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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) 

Bagaimana hasil penerapan metode drill untuk meningkatkan 

kemampuan bernyanyi dalam bentuk paduan suara pada 

kegiatan ekstrakulikuler. (2) Bagaimana peningkatan 

kemampuan bernyanyi dalam bentuk paduan suara setelah 

diterapkan metode drill. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode Action Research dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara, observasi, dokumentasi dan tes kinerja. 

Penelitian ini terbagi atas dua siklus, yang tiap siklus 

dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi 

dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan metode drill mampu meningkatkan kemampuan 

bernyanyi siswa. Pada pra siklus nilai rata-rata 54,5 dengan 

keterangan 9 orang memperoleh kategori cukup, dan 11 

orang dengan kategori kurang. Pada siklus I nilai rata-rata 

65,6 dengan keterangan 2 orang kategori baik dan 18 orang 

kategori cukup, kemudian pada siklus II nilai rata-rata 81 

dengan keterangan 3 orang kategori sangat baik, 2 orang 

dengan kategori cukup, dan 15 orang dengan kategori baik. 

ABSTRACT 

This study aims to describe: (1) What are the results of 

applying the drill method to improve singing skills in the 

form of a choir in extracurricular activities. (2) How to 

improve singing skills in the form of a choir after the drill 

method is applied. The method used in this study is the 

Action Research method with a qualitative approach. The 

data collection techniques are interviews, observation, 

documentation and performance tests. This research is 

divided into two cycles, each cycle is carried out with the 

stages of planning, implementing, observing and reflecting. 

In the pre-cycle the average value is 54.5 with a description 

of 9 people getting enough category, and 11 people with less 

category. In the cycle the average score is 65.6 with 

descriptions of 2 people in the good category and 18 people 

in the moderate category, then in the second cycle the 

average value is 81 with information from 3 people in the 

very good category, 2 people in the moderate category, and 

15 people in the good category. 

 

PENDAHULUAN 

Belajar ialah proses seseorang berubah perilaku 

akibat pengalaman. Belajar ditujukan untuk dapat  

merubah perilaku, dengan begitu seseorang akan 

menjadi lebih menguasai berbagai masalah dan 

dapat memecahkan masalah dengan mencari 

solusi (Gage:1984). Menurut Winkel dalam 

Hanjrah Sri Mumpuni, (2007: 13) menyatakan 

bahwa belajar merupakan sebuah proses mental 

yang mengacu kepada penguasaan ilmu 

pengetahuan, kebiasaan, kecakapan dan sikap 

yang dihasilkan, disimpan kemudian dilakukan 

sehingga memunculkan tingkah laku ,dengan 

kata lain hasil dari sebuah pengalaman yang 
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merubah tingkah laku disebut juga dengan belajar.  

Ekstrakulikuler merupakan rangkaian aktivitas 

yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah 

diluar jam mata pelajaran berlangsung hal ini 

bertujuan memperluas wawasan dan penerapan 

nilai-nilai ilmu pengetahuan serta kemampuan 

dalam berbagai hal, seperti dalam bidang 

olahraga, seni, dll. Selain itu kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah merupakan salah satu 

cara menimba dan meningkatkan potensi setiap 

siswa yang tidak tersampaikan pada jam pelajaran 

di dalam kelas. 

Kegiatan ekstrakulikuler paduan suara di SMA 

Negeri 15 Wajo dilaksanakan setiap hari Jumat 

jam 14.00 – 15.30. Adapun anggota paduan suara 

 yaitu siswa dari kelas X dan XI yang ikut 

serta dalam kegiatan ekstrakulikuler tersebut. 

Materi yang diberikan oleh pembina yaitu lagu-

lagu kebangsaan yang dinyanyikan ketika upacara 

bendera, lagu dinyanyikan secara unisono dan 

terdiri dari 20 siswa. 

