4                                                                                     cipt : Ibu Sud
Tempo d”marcia      Arr: Kelly Puspito

            3

0|    0   0  0  0   |  2 . 1  6  6 4 .  | 6   .  6    2   | 5̣    5̣ 5̣ 5̣   5̣  0  |  1   5̣ 1      6 . 1    2  | 

|   6     4  . 4   5̣  .   |  7̣   2   2   2  |  1 . 1  5̣ . 5̣  1   . | 4 . 4  4 . 4  2  . | 7̣ . 7̣  7̣ . 7̣   6  . |

| 5  5̣ . 5̣  7̣  5 ̣| 5̣ . 5̣  5̣ . 5̣  1 . | 6   6 . 1  7̣  .0 | 5̣    5̣ . 3̣   1    .0   |   6     6 . 6    6    6   | 
           3          3

| 5̣    5̣ 5̣ 5̣   5̣  0 | 5̣  5̣ . 5̣  6  6 . 6   | 4  4 . 4   3̣ .  | 3̣ . 3̣  6 6   5̣  2 . 7 ̣ | 1   1 1 1   1  0  | 
        3

|   5̣    5̣ . 3̣    6 . 3̣    6 . 6   | 1  1  1   1 . 1  |  7̣ . 7̣   6 6    5̣ . 5̣  5̣ . 5̣  |  1   1 1 1   1   0  |   

“Part” lagu berkibarlah benderaku  untuk alat musik Pianika 1

Bekibarlah Benderaku
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C = do 4/4                                                                                     cipt : Ibu Sud
Tempo d”marcia      Arr: Kelly Puspito          

                                                                                           3
0| 1 76̣  5̣ .1  3 21  7̣  | 4 . 3  2 1 1 . | 0  2 .2  2 3  4 .6 | 5  5 5 5  5  0| 1  5̣ 1   6   .1  2 |   

| 1   1 . 6   5  .   |  3   3   4   4  | 3 . 3  3 . 3  5   .  |   1 . 2  1 . 2  1  . |     2 . 2  2 . 2  1 . |

| 5  5̣ . 7̣  2  7̣ | 1 . 1  1 . 1  1 . | 1  1 . 2  2  .0 | 1    1 . 6   5    .0   |   1    1  . 1    1    1  | 
           3          3

| 7̣    7̣ 7̣ 7̣   7̣  0 | 1  1 . 7̣  6  6 . 1  | 4  3 . 2  1 .  | 3 . 7̣  1 .   5  5 . 4  | 3   3 3 3   3  0  | 
       3

|   1    1 . 7̣    6 . 6    6 . 1 | 4  4  1   3 . 3  |  2 . 2   3 5    7 . 7  7 .5   |  5   3 3 3   3   0  |   

“Part” lagu berkibarlah benderaku  untuk alat musik Pianika 2

Bekibarlah Benderaku

C = do 4/4                                                                                     cipt : Ibu Sud
Tempo d”marcia      Arr: Kelly Puspito   

                                                                                         3

0|  C   /   Em    /  | Am  / | Dm  /   D7   /   | G      / / /     /  0 | C       /   G    /   

|   

|  F       C  /    |  Em /  F    /  |   C    /    /    /   |       /   Dm   /   |     /    Am   /  

|

|    /    /      /   |  C   /     /     /    | Dm   /    /   | C     /      /      /    |  Dm   /    /    
| 
           3          3

| G    / / /    /   /   |  C   /  Am   /   | F       C   /   | Em  Am    /  | C    / / /    /   0   
| 

        3

|  C   /  Am   /     |     C   /     |  Em  Am    / |  C    / / /    /   0    | 
  

“Part” lagu berkibarlah benderaku  untuk alat musik Gitar

4.2.2.1.2 Kegiatan Inti

Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah sebagai berikut :

4.2.2.1.2.1 Pemberian Tugas
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Pemberian tugas dilakukan setelah pembagian partitur lagu kepada 

siswa. Tugas yang di berikan guru kepada siswa adalah siswa memahami lagu 

sebelum memainkan lagu “berkibarlah benderaku” menggunakan alat musik yang 

mereka miliki (recorder, pianika, gitar) sesuai dengan partitur lagu yang mereka 

baca dan mereka dengar lewat demonstrasi guru. Selain itu juga siswa harus 

membuat kelompok Ansambel Musik yang terdiri dari 8 sampai 12 siswa. Dalam 

pembelajaran ansambel musik kelas VIII SMP Negeri 1 Pangkah dalam satu kelas 

biasanya hanya 2 atau 3 siswa yang dapat memainkan alat musik gitar, dengan 

demikian kelompok yang tidak ada pemain gitarnya akan dibantu oleh guru 

sebagai pemain gitar atau yang mengiringinya.

Gambar 17. Siswa sedang melaksanakan tugas memahami partitur lagu 
“berkibarlah benderaku”

(Sumber  : Anantyo 5 Februari 2011)
4.2.2.1.2.2 Latihan

Siswa berlatih memainkan lagu “berkibarlah benderaku” menggunakan 

alat musik yang mereka miliki (recorder, pianika, gitar) sesuai dengan partitur 
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lagu yang mereka baca dan mereka dengar lewat demonstrasi guru. Latihan 

pertama dimainkan lagu “berkibarlah benderaku” dengan tempo lambat dari awal 

sampai akhir. Latihan yang ke dua dimainkan lagu “berkibarlah benderaku” 

dengan tempo sedang dari awal sampai akhir.latihan yang ke tiga dimainkan lagu 

“berkibarlah benderaku” dengan tempo cepat dari awal sampai akhir. Setelah tiga 

kali melakukan latihan dengan tempo yang berbeda-beda, secara tidak langsung 

siswa sudah lancar dalam memainkan lagu “berkibarlah benderaku”, maka guru 

menjelaskan lagi bagaimana lagu dimainkan secara benar dengan menggunakan 

tanda ekspresi (tempo dan dinamika) yang benar. 

Setelah memberikan penjelasan kembali maka guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk memainkan lagi lagu “berkibarlah benderaku” dengan 

memainkan pula tanda ekspresinya (tempo dan dinamika)  juga.

4.2.2.1.3 Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir yang dilakukan adalah guru menanyakan kesulitan-

kesulitan siswa yang dialami dalam pembelajaran ansambel musik dan 

memberikan cara mengatasinya.

4.2.2.2 Pertemuan kedua

4.2.2.2.1  Kegiatan Pendahuluan 
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Langkah awal dalam pembelajaran, guru memberikan salam dan apersepsi. 

Apersepsi bertujuan untuk mengingatkan lagi pengertian tentang ansambel musik 

dan jenis alat musik yang dimainkan dalam ansambel musik. 

4.2.2.2.1.1 Latihan

Sebelum melakukan penilaian Ansambel secara berkelompok, siswa 

melakukan latihan terlebih dahulu secara bersama-sama. Latihan digunakan untuk 

mengingat kembali letak dan perubahan tanda ekspresi (tempo dan dinamika) 

pada lagu “berkibarlah benderaku”. Latihan bersama-sama dilakukan sekali dari 

intro sampai ending lagu  di dalam kelas. 

4.2.2.2.2 Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dari pembelajaran adalah penilaian ansambel secara 

berkelompok. Kegiatan penilaian ini di lakuakan oleh siswa berkelompok secara 

bergantian di dalam kelas atau di dalam ruang musik. Satu kelompok yang terdiri 

dari 8 atau 12 siswa, banyaknya siswa yang memainkan alat musik pianika dan 

sedikitnya siswa yang memainkan alat musik gitar, maka alat musik recorder bisa 

digantikan dengan alat musik pianika dan yang satu kelompok tidak ada gitarnya 

dimainkan oleh guru. Lagu “berkibarlah benderaku” dimainkan sekali dari intro 

sampai ending lagu.
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Gambar 18. Kelompok yang memainkan alat musik yang sama saat 

penilaian lagu “berkibarlah benderaku”

(Sumber : Anantyo 5 Februari 2011)

4.2.2.2.3 Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir yang dilakukan adalah guru mengumumkan nilai hasil 

tiap kelompok, selain itu guru juga menanyakan kesulitan-kesulitan siswa yang 

dialami dalam pembelajaran ansambel musik yang di lakukan secara berkelompok

dan memberikan cara untuk mengatasinya.

dari intro lagu sampai ending lagu.

