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ABSTRAK

Andi Jesria A. Nawis, 2018. Peningkatan Keterampilan Bernyanyi dengan 
Penerapan Olah Vokal dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Paduan Suara Pada Siswa 
Kelas VII.A di SMP Negeri 3 Maiwa  Kabupaten Enrekang. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Sendratasik, Fakultas Seni dan Desain, Universutas Negeri 
Makassar. Penelitian ini membahas: 1.) Pola kegiatan ekstrakurikuler paduan 
suara dengan menerapkan olah vokal yang dapat meningkatkan keterampilan 
bernyanyi dan 2.) Peningkatan keterampilan bernyanyi setelah melalui kegiatan 
ekstrakurikuler paduan suara dengan menerapkan olah vokal pada siswa kelas VII. 
A di SMPN 3 Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bertujuan untuk menggambarkan hasil peningkatan keterampilan bernyanyi siswa 
kelas VII.A di SMPN 3 Maiwa Kabupaten Enrekang yang berjumlah 21 orang 
yakni 8 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu dengan observasi, dokumentasi dan tes, kemudian hasil 
datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yakni: 1.) 
Pola kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus 
II. Adanya siklus II dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan 
pada proses kegiatan di siklus I. 2.) Setelah melalui proses kegiatan 
ekstrakurikuler paduan suara, peningkatan keterampilan bernyanyi siswa 
diperoleh hasil analisis data evaluasi: persentase keterampilan bernyanyi siswa 
pada siklus I 20% mengalami peningkatan dari pra-siklus. Yang sebelumnya 
hanya 8 orang yang mendapat nilai “tuntas”menjadi 12 orang yang “tuntas” pada 
siklus I dengan persentase 57,2% jumlah siswa yang lulus. Pada siklus II setelah 
peneliti melakukan refleksi dari siklus I, mununjukkan 28,5% mengalami 
peningkatan dari siklus sebelumnya. Yang pada siklus I 12 orang yang 
mendapatkan nilai “tuntas” menjadi 18 orang yang mendapatkan nilai “tuntas” 
dengan persentase jumlah kelulusan sebanyak 85,7%.  Dengan demikian hasil 
penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler 
paduan suara dapat meningkatkan keterampilan bernyanyi siswa  kelas VII. A di 
SMP Negeri 3 Maiwa Kabupaten Enrekang.

Kata kunci: Keterampilan bernyanyi, olah vokal (vocalising), ekstrakurikuler, dan 
paduan suara.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu, 

membentuk kepribadian individu yang cakap dan kreatif, serta bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 Pasal 1 (ayat 

1) yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi  dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , 

kecerdasan , akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia, 

2007: 2). 

Pendidikan seni budaya dan keterampilan diberikan di sekolah 

karena kebermanfaatan terhadap kebutuhan  peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan dalam pendekatan belajar seni. Salah satu 

cabang seni dalam pembelajaran seni di sekolah adalah seni musik.  Seni 

musik adalah cabang seni pertunjukkan yang terdapat beberapa media 

dalam mengekspresikannya berdasarkan sumber bunyi, diantaranya  

melalui musik instrument (alat musik), ada pula yang melalui musik vokal 

yang menggunakan suara manusia sebagai media utamanya. Musik vokal 
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merupakan kegiatan bernyanyi yang terdapat beberapa bentuk, diantaranya  

solo, duet, trio, vokal grup/paduan suara. 

Pengajaran vokal di sekolah-sekolah adalah bagian dari tujuan 

pendidikan. Berdasarkan hasil observasi awal, di SMP Negeri 3 Maiwa 

terdapat kendala dalam pembelajaran tersebut. Intonasi yang yang kurang 

tepat, artikulasi yang  kurang  jelas, olah nafas yang kurang tepat, sehingga 

frasering atau pemenggalan kata dalam lagu tidak tepat sehingga 

menyebabkan lagu yang dibawakan kurang maksimal dalam penyajiannya. 

Hal ini dikarenakan, siswa belum mendapatkan pengalaman belajar yang 

sesuai agar dapat bernyanyi dengan baik.

Teknik vokal merupakan hal penting yang harus diperhatikan 

dalam bernyanyi. Teknik vokal adalah cara orang (manusia) menghasilkan 

atau memproduksi suara yang baik, merdu dan indah. Menurut Soewito 

dalam skripsi Anita (2013: 6) menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus 

diperhatikan dalam mempelajari teknik vokal yakni: sikap tubuh, 

pernapasan, artikulasi, intonasi, frasering. Dengan menggunakan teknik 

vokal dalam bernyanyi maka akan lebih mudah dalam menguasai lagu 

yaitu dengan cara melakukan olah vokal.

Waktu proses belajar mengajar yang masih terbilang singkat juga 

menjadi penyebab kurang optimalnya penyajian yang diberikan kepada 

siswa dengan alokasi waktu 2x 45 menit setiap satu kali pertemuan yang 

dalam seminggu. Sementara itu dalam pemberian materi seperti 
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pembelajaran vokal, memerlukan porsi waktu yang lebih banyak untuk 

meningkatkan satu kompetensi dasar.

Melihat kondisi dari permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan 

suatu upaya untuk menunjang hasil belajar siswa yang ingin dicapai pada 

intrakurikuler dalam mata pelajaran seni budaya untuk meningkatkan 

keterampilan bernyanyi yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler paduan 

suara.

Kegiatan intrakurikuler lebih menekankan pada pendidikan 

akademik yang bersifat mengikat, sedangkan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan non akademik yang dilakukan dalam rangka mengembangkan 

aspek tertentu dan menunjang untuk mencapai program kegiatan 

intakurikuler (Mukhan, 2010). 

Tujuan pendidikan seni budaya salah satunya adalah menggali 

kemampuan minat dan bakat siswa dalam berolah seni dan rasa. Karena 

tidak seimbangnya kemampuan yang harus dimiliki siswa dengan alokasi 

waktu yang tersedia , maka diperlukan waktu ekstra diluar jam pelajaran 

sebagai sarana pengembangan dari kemampuan siswa dalam 

intrakurikuler. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler paduan suara, 

peluang waktu belajar siswa dalam memperoleh materi dan 

mengembangkan kemampuan dalam bernyanyi akan lebih banyak. Oleh 

karena itu, dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa dan 

pengembangan kemampuan dalam mengolah seni khususnya seni musik 

(vokal) maka perlu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Oleh sebab itu,
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dari pertimbangan yang telah dikemukakan diatas maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan keterampilan 

bernyanyi dengan penerapan olah vokal dalam kegiatan ekstrakurikuler 

paduan suara pada siswa kelas VII.A di SMP Negeri 3 Maiwa  Kabupaten 

Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di  atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kegiatan ekstrakurikuler dengan menerapkan olah 

vokal yang dapat meningkatkan keterampilan bernyanyi pada siswa 

kelas VII.A di SMPN 3 Maiwa  Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana tingkat keterampilan bernyanyi setelah melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dengan menerapkan olah vokal pada siswa kelas VII.A 

di SMPN 3 Maiwa Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pola kegiatan ekstrakurikuler dengan menerapkan olah 

vokal yang dapat meningkatkan keterampilan bernyanyi pada siswa kelas 

VII.A di SMPN 3 Maiwa  Kabupaten Enrekang.

2. Mengetahui tingkat keterampilan bernyanyi setelah melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dengan menerapkan olah vokal pada siswa VII.A di SMPN 

3 Maiwa Kabupaten Enrekang.
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D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini terdapat manfaat yang 

diperoleh bagi pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Praktis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan bernyanyi, sehingga dapat menjadikan siswa yang 

berkualitas dalam berkesenian.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengungkapkan tentang peningkatan keterampilan 

bernyanyi melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi guru dan 

pembaca.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Keterampilan bernyanyi

Keterampilan berasal dari kata terampil yang artinya tangkas atau 

cakap. keterampilan adalah kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan 

sesuatu dengan baik. Singer dalam skripsi Thariq (2013: 12) mengemukakan 

bahwa terampil menunjukkan pada derajat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan dengan efektif dan efisien yang ditentukan oleh kecepatan, ketetapan 

bentuk dan kemampuan menyesuaikan.

Sunarti (2005 : 20) Seseorang dikatakan terampil manakala mampu 

menguasai sesuatu, sesuai dengan yang seharusnya dikuasai menurut nilai, 

norma, atau pandangan sekelompok orang yang ahli di bidangnya.  Pada 

dasarnya akan lebih baik jika terus diasah dan dilatih untuk menaikkan atau 

meningkatkan kemampuan sehingga akan menguasai salah satu bidang 

kerampilan yang ada. Salah satu aspek keterampilan adalah keterampilan 

intelektual yang ditunjukkan oleh prestasi pembelajaran formal yang 

menunjukkan penguasaan atau perkembangan siswa. Keterampilan akan 

dapat dicapai atau ditingkatkan dengan bimbingan dan latihan tindakan secara 

berkesinambungan. 

Jamalus dalam skripsi Zulkarnain (2009: 18)  mengemukakan 

bahwa kegiatan bernyanyi merupakan kegiatan mengeluarkan suara atau 

membunyikan nada-nada secara beraturan dan berirama, baik di iringi oleh 

6
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musik maupun tanpa iringan musik. Bernyanyi berbeda dengan berbicara. 

Bernyanyi memerlukan teknik-teknik tertentu sedangkan berbicara tanpa 

perlu menggunakan teknik.

Bernyanyi merupakan salah satu bentuk aktifitas yang dapat 

dilakukan secara profesional. Dalam bidang menyanyi juga ada unsur bakat 

yang di miliki oleh orang-orang tertentu atau ada sebagian orang yang 

memiliki dasar bernyanyi sebagai potensi dasar yang jika dikembangkan 

secara optimal dapat menjadi penyanyi yang profesional (Rudy, 2008: 30). 

Keterampilan bernyanyi akan dapat ditingkatkan dengan bimbingan dan 

latihan yang berkesinambungan.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulkan bahwa 

keterampilan bernyanyi adalah kemampuan seseorang dalam membunyikan 

nada serta mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama dengan 

menggunakan teknik dan sesuai dengan nilai, norma atau pandangan 

seseorang yang ahli dibidang tersebut.

2. Vokalisi (Olah Vokal)

Vokal adalah berbicara atau bersuara. Menurut kamus besar vokal 

artinya bunyi ujaran yang keluarnya melalui alat ucap. Vokal dalam seni 

musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia dengan 

bantuan proses pernapasan dan bertujuan untuk keindahan(estetis). 

Menurut A.T. Mahmud dalam skripsi Zulkarnain (2009: 20) salah satu 

cara mengungkapkan musik adalah melalui vokal, yang diungkapkan 

dengan cara bernyanyi. Setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda-
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beda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan bentuk dan kemampuan alat 

pembentuk suara manusia satu dengan lainnya. Oleh karena itu, untuk 

dapat menggunakan vokal dengan tujuan memiliki estetis maka 

diharapkan seseorang mempelajari teknik vokal dengan mengetahui 

pengertian teknik vokal dan unsur-unsur teknik vokal.

Teknik vokal adalah cara orang (manusia) menghasilkan suara 

yang baik, merdu dan indah sesuai keinginan pencipta lagu. Teknik vokal 

dalam bernyanyi paduan suara berbeda dengan vokal solo. Vokal  paduan 

suara dalam pelajaran ilmu paduan suara disebut choral voice.

Choral voice menurut simanungkalit (2008: 44) adalah suara-suara 

serempak dari banyak anggota  paduan suara . Untuk mencapai choral 

voice , syarat yang harus dilatih antara lain yaitu Warna vokal yang 

disuarakan harus sama dan jangan ada penonjolan warna suara perorangan.

Syarat untuk pencapaian tersebut maka yang harus perhatikan adalah

unsur-unsur dari teknik vokal.

Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam bernyanyi, 

unsur tersebut terdiri atas cara bernafas, cara mengucapkan, dan cara 

memproduksi suara dengan intonasi yang baik (Soewito dalam skripsi 

Anita, 2013: 6). Unsur-unsur tersebut jika dapat diterapkan maka  dapat 

mengasah dan membantu kita agar dapat meningkatkan keterampilan 

bernyanyi. Menggunakan teknik dalam bernyanyi harus dengan latihan 

rutin dan mengetahui cara tercapainya memenuhi unsur-unsur tersebut 

yaitu dengan mengolah vokal sebelum bernyanyi. Olah vokal (vokalizing) 
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adalah pemanasan yang dilakukan sebelum beernyanyi. Adapun manfaat 

mengolah vokal menurut Manik (2013) antara lain :

(a) Correcting voice (mengoreksi suara)

Bicara yang tidak dapat di dikontrol dengan suara yang keras dan 

berisik, dengan posisi suara yang tegang, cepat capek dan lelah, terasa 

tenggorokan kering dan serak dan bernyanyi juga banyak yang salah 

sehingga banyak menghasilkan nada-nada yang sumbang (false) dengan 

ucapan-ucapan yang tidak jelas. Nada-nada tinggi yang tidak tercapai dan 

nada-nada rendah yang tidak tepat sehingga menghasilkan suara dan nada 

yang tidak merdu, suaranya kasar, cepat lelah dan pita suara nya akan 

serak. Jika sering dilakukan akan mengakibatkan kerusakan pita suara, 

maka hal ini dapat di cegah yaitu dengan latihan vocal yang benar.

(b) Healthy (Kesehatan)

Manfaat melatih vocal bisa menyembuhkan penyakit pita suara, 

penyakit asma dan penyakit sinusitis yaitu dengan menggetar resonansi di 

rongga sinus

(c) Enrich your imagination (memperkaya imajinasi)

Melatih vocal bisa menambah daya imaginasi kita, mencipta lagu, 

menghayal dengan gembira, menghayal dengan sedih, rindu dan 

mengasihi.
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3. Ekstrakurikuler 

Ektrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah atau 

universitas, di luar jam belajar kurikulum standar.seperti yang 

dikemukakan oleh Patima (2011: 18) bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pendidikan di luar jam belajar intrakurikuler yang 

ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan 

kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini 

diadakan dari pihak sekolah maupun siswa siswi itu sendiri untuk merintis 

kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan tujuan yang 

tercantum dalam permendiknas No.39 Tahun 2008 dalam Patima

(2011:18) yaitu : a) mengembangkan potensi siswa secara optimal; b) 

memantapkan kepribadian siswa c) terhindar dari usaha dan pengaruh 

negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan; d) 

mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi; e) 

menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, 

demokratis dan menhormati hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan 

tersebut ditegaskan pula bahwa ektrakurikuler sebagai bagian dari 

kebijaksanaan pendidikan secara menyeluruh mempunyai tugas pokok 

antara lain; memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, mengenal 

hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, 

dan melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya, dalam arti :

a. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,
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b. Berbudi pekerti luhur,

c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan,

d. Sehat jasmani dan rohani, 

e. Berkepribadian yang mantap dan mandiri

f. Memiki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non akademik yang 

dilakukan dalam rangka mengembangkan aspek tertentu dan menunjang 

untuk mencapai program kegiatan intakurikuler, sedangkan intrakurikuler 

lebih menekankan pada pendidikan akademik yang bersifat mengikat 

(Mukhan, 2010).

Pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik, 

diantaranya (hardinaragil, 2013):

1. Pelaksanaan kegiatannya, hendaknya bisa bermanfaat bagi 

siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang.

2. Pelaksanaan kegiatannya tidak membebani bagi siswa.

3. Jenis kegiatannya hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan 

sekitar, alam, industri, dunia usaha dan lainnya

4. Pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan utama, yakni 

kegiatan intrakurikuler dan bermanfaat dapat menunjang dan

membantu aspek tertentu untuk mencapai program dari 

intrakurikuler tertentu
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4. Paduan Suara

Paduan Suara adalah sajian musik vokal oleh beberapa orang 

dengan memadukan berbagai jenis suara ( timbre ) menjadi satu kesatuan 

yang utuh dan dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan.

Pembagian suara dalam paduan suara dikelompokkan menjadi 

(Mirantyo.2012). :

1. Paduan suara unisono, yaitu paduan suara dengan 

menggunakan satu suara

2. Paduan suara 2 suara sejenis, yaitu paduan suaraa yang 

menggunakan dua suara manusia yang sejenis. Contoh: suara 

sejenis wanita, suara sejenis pria dan suara sejenis anak-anak.

3. Paduan suara 3 sejenis yaitu paduan suara sejenis dengan 

menggunakan suara misalnya Sopran1-Sopran2-Alto atau 

Tenor1-Tenor2-Bass.

4. Paduan suara 3 suara campuran, yaitu paduan suara yang 

menggunakan tiga suara campuran. Contohnya: Sopran – Alto 

– Tenor ; Sopran – Alto – Bass ; Alto – Tenor -  Bass ; atau 

Sopran – Tenor – Bass.

5. Paduan suara 4 suara campuran, yaitu paduan suara yang 

menggunakan suara campuran pria dan wanita  yakni Sopran-

Alto-Tenor–Bass.
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B. Kerangka Pikir

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian bertempat di SMPN 3 Maiwa 

Kabupaten Enrekang. Subjek pada penelitian ini adalah siswa VII.A di 

SMPN 3 Maiwa. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

bernyanyi paduan suara yaitu melalui kegiatan ektrakurikuler dengan 

latihan olah vokal (vocalising) dengan mencapai indikasi pembelajaran 

yakni performance/penampilan, artikulasi, intonasi, fhasering dan 

dinamika.

Bagan I. Skema Kerangka Pikir

SMP Negeri 3 Maiwa
Enrekang

Dinamika

Meningkatkan 
keterampilan bernyanyi

Siswa  kelas VII.A

Ekstrakurikuler 
paduaan suara

Perfomance FraseringArtikulasi Intonasi

Indikasi Pencapaian 
Pembelajaan 

Langkah-langkah kegiatan:

1. Pendahuluan
- Membuka awal kegiatan dengan 

saling mengucapkan salam 
dilanjutkan membaca doa kepada 
Allah SWT.

- Guru mengabsen siswa.
- Guru menyampaikan tujuan dan 

indikator yang ingin dicapai.
- Guru menjelaskan gambaran sekilas 

materi
2. Inti 

- Melakukan peregangan otot-otot 
tubuh (stretching) mulai kepala 
sampai kaki.

- Melakukan olah vokal. 
- Guru membagikan partitur lagu 

membagi kelompok sesuai jenis 
suara. 

- Guru memberi panduan membaca 
partitur lagu kemudian peserta didik 
diarahkan untuk mengikuti/ 
mempraktekkannya.

3. Penutup 
- Melakukan evaluasi dengan melihat 

kembali hasil latihan peserta didik 
serta menyampaikan rencana 
pembelajaran berikutnya.

Teori dan konsep pendukung: 

1.Kegiatan ekstrakurikuler 
merupakan kegiatan non akademik 
yang dilakukan dalam rangka 
mengembangkan aspek tertentu 
dan menunjang untuk mencapai 
program kegiatan intakurikuler, 
sedangkan intrakurikuler lebih 
menekankan pada pendidikan 
akademik yang bersifat mengikat 
(mukhan, 2010).

2.Keterampilan bernyanyi adalah 
kemampuan seseorang 
mengeluarkan suara atau 
membunyikan nada secara 
beraturan dan berirama dengan 
menggunakan teknik dan sesuai 
dengan nilai atau pandangan 
seseorang yang ahli dibidang 
tersebut.

Olah Vokal 
(Vocalising)
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian 

dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru di SMP Negeri 3 

Maiwa. Peneliti berperan sebagai pelaksana pembelajaran  sedangkan 

pembina berperan sebagai observer saat pembelajaran dalam kegiatan 

sedang berlangsung.

B. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII.A di SMPN 3 

Maiwa. Faktor yang ingin diamati dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor proses, yaitu mengamati proses belajar dan latihan siswa pada 

kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dengan menerapkan olah vokal di 

SMPN 3 Maiwa 

2. Faktor hasil, yaitu melihat peningkatan keterampilan siswa dalam 

bernyanyi melalui ekstrakurikuler paduan suara dengan menerapan olah 

vokal.

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat

Tempat pelaksanaan penelitian ini di SMPN 3 Maiwa Kabupaten 

Enrekang.

14
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2. Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih 3 bulan dari tahap 

persiapan proposal sampai tahap penyelesaian dengan hasil penelitian. 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan november 2017 sampai dengan 

bulan januari 2018.

D. Prosedur penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui rancangan penelitian tindak kelas yang 

terdiri dari dua siklus. Pada setiap siklus terdapat empat kegiatan utama, yaitu 

(1) perencanaan, (2) pengamatan (observasi), (3) tindakan dan (4) refleksi. 

Adapun rincian prosedur tindakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap siklus I

a. Perencanaan tindakan

Pesiapan berkonsultasi untuk menyamakan persepsi antara peneliti 

dengan guru seni budaya di SMPN 3 Maiwa dalam menentukan strategi 

peningkatan keterampilan bernyanyi paduan suara melalui ekstrkurikuler 

paduan suara.

a. Pelaksanaan tindakan

Pada tahap ini merupakan pengimplementasian rencana 

pelaksanaan  dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai upaya pengembangan keterampilan bernyanyi paduan 

suara. Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut:
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1. Kegiatan awal meliputi, melakukan apresiasi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Melaksanakan kegiatan latihan sesuai dengan indikator dan 

tujuan pembelajaran dengan kegiatan pokok yang meliputi; 

penjelasan materi disertai dengan pemberian 

praktek/contoh. 

3. Kegiatan akhir berupa penutup berupa latihan dan evaluasi.

b. Observasi

1. Peneliti memperhatikan keseluruhan siswa untuk 

mengetahui kefokusan siswa pada saat berlangsungnya 

latihan.

2. Memantau setiap kegiatan pembelajaran siswa baik pada 

saat proses pembelajaran maupun pada saat evaluasi 

pembelajaran.

c. Refleksi 

Hasil perhitungan yang diperoleh setelah berakhirnya siklus I 

dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan keterampilan 

bernyanyi siswa setelah menggunakan metode pembelajaran 

tersebut. Hasil yang diperoleh dianalisis untuk menemukan 

kelemahan sebagai faktor penyebab belum optimalnya hasil 

tindakan siklus I. Hasil refleksi ini menjadi catatan khusus untuk 

dijadikan perhatian pada saat pelaksanaan tindakan siklus 



17

berikutnya. Dengan demikian siklus II merupakan perbaikan siklus 

I yang dilakukan oleh peneliti.

2. Tahapan siklus II

Aktivitas yang dilakukan pada siklus II merupakan hasil refleksi 

disiklus I . oleh karena itu tahap-tahap yang dilakukan relatif sama dengan 

siklus I. Hanya saja pada siklus II dilakukan penyempurnaan-

penyempurnaan sesuai dengan kelemahan yang ditemukan pada siklus I. 

Adapun gambaran umum siklus II, sebagai berikut: 

a. Perencanaan tindakan

1) Merancang tindakan berdasarkan hasil refleksi siklus I.

2) Menyusun rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

b. Pelaksanaan tindakan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap kegiatan ini adalah 

mengulangi kembali apa yang dilakukan pada siklus I yaitu melatih siswa 

dalam meningkatkan keterampilan bernyanyi paduan suara dengan 

melakukan berbagai perbaikan-perbaikan.

c. Observasi 

Observasi yang dilakukan pada siklus II kurang lebih sama dengan 

observasi yang dilakukan pada siklus I.

d. Refleksi 

Refleksi yang dilakukan pada siklus II juga kurang lebih sama 

dengan siklus I hanya saja hasil hasil refleksi siklus II akan dijadikan 

bahan pembahasan hasil dalam penelitian ini.
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E. Desain penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini, berbentuk siklus yang diuraikan 

secara deskriptif. Pada desain ini, penelitian akan dilakukan melalui beberapa 

siklus yang memuat tahapan-tahapan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, evaluasi, serta refleksi pada akhir siklus kedua. Adapun desain 

penelitian adalah sebagai berikut:

Bagan II. Skema Desain Penelitian

F. Teknik pengumpulan data

Teknik mengumpulkan data adalah ketetapan cara-cara yang digunakan 

oleh penulis untuk pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu:

Perencanaan

Pelaksanaan 
SIKLUS I

Refleksi

Pengamatan 

Perencanaan

Pelaksanaan SIKLUS II

Pengamatan 

Hasil
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1. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono (2014: 145) mengemukakan 

bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses dan dua terpenting diantaranya adalah 

proses pengamatan dan ingatan. Kemudian menurut farouk (2003: 55) 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan 

. Dari penjelasan diatas ditarik kesimpulan bahwa observasi yang 

dilakukan penulis untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. 

Melalui proposal ini penulis akan menggunakan observasi yang 

bersifat partisipan. Artinya penulis menjadi bagian dari yang diteliti. 

Penulis dalam hal ini menjadi pelatih yang secara langsung ikut serta 

dalam proses pembelajaran.

2. Dokumentasi 

Penulis dalam penelitian ini akan mengumpulkan seluruh informasi 

dan data yang terkait dengan objek penelitian baik dalam bentuk file, 

foto/gambar, data profil sekolah atau hal-hal pendukung lainnya. 

Dokumentasi ini untuk  mendukung validasi data yang akan didapatkan 

dari hasil penelitian, serta melengkapi data yang belum diperoleh dari 

pelaksanaan metode observasi dan tes yang akan dilakukan.
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3. Tes 

Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan dengan tes. Farouk 

(2003: 36) menuliskan tes adalah prosedur sistematik yang dibuat dalam 

bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu 

atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab atau direspon, baik dalm bentuk 

tertulis, lisan maupun berubah. Tes juga dapat diartikan sebagai alat 

pengukur yang mempunyai standar obyektif sehingga dapat dipergunakan 

untuk mengukur dan membandingkan sebelum dan sesudah 

mengimplementasikan sesuatu.

Tes yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni tes unjuk kerja 

atau tes dalam hal ini penulis sebagai penyaji materi memberikan tes 

praktek berupa tes bernyanyi dengan melihat teknik vokal yang telah 

dilatih. Adapun aspek-aspek yg di nilai dalam penelitian ini, meliputi : 

(a)Perfomance/penampilan, (b)Artikulasi, (c)Intonasi, (d)Frasering dan 

(e)Dinamika. Penilaian ini menggunakan skala rentang dengan empat 

kategori nilai, yaitu: sangat baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, cukup 

dengan skor 2, dan kurang dengan skor 1. 

Tabel.1. Kisi-kisi instrumen

Indikator/aspek-aspek 
yang diamati

Skor nilai Kriteria

Perfomance/penamilan

1 – 4

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang 

Intonasi

Artikulasi (diksi)

Frasering

Dinamika
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Keterangan: 

Sangat baik = 4

Baik = 3

Cukup =2

Kurang = 1

1. Performace/penampilan

a. Skor nilai 4 jika sikap tubuh, ekspresi, penjiwaan dan percaya diri 

ketika bernyanyi 100% dilakukan dengan baik.

b. Skor nilai 3 jika sikap tubuh, ekspresi, penjiwaan dan percaya diri 

ketika bernyanyi 75% dilakukan dengan baik.

c. Skor nilai 2 jika sikap tubuh, ekspresi, penjiwaan dan percaya diri 

ketika bernyanyi 50% dilakukan dengan baik.

d. Skor nilai 1 jika sikap tubuh, ekspresi, penjiwaan dan percaya diri 

ketika bernyanyi 25% dilakukan dengan baik.

2. Intonasi 

a. Skor nilai 4 jika intonasi/ketepatan membidik nada sebanyak 100% 

sesuai dengan partitur lagu.

b. Skor nilai 3 jika intonasi/ketepatan membidik nada sebanyak 75%

sesuai dengan partitur lagu.

c. Skor nilai 2 jika intonasi/ketepatan membidik nada sebanyak 50%

sesuai dengan partitur lagu.

d. Skor nilai 1 jika intonasi/ketepatan membidik nada sebanyak 25%

sesuai dengan partitur lagu.
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3. Artikulasi/ Diksi

a. Skor nilai 4 jika artikulasi/kata-kata dalam lagu sebanyak 100% jelas 

dan sesuai dengan partitur lagu.

b. Skor nilai 3 jika artikulasi/kata-kata dalam lagu sebanyak 75% jelas 

dan sesuai dengan partitur lagu.

c. Skor nilai 2 jika artikulasi/kata-kata dalam lagu sebanyak 50% jelas dan 

sesuai dengan partitur lagu.

d. Skor nilai 1 jika artikulasi/kata-kata dalam lagu sebanyak 25% jelas dan 

sesuai dengan partitur lagu.