Melalui informasi wawancara antara pembina seni 

dan peneliti didapatkan informasi mengenai 

kemampuan bernyanyi yang dimiliki oleh anggota 

ekstrakulikuler paduan suara SMAN 15WAJO 

dikategorikan belum  memadai. Cara bernyanyi 

dinyatakan masih sangat kurang, cara bernyanyi 

masih banyak yang fals, intonasi yang belum 

sesuai serta artikulasi yang belum bagus 

begitupun dengan penghayatan lagu yang 

dinyanyikan belum tersampaikan. Hal tersebut 

terjadi karena pelatihan yang dilakukan belum 

bisa dilakukan secara maksimal, sehingga 

diperlukan metode yang dapat meningkatkan 

kemampuan bernyanyi dan tentunya dengan hasil 

yang baik terkhusus bernyanyi dalam bentuk 

paduan suara. 

Kemampuan bernyanyi siswa terutama 

ekstrakulikuler paduan suara  sangat penting 

untuk ditingkatkan selain untuk menambah 

prestasi siswa di sekolah peningkatan kemampuan 

bernyanyi juga penting dalam kegiatan 

pelaksanaan upacara bendera di sekolah, karena 

terdapat nilai  luhur yang dihasilkan dalam 

upacara tersebut. 

Peran paduan suara saat menyanyikan lagu 

nasional yaitu untuk menciptakan suasana yang 

hikmat agar lagu yang dinyanyikan dapat 

meningkatkan semangat patriotisme anggota 

upacara. 

Metode drill ialah metode pembelajaran dengan 

cara melatih siswa atas apa yang telah diajarkan 

atau diberikan agar siswa dapat memiliki 

keterampilan dan ketangkasan dari apa yang 

telah mereka pelajari (Sudjana,1995: 86). Dalam 

paduan suara hal-hal  yang mesti diperhatikan 

yaitu teknik vokal dalam bernyanyi, karena 

dengan meningkatkan teknik bernyanyi lagu 

perlu adanya kegiatan latihan yang mampu 

mendukung proses pembelajaran. 

Upaya mengatasi kesulitan yang dialami siswa 

pada materi bernyanyi dalam bentuk paduan 

suara berdasarkan permasalahan yang ditemui 

peneliti, maka peneliti tertarik melaksanakan 

penelitian dengan judul “Penerapan imetode 

idrill iuntuk imeningkatkan ikemampuan 

ibernyanyi idalam ibentuk ipaduan isuara melalui 

kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 15 

Wajo. 

METODE 

 Pada penelitian ini metode yang 

digunakan yaitu Metode Action Research atau 

disebut juga penelitian tindakan. Menurut Isjoni 

(2006:105) menyatakan bahwa Penelitian 

tindakan (Action Research) merupakan cara 

suatu individu atau kelompok dalam melakukan 

suatu kegiatan sehingga bisa belajar dari 

pengalaman kemudian menjadikan pengalaman 

tersebut dapat diakses orang lain.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Teknik analisis data Kualitatif: 

- Wawancara 

- Observasi 

- Dokumentasi 

- Tes Kinerja 

2. Teknik analisis data Kuantitatif 

 
X = ∑xi 

n 

 

 X = Nilai rata-rata 

 ∑xi = Jumlah Nilai seluruh anggota 

 N = Jumlah anggota paduan suara 

 

 

 



  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Pelaksanaan Siklus I 

1. Perencanaan 

 Kegiatan perencanaan ini bertujuan untuk 

mempersiapkan segala sesuatu sebelum 

dilakukannya pelaksanaan penelitian. 

Kegiatan yang dilakukan pada  saat 

perencanaan yaitu: 

 1) Menyediakan materi yang ingin diajarkan. 

Materi yang akan diajarkan pada pertemuan 

pertama yaitu teknik vokal dengan 

memperhatikan pernapasan dan artikulasi 

pada lagu Syukur. Pertemuan kedua materi 

yang akan diajarkan adalah intonasi dan 

penghayatan dalam lagu Syukur. Pada 

pertemuan ketiga materi yang diajarkan lebih 

kepada pengulangan dari materi pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua dan pada 

pertemuan ke 3 ini juga dilakukan evaluasi 

dari hasil pembelajaran. 