4.2.2.3 Pertemuan ketiga

4.2.2.3.1 Kegiatan Pendahuluan 

Langkah awal dalam pembelajaran, guru memberikan salam dan 

apersepsi. Apersepsi bertujuan untuk memberikan pengertian tentang ansambel 

musik dan jenis alat musik yang dimainkan dalam ansambel musik. Apersepsi 

dapat dilakukan dengan tanya jawab kepada siswa, apersepsi sebagai berikut :
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4.2.2.3.1.1 Pengenalan lagu

Siswa diajak untuk mengenal lagu dengan membaca notasi yang ada di 

partitur musik. Membaca notasi lagu dilakukan berulang-ulang agar siswa 

mengenal dan memahami lagu “O Ina Ni Keke”. Metode yang digunakan guru 

dalam pengenalan lagu adalah metode ceramah serta demonstrasi (permainan 

instrumen musik recorder sopran, pianika, gitar akustik dan keyboard).

Gambar 19. Guru mendemonstrasikan lagu “O Ina Ni Keke”

menggunakan Keyboard.

(Sumber : Anantyo 13 Februari 2011)

Guru mengenalkan lagu “O Ina Ni Keke” dengan menunjukkan elemen-

elemen musik (tempo dan dinamika) yang ada pada lagu “O Ina Ni Keke” dengan 

cara memainkan alat musik gitar, pianika, dan recorder sopran.

4.2.2.3.1.2 Pembagian partitur lagu 

Pembagian partitur lagu sesuai dengan tugas alat musik yang dimiliki 

masing-masing siswa. Pembagian kelompok pada pembelajaran ansambel 
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disesuaikan jumlah alat musik yang digunakan seperti gitar, recorder sopran dan 

pianika. Setiap siswa memiliki partitur musik sendiri-sendiri agar siswa lebih 

memusatkan perhatian pada lagu “O Ina Ni Keke”.

O Ina Ni Keke

C = do 4/4                                                                                     

Tempo sedang           Lagu Minahasa

|  4  ٠ 6   5  ٠ 4  |  3  ٠ 5   3  ٠ 1  |  2   ٠ 4   3  ٠ 2  |  1   ٠      ٠    5  |   1  ٠   2   ٠ 1   |

|  7    ٠     5    ٠  |  6  ٠ 1   7  ٠ 6  |  5   ٠    ٠    ٠     |  4  ٠ 6   5  ٠ 4   | 3  ٠ 5   3  ٠ 1  |

| 2   ٠ 4   3  ٠ 2  |  1   ٠     ٠    5   |  1   ٠   2   ٠ 1     |  7    ٠     5    ٠   | 6  ٠ 1    7  ٠ 6  |

|  5   ٠    ٠    ٠    |  4  ٠ 6   5  ٠ 4  | 3  ٠ 5   3  ٠ 1    |  2   ٠ 4   3  ٠ 2  |  1   ٠    ٠     ٠  |

|  3     5     1  ٠   |  3     5     1  ٠   |  6  ٠ 1    7  ٠ 6    |  5    ٠    ٠    ٠   | 4  ٠ 6   5  ٠ 4  |

| 3  ٠ 5   3  ٠ 1   |  2   ٠ 4   3  ٠ 2  |  1   ٠    ٠     ٠   |  3     5     1  ٠    |  3     5    1  ٠   |  

| 6  ٠ 1   7  ٠ 6 | 5    ٠    ٠    ٠   |  4  ٠ 6   5  ٠ 4  | 3  ٠ 5   3  ٠ 1    |  2   ٠ 4   3  ٠ 2  |  

|1   ٠    ٠     ٠  |

“Part” lagu O Ina Ni Keke  untuk alat musik Recorder Sopran 

O Ina Ni Keke

C = do 4/4                                                                                     

Tempo sedang           Lagu Minahasa

|  4  4 6   5  5 4  |  3  3 5   3  ٠ 1  |  2   2 4   3  3 2  |  1    ٠      ٠    1  |   4  ٠   5   ٠ 5  |

|  3    ٠     1    ٠  |  2  2 4   3   2    |  1   ٠    ٠    ٠     |  4  4 6   5  5 4   | 3  3 5   3  ٠ 1  |

| 2   2 4   3  3 2  |  1   ٠     ٠    1   |  4  ٠   5   ٠  5    |  3    ٠     1    ٠   |  2  2 4   3   2   |

|  1   ٠    ٠    ٠    |  4  4 6   5  5 4  | 3  3 5   3  ٠ 1    |  2   2 4   3  3 2  |  1   ٠     ٠    1  |

|  3    5    1    1   |  3     5     1  ٠   |  2  2 4   3  ٠ 2   |  1    ٠    ٠    ٠    | 4  4 6   5  5 4  |

| 3  3 5   3  ٠ 1   |  2   2 4   3  3 2  |  1   ٠     ٠    1   |  3     5     1  1    |  3     5    1  ٠   |  

|  2  2 4   3  ٠ 2  |  1    ٠    ٠    ٠    | 4   4 6   5  5 4  |3  3 5    3  ٠ 1    | 2  2 4   3  3 2  |

|1   ٠   ٠     ٠      |

“Part” lagu O Ina Ni Keke untuk alat musik Pianika
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O Ina Ni Keke

C = do 4/4                                                                                     

Tempo sedang           Lagu Minahasa

|  F    ٠   G7   ٠  |  C   ٠   Am  ٠  | Dm  ٠  G7  ٠    |  C    G    C    ٠  | C   ٠   C    ٠    |

| Em  ٠   Em  ٠  |  F   ٠   G7   ٠   |  C    ٠   C   ٠    |  F   ٠   G7   ٠    |  C   ٠   Am  ٠  |

| Dm  ٠  G7   ٠  |  C    G    C  ٠   |  C    ٠   C   ٠    |  Em  ٠   Em   ٠ |  F   ٠   G7   ٠  |

|  C    G    C   ٠  |  F   ٠   G7   ٠   | C   ٠   Am  ٠    |  Dm  ٠  G7   ٠  |  C    G    C  ٠  |

|  C    G    C  ٠   |  C    G    C  ٠   |  F   ٠   G7   ٠   |  C    ٠   C   ٠     | F   ٠   G7   ٠   |

| C   ٠   Am  ٠   |  Dm  ٠  G7   ٠  |  C    ٠   C   ٠    |  C    G    C  ٠   |  C    G    C  ٠   |  

|  F   ٠   G7   ٠   | C    ٠   C   ٠     |  F   ٠   G7   ٠   |  C   ٠   Am  ٠   | Dm  ٠  G7   ٠  |  

| C    G    C  ٠   |

“Part” lagu O Ina Ni Keke untuk alat musik Gitar

4.2.2.3.2 Kegiatan Inti

Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah sebagai berikut :

4.2.2.3.2.1 Pemberian Tugas

Pemberian tugas dilakukan setelah pembagian partitur lagu kepada 

siswa. Tugas yang di berikan guru kepada siswa adalah siswa memahami lagu 

sebelum memainkan lagu “O Ina Ni Keke” menggunakan alat musik yang mereka 

miliki (recorder, pianika, gitar) sesuai dengan partitur lagu yang mereka baca dan 

mereka dengar lewat demonstrasi guru. Selain itu juga siswa harus membuat 

kelompok Ansambel Musik yang terdiri dari 8 sampai 12 siswa. Dalam 

pembelajaran ansambel musik kelas VIII SMP Negeri 1 Pangkah dalam satu kelas 

biasanya hanya 2 atau 3 siswa yang dapat memainkan alat musik gitar, dengan 
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demikian kelompok yang tidak ada pemain gitarnya akan dibantu oleh guru 

sebagai pemain gitar atau yang mengiringinya.

4.2.2.3.2.2 Latihan

Siswa berlatih memainkan lagu “O Ina Ni Keke” menggunakan alat 

musik yang mereka miliki (recorder, pianika, gitar) sesuai dengan partitur lagu 

yang mereka baca dan mereka dengar lewat demonstrasi guru. Latihan pertama 

dimainkan lagu “O Ina Ni Keke” dengan tempo lambat dari awal sampai akhir. 

Latihan yang ke dua dimainkan lagu “O Ina Ni Keke” dengan tempo sedang dari 

awal sampai akhir.latihan yang ke tiga dimainkan lagu “O Ina Ni Keke” dengan 

tempo cepat dari awal sampai akhir. Setelah tiga kali melakukan latihan dengan 

tempo yang berbeda-beda, secara tidak langsung siswa sudah lancar dalam 

memainkan lagu “O Ina Ni Keke”, maka guru menjelaskan lagi bagaimana lagu 

dimainkan secara benar dengan menggunakan tanda ekspresi (tempo dan 

dinamika) yang benar. 

Gambar 20. Siswa sedang melaksanakan latihan membaca partitur lagu
 “O Ina Ni Keke”

(Sumber : Anantyo 13 Februari 2011)
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Setelah memberikan penjelasan kembali maka guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk memainkan lagi “O Ina Ni Keke” dengan memainkan pula 

tanda ekspresinya (tempo dan dinamika)  juga.

4.2.2.3.3 Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir yang dilakukan adalah guru menanyakan kesulitan-

kesulitan siswa yang dialami dalam pembelajaran ansambel musik dan 

memberikan cara mengatasinya.