4. Prasering

a. Skor nilai 4 jika fhasering 100% sesuai dengan pemenggalan kalimat 

yang tepat pada partitur lagu.

b. Skor nilai 3 jika fhasering 75% sesuai dengan pemenggalan kalimat 

yang tepat pada partitur lagu.

c. Skor nilai 2 jika fhasering 50% sesuai dengan pemenggalan kalimat 

yang tepat pada partitur lagu.

d. Skor nilai 1 jika fhasering 25% sesuai dengan pemenggalan kalimat 

yang tepat pada partitur lagu.

5. Dinamika 

a. Skor nilai 4 jika dinamika  dalam bernyanyi 100% sesuai dengan 

partitur lagu.

b. Skor nilai 3 jika dinamika  dalam bernyanyi 75% sesuai dengan 

partitur lagu.
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c. Skor nilai 2 jika dinamika dalam bernyanyi berkelompok 50% selaras

dan seimbang sesuai dengan partitur lagu.

d. Skor nilai 1 jika dinamika dalam bernyanyi berkelompok 25% selaras

dan seimbang sesuai dengan partitur lagu.

Petunjuk penskoran: 

Dari masing-masing aspek penilaian yang diperoleh peserta didik 

kemudian dimasukkan kedalam rumus untuk memperoleh nilai pencapaian 

dengan menggunakan rumus: 

Skor	diperoleh
	 × 4 = skor akhir pencapaian

(Sumber : Jurnal pendidikan sendratasik, UNS. Intan (2016)

Selanjutnya, nilai pencapaian yang diperoleh dimasukkan dalam nilai 

konvensi yang menjadi acuan pada penilaian sebagai berikut:

Tabel.2. Pencapaian Nilai Hasil Tes Siswa

SKOR PENCAPAIAN HURUF PREDIKAT 

3,8 – 4,0 A
TUNTAS

(Sangat Baik)3,4 – 3,7 A-

2,8 – 3,3 B
TUNTAS

(Baik)
2,4 – 2,7 B-

1,8 – 2,3 C TIDAK TUNTAS
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1,4 – 1,7 C- (Cukup)

> 1,4 D
TIDAK TUNTAS

(Kurang)

Setelah siswa melakukan tes praktek yang berupa tes bernyanyi penulis 

dapat mengukur keterampilan siswa dalam bernyanyi menggunakan teknik vokal 

yang baik oleh tiap individu dengan petunjuk penskoran yang telah di jelaskan di 

atas.

G. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisi data. 

Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang terkumpul 

dari berbagai sumber. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan 

secara dekskriptif kualitatif tentang metode yang digunakan serta caara atau 

upaya untuk meningkatkan keterampilan bernyanyi berpaduan suara. Menurut 

miles dan huberman dalam buku iskandar (2009:221) menyatakan bahwa. 

Analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun 

dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Padaa ssaat 

memberikan makna pada data yang dikumpulkan, maka penulis menganalisis 

dan menginterpretasikan data. Karena penelitian bersifat kualitatif, maka 

analisis data berlangsung mulai dari awal penelitian sampai penelitian 

berakhir dituangkan dalam laporan penelitian yang dilakukan.

Setelah penulis menganggap data yang telah dibutuhkan dianggap 

cukup, langkah selanjutnya yakni mengelompokkan data sesuai 
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permasalahan penelitian dengan menggunakan rumus sederhana. Rumus 

sederhana yakni rumus mencari rata-rata secara umum sebagai berikut:

P = 
ℎ	 	 	
ℎ	 	 ℎ × 100 %

(Sumber buku dari Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi. Arikunto, 2013: 275)

Keterangan:

P : Presen Rata-Rata Kelulusan

Jumlah	siswa	yang	lulus : Banyaknya siswa tiap pencapaian kelulusan (yang     

mendapat skor standar C )

Jumlah Siswa keseluruhan : Banyaknya siswa yang mengikuti tes

Penelitian dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan dari hasil belajar. 

Indikator keberhasilan siswa dapat diketahui melalui adanya peningkatan 

persentase dari siklus I ke siklus selanjutnya. Peningkatan hasil belajar dilihat dari 

persentase siswa yang mencapai kelulusan. Siswa dikatakan lulus apabila 

mencapai nilai standar C. Indikator tersebutlah  yang menentukan kriteria 

keberhasilan dalam penelitian ini.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kondisi SMP Negeri 3 Maiwa

SMP negeri 3 maiwa merupakan salah satu sekolah yang berada di 

Kabupaten Enrekang. Sekolah ini berlokasi di Jl. Pendidikan no. 11 

Panatakan, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Bangunan sekolah secara keseluruhan terdiri dari 15 ruangan. 8 

ruang kelas untuk kelas VII, kelas VIII, dan kela IX. 1 ruang kepala 

sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang tempat ibadah, 1 ruang 

Laboratorium IPA, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang gudang. 

Gambar 1. Foto SMP Negeri 3 Maiwa, Kabupaten Enrekang
(Dokumentasi Oleh Jesria /03januari2018 /15.00 /SMPN 3)

Saat ini jumlah tenaga pendidik sebanyak 20 orang guru. Siswa di 

SMP Negeri 3 Maiwa terdiri dari 215 siswa, kelas VII sebanyak 68 orang, 

kelas VIII sebanyak 70 orang, IX sebanyak 77 orang. Dan terdiri dari 12 

26
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mata pelajaran dan terdapat tiga item ekstrakurikuler yaitu keolahragaan, 

sispala dan pramuka. 

Sekolah ini sudah mendapatkan banyak meraih pretasi seperti pada 

bidang keolahragaan, menjuarai beberapa lomba kegiatan pramuka, 

kesenian seperti qasida, menjuarai lomba MTQ dan lain-lain. Berdasarkan 

asumsi dari guru seni budaya di SMP Negeri 3 Maiwa tingkat minat siswa 

terhadap kesenian khususnya bidang musik sangat baik namun karena 

guru seni budaya berlatar belakang bukan dari musik dan tidak ada guru-

guru yang mendalami bidang musik sehingga siswa tidak mempunyai 

wadah untuk menyalurkan minat dan wawasan pengetahuan tentang musik 

masih begitu kurang. Hal ini menjadi salah satu faktor penulis untuk 

melakukan penelitian dan sekaligus berbagi ilmu di sekolah ini khususnya 

pada mata pelajaran seni budaya materi bernyanyi (vokal).

Pada pembelajaran materi vokal diharapkan hasilnya siswa mampu 

bernyanyi dengan menggunakan teknik yang baik dan benar sehingga 

indikator dari pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan terkait dengan kemampuan siswa khususnya pada teknik 

bernyanyi  diperoleh dari informasi, masih sangat kurang. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil tes unjuk kerja yang dilakukan peneliti sebelum 

melakukan tindakan dengan menggunakan kriteria penilaian dan rumus 

perhitungan yang disusun oleh peneliti yang berlandaskan dari sumber 

yang ada, yakni sebagai berikut:  



28

Tabel.3. Hasil Evaluasi /Tes Penilaian Keterampilan Bernyanyi Menggunakan 
Teknik Vokal Sebelum Dilakukan Tindakan (Pra Siklus)

No. Nama siswa
Aspek-aspek penilaian

∑ SP Hur
uf

Ket
I II III IV V

1. Agus Indra Kurniawan 2 1 3 2 2 10 2,0 C TT

2. Ahmad Syam 2 2 3 2 3 12 2,4 B- T

3. Fahmi Faudzan 2 1 2 2 2 9 1,8 C TT

4. Faradillah Rezky 3 3 3 3 3 15 3,0 B T

5. Fatmawati 2 2 3 2 2 11 2,2 C TT

6. Fuji Rahmadhani 2 3 2 2 3 12 2,4 B- T

7. Haidir 2 1 2 1 2 8 1,6 C- TT

8. Hanida 3 2 3 3 3 14 2,8 B T

9. Hardi 2 1 2 2 1 8 1,6 C- TT

10. Hasnawati 2 1 2 2 2 9 1,8 C TT

11. Hesti Puspita Lestari 2 1 2 2 2 9 1,8 C TT

12. Jusniati 2 2 2 2 2 10 2,0 C TT

13. Khairul 3 3 3 3 3 15 3,0 B T

14. Muh. Hamzah 2 3 2 3 2 12 2,4 B- T

15. Muh. Irwansyah 2 2 2 1 2 9 1,8 C TT

16. Nurti 2 1 2 3 2 10 2,0 C TT

17 Padilah 3 3 2 3 2 13 2,6 B- T

18 Salma 3 3 2 3 2 13 2,6 B- T

19 Sarwanti 2 1 2 3 2 10 2,0 C TT

20 Suharni 2 1 1 2 2 8 1,6 C- TT

21 Teti Yunita 2 2 2 2 2 10 2,0 C TT

Keterangan: 

I : Performace/Penampilan

II : Intonasi

III : Artikulasi

IV : Frasering

V : Dinamika

∑ : Jumlah keseluruhan 
pencapaian

SP : Skor Pencapaian

TT : Tidak Tuntas

T : Tuntas
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∑		 	 	
∑			 	 × 100 % = ×100% = 38,1%

∑	 	 	 		
∑		 	 × 100 % = ×100% = 61,9%

Pada tabel di atas dapat dilihat terdapat 38,1% peserta didik yang “Tuntas” (8 

orang dari 21 siswa yang memenuhi standar nilai ketuntasan) sedangkan 61,9% 

yang peserta didik yang“Tidak tuntas” (13 orang dari 21 peserta didik yang belum 

memenuhi standar nilai ketuntasan). Masih banyak peserta didik yang masih 

belum memenuhi kriteria standar nilai ketuntasan. Maka perlu di lakukan sebuah 

aktivitas yang dapat menunjang peningkatan keterampilan bernyanyi. 

Berdasarkan observasi, peneliti memperoleh informasi yang akan di jadikan 

acuan. Pada proses pembelajaran sebelumnya khususnya materi bernyanyi 

(vokal), peserta didik hanya mendapatkan teori-teori pada materi tersebut 

sehingga pendalaman materi secara praktek sangat kurang. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil tes evaluasi yang telah di lakukan. Waktu proses belajar 

mengajar yang masih terbilang singkat menjadi penyebab kurang optimalnya 

penyajian yang diberikan kepada siswa dengan alokasi waktu 2 x 45 menit setiap 

satu kali pertemuan yang dalam seminggu. Sementara itu dalam pemberian materi 

pembelajaran vokal, memerlukan porsi waktu yang lebih banyak untuk 

meningkatkan satu kompetensi dasar. Oleh karena itu, peneliti mengadakan 

sebuah kegiatan untuk meningkatan keterampilan bernyanyi siswa yaitu melalui 

kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dengan menerapkan olah vokal. Peneliti 

berharap dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat menjadi 
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salah satu  upaya bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan bernyanyi siswa  

tetapi juga meningkatkan kemampuan  serta kepekaan musikalitas siswa sehingga 

bermanfaat untuk meningkatkan prestasi sekolah di bidang kesenian.

2. Pola Kegiatan Ekstrakurikuler Paduan Suara Dengan Penerapan Olah 
Vokal Untuk Meningkatan Keterampilan Bernyanyi Pada Siswa Kelas 
VII. A Di Smpn 3 Maiwa Kabupaten Enrekang

Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bentuk, struktur, 

sistem atau cara kerja. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mencermati 

peningkatan keterampilan bernyanyi melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan 

suara. Hasil penelitian diperoleh dari pola kegiatan dengan pengamatan tindakan 

pada siklus I, dan tindakan siklus II. Hasil penelitian ini berupa observasi, hasil tes 

atau evaluasi dan dokumentasi.

Hasil tes siklus I dan siklus II diperoleh dari evaluasi yang dilakukan peneliti 

terhadap peserta didik yang telah mengikuti proses kegiatan ekstrakurikuler 

paduan suara. Sedangkan hasil dokumentasi berupa foto kegiatan yang berfungsi 

untuk menjelaskan lebih konkrit dan detai kegiatan-kegiatan selama penelitian.

Pada tanggal hari rabu 3 Januari 2018 pukul 09.30 peneliti melakukan 

observasi dan bertemu langsung dengan Kepala Sekolah untuk mengajukan surat 

izin keterangan melakukan penelitian di SMPN 3 Maiwa.  Berhubungan dengan 

hal ini peneliti juga berbincang mengenai tujuan serta latar belakang penelitian. 

Setelah penulis diterima langsung oleh kepala SMPN 3 Maiwa dalam hal ini 

Bapak H. Agus S.Ag. untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut, penulis di 

arahkan untuk bertemu dengan guru mata pelajaran seni budaya yaitu Ibu Risma 
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Yanti, guna membahas subjek penelitian, hari dan waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.A dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 21 orang. Laki-laki 8 orang dan perempuan 13 orang. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan dua siklus dan pada setiap 

siklusnya dilaksanakan dengan masing-masing empat kali pertemuan. Adapun 

jadwal pelaksanaan penelitian sesuai dengan persetujuan guru pembina sebagai 

berikut:

Tabel.4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No. Hari/Tanggal Waktu Keterangan 

1. Rabu, 3 Januari 2018 Pukul 15.00 -17.30 Siklus I

2. Kamis, 4 Januari 2018 Pukul 15.00 – 17.30 Siklus I

3. Jumat, 5 Januari 2018 Pukul 15.00 – 17.30 Siklus I

4. Sabtu, 6 Januari 2018 Pukul 15.00 – 17.30 Evaluasi

5. Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 15.00 -17.30 Siklus II

6. Kamis, 11 Januari 2018 Pukul 15.00 – 17.30 Siklus II

7. Jumat, 12 Januari 2018 Pukul 15.00 – 17.30 Siklus II

8. Sabtu, 13 Januari 2018 Pukul 15.00 – 17.30 Evaluasi 

Adapun rincian langkah-langkah /Pola Kegiatan Ekstrakurikuler Paduan Suara

yang di jadikan acuan oleh peneliti, sebagai berikut: 
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1. Pendahuluan 

a. Membuka awal kegiatan dengan saling mengucapkan salam, 

dilanjutkan membaca berdo’a kepada Allah SWT.

b. Guru mengabsen siswa satu persatu 

c. Guru menyampaikan tujuan dan indikator yang ingin dicapai.

d. Guru menjelaskan gambaran sekilas materi 

2. Inti 

a. Melakukan peregangan dengan otot-otot tubuh (stretching), mulai dari 

kepala sampai kaki. 

b. Melakukan olah vokal (vocalising) serta guru menjelaskan aspek-

aspek pada teknik vokal dan mempraktekkanya.

c. Guru membagikan partitur materi lagu dan membagi kelompok sesuai 

jenis suara.

d. Guru memdemonstrasikan materi dengan memberi panduan  membaca 

partitur lagu perbait kemudian peserta didik diarahkan untuk 

mengikuti/mempraktekkannya.