2) Menyediakan alat observasi yang akan 

digunakan untuk mencatat aktivitas setiap 

siswa saat proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan pada tahap ini yaitu 

melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan sesuai dengan skenario 

kegiatan ekstrakulikuler. Pelaksanaan 

kegiatan siklus I dilakukan 3 kali pertemuan 

setiap siklus berlangsung dalam waktu 90 

menit melalui kegiatan ekstrakulikuler 

dengan menggunakan metode drill. Peneliti 

mengobservasi ijalannya ipembelajaran 

untuk imengetahui aktifitas anggota paduan 

suara , dan kendala-kendala serta 

peningkatan yang dialami selama proses 

kegiatan berlangsung. 

a. Pertemuan pertama : 1). Peneliti mengajak 

anggota paduan suara melakukan vocalizing 

yaitu dengan melakukan Hamming dengan 

nada do re mi fa sol la si do, dengan nada 

rendah ke nada tinggi begitupun sebaliknya, 

kemudian dilakukan secara bergantian 

dengan membagi siswa 4 kelompok atau 

terdiri dari 5 orang. 2) Membagikan partitur 

lagu Syukur dan mencontohkan bagaimana 

cara menyanyikan lagu syukur dengan 

pernapasan dan intonasi yang baik. Setelah 

itu peneliti meminta anggota paduan suara 

untuk mempraktikkannya dan menyanyikan 

lagu Syukur bait perbait kemudian diulang 

sampai dirasa cukup, jika ada bagian yang 

sulit kemudian di drill sampai dirasa cukup. 

b. Pertemuan Kedua : 1) Peneliti mengajak 

anggota paduan suara melakukan vocalizing 

yaitu dengan melakukan Hamming dengan 

nada do re mi fa sol la si do, dengan nada 

rendah ke nada tinggi begitupun sebaliknya, 

kemudian dilakukan secara bergantian 

dengan membagi siswa 4 kelompok atau 

terdiri dari 5 orang. 2) mencontohkan 

bagaimana cara menyanyikan lagu syukur 

dengan artikulasi dan penghayatan yang 

baik. Setelah itu peneliti meminta anggota 

paduan suara untuk mempraktikkannya dan 

menyanyikan lagu Syukur bait perbait 

kemudian diulang sampai dirasa cukup 

sesuai dengan artikulasi terutamanya 

penyebutan huruf vocal yang jelas, jika ada 

bagian yang sulit kemudian didrill sampai 

dirasa cukup. Seperti pada bagian “tanah air 

pusaka Indonesia merdeka” masih banyak 

siswa yang kesulitan mengambil nada 

tinggi. 

c. Pertemuan Ketiga : 1) Sebelum memulai 

latihan peneliti mengajak anggota paduan 

suara melakukan vocalizing yaitu dengan 

melakukan Hamming dengan nada do re mi 

fa sol la si do, dengan nada rendah ke nada 

tinggi begitupun sebaliknya. kemudian 

dilakukan secara bergantian dengan 

membagi siswa 4 kelompok atau terdiri dari 

5 orang. 2) Mengajak anggota paduan suara 

untuk bersiap melakukan tes evaluasi dan 

menyanyikan lagu Syukur secara 

keseluruhan sesuai apa yang telah diajarkan 

dan dilatihkan pada pertemuan pertama dan 

kedua yaitu menyanyikan lagu Syukur 

dengan memperhatikan Teknik bernyanyi 

pernapasan, artikulasi, intonasi, dan 

penghayatan 

2. Observasi 

Berdasarkan ihasil iobservasi iyang 

dilakukan i iselama i3 ikali ipertemuan oleh 

peneliti sekaligus pelatih mengenai 

pelaksanaan kegiatan penerapan imetode 

drill iuntuk imeningkatkan ikemampuan 

bernyanyi dalam bentuk paduan suara 

melalui kegiatan ekstrakulikuler di SMAN 

15 Wajo berjalan dengan baik sesuai 

dengan tahapan, setelah dilakukan Siklus I 
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peningkatan pada sikap dan antusias siswa 

dalam mengikuti latihan juga meningkat 

dibanding pada saat Prasiklus, meskipun 

pada siklus I belum mencapai standar nilai 

yang ditentukan. 