4.2.2.4 Pertemuan keempat

4.2.2.4.1  Kegiatan Pendahuluan 

Langkah awal dalam pembelajaran, guru memberikan salam dan apersepsi. 

Apersepsi bertujuan untuk mengingatkan lagi pengertian tentang ansambel musik 

dan jenis alat musik yang dimainkan dalam ansambel musik. 

4.2.2.4.1.1 Latihan

Sebelum melakukan penilaian Ansambel secara berkelompok, siswa 

melakukan latihan terlebih dahulu secara bersama-sama. Latihan digunakan untuk 

mengingat kembali letak dan perubahan tanda ekspresi (tempo dan dinamika) 

pada lagu “O Ina Ni Keke”. Latihan bersama-sama dilakukan sekali dari intro

sampai ending lagu  di dalam kelas. 

4.2.2.4.2 Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dari pembelajaran adalah penilaian ansambel secara 

berkelompok. Kegiatan penilaian ini di lakuakan oleh siswa berkelompok secara 

bergantian di dalam kelas atau di dalam ruang musik. Satu kelompok yang terdiri 
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dari 8 atau 12 siswa, banyaknya siswa yang memainkan alat musik pianika dan 

sedikitnya siswa yang memainkan alat musik gitar, maka alat musik recorder bisa 

digantikan dengan alat musik pianika dan yang satu kelompok tidak ada gitarnya 

dimainkan oleh guru. Lagu “O Ina Ni Keke” dimainkan sekali dari intro sampai 

ending lagu.

4.2.2.4.3 Kegiatan Akhir

Kegiatan akhir yang dilakukan adalah guru mengumumkan nilai hasil 

tiap kelompok, selain itu guru juga menanyakan kesulitan-kesulitan siswa yang 

dialami dalam pembelajaran ansambel musik yang di lakukan secara berkelompok

dan memberikan cara untuk mengatasinya.

dari intro lagu sampai ending lagu.

4.2.3 Tahap Evaluasi

Siswa yang berlatih alat musik dengan sungguh-sungguh dan benar akan 

menguasai permainan lagu sesuai dengan alat musiknya. Guru mengadakan 

penilaian hasil belajar dalam bentuk praktek pada akhir pertemuan. Penilaian 

praktek dilaksanakan secara kelompok. Kelompok terdiri dari 8 sampai 12 siswa 

yang siswa pilih sendiri sesuai alat musik yang siswa kuasai. Aspek penilaian 

dalam pembelajaran Ansambel Musik antara lain: ketepatan intonasi lagu dan 

irama lagu, kekompakan dalam bermain alat musik, dan teknik memainkan alat 

musik.

4.2.4 Tahap Remidi dan Tindak Lanjut

Tindak Lanjut pembelajaran ansambel musik yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 1 Pangkah guru menggunakan instrument unjuk kerja dan menggunakan 



72

lembar pengamatan. Unjuk kerja dilakukan untuk menguji kemampuan siswa 

dalam memainkan alat musik pada pembelajaran ansambel musik.  Unjuk kerja 

dilakukan perorangan maupun kelompok yang telah dibentuk. Aspek–aspek 

penialaian dalam ansambel musik antara lain : melodi lagu, tehnik memainkan 

alat musik, tempo lagu, kekompakan dalam bermain alat musik. 

Setelah penilaian, siswa yang nilainya kurang baik termotivasi untuk 

lebih meningkatkan keterampilan bermain alat musik untuk mendapatkan nilai 

yang baik. Siswa berlatih alat musik di sekolah maupun di rumah, termasuk posisi 

jari alat musik dan pengaturan pernapasan untuk melakukan perbaikan kembali 

atau remidi seminggu setelah hasil presentasi dilakukan. Siswa yang nilainya baik 

termotivasi memanfaatkan keterampilan bermain musik untuk mendapatkan nilai 

yang lebih baik. Siswa lebih pandai membaca notasi, posisi jari alat musik dan 

memainkan alat musik lebih terampil, kekompakan dan kebersamaan dalam 

bermain alat musik di ikut sertakan dalam ekstra kulikuler Ansambel Musik 

Sekolah.

Tindak Lanjut pembelajaran ansambel musik yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 1 Pangkah guru menggunakan instrument unjuk kerja dan menggunakan 

lembar pengamatan. Unjuk kerja dilakukan untuk menguji kemampuan siswa 

dalam memainkan alat musik pada pembelajaran ansambel musik.  Unjuk kerja 

dilakukan perorangan maupun kelompok yang telah dibentuk. Aspek–aspek 

penialaian dalam ansambel musik antara lain : melodi lagu, tehnik memainkan 

alat musik, tempo lagu, kekompakan dalam bermain alat musik. 
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4.2.5 Kesulitan Yang Ditemui Siswa Kelas VIII SMP N 1 Pangkah dalam 

Pembelajaran Ansambel Musik 

Dalam Pembelajaran seni musik di SMP Negeri 1 Pangkah Tegal, ada 

siswa yang dapat dengan lancar bermain alat musik dengan baik sesuai dengan 

perintah guru, tetapi adapula siswa yang belum bisa bermain alat  musik dengan 

baik sesuai perintah guru pada Pembelajaran ansambel musik. Sebagian dari siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Pangkah Tegal yang belum dapat bermain musik pada 

Pembelajaran ansambel musik sesuai perintah guru dikarenakan mereka kurang 

lancar dalam membaca partitur lagu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

Kesulitan siswa dalam Pembelajaran ansambel musik, kesulitan yang ditemui 

siswa dalam Pembelajaran ansambel musik kelas VIII di SMP Negeri 1 Pangkah 

Tegal adalah :

4.2.5.1 Membaca Partitur

Membaca partitur bagi sebagian siswa sangat sulit sekali jika materi 

lagu yang diberikan  guru belum pernah mereka dengar sebelumnya.

4.2.5.2 Pernapasan

Mengatur pernapasan sebagian siswa dalam bermain Anambel Musik 

sangat sulit sekali, itu di karenakan karena siswa lebih sering menggunakan 

pernapasan perut dari pada pernapasan diagfragma.

4.2.5.3 Penjarian 

Penjarian bagi beberapa siswa sulit dilakuakan saat bermain pianika, 

itu di karenakan siswa tidak terbiasa mengguanakan penjaian 5 jari (semua tangan 
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kanan) dengan benar dan seringnya menggunakan 2  jari (telunjuk ke dua tangan).

4.2.5.4 Interprestasi/Pembawaan

Pembawaan sulit dilakukan siswa saat memainkan lagu dengan alat 

musik, itu di karenakan siswa kurang mempunyai rasa percaya diri saat tampil di 

depan temannya.

4.2.6 Upaya guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran 

Ansambel Musik.

Guru dalam Pembelajaran ansambel musik mempunyai cara untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam permainan ansambel 

musik, dari persiapan sampai pada presentasi siswa di depan kelas. Upaya yang 

dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam Pembelajaran ansambel 

musik adalah :

4.2.6.1 Pengadaan Ekstrakulikuler

Sekolah Mengadakan Ekstrakulikuler Ansambel Musik sebagai sarana 

pengembangan kreatifitas siswa kelas VIII dalam bermain Ansambel Musik 

dalam Pembelajaran Seni Musik di kelas.

4.2.6.2 Pengelompokan Alat Musik

Pengelompokan alat musik sangat penting sekali dilakukan guru 

supaya siswa tidak merasa terbebani dalam bermain musik dengan cara siswa 

memainkan alat musik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki terhapad alat 

musik yang siswa kuasai.

4.2.6.3 Penggunaan Notasi yang Tepat
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Strategi ini sangat berpengaruh sekali dalam permainan instrumen 

siswa pada pembelajaran Ansambel Musik di kelas. Guru mengganti Notasi Balok 

pada setiap lagu yang akan dimainkan siswa dengan menggunakan Notasi Angka 

atau tanda yang dapat di pahami oleh siswa.

4.2.6.4 Presentasi Setiap Kelompok

Presentasi setiap kelompok di depan kelas akan menambah rasa 

percaya diri dan mengurangi rasa demam panggung yang dialami siswa saat 

memainkan alat musik dalam pembelajaran Ansambel Musik.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari semua data yang diperoleh dalam penelitian 

Pembelajaran Ansambel Musik Kelas 8 SMP Negeri 1 Pangkah dibagi menjadi 

empat tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan 

tindak lanjut/remidi. Tahap persiapan dimulai dari guru mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari Silabus dan RPP. Tahap pelaksanaan dimulai dari 

kegiatan pendahuluan (tanya jawab tentang materi pebelajaran), pengenalan lagu, 

pembagian partitur, pemberian tugas, latihan, sampai pada kegiatan akhir yaitu 

menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran 

ansambel musik. tahap evaluasi dilakuakan untuk menguji kemampuan siswa 

dalam memainkan alat musik pada pembelajaran ansambel musik, Aspek–aspek 

penialaian dalam ansambel musik antara lain : melodi lagu, tehnik memainkan 

alat musik, tempo lagu, kekompakan dalam bermain alat musik.