3. Penutup 

a. Langkah terakhir guru melakukan evaluasi dengan melihat kembali 

hasil latihan peserta didik serta menyampaikan rencana pembelajaran 

berikutnya.
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SIKLUS I

Hasil penelitian pada pertemuan siklus ini dibagi menjadi 4 pertemuan 

dengan rincian pertemuan pertama, kedua dan ketiga untuk latihan dan observasi 

proses kegiatan serta pertemuan keempat untuk kegiatan evaluasi tes praktek guna 

mengetahui hasil belajar siswa kelas VII A SMPN 3 Maiwa.

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus I merupakan tahap awal untuk memulai 

proses kegiatan. Peneliti harus mempersiapkan beberapa hal dengan sebaik 

mungkin. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti. Persiapan untuk pelaksanaan 

kegiatan, peneliti terlebih dahulu menelaah materi pembelajaran  seni musik 

dalam upaya meningkatkan keterampilan bernyanyi siswa kemudian menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran/kegiatan (RPP). Hal ini penting dilakukan 

agar kegiatan yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan prosedur kegiatan

Selain menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, peneliti juga menyiapkan 

materi-materi yang akan diajarkan serta media dan sumber pembelajaran akan 

digunakan pada proses kegiatan seperti aplikasi keyboard pada handphone, 

partitur, dan buku materi teknik vokal dan paduan suara

.
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b. Pelaksanaan 

Pertemuan I

Pelaksanaan  kegiatan ekstrakurikuler paduan suara pertemuan pertama 

disiklus I dilaksanakan pada hari rabu 3 Januari 2018 pada pukul 15.00 – 17.30 

selama 3x50 menit. Pada awal kegiatan diawali dengan saling memberi salam, 

membaca Do’a kepada Allah SWT , dan mengabsensi peserta didik. Setelah 

mengabsensi, guru menjelaskan tujuan yang ingin dicapai yakni untuk 

meningkatkan keterampilan bernyanyi siswa serta guru memberikan gambaran 

sekilas materi yang akan diberikan. 

Gambar 2. Aktivitas Awal Peneliti Menyampaikan Tujuan Dan Indikator 
Yang Ingin Dicapai Dan Menjelaskan Materi Teknik Vokal
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 03 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Kegiatan inti pertemuan ini peserta didik melakukan stretching

(peregangan tubuh) yang dipandu oleh guru. Peregangan tubuh yang dilakukan 

dimulai dari peregangan otot-otot tubuh dari kepala, tangan, lengan, perut, 

pinggang, kaki kemudian otot-otot wajah. Hal ini bertujuan untuk membuat tubuh 
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dalam keadaan rileks dan menghindari ketegangan pada otot leher, bahu, dan 

rahang.

Gambar 3. Siswa Melakukan Peregangan Tubuh (Stretching)
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 03 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Selanjutnya tak lupa guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai aspek-

aspek teknik vokal  pernapasan, intonasi, artikulasi, frasering dan dinamika 

kemudian ditindak lanjuti mempraktekkannya dengan melatih/ melakukan olah 

vokal pada peserta didik yang di bimbing oleh guru. 

Peneliti melakukan olah nafas dengan melatih diafragma agar peserta 

didik dapat terlatih menggunakan pernafasan diafragma ketika bernyanyi. Latihan 

dilakukan dengan cara menekan area antara perut dan dada menggunakan ujung-

ujung jari kemudian mendenguskan napas secara putus-putus. Apabila sudah 

merasakan kuatnya tolakan perut mendorong keluar jari tangan ketika 

menghembuskan napas, maka dinyatakan sudah mendapatkan cara bernafas 

menggunakan diagfragma. Latihan ini dapat di tunjukkan seperti gambar hasil 

dokumentasi yang di ambil pada proses latihan berikut.
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Gambar 4. Siswa Melakukan Olah Nafas
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 03 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Tahap selanjutnya peserta didik melakukan olah vokal dengan melatih 

membunyikan nada-nada dengan memperhatikan pitch, artikulasi dan dinamika. 

Dalam latihan ini, peneliti menggunakan media aplikasi keyboard pada 

handphone untuk membantu siswa dalam menembak/membunyikan nada. 

Setelah melakukan tahap pemanasan yaitu peregangan (stretching) dan 

olah vokal (vokalising), maka masuklah pada kegiatan mempelajari materi lagu 

untuk menerapkan teknik vokal yang telah dilatih pada kegiatan sebelumnya.  

Guru membagi kelompok peserta didik sesuai dengan jenis suara yaitu sopran, 

alto, dan tenor kemudian membagikan partitur materi lagu “bagimu negeri”.

Selanjutnya guru membimbing membaca notasi angka terlebih dahulu 

perkelompok jenis suara dan peserta didik mempraktekkannya sesuai dengan 

bimbingan guru selama 3x20 menit. Pada pertemuan pertama ini, siswa masih 

sangat kurang mampu dalam membidik nada (pitch), oleh karena itu guru 

menggunakan media aplikasi keyboard pada handphone untuk membantu siswa. 
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Selain itu, dengan semangat dan bantuan dari teman mereka yang sudah mampu 

membidik nada juga sangat membantu dalam permasalahan ini.

Gambar 5. Latihan Membaca Partitur Lagu 
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 03 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Gambar 6. Latihan Membaca Partitur Lagu 
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 03 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Kegiatan akhir adalah melihat kembali hasil latihan dengan bernyanyi 

bersama (gabung sopran, alto dan tenor) pada pertemuan hari ini. kemudian guru 



38

menyimpulkan hasil latihan dan menugaskan peserta didik menghafal notasi 

angka materi lagu di luar kegiatan. 

Gambar 7. Latihan Membaca Partitur Lagu Bersama
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 03 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Pertemuan II

Pertemuan kedua disiklus I dilaksanakan pada hari kamis 4  Januari 2018 

pada pukul 15.00 – 17.30 selama 3x50 menit. Pada awal kegiatan diawali dengan 

saling memberi salam, membaca Do’a kepada Allah SWT , dan mengabsen 

peserta didik. Setelah itu guru menyampaikan pengamatan dari hasil proses 

latihan pada pertemuan sebelumnya.

Kegiatan inti pertemuan ini, peserta didik melakukan stretching

(peregangan tubuh) yang dipandu oleh guru. Peregangan tubuh yang dilakukan 

dimulai dari peregangan otot-otot tubuh dari kepala, tangan, lengan, perut, 

pinggang, kaki kemudian otot-otot wajah. Selanjutnya guru memberikan panduan 
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melakukan olah vokal (vokalising)  dengan menerapkan teknik vokal yang telah 

dilatih pada kegiatan sebelumnya.

Selanjutnya guru membimbing membaca notasi angka materi lagu dan 

peserta didik mempraktekkannya sama seperti pertemuan sebelumnya. Latihan ini 

dilakukan secara berulang-ulang agar siswa dapat menghafal dan mengingat 

notasi sehingga dapat terlatih dan dalam menyanyikan notasi materi lagu. 

Kegiatan akhir pertemuan adalah melihat kembali hasil latihan pada 

pertemuan hari ini, kemudian guru menjelaskan mengenai apa saja kekurangan-

kekurangan latihan pada pertemuan ini untuk diperbaiki pada pertemuan 

selanjutnya.

Pertemuan III

Pertemuan ketiga disiklus I dilaksanakan pada jumat 5  Januari 2018 pada 

pukul 15.00 – 17.30 selama 3x50 menit. Pada awal kegiatan diawali dengan saling

memberi salam, membaca Do’a kepada Allah SWT , dan mengabsen  peserta 

didik serta mengingatkan kembali hasil pengamatan pada pertemuan sebelumnya.

Kegiatan inti pertemuan ini, peserta didik melakukan stretching

(peregangan tubuh) yang dipandu oleh guru. Peregangan tubuh yang dilakukan 

dimulai dari peregangan otot-otot tubuh dari kepala, tangan, lengan, perut, 

pinggang, kaki kemudian otot-otot wajah. Selanjutnya guru memberikan panduan 

melakukan olah vokal (vocalising)  dengan menerapkan teknik vokal yang telah 
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dilatih pada kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan peregangan tubuh dan olah 

vokal, guru kemudian memberikan materi mengenai performance/penampilan 

yang meliputi sikap tubuh, ekspresi, penjiwaan dan kepercayaan diri pada saat 

tampil bernyanyi. 

Selanjutnya peserta didik membaca notasi angka tanpa bimbingan guru. 

Pada latihan di pertemuan ini siswa sudah mampu menghafal notasi lagu tanpa 

bimbingan, namun mayoritas siswa belum menerapkan teknik vokal secara 

maksimal. Hal ini, karena kedisiplinan dalam proses latihan sangat kurang. Hal ini 

dapat dilihat dari siswa yang terkadang kurang serius dan masih ada yang main-

main dalam proses latihan dan masih ada yang malu-malu atau kurang percaya 

diri.

Kegiatan akhir pada pertemuan ini adalah melihat kembali hasil latihan 

pada pertemuan hari ini. Kemudian guru menyimpulkan hasil latihan dan guru 

menugaskan siswa untuk mengulang-ulang materi agar lebih fasih menyanykan 

notasi materi lagu dengan menggunakan teknik vokal sesuai paritur dan 

mempersiapkan diri untuk melaksanakan dan melakukan Tes Praktek (siklus I) 

pada pertemuan selanjutnya.

c. Pengamatan dan Hasil Observasi

Pertemuan IV

Pertemuan keempat disiklus I dilaksanakan pada sabtu 6  Januari 2018 

pada pukul 15.00 – 17.30 selama 3x50 menit. Pada awal kegiatan diawali dengan 

saling memberi salam, membaca Do’a kepada Allah SWT .Pada pertemuan ini 
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merupakan tahap evaluasi, maka peserta didik terlebih dahulu dijelaskan 

mengenai tata cara pelaksanaan dan aspek penilaian evaluasi. Selanjutnya 

melakukan stretching (peregangan tubuh) dan olah vokal .

Kegiatan inti pada pertemuan keempat adalah peserta didik mengikuti 

proses pelaksanaan evaluasi  tes praktek dengan menyanyikan notasi lagu 

“Bagimu Negeri” secara berkelompok ( 2 sopran – 2 alto - 2 tenor ). 

Gambar 8. Aktivitas Melaksanakan Tes Praktek Siklus I
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 06 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Dari hasil observasi pada pertemuan keempat siklus I, peserta didik sudah 

mulai dapat menerapkan teknik vokal dalam bernyanyi. Hal ini juga dapat dilihat 

dari hasil tes unjuk kerja/praktek peserta didik pada tabel.5. yang menunjukkan 

20% telah mengalami peningkatan dari tes sebelumnya (prasiklus), meskipun 

belum semua peserta didik mampu mencapai target kriteria ketuntasan. Oleh 

sebab itu, selanjutnya akan dilaksanakan siklus II dengan melakukan perbaikan 

dari kekurangan-kekurangan pada proses latihan siklus I.  Setelah melakukan tes 
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praktek, peserta didik menutup kegiatan dengan membaca doa kepada Alla SWT, 

kemudian memberi salam kepada guru dan meninggalkan rungan latihan.

d. Refleksi 

Berdasarkan observasi dan hasil evaluasi tes praktek pada siklus I yang 

nampak pada kemampuan peserta didik dalam menyanyikan materi lagu masih 

belum maksimal sekalipun sudah ada sedikit peningkatan dari tes sebelumnya. 

Perlu tindak lanjut pada siklus selanjutnya, maka tindakan peneliti yang dilakukan 

selanjutnya adalah sebagai berikut:

1) Guru melakukan peningkatan pada proses latihan dengan cara lebih 

memaksimalkan melatih olah vokal utamanya ketepatan nada 

(intonasi). Karena pada hasil observasi dan tes evaluasi, peserta didik 

masih kurang pitch dalam membunyikan nada.

2) Memotivasi peserta didik dengan melakukan pendekatan yang lebih 

intesif agar dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam 

proses kegiatan bernyanyi. 

3) Menciptakan suasana latihan yang bersemangat dengan sesekali 

bercanda agar proses latihan tidak terkesan kaku, monoton dan 

membosankan namun tetap menjaga kedisiplinan.

4) Guru menyesuaikan daya  kemampuan siswa yang berbeda-beda 

dengan memberi perhatian yang lebih terhadap peserta didik yang 

belum mampu menyanyikan lagu sesuai dengan teknik vokal secara 

maksimal.
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SIKLUS II

a. Perencanaan 

Siklus kedua merupakan tindakan perbaikan dari siklus I. Adapun 

tindakan-tindakan yang dilakukan pada siklus II adalah sebagai berikut: 1) Saat 

evaluasi siklus I, peserta didik masih sangat kurang dan kesulitan pada aspek 

intonasi (ketepatan nada) sehingga pada pertemuan di siklus II akan lebih 

memaksimalkan melatih olah vokal utamanya pada aspek intonasi. 2)Membangun 

suasana latihan yang bersemangat dengan sesekali bercanda agar proses latihan 

tidak terkesan kaku, monoton dan membosankan namun tetap menjaga 

kedisiplinan. 3)Melakukan pendekatan dan memberi motivasi peserta didik dalam 

proses kegiatan agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan 4) Memberikan 

perhatian yang lebih terhadap peserta didik yang belum mampu menyanyikan lagu 

sesuai dengan teknik vokal secara maksimal.

b. Pelaksanaan 

Pertemuan I

Pertemuan I disiklus II dilaksanakan pada rabu 10  Januari 2018 pada 

pukul 15.00 – 17.30 selama 3x50 menit. Pada awal kegiatan diawali dengan saling 

memberi salam, membaca Do’a kepada Allah SWT , dan mengabsen  peserta 

didik. Selanjutnya guru memberikan penjelasan tentang tujuan yang akan dicapai 

mengenai tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II untuk memperbaiki 

kekurangan pada tindakan siklus I. 
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Kegiatan inti pada pertemuan kelima yaitu tahap melakukan stretching 

(peregangan tubuh). Peserta didik mengikuti araan gerakan pada proses 

peregangan tubuh yang ditunjukkan seperti gambar diberikut ini.