Kesulitan yang ditemui siswa dalam pembelajaran Mengekspresikan 

Karya Seni Musik adalah : (1) Membaca Partitur, Membaca partitur bagi sebagian 

siswa sangat sulit sekali jika materi lagu yang diberikan  guru belum pernah 

mereka dengar sebelumnya. (2) Pernapasan, mengatur pernapasan dalam bermain 

Ansambel Musik bagi sebagian siswa sangat sulit sekali, itu di karenakan karena 

siswa lebih sering menggunakan pernapasan perut atau dada daripada pernapasan 

diagfragma (3) Penjarian, Penjarian bagi beberapa siswa sulit dilakuakan saat 
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bermain pianika, itu di karenakan siswa tidak terbiasa mengguanakan penjarian 5 

jari (semua tangan kanan) dan seringnya menggunakan 2  jari (telunjuk ke dua 

tangan). (4) Interprestasi/Pembawaan, pembawaan sulit dilakukan siswa saat 

menyanyikan lagu ataupun memainkan lagu dengan alat musik, itu di karenakan 

siswa kurang mempunyai rasa percaya diri.

Upaya Guru Mengatasi Kesulitan siswa dalam Pembelajaran 

Ansambel Musik adalah : (1) Pengadaan Ekstrakulikuler, pengadakan 

Ekstrakulikuler Ansambel Musik adalah sebagai sarana pengembangan kreatifitas 

siswa dalam bermain Ansambel Musik dalam Pembelajaran Seni Musik di kelas. 

(2) Pengelompokan alat musik, pengelompokan alat musik dilakukan guru supaya 

siswa tidak merasa terbebani dalam bermain musik dengan cara siswa memainkan 

alat musik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki terhadap alat musik yang 

siswa kuasai. (3) Penggunaan Notasi yang tepat, strategi ini sangat berpengaruh 

sekali dalam permainan instrumen siswa pada pembelajaran Ansambel Musik di 

kelas. Guru mengganti Notasi Balok pada setiap lagu yang akan dimainkan siswa 

dengan menggunakan Notasi Angka atau tanda yang dapat di pahami oleh siswa.

(4) Presentasi setiap kelompok, presentasi setiap kelompok di depan kelas akan 

menambah rasa percaya diri dan mengurangi rasa demam panggung yang dialami 

siswa saat memainkan alat musik dalam pembelajaran Ansambel Musik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran peneliti sebagai berikut:
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5.2.1 Siswa lebih meningkatkan kreatifitas bermain alat musik dengan latihan 

yang teratur baik individual maupun kelompok dalam Pembelajaran Ansambel 

Musik.

5.2.2 Penggunaan metode yang tepat sehingga siswa dapat memahami materi 

pelajaran yang diajarkan guru dalam Pembelajaran Ansambel Musik.

5.2.3 Waktu pelajaran Seni Musik hanya satu jam pelajaran (40 menit) digunakan 

sebaik-baiknya, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi 

dalam Pembelajaran Ansambel Musik.
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INSTRUMEN PENELITIAN

1. Pedoman Observasi

Dalam penelitian ini hal-hal yang diobservasi antara lain :

1.1 Letak Geografis

1.2 Sarana Dan Prasarana

1.3 Kepala Sekolah

1.4 Guru

1.5 Siswa

1.6 Tata Usaha

1.7 Kurikulum

1.8 Pembelajaran Ansambel Musik kelas VIII di SMP N 1 Pangkah

2. Pedoman Dokumentasi

2.1 Data Struktur Organisasi Sekolah

2.2 Data Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan

2.3 Data Siswa

2.4 Foto Pembelajaran Ansambel Musik kelas VIII di SMP N 1 Pangkah

3. Pedoman Wawancara
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3.1 Wawancara dengan Kepala Sekolah

Hal-hal yang ditanyakan meliputi :

3.1.1 Sejarah singkat SMP N 1 Pangkah

3.1.2 Kondisi guru dan tenaga administrasi di SMP N 1 Pangkah

3.1.3 Kondisi siswa SMP N 1 Pangkah

3.1.4 Sarana dan prasarana

3.1.5 Keadaan orang tua siswa

3.1.6 Prestasi sekolah, baik prestasi akademik maupun non akademik

3.2 Guru Seni Budaya

Hal yang ditanyakan meliputi :

3.2.1 Bagaimana kegiatan belajar mengajar siswa terhadap mata pelajaran Seni 

Musik?

3.2.2 Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran Seni Budaya khususnya 

Seni Musik?

3.2.3 Bagaimana cara guru untuk mengembangkan siswa agar siswa bisa lebih 

berekspresi dalam Pembelajaran Ansambel?

3.2.4 Apa saja kesulitan yang ditemui oleh siswa kelas VIII SMP N 1 Pangkah 

dalam Pembelajaran Ansambel? 
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3.2.5 Bagaimana upaya guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 

pembelajaran Ansambel Musik?

3.3 Siswa Kelas VIII SMP N 1 Pangkah

Hal yang ditanyakan meliputi:

3.3.1 Bagaimana peran guru mata pelajaran seni budaya dalam pembelajaran seni 

Musik?

3.3.2 Bagaimana minat siswa dalam bermain musik?

3.3.3 Bagaimana cara siswa dalam Pembelajaran Ansambel Musik?

3.3.4 Manfaat apa saja yang diperoleh dalam dalam Pembelajaran Ansambel 

Musik?

3.3.5 Apa saja kesulitan siswa dalam Pembelajarn Ansambel Musik?
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LEMBAR HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

Judul : PEMBELAJARAN ANSAMBEL MUSIK KELAS VIII DI 

SMP NEGERI 1 PANGKAH TEGAL

Permasalahan : Bagaimanakah pembelajaran Ansambel Musik Kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Pangkah Tegal ?

Lokasi :  SMP Negeri 1 Pangkah Tegal

Jalan Kawedanan, Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, 

Kabupaten Tegal. 52471, telepon (0283) 6195706.

Sasaran : Bagaimana pembelajaran Ansambel Musik Kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Pangkah Tegal menuju tercapainya pendidikan 

estetika.

Setting : Pembelajaran Ansambel Musik Kelas VIII di SMP Negeri 1 

Pangkah Tegal

1. Hasil Observasi

Pelaku : Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pangkah Tegal

: Guru seni musik SMP Negeri 1 Pangkah Tegal

Tindakan :1.Guru menyiapkan alat musik gitar akustik sebagai pengiring 

dalam Pembelajaran Ansambel.

2.Guru menyiapkan partitur lagu Wajib “Berkibarlah 

Benderaku”

3.Guru mendemontrasikan lagu “Berkibarlah Benderaku” 

dengan memainkan alat musik.
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4. Guru mendemontrasikan lagu “Berkibarlah Benderaku” yang 

sudah di aransemen dengan menggunakan alat musik.

5. Siswa berlatih memainkan lagu “Berkibarlah Benderaku” 

dengan alat musik yang mereka miliki.

6. Siswa menampilkan permainan Ansambel Musik  lagu 

“Berkibarlah Benderaku” yang sudah diaransemen didepan 

kelas secara berkelompok.

7. Guru menyiapkan partitur lagu “O Ina Ni Keke”

8. Guru mendemontrasikan lagu “O Ina Ni Keke” dengan 

memainkan alat musik.

9. Guru mendemontrasikan lagu “O Ina Ni Keke” yang sudah di 

aransemen dengan menggunakan alat musik.

10. Siswa berlatih memainkan lagu “O Ina Ni Keke” dengan alat 

musik yang mereka miliki.