Gambar 9. Siswa Melakukan Peregangan Tubuh (Stretching)
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 10 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Selanjutnya guru memberikan panduan melakukan olah vokal (vokalising)  

dengan menerapkan teknik vokal yang telah dilatih pada kegiatan sebelumnya. 

Guru memberikan panduan melakukan olah vokal  dengan memaksimalkan 

latihan: olah pernapasan, ketepatan nada, artikulasi, frasering dan dinamika. Saat 

evaluasi siklus I, peserta didik masih sangat kurang dan kesulitan pada aspek 

intonasi (ketepatan nada) sehingga pada pertemuan di siklus II akan lebih 

memaksimalkan melatih olah vokal utamanya pada aspek intonasi (ketepatan 

membunyikan nada). Latihan ini dilakukan dengan mengelompokkan peserta 

didik agar dapat dibimbing dan memberikan  motivasi dengan memfokuskan pada 

siswa yang masih kurang percaya diri serta kurang mampu menyanyikan lagu 

sesuai dengan teknik vokal secara maksimal.
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Gambar 10. Siswa Melakukan Olah Vocal
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 10 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Gambar 11. Siswa Melakukan Olah Vocal
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 10 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Tahap selanjutnya guru membagi kelompok peserta didik sesuai dengan 

jenis suara kemudian menyuruh peserta didik menyiapkan partitur materi lagu 

“bagimu negeri” yang sebelumnya telah dibagikan. Peserta didik kemudian 

membaca notasi angka terlebih dahulu kemudian peserta didik menyanyikan 

materi lagu dengan mengganti notasi angka dengan lirik lagu. Pada proses ini 

siswa masih kesulitan dalam membidik nada yang tepat ketika menyanyikan 
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dengan menggunakan lirik lagu. Oleh sebab itu, guru memberikan bimbingan 

dengan mempraktekkan/mencontohkan kepada peserta didik. 

Gambar 12. Aktivitas Latihan Bernyanyi Bersama Dengan Semua 
Jenis Suara

(Dokumentasi Oleh Nadya/ 10 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Kegiatan akhir adalah melihat kembali hasil latihan dengan bernyanyi 

bersama. Melihat proses pada latihan hari ini, setelah peneliti menjelaskan 

perbaikan-perbaikan  apa saja yang akan dilakukan pada proses latihan, 

melakukan pendekatan dan memberikan motivasi kepada peserta didik, keseriusan 

dan kedisiplinan dalam proses latihan dapat dirasakan oleh peneliti. Kemampuan 

dalam bernyanyi menggunakan teknik vokal juga mengalami peningkatan karena 

peneliti lebih memaksimalkan pada latihan olah vokal khususnya melatih 

ketepatan membunyikan nada.

Selanjutnya guru menugaskan siswa untuk belajar bernyanyi dengan lirik 

lagu dengan memperhatikan aspek-aspek tenik vokal utama ketepatan nada saat 
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bernyanyi. pertemuan ditutup dengan mengucapkan salam. Guru dan siswa 

meninggalkan ruangan latihan.

Pertemuan II 

Pertemuan kedua disiklus II dilaksanakan pada kamis 11  Januari 2018 

pada pukul 15.00 – 17.30. Pada awal kegiatan diawali dengan saling memberi 

salam, membaca Do’a kepada Allah SWT , dan mengabsen  peserta didik.

Tahap selanjutnya yaitu kegiatan inti pada pertemuan ini. Guru 

memberikan panduan melakukan peregangan tubuh dan olah vokal  dengan 

memaksimalkan latihan pada aspek intonasi. Setelah latihan olah vokal, guru

mengelompokkan peserta didik berdasarkan jenis suara kemudiaan membimbing 

menyanyikan materi lagu “Bagimu Negeri” bernyanyi dengan lirik lagu dengan 

memperhatikan aspek-aspek tenik vokal sesuai jenis suara masing-masing. Guru 

juga menjelaskan aspek mengenai ekspresi dan penjiwaan dalam membawakn 

sebuah lagu.

Kegiatan akhir adalah melihat kembali hasil latihan pada pertemuan hari 

ini. Guru menyimpulkan hasil latihan dan guru menugaskan siswa untuk belajar 

bernyanyi dengan lirik lagu dengan memperhatikan aspek-aspek tenik vokal.

Pertemuan III

Pertemuan ketiga disiklus II dilaksanakan pada jumat 12  Januari 2018 

pada pukul 15.00 – 17.30. Pada awal kegiatan diawali dengan saling memberi 

salam, membaca Do’a kepada Allah SWT , dan mengabsen  peserta didik.
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Kegiatan inti pada pertemuan ketiga yaitu memberikan panduan 

melakukan peregangan tubuh dan olah vokal  dengan memaksimalkan latihan

pada aspek intonasi.

Setelah latihan olah vokal, guru mengelompokkan peserta didik 

berdasarkan jenis suara. Guru terus melakukan pemantapan dengan membimbing 

menyanyikan materi lagu “Bagimu Negeri” bernyanyi dengan lirik lagu dengan 

memperhatikan aspek-aspek tenik vokal sesuai jenis suara masing-masing. Tak 

lupa guru juga menjelaskan kembali mengenai aspek performance dalam 

bernyanyi yakni sikap tubuh yang baik, ekspresi dan penjiwaan dalam 

membawakn sebuah lagu.

Kegiatan akhir adalah melihat kembali hasil latihan pada pertemuan hari 

ini. Kemudian guru menugaskan siswa untuk mengulang-ulang materi agar lebih 

fasih menyanyikan lagu “bagimu negeri” dengan menggunakan teknik vokal, 

dapat berekspresi dan menjiwai lagu dengan percaya diri serta mempersiapkan 

diri untuk melaksanakan dan melakukan Tes Praktek terakhir (siklus II) pada 

pertemuan selanjutnya.

c. Pengamatan dan hasil Observasi 

Pertemuan IV

Pertemuan keempat disiklus II dilaksanakan pada sabtu 13  Januari 2018 

pada pukul 15.00 – 17.30 selama. Pada awal kegiatan diawali dengan saling 

memberi salam, membaca Do’a kepada Allah SWT .Pada pertemuan ini 

merupakan tahap evaluasi yaitu tes praktek. Sebelum melakukan tes praktek, 

peserta didik sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai tata cara 
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pelaksanaan yang tidak jauh berbeda dengan tes praktek sebelumnya. Selanjutnya 

peserta didik melakukan stretching (peregangan tubuh) dan olah vokal  yang 

dipandu oleh guru.

Kegiatan inti pada pertemuan terakhir pada siklus II adalah peserta didik 

mengikuti proses tes praktek menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” secara 

berkelompok ( 2 sopran – 2 alto - 2 tenor ). 

Gambar 13. Aktivitas Melaksanakan Tes Praktek Siklus II
(Dokumentasi Oleh Nadya/ 13 Januari 2018/ 15.00/ SMPN 1 Maiwa)

Setelah melakukan tes praktek maka Seluruh siswa kembali dikumpulkan 

kemudian menyanyikan materi lagu secara bersama- sama untuk mengakhiri 

kegiatan. Selanjutnya peneliti mengumumkan penilaian secara umum dari hasil 

tes evaluasi yang dilakukan yang menyatakan secara keseluruhan telah mengalami 

peningkatan. Tampak dari ekspresi mereka sangat merasa bangga terhadap 

pencapaian dan peningkatan yang mereka peroleh. Namun terdapat 3 peserta didik 

yang masih belum mencapai nilai kriteria ketuntasan yang disebabkan kurangnya 
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kehadiran mereka dalam proses latihan kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh peneliti, kurangnya kehadiran dari ketiga peserta didik 

karena kesehatan mereka yang terganggu (sakit) sehingga mereka tidak dapat 

hadir pada beberapa pertemuan.

Peneliti juga memberi kesempatan kepada mereka menyampaikan kesan 

dan pesan mereka selama proses kegiatan. Kemudian peneliti pun menyampaikan 

pesan, kesan dan ucapan terima kasih atas partisipasi kepada seluruh pihak dalam 

proses penelitian ini. Untuk menutup kegiatan terakhir ini yaitu dengan membaca 

do’a. Guru dan siswa kemudian saling berjabat tangan dan meninggalkan ruang 

latihan. 

d. Refleksi dan hasil 

Proses kegiatan pada siklus II berlangsung baik dan tentu jauh lebih baik 

dari pada siklus sebelumnya. Terlihat dari proses kegiatan latihan pada pertemuan 

di siklus ini menunjukkan banyak peningkatan dari kedisiplinan dan kepercayaan 

diri siswa. Selain itu juga dilihat pada tabel.6.  hasil tes unjuk kerja siklus II yang 

dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan peningkatan pada setiap aspek-aspek 

penilaian sehingga jumlah keseluruhan siswa yang lulus 28,5% mengalami 

peningkatan dari tes sebelumnya. Ini membuktikan dengan adanya kegiatan 

ekstrakurikuler paduan suara yang di laksanakan peneliti dapat memberi efek 

positif yaitu meningkatnya keterampilan bernyanyi siswa. 



51

3. Peningkatan Keterampilan Bernyanyi dengan penerapan olah vokal 
dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Paduan Suara Pada Siswa Kelas VII.A 
Di SMP Negeri 3 Maiwa 

Adanya peningkatan keterampilan bernyanyi peserta didik merupakan salah 

satu rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dideskripsikan berdasarkan hasil 

tes unjuk kerja yang dilakukan. Dari tes unjuk kerja/ tes praktek  ini akan 

mengacu pada kelima aspek teknik vokal yang dinilai yang telah dilakukan berupa 

perfomance(penampilan), intonasi, artikulasi, frasering dan dinamika. 

Tes praktek dinilai langsung oleh pelatih dengan panduan lembar tes praktek. 

Tes yang dilakukan yaitu siswa menyanyikan materi lagu pilihan yaitu “Bagimu 

Negeri” dengan memerhatikan teknik yang digunakan saat bernyanyi secara 

berkelompok  didepan pelatih. Pelaksanaan tes praktek ini dilakukan sebanyak 

dua kali yaitu  pada pertemuan terakhir pada siklus I dan II setelah dilakukannya 

tindakan.

Dalam bernyanyi, siswa diharapkan dapat menyanyikan lagu dengan unsur-

unsur teknik vokal yang benar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal 

yaitu: mampu menerapkan teknik bernapas dengan benar, dapat menyanyikan 

nada/ membidik nada dengan tepat, mengucapkan kata-kata dalam lagu dengan 

tepat dan jelas, pemenggalan kalimat tepat pada bagian disepanjang lagu, mampu 

bernyanyi dengan memainkan dinamika sesuai dengan patitur lagu dan dapat 

menunjukkan ekspresi, penjiwaan dan sikap tubuh yang baik. Pada penelitian ini, 

kelima aspek penilaian tersebut meliputi : performance/penampilan, intonasi, 

artikulasi, frasering, dan dinamika.
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Pada kondisi awal sebelum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan 

suara,  kemampuan bernyanyi siswa masih rendah karena mayoritas siswa  belum 

mencapai nilai standar (B-). Data hasil tes yang diperoleh  siswa sebelum 

mengikuti proses kegiatan ekstrakurikuler paduan suara telah ditunjukkan pada 

tabel.2. Dari data tersebut, dapat dilihat terdapat 38,1% peserta didik yang 

“Tuntas” (8 orang dari 21 siswa yang memenuhi standar nilai ketuntasan) 

sedangkan 61,9% yang peserta didik yang“Tidak tuntas” (13 orang dari 21 peserta 

didik yang belum memenuhi standar nilai ketuntasan). Berdasarkan data tersebut,

masih banyak peserta didik yang masih belum memenuhi kriteria standar nilai 

ketuntasan. Maka perlu di lakukan sebuah aktivitas yang dapat menunjang 

peningkatan keterampilan bernyanyi. Oleh karena itu, peneliti mengadakan 

sebuah kegiatan untuk meningkatan keterampilan bernyanyi siswa yaitu melalui 

kegiatan ekstrakurikuler paduan suara.

Pada siklus I hasil data yang di peroleh dari  observasi dan tes evaluasi yang 

didapatkan oleh peneliti setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara 

telah mengalami peningkatan meskipun belum semua peserta didik mampu 

mencapai target kriteria ketuntasan yang diharapkan. 

Adapun tabel hasil tes kerja sebagai evaluasi dari peningkatan keterampilan 

bernyanyi setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara pada siklus I, 

sebagai berikut:
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Tabel.5. Hasil Evaluasi /Tes Penilaian Keterampilan Bernyanyi Melalui Kegiatan 
Ekstrakurikuler Paduan Suara Siklus I 

No. Nama siswa
Aspek-aspek penilaian

JS SP Hu
ruf Ket

I II III IV V

1. Agus Indra Kurniawan 2 2 3 3 3 13 2,6 B- T

2. Ahmad Syam 2 3 3 2 3 13 2,6 B- T

3. Fahmi Faudzan 2 2 3 2 2 11 2,2 C TT

4. Faradillah Rezky 3 3 4 4 3 17 3,4 A- T

5. Fatmawati 3 2 3 2 2 12 2,4 B- T

6. Fuji Rahmadhani 2 3 2 2 3 12 2,4 B- T

7. Haidir 2 2 2 2 2 10 2,0 C TT

8. Hanida 3 3 4 4 3 17 3,4 A- T

9. Hardi 2 2 2 2 2 10 2,0 C TT

10. Hasnawati 3 2 2 2 2 11 2,2 C TT

11. Hesti Puspita Lestari 2 2 2 2 2 10 2,0 C TT

12. Jusniati 3 2 2 2 2 11 2,2 C TT

13. Khairul 3 3 4 4 3 17 3,4 A- T

14. Muh. Hamzah 2 3 4 3 2 14 2,8 B T

15. Muh. Irwansyah 3 2 2 2 2 11 2,2 C TT

16. Nurti 3 2 3 3 2 13 2,6 B- T

17 Padilah 3 3 4 3 3 16 3,2 B T

18 Salma 3 3 3 3 3 15 3,0 B T

19 Sarwanti 2 2 2 3 2 11 2,2 C TT

20 Suharni 2 1 2 2 2 9 1,8 C TT

21 Teti Yunita 3 2 2 3 2 12 2,4 B- T

Keterangan: 

I : Performance/Penampilan

II : Intonasi

III : Artikulasi

IV : Frasering

V : Dinamika

∑ : Jumlah keseluruhan 
pencapaian

SP : Skor Pencapaian

TT : Tidak Tuntas

T : Tuntas
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Dilihat dari hasil evaluasi keterampilan bernyanyi melalui kegiatan 

ekstrakurikuler paduan suara  pada siswa kelas VII A, peserta didik yang “Tuntas” 

sebanyak 12 orang dengan persentase 57,2%  sedangkan peserta didik yang 

“Tidak Tuntas” sebanyak 9 orang dengan persentase 42,8%. Hasil observasi dan 

tes evaluasi yang didapatkan oleh peneliti pada pertemuan keempat siklus I 

menunjukkan 20%  telah mengalami peningkatan dari tes sebelumnya meskipun 

belum semua peserta didik mampu mencapai target kriteria ketuntasan yang 

diharapkan. 

∑		 	 	
∑			 	 × 100 % = ×100% = 57,2%

∑	 	 	 		
∑		 	 × 100 % = ×100% = 42,8%

Berdasaran data di atas, masih banyak peserta didik yang dinyatakan 

belum mampu mencapai target yang diharapkan, maka akan ditindak lanjuti 

dengan melakukan perbaikan-perbaikan  pada kekurangan siklus I yang di jadikan 

acuan untuk tindakan pada siklus selanjutnya. 

Pada siklus II hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tes unjuk kerja untuk 

mengukur peningkatan keterampilan bernyanyi peserta didik bisa dikatakan jauh 

lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil evaluasi pada siklus II yang 

menunjukkan peningkatan pada aspek-aspek penilaian.Adapun hasil tes evaluasi 

terakhir yang dilaksanakan peneliti pada siklus II sebagai berikut:
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Tabel.6. Hasil Evaluasi /Tes Penilaian Keterampilan Bernyanyi Melalui Kegiatan 
Ekstrakurikuler Paduan Suara Siklus II

No. Nama siswa
Aspek-aspek penilaian

JS SP Hu
ruf

Ket
I II III IV V

1. Agus Indra Kurniawan 3 3 4 3 3 16 3,2 B T

2. Ahmad Syam 3 3 3 3 3 15 3,0 B T

3. Fahmi Faudzan 3 3 3 3 2 14 2,8 B T

4. Faradillah Rezky 4 3 4 4 3 18 3,6 A- T

5. Fatmawati 3 3 3 3 2 14 2,8 B T

6. Fuji Rahmadhani 3 3 3 2 3 14 2,8 B T

7. Haidir 2 3 3 2 2 12 2,4 B- T

8. Hanida 4 3 4 4 3 18 3,6 A- T

9. Hardi 3 2 2 3 2 11 2,2 C TT

10. Hasnawati 3 2 3 3 2 13 2,6 B- T

11. Hesti Puspita Lestari 2 2 3 2 2 11 2,2 C TT

12. Jusniati 3 2 3 3 2 13 2,6 B- T

13. Khairul 4 3 4 4 3 18 3,6 A- T

14. Muh. Hamzah 3 3 4 4 3 17 3,4 A- T

15. Muh. Irwansyah 3 3 3 3 2 14 2,8 B T

16. Nurti 3 3 3 3 2 14 2,8 B T

17 Padilah 3 3 4 4 4 18 3,6 A- T

18 Salma 4 3 3 4 3 17 3,4 A- T

19 Sarwanti 3 3 3 3 2 14 2,8 B T

20 Suharni 2 2 3 2 2 11 2,2 C TT

21 Teti Yunita 3 3 3 3 2 14 2,8 B T

Keterangan :

I : Perfomance/penampilan

II : Intonasi

III : Artikulasi

IV : Frasering

V : Dinamika

∑ : Jumlah keseluruhan 
pencapaian

SP : Skor Pencapaian

TT : Tidak Tuntas

T : Tuntas
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Hasil yang ditemukan oleh peneliti pada tahap evaluasi pada siklus II  

pertemuan kedelapan hari Sabtu, 13 Januari 2018 pukul 15.00-17.30 wita jauh 

lebih baik. Berdasarkan hasil observasi dan tes evaluasi yang dilakukan oleh 

peneliti. Pada pertemuan terakhir siklus II, peserta didik sudah menampakkan 

peningkatan keterampilan bernyanyi dengan menggunakan teknik yang baik. Hal 

tersebut dapat terlihat dari data hasil tes evaluasi yang menunjukkan 28,5% 

peningkatan siklus II dari siklus I. 

∑		 	 	
∑			 	 × 100 % = ×100% = 85,7%

∑	 	 	 		
∑		 	 × 100 % = ×100% = 14,3%

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengamatan dan evaluasi yang 

dilakukan dari pelaksanaan siklus II, 85,7% dari keseluruhan siswa  atau 18 orang 

dari 21 siswa kelas VII A telah mampu menggunakan teknik vokal dengan baik 

dan mencapai nilai kriteria ketuntasan.

Untuk memperjelas peningkatan yang terjadi, maka peneliti menyusun 

tabel perbandingan hasil tes unjuk kerja sebagai evaluasi keterampilan bernyanyi 

sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara (pra siklus, 

siklus I dan siklus II), sebagai berikut:
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Tabel.7. Perbandingan  Hasil Evaluasi/Tes Praktek Penilaian Pra Siklus, 
Siklus I, dan Siklus II

No. Nama 
Pra Siklus Siklus I Siklus II

SP Ket SP Ket SP Ket 

1 Agus Indra Kurniawan 2,0 TT 2,6 T 3,2 T

2 Ahmad Syam 2,4 T 2,6 T 3,0 T

3 Fahmi Faudzan 1,8 TT 2,2 TT 2,8 T

4 Faradillah Rezky 3,0 T 3,4 T 3,6 T

5 Fatmawati 2,2 TT 2,4 T 2,8 T

6 Fuji Rahmadhani 2,4 T 2,4 T 2,8 T

7 Haidir 1,6 TT 2,0 TT 2,4 T

8 Hanida 2,8 T 3,4 T 3,6 T

9 Hardi 1,6 TT 2,0 TT 2,2 TT

10 Hasnawati 1,8 TT 2,2 TT 2,6 T

11 Hesti Puspita Lestari 1,8 TT 2,0 TT 2,2 TT

12 Jusniati 2,0 TT 2,2 TT 2,6 T

13 Khairul 3,0 T 3,4 T 3,6 T

14 Muh. Hamzah 2,4 T 2,8 T 3,4 T

15 Muh. Irwansyah 1,8 TT 2,2 TT 2,8 T

16 Nurti 2,0 TT 2,6 T 2,8 T

17 Padilah 2,6 T 3,2 T 3,6 T

18 Salma 2,6 T 3,0 T 3,4 T

19 Sarwanti 2,0 TT 2,2 TT 2,8 T

20 Suharni 1,6 TT 1,8 TT 2,2 TT

21 Teti Yunita 2,0 TT 2,4 T 2,8 T

Persentase kelulusan
T = 38,1%
TT = 
61,9%

T = 57,2%
TT = 42,8%

T = 85,7 %
TT = 14,3%

Dari tabel perbandingan diatas, tampak jelas perbandingan persentasi 

kelulusan siswa pada setiap siklusnya. Terjadi 20% peningkatan pada siklus I dari 

pra siklus dan terjadi 28,5% peningkatan pula pada siklus II dari siklus 
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sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh peneliti dapat dikatakan berhasil karena 

telah memberikan efek peningkatan terhadap keterampilan bernyanyi siswa.

B. PEMBAHASAN 

1. Pola Kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dengan menerapkan olah 
vokal untuk meningkatkan keterampilan bernyanyi.

Salah satu tujuan pendidikan seni budaya adalah menggali kemampuan, 

bakat dan minat siswa dalam mengolah seni. Karena tidak seimbangnya 

kemampuan yang dimiliki siswa dengan alokasi waktu yang tersedia dari proses 

kegiatan intrakurikuler, maka diperlukan waktu ekstra diluar jam mata pelajaran 

sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa yaitu 

dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan bernyanyi pada siswa kelas VII A 

di SMP Negeri 3 Maiwa melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara yang 

diadakan oleh peneliti. Hal ini dapat dilihat dari hasil proses pembelajaran serta 

observasi peneliti. Hasil penelitian mengenai kegiatan ekstrakurikuler untuk 

meningkatkan keterampilan bernyanyi dengan menerapkan teknik vokal dalam 

bernyanyi maka ditemukan data: 

Proses kegiatan ini dalam menerapkan teknik vokal peneliti melakukan 

aktivitas peregangan tubuh (stretching), olah vokal, pembacaan not angka pada 

partitur serta menyanyikan materi lagu. 

Aktivitas peregangan tubuh merupakan tahap awal yang dilakukan pada 

proses latihan. sebelum melakukan olah vokal maka sebaiknya melakukan 
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peregangan (stretching) dengan otot-otot tubuh  dan wajah mulai dari kepala 

sampai kaki. Hal ini bertujuan untuk membuat tubuh dalam keadaan rileks dan 

menghindari ketegangan pada otot leher, bahu, dan rahang.

Setelah melakukan stretching, selanjutnya melakukan olah vokal. Aspek-

aspek  pada teknik vokal yang akan di olah dalam meningkatkan keterampilan 

bernyanyi, meliputi: pernapasan, intonasi, artikulasi, frasering, dinamika dan 

perfomance (sikap tubuh, ekspresi dan penjiwaan).

Menurut Soewito dalam skripsi Anita (2013: 6) pernapasan merupakan 

unsur terpenting dalam bernyanyi. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu

pernapasan perut, dada, dan difragma. Pernapasan yang paling baik digunakan 

dalam bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma, terletak 

diantara rongga dada dan rongga perut. Pada saat bernyanyi, otot diafragma dapat 

memberi dorongan yang kuat kepada paru-paru serta dapat mengatur tenaga aliran 

udara melalui batang tenggorokan menggetarkan selaput suara dan keluar melalui 

mulut. Pernapasan diafragma dapat memperkecil ketegangan , bahu dan leher 

sehingga dapat mengurangi cidera.

Aktivitas selanjutnya yaitu melatih menyanyikan nada/membidik nada 

(intonasi). Intonasi yang tepat dapat menghasilkan suara jernih, nyaring serta enak 

didengar. Belajar intonasi sebaiknya menggunakan bantuan alat musik seperti 

piano, keyboard, gitar atau alat musik melodis lainnya. Dalam hal ini, penulis 

menggunakan aplikasi keyboard pada handphone sebagai alat bantu dalam proses 

latihan melatih menyanyikan atau membidik nada. 
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Aktivitas selanjutnya melatih kejelasan mengucapkan kata-kata 

(artikulasi). Bila berbicara dengan artikulasi yang jelas maka dalam bernyanyi 

juga harus jelas. Menurut Geausau dalam buku dirigen II (56:2013), agar pesan 

dari kata-kata dapat dimengerti, maka harus meningkatkan pengucapan kata. 

Karena kata-kata dari kalimat lagu yang dinyanyikan, mudah menjadi kabur (tidak 

jelas) apalagi dalam bernyanyi bersama seperti paduan suara, cara mengucapkan 

huruf mati dan hidup harus sama hingga nampak kesatuan dan seragam. Pengaruh 

lafal syair di pengaruhi oleh: rongga hidung, rahang mulut, langit-langit, lidah, 

bibir dan gigi. Sedangkan pembentukan suara dipengaruhi oleh paru-paru, sekat 

rongga dada, batang tenggorokan, rongga mulut, rongga hidung dan pita suara.

Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar dan 

tetap mempunyai kesatuan arti dan mudah dipahami. Pemenggalan kata sangat 

berpengaruh pada pengaturan nafas. Pengambilan nafas yang tidak pada 

tempatnya akan mempengaruhi pesan lagu karena tidak sesaui dengan kalimat 

syair lagu maupun kalimat musiknya. Bernyanyi adalah upaya mengekspresikan 

lagu yang dibawakan supaya dapat dinikmati oleh orang lain, dengan sebaik-

baiknya. Dinamika juga harus di perhatikan ketika bernyanyi karena dapat 

menunjukkan ekspresi dan suasana dari bagian-bagian pada lagu. Dinamika 

adalah keras lembut pada bagian-bagian lagu. Bernyanyi paduan suara, latihan 

untuk mengatur dinamika juga dilakukan agar tidak terjadi menonjolnya satu 

suara dari anggota paduan suara.
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Ketika penyanyi akan membawakan sebuah lagu, maka harus 

memperhatikan setiap unsur yang menjadi pendukung dalam penampilannya 

(performance). Menurut Voch (2008), Performance merupakan suatu bentuk 

presentasi yang utuh dan maksimal terhadap sesuatu yang dilakukan. Berdasarkan 

pengertian diatas, keutuhan yang dimaksud dalam konteks performance bernyanyi 

meliputi aspek sikap tubuh, ekspresi dan penjiwaan. Sikap tubuh merupakan 

posisi tubuh yang harus diperhatikan ketika seseorang bernyanyi, bisa sambil 

duduk atau berdiri yang terpenting saluran pernafasan jangan sampai terganggu. 

Seorang penyanyi juga harus dapat mengekspresikan dan menjiwai lagu yang di 

bawakan agar pessan dalam lagu dapat tersampaikan. 

Setelah melakukan peregangan tubuh dan olah vokal, pelatih membimbing 

peserta didik dengan membaca partitur kemudian menyanyikannya dengan lirik 

materi lagu dengan menerapkan teknik vokal dengan memperhatikan bagaimana 

performance/penampilan saat tampil bernyanyi baik dari sikap tubuh,ekspresi dan 

penjiwaan dalam bernyanyi serta melakukan penilaian dan pengamatan dari hasil 

pembelajaran.

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode drill dan demonstrasi. 

Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan 

kemudian meniru yang telah di contohkan. Sedangkan metode drill merupakan 

satu kegiatan yang berulang-ulang dengan tujuan untuk memperkuat atau 

menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi permanen. Proses latihan 

menggunakan metode-metode tersebut membantu peserta didik untuk secara 
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langsung mengerti tentang teknik vokal. Dalam  proses latihan juga terdapat 

kendala yaitu masih ada peserta didik yang malu-malu karena kurang percaya diri 

saat disuruh menirukan beberapa teknik vokal maka pelatih melakukan 

pendekatan dengan memberikan motivasi dan perhatian yang lebih terhadap 

peserta didik dan ada juga yang kurang serius, sehingga latihan agak sedikit 

terganggu maka untuk mengatasi hal tersebut,pelatih menegur langsung agar 

latihan lebih serius sehingga tidak menggangu proses kegiatan latihan.

2. Peningkatan keterampilan bernyanyi setelah melalui kegiatan 
ekstrakurikuler paduan suara dengan menerapkan olah vokal

Berdasarkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai keterampilan 

bernyanyi dimulai dari hari pertama hingga hari terakhir dengan penerapan teknik 

vokal melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara, menunjukkan bahwa pada 

dasarnya siswa mempunyai kemampuan dalam melakukan setiap materi yang 

diajarkan dengan bimbingan pelatih. Berdasarkan hasil tes unjuk kerja atau tes 

praktek, persentase kelulusan pada siklus I 57,2% dan mengalami peningkatan 

pada siklus II menjadi 85,7%. Pada siklus II, rata-rata pencapain peserta didik 

termasuk dalam kategori TUNTAS (A,A-,B dan B-), dan sudah dapat dikatakan 

berhasil. Peningkatan hasil pembelajaran menunjukkan bahwa keterampilan 

bernyanyi siswa meningkat setelah melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara.

Pada pengamatan yang dilakukan setiap harinya pada proses penelitian, 

terlihat ketika awal latihan tepatnya pada pertemuan pertama kehadiran siswa 

sangat kurang, namun pada pertemuan selanjutnya jumlah kehadiran siswa 

meningkat. Hal ini dikarenakan motivasi dari teman-teman yang hadir pada 
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pertemuan pertama dan menceritakan pengalaman mereka tentang bagaimana

proses latihan dan ilmu yang mereka peroleh. Awalnya mereka sama sekali tidak 

tau namun mereka memiliki kemauan yang membantu mereka  untuk setiap 

pertemuan  berusaha memahami  materi dengan baik. Dalam hal ini, peneliti 

mengadakan kegiatan ekstrakurikuler karena dianggap salah satu cara efektif 

mengingat kurang optimalnya pembelajaran karena alokasi waktu yang terbilang 

sedikit. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini siswa sudah bisa menerapkan 

teknik vokal dalam bernyanyi serta  dapat mereka manfaatkan materi-materi 

tersebut sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan mereka, maka secara tanpa 

sengaja kemampuan bernyanyi mereka yang sebelumnya hanya bisa bernyanyi 

menjadi lebih cerdas dan terampil dalam mengolah vokal mereka dalam 

memperindah suatu lagu yang mereka nyanyikan dengan menggunakan teknik 

vokal.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses kegiatan ekstrakurikuler paduan suara  dengan 

penerapkan olah vokal yang dilaksanakan oleh peneliti  yang sekaligus 

menjadi pelatih pada realitanya telah terlaksana dengan baik. Penambahan 

waktu yang dilaksanakan diluar kegiatan intrakurikuler ini memberikan efek 

yang lebih baik dalam mata pelajaran seni budaya khususnya materi vokal. 

Proses latihan yang di awali dengan mengajarkan dan menjelaskan mengenai 

teknik vokal dan unsur-unsurnya terlebih dahulu seperti pernapasan, 

intonasi,artikulasi, frasering dan dinamika, dilanjut melakukan peregangan 

tubuh (stretching) kemudian melakukan oleh vokal dengan mencontohkan 

teknik vokal kemudian ditirukan secara langsung oleh peserta didik dan 

selanjutmya menyanyikan materi lagu sesuai dengan partitur, ternyata hal ini 

menunjukkan respon positif dari siswa. Siswa dapat lebih terampil  yang 

sebelumnya belum menerapkan teknik vokal ketika bernyanyi hingga 

kemudian mampu mengaplikasikan teknik vokal dalam menyanyikan materi 

lagu yang diberikan pada proses latihan kegiatan ekstrakikuler paduan suara. 

2. Peningkatkan keterampilan bernyanyi melalui kegiatan ekstrakurikuler 

paduan suara dengan menerapkan olah vokal pada siswa kelas VII A di SMP 

64
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Negeri 3 Maiwa, dapat dilihat dari hasil observasi dan tes unjuk kerja/tes 

praktek yang dilaksanakan peneliti sebelum diberikan tindakan (prasiklus), 

setelah diberikan tindakan (siklus I dan siklus II), yang menunjukkan adanya 

peningkatan maka dapat dikatakan berhasil. Persentase kelulusan pada pra 

siklus sebanyak 38,1%, pada siklus I sebanyak 57,2% dan siklus II meningkat 

menjadi 85,7%. Dengan memperhatikan hasil persentasi kelulusan seluruh 

siswa, maka dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan ektrakurikuler paduan 

suara dengan menerapkan olah vokal dalam bernyanyu yang diadakan oleh 

peneliti memberikan efek peningkatan terhadap keterampilan bernyanyi siswa 

pada saat menyanyikan materi lagu.

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 3 maiwa, 

maka peneliti mengajukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keterampilan bernyanyi, siswa harus memahami 

tentang unsur-unsur teknik vokal dan menerapkan teknik vokal ketika 

bernyanyi. Namun, mengingat waktu pembelajaran yang tidak sebanding 

dengan pencapaian materi maka diharapkan guru mampu memanfaatkan 

waktu dengan mengadakan/ melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler yang 

telah di laksanakan peneliti. 

2. Sebaiknya dalam proses latihan, guru atau pelatih perlu memberi perhatian 

yang lebih dan memotivasi terutama kepada siswa yang kepercayaan 

dir0.i0nya kurang, tingkat kemampuannya rendah agar terus menerus 

berusaha untuk mencapai target pencapaian.
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PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Maiwa

NPSN : 40305792

Alamat : Jl. Pendidikan no. 11, Panatakan.

Kecamatan/Kabupaten : Bungin/Enrekang

Kode Pos : 91763

Telepon : 085255973010

Status kepemilikan : Pemerintah Pusat

SK Pendirian Sekolah : 133/kep/I06/H/92

Tanggal SK Pendirian : 1992-05-05

Luas Tanah Milik : 3007 meterpersegi

Lintang : -3.5460000

Bujur : 119,9607000

Status BOS : Bersedia Menerima

Sertifikasi ISO : Belum

Sumber Listrik : PLN

Daya Listrik :  2200



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Maiwa

Nama Kegiatan : Ekstrakurikuler Paduan Suara

Materi Pokok : Teknik Vokal

Alokasi Waktu : 150 Menit

A. Kompetensi Dasar :

1. Menunjukkan sikap penghayatan dan pengalaman serta bangga terhadap 

seni musik sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugrah Tuhan.

2. Menyanyikan lagu dengan menerapkan teknik vokal dan sesuai dengan 

partitur.

B. Indikator pencapaian:

1. Menyanyikan lagu pilihan dengan performance yang baik yang meliputi 

sikap tubuh, ekspresi, penjiwaan dan percaya diri dalam bernyanyi..

2. Menyanyikan lagu pilihan dengan intonasi yang tepat sesuai dengan 

partitur lagu.

3. Menyanyikan lagu pilihan dengan artikulasi/diksi yang jelas sesuai dengan 

partitur lagu

4. Menyanyikan lagu pilihan dengan menggunakan  teknik pernapasan yang 

benar dan dengan prasering yang tepat sesuai dengan aturan pemenggalan 

kalimat yang baik dan benar sesuai dengan partitur lagu.

5. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan keseimbangan dinamika dalam 

bernyanyi.



C. Tujuan pembelajaran

1. Siswa mampu menyanyikan lagu pilihan dengan performance yang baik 

yang meliputi sikap tubuh, ekspresi, penjiwaan dan percaya diri dalam 

bernyanyi..

2. Siswa mampu menyanyikan lagu pilihan dengan intonasi yang tepat sesuai 

dengan partitur lagu.

3. Siswa mampu menyanyikan lagu pilihan dengan artikulasi/diksi yang jelas 

sesuai dengan partitur lagu

4. Siswa mampu menyanyikan lagu pilihan dengan teknik pernapasan yang 

benar dan prasering yang tepat sesuai dengan aturan pemenggalan kalimat 

yang baik dan benar sesuai dengan partitur lagu.

5. Siswa mampu menyanyikan lagu dengan memperhatikan keseimbangan 

dinamika dalam bernyanyi.

D. Materi pembelajaran

Penyanyi sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu yaitu 

melakukan peregangan tubuh (stretching) dan olah vokal.  sebelum melakukan 

olah vokal maka sebaiknya melakukan peregangan (stretching) dengan otot-

otot tubuh  dan wajah mulai dari kepala sampai kaki. Hal ini bertujuan untuk 

membuat tubuh dalam keadaan rileks dan menghindari ketegangan pada otot 

leher, bahu, dan rahang. 

Setelah melakukan stretching, selanjutnya melakukan olah vokal. Aspek-

aspek  pada teknik vokal yang akan di olah dalam meningkatkan keterampilan 

bernyanyi, meliputi: 



1. Pernapasan 

Menurut Soewito dalam skripsi Anita (2013: 6) , pernapasan 

merupakan unsur terpenting dalam bernyanyi. Ada 3 jenis pernapasan 

dalam bernyanyi, yaitu

a. Pernapasan dada, yang dilakukan dengan cara memasukkan udara kedalam 

paru-paru sehingga paru-paru mmenjadi lebih besar. Pernapasan ini jarang 

digunakan dalam bernyanyi karena nafas pendek dan mudah capek.

b. Pernapasan perut, pernapasan ini disebabkan oleh gerakan perut yang 

semakin mengembung, rongga perut membesar sehingga udara dari luar 

masuk memenuhi perut. , paru-paru, batang tenggorokan, alat-alat 

pengucapan akan leluasa menghasilkan suara, tetapi tidak memberikan 

dorongan yang kuat sehingga pernapasan perut ini kurang mbaik 

digunakan dalam bernyanyi.

c. Pernapasan diafragma, terletak diantara rongga dada dan rongga perut. 

Pada saat bernyanyi, otot diafragma dapat memberi dorongan yang kuat 

kepada paru-paru serta dapat mengatur tenaga aliran udara melalui batang 

tenggorokan menggetarkan selaput suara dan keluar melalui mulut. 

Pernapasan diafragma dapat memperkecil ketegangan , bahu dan leher 

sehingga dapat mengurangi cidera dan pernapasan ini  merupakan 

pernapasan yang baik digunakan untuk bernyanyi. 



Melakukan oleh pernapasan, dengan cara:

a. Menarik nafas dalam-dalam langsung ke diafragma, kemudian tahan 

selama 4 ketuk (1ketik = 1 detik ), lalu buang nafas tanpa 

mengeluarkan suara.

b. Menarik nafas dalam-dalam langsung ke diafragma kemudian tahan 

selama 4 ketuk, lalu buang perlahan-lahan dan teratur dengan 

membunyikan “ssss” selama 4 ketuk. ( lakukan berulang-ulang dengan 

semakin menambah jumlah ketukan dalam menghembuskan nafas).

Hal ini dilakukan agar nafas bisa lebih panjang dan terkontrol.

c. Mengucapkan “uusshh” dan “iisshh” dengan menghembuskan napas 

secara terputus-putus (stacato). Hal ini dilakukan bertujuan untuk 

melatih dan memperkuat penggunaan diafragma.

2. Intonasi 

Intonasi adalah ketepatan dalam membidik suatu nada (pitch). 

Intonasi yang tepat dapat menghasilkan suara jernih, nyaring serta enak 

didengar. Belajar intonasi sebaiknya menggunakan bantuan alat musik 

seperti piano, keyboard, gitar atau alat musik melodis lainnya. Dalam hal 

ini, penulis menggunakan aplikasi keyboard pada handphone. 

Melatih ketepatan nada, dengan cara:

a. Membunyikan tangga nada  secara bertahap agar peserta didik dapat 

terbiasa dengan nada. Tahap pertama dengan membunyikan Do Re Mi, 

tahap kedua Do Re Mi Fa Sol, dan terakhir Do Re Mi Fa Sol La Si Do. 



b. Berlatih membunyikan nada dengan interval dekat dan jauh, seperti:

- Do- Re, Do-Mi, Do-Fa, Do-Sol, Do-La, Do-Si, Do-Do’

- Do – Mi - Sol – Do’ – Sol – Mi – Do

3. Artikulasi 

Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata-kata. Bila berbicara 

dengan artikulasi yang jelas maka dalam bernyanyi juga harus jelas. 

Pengaruh lafal syair di pengaruhi oleh: rongga hidung, rahang mulut, 

langit-langit, lidah, bibir dan gigi. Sedangkan pembentukan suara 

dipengaruhi oleh paru-paru, sekat rongga dada, batang tenggorokan, 

rongga mulut, rongga hidung dan pita suara. (Anita 2013: 8-9).

Melatih artikulasi yaitu dengan cara:

a. Artikulasi huruf vokal (a, e, i, o dan u)

- Membunyikan nada Do = C ( bisa legato dan stacato) dengan 

mengucapkan secara jelas huruf “ a, e, i, o, dan u” masing-masing 

huruf 4 ketuk dalam 1 kali hembusan nafas.

- Membunyikan nada Do Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do dengan 

mengucapkan huruf “a”. Dilanjutkan dengan huruf vokal lainnya.

b. Artikulasi dengan huruf konsonan ( huruf selain huruf vokal)

- Membunyikan nada Do Mi Sol Do’ Sol Mi Do dengan mengucap 

“Ma” secara stacato maupun legato. (latihan secara berulang-ulang 

dengan mengganti kata “Bi”, “Pa” dan seterusnya)



4. Frasering 

Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar 

dan tetap mempunyai kesatuan arti dan mudah dipahami. Pemenggalan 

kata sangat berpengaruh pada pengaturan nafas. Pengambilan nafas yang 

tidak pada tempatnya akan mempengaruhi pesan lagu karena tidak sesaui 

dengan kalimat syair lagu maupun kalimat musiknya. Bernyanyi adalah 

upaya mengekspresikan lagu yang dibawakan supaya dapat dinikmati oleh 

orang lain, dengan sebaik-baiknya. 