11. Siswa menampilkan permainan Ansambel Musik  lagu “O 

Ina Ni Keke” yang sudah diaransemen didepan kelas secara 

berkelompok.
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2. Hasil Dokumentasi 

Gambar 1. Bagian-bagian Recorder Sopran
(Sumber foto : www.Google.com)

Gambar 2. Posisi Jari Rekorder Sopran
(Sumber Foto : www.Google.com)
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Gambar 3. Alat Musik Pianika 
(Sumber Foto : Anantyo, 3 Februari 2011)

Gambar 4. Bagian-bagian Gitar Akustik
(Sumber Foto : www.Google.com)
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Gambar 5  Alat musik keyboard
(Sumber : Anantyo 16 Mei 2011)

Gambar 6. Alat musik Tamburin
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(Sumber : http://www.google.co.id)

Gambar 7. Alat musik Kendang
(Sumber : http://www.google.co.id)

Gambar 8. Alat musik Triangel
(Sumber : http://www.google.co.id)
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Gambar 9. Alat musik Kastanet
(Sumber : http://www.google.co.id)

Gambar 10. Skema Model Interaktif menurut Miles dan Huberman

Pengumpulan 
Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan 
Penarikan/verifikasi
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Gambar 11. Papan Nama SMP Negeri 1 Pangkah
(Sumber Foto: Anantyo, 3 Februari 2011)

Gambar 12. Site Plane SMP Negeri 1 Pangkah

(Sumber Foto: Tata Usaha SMP Negeri 1 Pangkah)
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Gambar  13. Ruang musik SMP Negeri 1 Pangkah
(Sumber Foto: Anantyo, 3 Februari 2011)

Gambar 14. Guru sedang menggunakan metode ceramah
(Sumber foto : Anantyo 3 Februari 2011)
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Gambar 15. Guru mendemonstrasikan lagu “berkibarlah benderaku”
menggunakan recorder sopran

(Sumber foto : Anantyo 3 Februari 2011)

Gambar 16. Guru mendemonstrasikan lagu “berkibarlah benderaku”

menggunakan Gitar akustik.

(Sumber foto : Anantyo 3 Februari 2011)
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Gambar 17. Siswa sedang melaksanakan tugas memahami partitur lagu 
“berkibarlah benderaku”

(Sumber foto : Anantyo 5 Februari 2011)

Gambar 18. Kelompok yang memainkan alat musik yang sama saat 
penilaian lagu “berkibarlah benderaku”

(Sumber foto : Anantyo 5 Februari 2011)
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Gambar 19. Guru mendemonstrasikan lagu “O Ina Ni Keke”

menggunakan Keyboard.

(Sumber : Anantyo 13 Februari 2011)

Gambar 20. Siswa sedang melaksanakan latihan partitur lagu
 “O Ina Ni Keke”

(Sumber : Anantyo 13 Februari 2011)

3.   Wawancara
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Pelaku : Kepala SMP Negeri 1 Pagkah Tegal

: Guru seni musik SMP Negeri 1 Pagkah Tegal

: Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pagkah Tegal

a. Kepala Sekolah Subur Utomo S.Pd

1) Bagaimana Sejarah singkat SMP Negeri 1 Pagkah Tegal?

Jawab :

Peletakan batu pertama SMP Negeri 1 Pangkah 24 Agustus 1965, oleh Bpk. 

Soetoro, Bupati Kab. Tegal. Diresmikan dan mulai beoprasi tanggal 1 Januari 

1967 Kepala Sekolah : Subur Utomo, S.Pd, Menjabat dari tgl 2 juli-2009 s/d 

sekarang. SMP N I Pangkah terakreditasi A, dengan nilai 93,23.

2) Bagaimana Kondisi guru dan tenaga administrasi di SMP Negeri 1 Pangkah 

Tegal ?

Jawab :

a) Pendidikan dan status guru 

Tabel 4. Pendidikan dan status guru SMP Negeri 1 Pangkah

No Ijasah Tertinggi Guru Tetap
Guru Bantu / 
Guru Tidak 

Tetap
Jumlah

1 S2 - - -
2 S1 40 4 44
3 D3 3 - 3
4 D2/D1 1 1 2
5 SLTA - - -

Jumlah 44 5 49
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b) Data guru sesuai dengan bidangnya

No Mata Pelajaran Jumlah L P

1 Pendidikan Agama
 Agama Islam
 Agama Kristen
 Agama Katolik

3
1

1
1

2
-

2 PKN 3 1 2

3 Bahasa Indonesia 5 2 3

4 Bahasa Inggris 6 3 3

5 Matematika 6 2 4

6 Ilmu Pengetahuan Alam 6 5 1

7 Ilmu Pengetahuan Sosial 6 2 4

8 Penjaskes 3 3 -

9 TIK 2 - 2

10 Bahasa Jawa 2 1 1

11 Elektronika - - -

12 Tata Boga 1 - 1

13 Sablon 1 1 -

14 Seni Budaya 1 - 1

15 BK 3 2 1

Jumlah 49 24 25

c) Data tenaga administrasi

No Ijazah 
Tertinggi

Pegawai 
Tetap

Pegawai 
Tidak Tetap

Jumlah L P

1 S1 1 4 5 1 4
2 Sarjana Muda - - - - -
3 SLTA 11 1 12 8 4
4 SLTP - - - - -
5 SD - - - - -

Jumlah 12 5 17 9 8

3) Kondisi siswa SMP Negeri 1 Pangkah

Jawab :

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

7a 20 20 40
7b 18 22 40
7c 19 21 40
7d 21 19 40
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7e 16 22 38
7f 17 20 37
7g 16 22 38
7h 17 22 39
7i 20 20 40

Jumlah 164 188 352

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

8a 18 23 41
8b 20 20 40
8c 18 22 40
8d 18 22 40
8e 17 22 39
8f 18 22 40
8g 18 22 40
8h 18 22 40
8i 17 22 39

Jumlah 162 197 359

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

9a 18 24 42
9b 20 23 43
9c 20 22 42
9d 17 23 40
9e 20 22 42
9f 20 24 44
9g 16 25 41
9h 18 24 42
9i 20 24 44

Jumlah 169 211 380

4) Sarana dan prasarana

Jawab :

KondisiNo Jenis Ruang Jumlah Ukuran
B CB KB TB

1 Lab. IPA 1 10 x 8m V
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2 Lab. Bahasa - - -
3 Lab. Komputer 1 10 x 8m V
4 Ruang Kelas 27 8 x 8m V
5 Ruang Kesenian 1 20 x 10m V
6 Ruang Perpustakaan 1 10 x 8m V
7 Ruang Kepala Sekolah 1 8 x 5m V
8 Ruang Guru 1 10 x 20m V
9 Ruang Tata Usaha 1 8 x 5m V

10 Kamar Kecil Siswa 13 2 x 16m V
11 Kamar Kecil Guru 2 2 x 4m V
12 Kamar Kecil Kepala 

Sekolah
1 2 x 2m V

13 Aula / Serbaguna - - -
14 Ruang BK 1 8 x 8m V
15 Lab. IPA Biologi 1 10 x 8m V

Keterangan :
B : Baik
CB : Cukup Baik
KB : Kurang Baik
TB : Tidak Baik

5) Keadaan orang tua siswa

Jawab :

Pekerjaan Jumlah Penghasilan Jumlah
Tingkat 

Pendidikan
Jumlah

PNS 5,5% < 500.000 30%
Tdk 

Sekolah
3%

TNI / POLRI 2,8% >1.000.000 25% SD 30%
Kry. Swasta 30% >3.000.000 10% SLTP 20%

Petani 32% >5.000.000 20% SLTA 40%

Buruh 20% <5.000.000 15%
Perguruan 

Tinggi
7%

Wiraswasta 10%
Lain-Lain 0,2%

6) Prestasi sekolah, baik prestasi akademik maupun non akademik

Jawab :
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No Prestasi Jenis Prestasi Tingkat Keterangan

1 2010
Juara II

Seni Kaligrafi Kabupaten Suciati

2 2010
Juara III

Sinopsis Kabupaten Fitria Febriani

3 2010
Juara III

Baca Puisi Kabupaten Qonita Maezen

4 2010
Juara Harapan 

II

Matematika Kabupaten Nizar Audiansyah

5 2010
Juara I

Karaoke Kabupaten Diana Agustina

6 2010
Juara I

Festival Band 
Pelajar

Kabupaten SMP N 1 Pangkah

7 2010 
Juara I

Speech Contest Kabupaten Esti Lestari

8 2010
Harapan II

Siswa Berprestasi 
Putra

Kabupaten Fajar Anang K.

9 2010
Harapan I

Siswa Berprestasi 
Putri

Kabupaten Esti Lestari

10 2010
Juara III

Nyanyi Tunggal Kabupaten Adi Kurniawan

11 2010
Harapan III

Seni Mocopat Kabupaten Kartika Y.

12 2010
Juara III

Story Telling Kabupaten Fajar Anang K.

13 2009
Juara II

Fisika Kecamatan Indah Maulina C.

14 2009
Juara II

Matematika Kecamatan M. Mutaqin

15 2009
Juara I

Speech Contest Kecamatan Esti Lestari

16 2009
Juara II

IPA Kecamatan Anjal Alihan

17 2009
Juara III

Speech Contest Kabupaten Esti Lestari

b. Guru Seni Budaya Purwaningsih S.Pd 

Hal yang ditanyakan meliputi :

1) Bagaimana kegiatan belajar mengajar siswa terhadap mata pelajaran Seni 

Budaya?
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Jawab:

a) Sesuai dengan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), dimana KTSP tersebut disusun berdasarkan perkembangan–

perkembangan yang berada di Silabus maupun di RPP, Silabus adalah 

rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema 

tertentu yang mencakup Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi 

pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dan dijabarkan dalam silabus.

b) Pelaksanaan mata pelajaran seni budaya khususnya seni musik merupakan 

pelajaran yang berkarakteristik, kenapa ber karakteristik, karena seni 

musik merupakan mata pelajaran pendidikan yang berbasis pada budaya 

yang didalamnya meliputi keunikan, kebermaknaan terhadap kebutuhan 

perkembangan peserta didik yang terletak pada pemberian pengalaman 

estetis. Pemberian pengalaman estetis yaitu pemberian pengalaman yang 

mempunyai sifat-sifat dengan unsur-unsur seni didalamnya, bisa yang 

bersifat menyenangkan, menarik, sekaligus hiburan. Dari situlah pokok 

dasar dikembangkan sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas merupakan pembelajaran yang sangat unik di bandingkan dengan 

mata pelajaran yang lain. Karena pada saat KBM berlangsung siswa 
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langsung menemukan suatu pelajaran, pengalaman, sekaligus hiburan 

yang menyenangkan.

2) Bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran Seni Budaya khususnya Seni 

Musik?

Jawab :

Dalam pembelajaran seni musik ada beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan dalam pembelajaran dengan berbicara sendiri dengan 

temannya. Hal ini diantisipasi dengan cara memberi bimbingan dan 

pengarahan pada siswa yang merasa kesulitan bermain alat musik.

3) Bagaimana cara guru untuk mengembangkan siswa agar siswa bisa lebih 

berekspresi dalam Pembelajaran Ansambel?

Jawab :

Anak-anak cepat bisa dalam pembelajaran seni musik dibanding pelajaran 

lainnya contohnya pemberian partitur langsung dapat mereka mainkan dengan 

alat musik, karena pembelajaran seni musik yang bersifat menyenangkan. 

Itulah yang di jadikan dasar-dasar untuk mengajar tetapi tidak meninggalkan 

pembaharuan, misalnya diberikan cara-cara lama tapi saya harus merubah 

bagaimana supaya saya memberikan dengan cara-cara yang baru dengan 

harapan anak cepat bisa, cepat memahami, cepat pula mengembangkan apa 

yang saya berikan. 
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4) Apa saja kesulitan yang ditemui oleh siswa kelas VIII SMP N 1 Pangkah

dalam pembelajaran ansambel musik? 

Jawab :

Kesulitan yang ditemui siswa dalam pembelajaran ansambel musik adalah 

Pembawaan sulit dilakukan siswa saat memainkan lagu dengan alat musik, itu 

di karenakan siswa kurang mempunyai rasa percaya diri saat tampil di depan 

temannya. Selain itu juga membaca partitur yang terbuat dari notasi balok sulit 

di baca siswa jika parttur lagu itu belu pernah mereka dengar. 

5) Bagaimana upaya guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 

pembelajaran Ansambel Musik?

Jawab:

a) Pengadaan Ekstrakulikuler

Sekolah Mengadakan Ekstrakulikuler Ansambel Musik sebagai sarana 

pengembangan kreatifitas siswa kelas VIII dalam bermain Ansambel Musik 

dalam Pembelajaran Seni Musik di kelas.

b) Pengelompokan Alat Musik

Pengelompokan alat musik sangat penting sekali dilakukan guru supaya siswa 

tidak merasa terbebani dalam bermain musik dengan cara siswa memainkan 

alat musik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki terhapad alat musik yang 

siswa kuasai.

c) Penggunaan Notasi yang Tepat

Strategi ini sangat berpengaruh sekali dalam permainan instrumen siswa pada 

pembelajaran Ansambel Musik di kelas. Guru mengganti Notasi Balok pada 
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setiap lagu yang akan dimainkan siswa dengan menggunakan Notasi Angka 

atau tanda yang dapat di pahami oleh siswa.

d) Presentasi setiap kelompok 

Presentasi secara berkelompok  di depan kelas akan menambah rasa percaya 

diri dan mengurangi rasa demam panggung yang dialami siswa  saat 

memainkan alat musik dalam pembelajaran ansambel musik.

c. Siswa Kelas VIII 

1) Eko Nur Hidayat 8d

Hal yang ditanyakan meliputi :

a) Bagaimana peran guru mata pelajaran seni budaya dalam pembelajaran 

seni budaya?

Jawab :

Guru berperan baik, sangat menyenangkan, dan sabar dalam 

menyampaikan materi.

b) Bagaimana minat kamu dalam bermain musik?

Jawab :

Saya sangat senang sekali bermain musik apalagi jika partitur lagu yang 

diberikan guru sudah pernah saya dengar, dan pianika saya tidak pernah 

ketinggalan saya bawa saat ada mata pelajaran seni musik.

c) Bagaimana cara kamu dalam pembelajaran ansambel musik?

Jawab :
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Dalam mata pelajaran seni budaya di kelas VIII ini kami diajarkan untuk 

bermain ansambel dan bernyanyi, tetapi untuk penilaian yang biasa 

dilakukan oleh guru adalah bermain ansambel sedangkan bernyanyi hanya 

dilakukan untuk membaca notasi yang ada di partitur lagu sebelum 

bermain ansambel.

d) Manfaat apa saja yang diperoleh dalam pembelajaran ansambel musik?

Jawab :

Saya senang sekali saat ada mata pelajaran seni musik karena dengan 

bermain musik saya bisa terhibur sejenak dan menghilangkan capek 

karena berfikir tentang mata pelajaran yang lain apalagi yang berhubungan 

dengan hitung-menghitung. Sedangkan saat dirumahpun jika ada waktu 

luang saya sering bermain musik dengan pianika.

e) Apa saja kesulitan siswa dalam pembelajaran ansambel musik

Jawab :

Kesulitan saya dalam pembelajaran ansambel musik adalah pada saat 

membaca partitur lagu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. 

Karena itu Saya jadi kurang lancar dalam penjarian bermain pianika.

2) Reny Dwi Mey Riani kelas 8c

Hal yang ditanyakan meliputi :

a) Bagaimana peran guru mata pelajaran seni budaya dalam pembelajaran 

seni musik?
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Jawab :

Guru sudah baik dalam menyampaikan materi pelajaran, dan dalam 

bermain musik guru bisa menjadi pengiring lagu dengan bermain gitar, 

bermain keyboard dan menjadi dirigen atau kondakter. Tetapi kadang guru 

juga kurang berperan dengan baik saat menjelaskan materi terlalu cepat.

b) Bagaimana minat kamu dalam bermain musik?

Jawab :

Saya senang saat bermain musik dalam mata pelajaran seni musik, karena 

guru selalu mengiringinya dengan gitar dan keyboard.

c) Bagaimana cara kamu dalam pembelajaran ansambel musik?

Jawab :

Saya bermain ansambel musik dengan pianika, dan memainkannya dengan 

cara menyanyikan notasinya dulu dengan diiringi gitar oleh guru.

d) Manfaat apa saja yang diperoleh dalam pembelajaran ansambel musik?

Jawab :

Manfaat yang bisa saya dapatkan dalam pembelajaran ansambel musik di 

sekolah adalah saya dapat membedakan elemen-elemen musik seperti 

tempo, irama, dan dinamika.

e) Apa saja kesulitan siswa dalam pembelajaran ansambel musik

Jawab :

Kesulitan saya adalah saya sulit sekali mengatur nafas saat bermain alat 

musik. Itu berpengaruh sekali saat ada penilaian, karena bisa mengurangi 
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rasa percaya diri saya di depan kelas.

3) Intan Nur Fuadhilah kelas 8a

Hal yang ditanyakan meliputi :

a) Bagaimana peran guru mata pelajaran seni budaya dalam pembelajaran 

seni musik?

Jawab :

Baik sekali karena dalam mengajarkan lagu-lagu, guru dapat 

mencontohkan bernyanyi dan memainkan semua alat musik baik itu gitar, 

recorder, dan pianika dan keyboard.

b) Bagaimana minat kamu dalam bermain musik?

Jawab :

Saya dalam bermain musik hanya saat ada pelajaran seni musik di 

sekolahan, sedangkan di rumah saya tidak pernah bermain musik.

c) Bagaimana cara kamu dalam pembelajaran ansambel musik?

Jawab :

Saya mengekspresikan melalui alat musik pianika yang saya mainkan 

bersama teman teman dalam bentuk ansambel musik.

d) Manfaat apa saja yang diperoleh dalam pembelajaran ansambel musik?

Jawab :

Manfaat yang saya peroleh dalam menyajikan suatu ekspresi musik adalah 

membuat perasaan senang dan gembira.
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e) Apa saja kesulitan siswa dalam pembelajaran ansambel musik

Jawab :

Kesulitan saya dalam mengekspresikan karya seni musik adalah saya 

masih sering menggunakan teknik 2 jari atau hanya ke dua telunjuk saya 

untuk memainkan pianika.