5. Dinamika

Blending merupakan proses memadukan 2 jenis suara atau lebih 

sehingga menjadi suatu harmoni tertentu. hal yang harus diperhatikan agar 

dalam penyajian paduan suara terdengar harmonis yaitu dinamika. 

Dinamika adalah keras lembut pada bagian-bagian lagu. Latihan untuk 

mengatur dinamika dilakukan agar tidak terjadi menonjolnya satu suara 

dari anggota paduan suara.

6. Perfomance/ penampilan 

Ekspresi dalam musik ialah ungkapan pikiran dan perasaan yang 

mencakup semua nuansa tempo, dinamik, dan warna suara dari unsur-

unsur pokok musik, dalam pengelompokkan frase yang diwujudkan oleh 

seniman/penyanyi dan disampaikan pada pendengar. 

Sikap tubuh adalah salah satu unsur yang harus diperhatikan baik 

pada saat tampil di panggung maupun dalam proses latihan. Sikap tubuh 

saat berpengaruh pada sirkulasi nafas. Sikap ini harus dilatih, baik sikap 



duduk maupun berdiri. Menurut widyastuti dalam skipsi anita (2013 : 15) 

sikap tubuh yang baik saat bernyanyi adalah cara berdiri atau duduk dalam 

posisi yang benar, sehingga memberikan keleluasaan pada proses 

pernapasan dan akan mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. 

Berdiri tegak dalam keadaan santai, tidak kaku dan tegang atau duduk 

dengan senang, bebas, tidak membungkuk atau condong kebelakang.

Setelah melakukan pemanasan yaitu peregangan tubuh (stretching) 

dan olah vokal (vocalising), maka selanjutnya mempelajari materi lagu. 

Adapun materi lagu yang akan di pelajari yaitu lagu kebangsaan “Bagimu 

Negeri” ciptaan Koesbini.

E. Langkah-Langkah Kegiatan

SIKLUS I

1. Pertemuan ke-1 

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan 
Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 

- Salam dan do’a kepada Allah SWT

- Mengabsen siswa

- Guru menjelaskan tujuan dan indikator 
yang ingin dicapai.

- Guru memberikan  gambaran sekilas 
materi yang akan dipelajari.

- Peserta didik mengamati apa yang 
disampaikan oleh guru demi 
tercapainya tujuan pembelajaran.

20 menit

Kegiatan Inti
Menyajikan 
materi dan 

- Guru memberi panduan untuk 
melakukan peregangan tubuh 
(stretching)

100 menit



membimbing 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran

Latihan 
menyanyikan 
materi lagu.

- Siswa mengikuti/mempraktekkan 
sesuai panduan guru.

- Guru memberikan panduan untuk olah 
vokal dan menjelaskan kemudian 
mendemonstasikan aspek-aspek dari 
teknik vokal yang meliputi: pernapasan, 
intonasi, artikulasi, frasering, dan 
dinamika.

- Peserta didik mengamati dan 
mempraktekkan sesuai yang panduan
guru dengan tepat.

- Guru membagikan partitur lagu 
“Bagimu Negeri” dan membagi 
kelompok berdasarkan jenis suara

- Guru membimbing siswa dalam 
membaca not angka pada materi lagu.

- Peserta didik mengikuti/ 
mempraktekkan membaca not angka 
sesuai bimbingan guru

Penutup 
Evaluasi 

- Guru mengevaluasi peserta didik 
dengan mengoreksi kesalahan dalam 
menerapkan teknik vokal.

- Guru menugaskan siswa untuk 
menghafal not angka dari materi lagu.

- Salam dan doa. 

30 menit



2. Pertemuan ke-2

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan 
- Salam dan doa kepada Allah SWT

- Mengabsen siswa.

- Guru guru menyampaikan pengamatan 
dari hasil proses latihan pada 
pertemuan sebelumnya.

- Peserta didik mengamati penjelasan 
guru.

20 menit

Kegiatan Inti
Menyajikan 
materi dan 
membimbing 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran

Latihan 
menyanyikan 
materi lagu.

- Guru memberi panduan untuk 
melakukan peregangan tubuh 
(stretching)

- Siswa mengikuti/mempraktekkan 
sesuai panduan guru.

- Guru memberikan panduan untuk olah 
vokal dan menjelaskan kemudian 
mendemonstasikan aspek-aspek dari 
teknik vokal yang meliputi: pernapasan, 
intonasi, artikulasi, frasering, dan 
dinamika.

- Peserta didik mengamati dan 
mempraktekkan sesuai yang panduan
guru dengan tepat.

110 menit

- Guru membimbing siswa dalam 
membaca not angka pada materi lagu.

- Peserta didik mengikuti/ 
mempraktekkan membaca not angka  
dengan menerapkan teknik vokal sesuai 
bimbingan guru.



Penutup 
Evaluasi 

- Guru melihat kembali hasil latihan
peserta didik dengan mengoreksi 
kesalahan dalam menerapkan teknik 
vokal.

- Guru menugaskan siswa untuk 
mempelajari bernyanyi dengan 
mengganti notasi angka dengan lirik 
lagu.

- Salam dan doa. 

20 menit

3. Pertemuan ke-3

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan 
- Salam dan doa kepada Allah SWT

- Mengabsen siswa.

- Guru guru menyampaikan pengamatan 
dari hasil proses latihan pada 
pertemuan sebelumnya.

- Peserta didik mengamati penjelasan 
guru.

20 menit

Kegiatan Inti
Menyajikan 
materi dan 
membimbing 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran

- Guru memberi panduan untuk 
melakukan peregangan tubuh 
(stretching)

- Siswa mengikuti/mempraktekkan 
sesuai panduan guru.

- Guru memberikan panduan untuk olah 
vokal dan menjelaskan kemudian 
mendemonstasikan aspek-aspek dari 
teknik vokal yang meliputi: pernapasan, 
intonasi, artikulasi, frasering, dinamika, 
dan performance(sikap tubuh, ekspresi 
dan penjiwaan).

- Peserta didik mengamati dan 
mempraktekkan sesuai yang panduan
guru dengan tepat.

100 menit



Latihan 
menyanyikan 
materi lagu.

- Peserta didik  membaca not angka pada 
materi lagu.

- Guru membimbing peserta didik 
menyanyikan materi lagu “Bagimu 
Negeri” dengan mengganti notasi 
angka dengan lirik lagu sesuai jenis 
suara masing-masing.

- Peserta didik mempraktekkan 
menyanyikan lirik lagu “Bagimu 
Negeri” dengan menggunakan teknik 
vokal. 

Penutup 
Evaluasi - Guru melihat kembali hasil latihan 

peserta didik dan mengoreksi kesalahan 
dalam menerapkan teknik vokal.

- Peserta didik menyanyikan materi lagu 
dengan memperbaiki kesalahan dengan 
panduan guru.

- Guru menugaskan siswa untuk 
mempelajari bernyanyi lagu “bagimu 
negeri” dengan menggunakan teknik 
vokal.

- Guru menyampaikan akan 
melaksanakan evaluasi/ penilaian pada 
pertemuan selanjutnya

- Salam dan doa. 

20 menit

4. Pertemuan ke-4

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan 
Pemanasan  - Salam, doa, dan absen

- Guru memberi panduan untuk 
melakukan peregangan tubuh 
(stretching) dan olah vokal. 

- Siswa mengikuti/mempraktekkan sesuai 
panduan guru.

30 menit



Kegiatan Inti
Evaluasi/ 
penilaian

- Peserta didik menyanyikan notasi lagu 
“Bagimu Negeri” secara berkelompok 
(sopran – tenor )

- Guru memberikan penilaian. 110 menit

Penutup 
- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya.

- Salam dan doa. 

10 Meni
t

SIKLUS II

1. pertemuan ke-1

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan 
Menyampaikan 
tujuan 
pembelajaran 

- Salam dan doa kepada Allah SWT

- Mengabsen siswa.

- Guru menyampaikan hasil observasi dan 
tes evaluasi yang dilakukan pada siklus 
sebelumnya dan diperbaiki pada proses 
latihan selanjutnya

- Peserta didik mengamati penjelasan 
guru.

30 menit

Kegiatan Inti
Menyajikan 
materi dan 
membimbing 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran.

- Guru memberi panduan untuk melakukan 
peregangan tubuh (stretching)

- Siswa mengikuti/mempraktekkan sesuai 
panduan guru.

- Guru memberikan panduan untuk olah 
vokal dan menjelaskan kemudian 
mendemonstasikan aspek-aspek dari 

100 menit



Latihan 
menyanyikan 
materi lagu.

teknik vokal yang meliputi: pernapasan, 
intonasi, artikulasi, frasering, dinamika 
dan tata cara perfome (sikap tubuh, 
ekspresi dan penjiwaan).

- Peserta didik mengamati dan 
mempraktekkan sesuai yang panduan
guru dengan tepat.

- Guru membimbing siswa dalam 
membaca not angka pada materi lagu 
kemudian mengganti not angka dengan 
lirik lagu.

- Peserta didik mengikuti/ mempraktekkan 
membaca not angka sesuai bimbingan 
guru

Penutup 
Evaluasi 

- Guru mengevaluasi peserta didik dengan 
mengoreksi kesalahan dalam 
menerapkan teknik vokal.

- Salam dan doa. 

20 menit

2. Pertemuan ke-2

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan - Salam dan doa kepada Allah SWT

- Mengabsen siswa.

- Guru guru menyampaikan pengamatan 
dari hasil proses latihan pada pertemuan 
sebelumnya.

- Peserta didik mengamati penjelasan 
guru.

20 menit



Kegiatan Inti
Menyajikan 
materi dan 
membimbing 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran.

Latihan 
menyanyikan 
materi lagu.

- Guru memberikan panduan untuk olah 
vokal aspek-aspek dari teknik vokal yang 
meliputi: pernapasan, intonasi, artikulasi, 
frasering, dinamika dan tata cara perfome 
(sikap tubuh, ekspresi dan penjiwaan).

- Peserta didik mengamati dan 
mempraktekkan sesuai yang panduan
guru dengan tepat.

110menit

- Guru membimbing peserta didik 
menyanyikan materi lagu “Bagimu 
Negeri” dengan lirik lagu sesuai jenis 
suara masing-masing.

- Peserta didik mempraktekkan 
menyanyikan lirik lagu “Bagimu Negeri” 
dengan menggunakan teknik vokal. 

Penutup 
Evaluasi 

- Guru melihat kembali hasil latihan
peserta didik dengan mengoreksi 
kesalahan dalam menerapkan teknik 
vokal.

- Salam dan doa. 

20 menit

3. pertemuan ke-3

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan 
- Salam dan doa kepada Allah SWT

- Mengabsen siswa.

- Guru guru menyampaikan pengamatan 
dari hasil proses latihan pada pertemuan 
sebelumnya.

- Peserta didik mengamati penjelasan guru.

20 menit



Kegiatan Inti
Menyajikan 
materi dan 
membimbing 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran.

Latihan 
menyanyikan 
materi lagu.

- Guru memberi panduan untuk melakukan 
peregangan tubuh (stretching)

- Siswa mengikuti/mempraktekkan sesuai 
panduan guru.

- Guru memberikan panduan untuk olah 
vokal aspek-aspek dari teknik vokal yang 
meliputi: pernapasan, intonasi, artikulasi, 
frasering, dinamika dan tata cara perfome 
(sikap tubuh, ekspresi dan penjiwaan).

- Peserta didik mengamati dan 
mempraktekkan sesuai yang panduan
guru dengan tepat.

110 menit

- Guru membimbing peserta didik 
menyanyikan materi lagu “Bagimu 
Negeri” dengan mengganti notasi angka 
dengan lirik lagu sesuai jenis suara 
masing-masing.

- Peserta didik mempraktekkan 
menyanyikan lirik lagu “Bagimu Negeri” 
dengan menggunakan teknik vokal. 

Penutup 
Evaluasi - Guru melihat kembali hasil latihan 

peserta didik dan mengoreksi kesalahan 
dalam menerapkan teknik vokal.

- Guru menugaskan siswa untuk 
mempelajari bernyanyi lagu “bagimu 
negeri” dengan menggunakan teknik 
vokal.

- Guru menyampaikan akan melaksanakan 
evaluasi/ penilaian pada pertemuan 
selanjutnya

- Salam dan doa. 

20 menit



4. Pertemuan ke-4

Langkah 
pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
waktu

Pendahuluan 
- Salam, doa, dan absen

- Guru memberi panduan untuk 
melakukan peregangan tubuh 
(stretching) dan olah vokal. 

- Siswa mengikuti/mempraktekkan sesuai 
panduan guru.

20 menit

Kegiatan Inti
Evaluasi/ penilaian - Peserta didik menyanyikan lagu 

“Bagimu Negeri” secara perseorangan 
dan berkelompok ( sopran – tenor )

- Guru memberikan penilaian.

110 menit

Penutup 
- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya.

- Salam dan doa. 

20 menit

F. Metode 

- Demonstrasi 

- Drill / Latihan

G. Media dan Sumber Pembelajaran

- Partitur 

- Handphone (aplikasi keyboard)

- Buku materi teknik vokal dan paduan suara

H. Penilaian 

1. Teknik/jenis : Tes Kinerja

2. Bentuk instrumen : Tes Praktek

3. Instrumen/soal :



Menyanyikan materi lagu yakni “Bagimu Negeri” dengan 

menerapkan teknik vokal yang meliputi aspek-aspek : Pernapasan, 

intonasi, artikulasi/diksi, frasering, dan dinamika..

Tabel penilaian tes praktek sebagai berikut:

No.
Nama siswa

Aspek-aspek penilaian
Skor

Perfomance Intonas

i

Artikulas

i

Fraserin

g

Dinamika 



I. Pedoman penskoran 

NO Aspek Skor

1. Perfomance 1-4

2. Intonasi 1-4

3. Artikulasi//diksi 1-4

4. Frasering 1-4

5. Dinamika 1-4
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