109

SILABUS

Sekolah :  SMP N 1 Pangkah Tegal
Kelas/ Semester :  VIII (delapan)/ 1 (satu)
Mata Pelajaran :   SENI BUDAYA / SENI MUSIK
Standar Kompetensi   :  12. Mengekspresikan karya seni musik

Penilaian
Kompetensi 

Dasar
Materi Pokok
/Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Teknik Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

Alokasi
 Waktu

Sumber 
Belajar

12.1  mengaransir 
secara 
sederhana karya 
lagu wajib 
Nasional

12.2  menampilkan 
hasil lagu wajib 
nasional dalam 
bentuk 
Ansambel 
musik 
perorangan dan 
kelompok

 Lagu wajib 
nasional

 Mendengarkan lagu 
Wajib

 Membaca notasi / karya 
lagu wajib Nasional

 Menuliskan pola irama 
lagu Wajib Nasional

 Mengaransir secara 
sederhana lagu Wajib 
Nasional

 Menyajikan secara 
sederhana baik 
perorangan maupun 
berkelompok

 Menjelaskan prosedur 
mengaransir musik

 Mengaransir secara 
sederhana karya lagu 
wajib Nasional

 Menyanyikan lagu 
wajib Nasional dengan 
aransemen sederhana

 Menampilkan lagu 
wajib Nasional scara 
perorangan dan 
berkelompok

Tes 
unjuk 
kerja 

Tes 
identifikasi

 Tirukan nada, 
irama, dan 
dinamika lagu 
yang 
diperdegarkan 

 Tuliskan hasil 
aransemen 
dalam bentuk 
yang siap 
ditampilkan 

 Tampilkan 
hasil 
aransemen 
lagu wajib 
Nasional alat 
musik yang 
dipilih

1jam

  1jam

Buku teks
Lagu lagu 
wajib 
Nasional
Gitar 
akustik
keyboard
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SILABUS

Sekolah :  SMP N 1 Pangkah Tegal
Kelas/ Semester :  VIII (delapan)/ 1 (satu)
Mata Pelajaran :   SENI BUDAYA / SENI MUSIK
Standar Kompetensi   :  12. Mengekspresikan karya seni musik

Penilaian
Kompetensi 

Dasar
Materi Pokok
/Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Teknik Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen

Alokasi
 Waktu

Sumber 
Belajar

12.1  mengaransir 
secara 
sederhana karya 
lagu etnik 
Nusantara

12.2  menampilkan 
hasil lagu etnik 
Nusantara 
nasional dalam 
bentuk 
Ansambel 
musik 
perorangan dan 
kelompok

 Lagu etnik 
Nusantara

 Mendengarkan lagu 
Wajib

 Membaca notasi / karya 
lagu etnik Nusantara

 Menuliskan pola irama 
lagu etnik Nusantara

 Mengaransir secara 
sederhana lagu etnik 
Nusantara

 Menyajikan secara 
sederhana baik 
perorangan maupun 
berkelompok

 Menjelaskan prosedur 
mengaransir musik

 Mengaransir secara 
sederhana karya lagu 
etnik Nusantara

 Menyanyikan lagu 
etnik Nusantara
dengan aransemen 
sederhana

 Menampilkan lagu 
etnik Nusantara scara 
perorangan dan 
berkelompok

Tes 
unjuk 
kerja 

Tes 
identifikasi

 Tirukan nada, 
irama, dan 
dinamika lagu 
yang 
diperdegarkan 

 Tuliskan hasil 
aransemen 
dalam bentuk 
yang siap 
ditampilkan 

 Tampilkan 
hasil 
aransemen 
lagu etnik 
Nusantara alat 
musik yang 
dipilih

1jam

  1jam

Buku teks
Lagu lagu 
etnik 
Nusantara
Gitar 
akustik
keyboard
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) 

Sekolah : SMP N 1 Pangkah

Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Musik 

Kelas / Semester : VIII / I

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

Standar kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni  

Kompetensi dasar : 4.1 Mengaransir secara sederhana karya lagu wajib 

nasional dalam bentuk ansambel

Indikator : 4.2 Mengaransir lagu wajib nasional secara 

sederhana.

4.3 Memainkan lagu wajib nasional dengan 

menggunakan alat musik

4.4 Menampilkan lagu wajib nasional scara 

perorangan 

1. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran siswa dapat : 

a. Berlatih teknik memainkan rekorder sopran pada lagu ˝Berkibarlah Benderaku˝ 

sesuai dengan partitur.

b. Berlatih teknik memainkan Pianika pada lagu ˝Berkibarlah Benderaku˝ sesuai 

dengan partitur.

c. Berlatih teknik memainkan gitar akustik untuk mengiringi lagu ˝Berkibarlah 

Benderaku˝ sesuai dengan partitur.

d. Menuliskan pola irama lagu yang sesuai pada lagu nusantara ˝Berkibarlah 

Benderaku˝ 

e. Mengaransir secara sederhana elemen-elemen musik lagu ˝Berkibarlah 

Benderaku˝ secara kelompok.

f. Mempraktekkan hasil aransmen lagu ˝Berkibarlah Benderaku˝ dalam bentuk 

musik ansambel 

2. Materi Ajar 

a. Musik Ansambel
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b. Elemen-elemen musik (irama, nada, tempo, dinamika).

c. Aransmen Musik secara sederhana.

3. Metode 

Ceramah, demonstrasi, latihan, kelompok, dan pemberian tugas.

4. Langkah – langkah Pembelajaran

a.  Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi tentang Ansambel Musik :

Pengertian Ansambel Musik, jenis alat musik Ansambel Musik, cara memainkan 

alat musik melodis dan ritmis, penjarian alat musik melodis.

b.  Kegiatan Inti 

- Guru menyanyikan lagu model ˝Berkibarlah Benderaku˝

- Mendiskusikan tentang elemen musik yaitu irama 

- Menerangkan pola irama 

- Bersama siswa merasakan pola irama dengan tepukan 

- Berlatih teknik memainkan alat musik rekorder sopran, pianika dan gitar 

akustik

- Membuat kelompok ansambel 

- Mendiskusikan pola irama  yang sesuai untuk mengiringi lagu ˝Berkibarlah 

Benderaku˝  bersama kelompoknya

- Menerangkan aransemen musik 

- Menerangkan pembagian alat musik pada ansambel musik 

- Mendiskusikan/membuat aransemen lagu ˝Berkibarlah Benderaku˝ bersama 

kelompoknya. 

- Mempraktekkan hasil aransmen lagu model.

c.  Kegiatan 

- Menanyakan kesulitan siswa selama PBM 

- Menyimpulkan materi 

5. Sumber Belajar 

- Buku “Pendidikan Seni Budaya 2 untuk SMP” oleh Yoyok RM Jakarta : Yudhistira 

2007

- Kaset / VCD / Tape Recorder 
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- Gitar, pianika, rekorder sopran. 

6. Penilaian 

Teknik : Tes Unjuk Kerja 

Bentuk instrumen : Uji petik kerja prosedur dan produk

Contoh instrumen : 

1. Praktekkan bersama kelompokmu hasil aransemen lagu ˝Berkibarlah 

Benderaku˝!

Format penilaian 

Penilaian
No Aspek-aspek yang dinilai

1 2 3 4 5
1 Kedisiplinan dalam latihan 
2 Minat dalam belajar
3 Kreativitas 
4 Pola irama
5 Kekompakan  

Jumlah

Keterangan ceklis pada angka : 
1 = sangat kurang 4 = baik 
2 = kurang 5 = sangat baik 
3 = cukup

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Subur Utomo, S. Pd.
NIP 19510826 198903 1 001

Pangkah, 15 Januari 2011
Guru Mata Pelajaran 

Purwaningsih, S. Pd.
NIP. 19670130 200604  2 001
NI
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) 

Sekolah : SMP N 1 Pangkah

Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Musik

Kelas/Semester : VIII / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

Standar kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.

Kompetensi dasar : 4.2 Menampilkan hasil aransemen karya lagu wajib

dalam bentuk ansambel. 

Indikator : 4.3 Memainkan sebuah lagu wajib yang sudah 

diaransir dalam versi alat musik. 

1 Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menampilkan hasil aransemen lagu wajib dengan berkelompok 

menggunakan alat musik masing-masing.

2 Materi Ajar 

a. Musik Ansambel

b. Aransemen sederhana lagu wajib

3 Metode Pembelajaran 

Ceramah, demonstrasi, latihan, kelompok, dan pemberian tugas.

4 Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan 

Apersepsi tentang Ansambel Musik: Pengertian Ansambel Musik, jenis alat 

musik Ansambel Musik, cara memainkan alat musik melodis dan ritmis,

penjarian alat musik melodis.

b. Kegiatan Inti 

- Menyanyikan lagu “Berkibarlah Benderaku”

- Menampilkan aransemen lagu “Berkibarlah Benderaku” dengan ansambel 

musik

- Berlatih teknik bermain musik ansambel

- Menampilkan hasil aransemen sederhana lagu “Berkibarlah Benderaku”

dalam bentuk musik ansambel secara berkelompok
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c. Kegiatan akhir 

- Membuat kesimpulan hasil penampilan setiap kelompok tentang kualitas 

karya dan penampilan hasil aransmen musik.

5 Alat/Sumber Belajar 

- Buku “Pendidikan Seni Budaya 2 untuk SMP” oleh Yoyok RM Jakarta : 

Yudhistira 2007

- Partitur lagu wajib “Berkibarlah Benderaku”

- Alat musik gitar akustik, recorder sopran, pianika

6 Penilaian 

- Teknik : Tes unjuk kerja 

- Bentuk instrumen : Uji petik kerja produk  

- Contoh Instrumen 

1. Tunjukkan dan tampilkan hasil aransmen sederhana lagu “Berkibarlah 

Benderaku” dalam bentuk musik ansambel ! 

Format Penilaian 

Penilaian
No Aspek-aspek yang dinilai

1 2 3 4 5
1 Ketepatan intonasi
2 Kekompakan kelompok 
3 Teknik memainkan alat musik
4 Penampilan

Jumlah

Keterangan ceklis pada angka  : 
1 = sangat kurang 
2 = kurang
3 = cukup
4 = baik
5 = sangat baik

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Subur Utomo, S. Pd.
NIP 19510826 198903 1 001

Pangkah, 15 Januari 2011
Guru Mata Pelajaran 

Purwaningsih, S. Pd.
NIP. 19670130 200604  2 001
NI
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) 

Sekolah : SMP N 1 Pangkah

Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Musik 

Kelas / Semester : VIII / I

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

Standar kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni  

Kompetensi dasar : 4.1 Mengaransir secara sederhana karya lagu etnik 

Nusantara dalam bentuk ansambel

Indikator : 4.5 Mengaransir lagu etnik Nusantara secara 

sederhana.

4.6 Memainkan lagu etnik Nusantara dengan 

menggunakan alat musik

4.7 Menampilkan lagu etnik Nusantara scara 

perorangan 

7. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran siswa dapat : 

a. Berlatih teknik memainkan rekorder sopran pada lagu ˝O Ina Ni Keke˝ sesuai 

dengan partitur.

b. Berlatih teknik memainkan Pianika pada lagu ˝O Ina Ni Keke˝ sesuai dengan 

partitur.

c. Berlatih teknik memainkan gitar akustik untuk mengiringi lagu ˝O Ina Ni Keke˝ 

sesuai dengan partitur.

d. Menuliskan pola irama lagu yang sesuai pada lagu nusantara ˝O Ina Ni Keke˝   

e. Mengaransir secara sederhana elemen-elemen musik lagu ˝O Ina Ni Keke˝   

secara kelompok.

f. Mempraktekkan hasil aransmen lagu ˝O Ina Ni Keke˝ dalam bentuk musik 

ansambel 

8. Materi Ajar 

a. Musik Ansambel

b. Elemen-elemen musik (irama, nada, tempo, dinamika).
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c. Aransmen Musik secara sederhana.

9. Metode 

Ceramah, demonstrasi, latihan, kelompok, dan pemberian tugas.

10. Langkah – langkah Pembelajaran

a.  Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi tentang Ansambel Musik :

Pengertian Ansambel Musik, jenis alat musik Ansambel Musik, cara memainkan 

alat musik melodis dan ritmis, penjarian alat musik melodis.

b.  Kegiatan Inti 

- Guru menyanyikan lagu model ˝O Ina Ni Keke˝

- Mendiskusikan tentang elemen musik yaitu irama 

- Menerangkan pola irama 

- Bersama siswa merasakan pola irama dengan tepukan 

- Berlatih teknik memainkan alat musik rekorder sopran, pianika dan gitar 

akustik

- Membuat kelompok ansambel 

- Mendiskusikan pola irama  yang sesuai untuk mengiringi lagu ˝Berkibarlah 

Benderaku˝  bersama kelompoknya

- Menerangkan aransemen musik 

- Menerangkan pembagian alat musik pada ansambel musik 

- Mendiskusikan/membuat aransemen lagu ˝O Ina Ni Keke˝   bersama 

kelompoknya. 

- Mempraktekkan hasil aransmen lagu model.

c.  Kegiatan 

- Menanyakan kesulitan siswa selama PBM 

- Menyimpulkan materi 

11. Sumber Belajar 

- Buku “Pendidikan Seni Budaya 2 untuk SMP” oleh Yoyok RM Jakarta : Yudhistira 

2007

- Kaset / VCD / Tape Recorder 

- Gitar, pianika, rekorder sopran. 
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12. Penilaian 

Teknik : Tes Unjuk Kerja 

Bentuk instrumen : Uji petik kerja prosedur dan produk

Contoh instrumen : 

2. Praktekkan bersama kelompokmu hasil aransemen lagu ˝O Ina Ni Keke˝!

Format penilaian 

Penilaian
No Aspek-aspek yang dinilai

1 2 3 4 5
1 Kedisiplinan dalam latihan 
2 Minat dalam belajar
3 Kreativitas 
4 Pola irama
5 Kekompakan  

Jumlah

Keterangan ceklis pada angka : 
1 = sangat kurang 4 = baik 
2 = kurang 5 = sangat baik 
3 = cukup

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Subur Utomo, S. Pd.
NIP 19510826 198903 1 001

Pangkah, 15 Januari 2011
Guru Mata Pelajaran 

Purwaningsih, S. Pd.
NIP. 19670130 200604  2 001
NI
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) 

Sekolah : SMP N 1 Pangkah

Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Musik

Kelas/Semester : VIII / 1 (satu) 

Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

Standar kompetensi : 4. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.

Kompetensi dasar : 4.2 Menampilkan hasil aransemen karya lagu etnik 

Nusantara dalam bentuk ansambel. 

Indikator : 4.3 Memainkan sebuah lagu etnik Nusantara yang 

sudah diaransir dalam versi alat musik. 

7 Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menampilkan hasil aransemen lagu etnik Nusantara dengan 

berkelompok menggunakan alat musik masing-masing.

8 Materi Ajar 

a. Musik Ansambel

b. Aransemen sederhana lagu etnik Nusantara

9 Metode Pembelajaran 

Ceramah, demonstrasi, latihan, kelompok, dan pemberian tugas.

10 Langkah-langkah Pembelajaran 

d. Kegiatan pendahuluan 

Apersepsi tentang Ansambel Musik: Pengertian Ansambel Musik, jenis alat 

musik Ansambel Musik, cara memainkan alat musik melodis dan ritmis,

penjarian alat musik melodis.

e. Kegiatan Inti 

- Menyanyikan lagu “O Ina Ni Keke”

- Menampilkan aransemen lagu “O Ina Ni Keke” dengan ansambel musik

- Berlatih teknik bermain musik ansambel

- Menampilkan hasil aransemen sederhana lagu ““O Ina Ni Keke” dalam 

bentuk musik ansambel secara berkelompok
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f. Kegiatan akhir 

- Membuat kesimpulan hasil penampilan setiap kelompok tentang kualitas 

karya dan penampilan hasil aransmen musik.

11 Alat/Sumber Belajar 

- Buku “Pendidikan Seni Budaya 2 untuk SMP” oleh Yoyok RM Jakarta : 

Yudhistira 2007

- Partitur lagu etnik nusantara “O Ina Ni Keke”

- Alat musik gitar akustik, recorder sopran, pianika

12 Penilaian 

- Teknik : Tes unjuk kerja 

- Bentuk instrumen : Uji petik kerja produk  

- Contoh Instrumen 

2. Tunjukkan dan tampilkan hasil aransmen sederhana lagu “O Ina Ni Keke” 

dalam bentuk musik ansambel ! 

Format Penilaian 

Penilaian
No Aspek-aspek yang dinilai

1 2 3 4 5
1 Ketepatan intonasi
2 Kekompakan kelompok 
3 Teknik memainkan alat musik
4 Penampilan

Jumlah

Keterangan ceklis pada angka  : 
1 = sangat kurang 
2 = kurang
3 = cukup
4 = baik
5 = sangat baik

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Subur Utomo, S. Pd.
NIP 19510826 198903 1 001

Pangkah, 15 Januari 2011
Guru Mata Pelajaran 

Purwaningsih, S. Pd.
NIP. 19670130 200604  2 001
NI
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