3. Refleksi 

Kemampuan bernyanyi siswa dilakukan 

melalui 3 tahap pelatihan, adapun aspek 

penilaian yang pertama pernapasan, 

bagaimana siswa atau anggota paduan suara 

bernyanyi dengan baik serta tidak ngos-

ngosan. Artikulasi dimana siswa mampu 

menyanyikan lagu Syukur dari awal hingga 

akhir lagu dengan penyebutan yang baik, 

intonasi dimana siswa mampu menjaga 

ketetepatan nada saat bernyanyi dari awal 

hingga akhir lagu, dan penghayatan, apakah 

siswa mampu menyampaikan pesan yang 

terkandung dalam lagu Syukur.  Dalam hal 

ini pada siklus I telah mengalami 

peningkatan pada kemampuan awal pada 

saat prasiklus. Nilai rata-rata dari prasiklus 

54,5 dan nilai yang diperolah dari siklus 1 

adalah 65,6. Pelatihan dalam pembelajaran 

pada siklus 1 masih terdapat beberapa 

kekurangan dari segi perilaku diantaranya 

masih banyak siswa yang tidak serius dalam 

melakukan latihan, masih ada siswa yang 

suka tertawa saat proses latihan dimulai, 

masih ada yang datang terlambat sehingga 

tidak mengikuti sebagaian rangkaian latihan. 

Dari penguasaan materi masih ada beberapa 

anggota paduan suara yang belum mampu 

menyanyikan lagu Syukur dengan baik 

seperti pada bagian Nada tinggi “Tanah air 

pusaka, Indonesia Merdeka” masih banyak 

yang kesulitan pada saat peralihan nada 

tinggi ke nada rendah, oleh karena itu 

diperlukan pelaksanaan siklus II untuk 

mengatasi kendala-kendala yang ditemukan 

pada siklus I. 

2. Pelaksanaan Siklus II 

1. Perencanaan  

Pada itahap iperencanaan isiklus iII, 

kegiatan ipenelitian isecara iumum isama 

dengan iperencanaan ipada siklus I, 

meskipun terdapat beberapa tambahan 

kegiatan berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus 1 yaitu :   

a. Menyediakan materi iyang iakan 

diajarkan. Materi yang akan diajarkan 

masih sama dengan siklus I. 

b. Memberikan peringatan khusus 

kepada siswa, dengan mengajarkan 

lebih fokus teknik-teknik vokal yang 

belum dikuasai dalam menyanyikan 

lagu Syukur, sesuai dengan hasil 

refleksi siklus 1. 

c. Menyediakan alat observasi iyang 

idigunakan iuntuk imencatat aktifitas 

siswa pada saat proses 

pembelajaran/latihan berlangsung. 
2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada tahap ini yaitu 

melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan sesuai dengan skenario 

kegiatan ekstrakulikuler. Pelaksanaan 

kegiatan siklus I dilakukan 3 kali pertemuan 

setiap siklus berlangsung dalam waktu 90 

menit melalui kegiatan ekstrakulikuler 

dengan menggunakan metode drill. Peneliti 

mengobservasi ijalannya ipembelajaran 

untuk imengetahui aktifitas anggota paduan 

suara , dan kendala-kendala serta 

peningkatan yang dialami selama proses 

kegiatan berlangsung. 

a. Pertemuan pertama : 1). Peneliti mengajak 

anggota paduan suara melakukan vocalizing 

yaitu dengan melakukan Hamming dengan 

nada do re mi fa sol la si do, dengan nada 

rendah ke nada tinggi begitupun sebaliknya, 

kemudian dilakukan secara bergantian 

dengan membagi siswa 4 kelompok atau 

terdiri dari 5 orang. 2) Membagikan partitur 

lagu Syukur dan mencontohkan bagaimana 

cara menyanyikan lagu syukur dengan 

pernapasan dan intonasi yang baik. Setelah 

itu peneliti meminta anggota paduan suara 

untuk mempraktikkannya dan menyanyikan 

lagu Syukur bait perbait kemudian diulang 

sampai dirasa cukup, jika ada bagian yang 

sulit kemudian di drill sampai dirasa cukup. 

b. Pertemuan Kedua : 1) Peneliti mengajak 

anggota paduan suara melakukan vocalizing 

yaitu dengan melakukan Hamming dengan 

nada do re mi fa sol la si do, dengan nada 

rendah ke nada tinggi begitupun sebaliknya, 

kemudian dilakukan secara bergantian 

dengan membagi siswa 4 kelompok atau 

terdiri dari 5 orang. 2) mencontohkan 

bagaimana cara menyanyikan lagu syukur 

dengan artikulasi dan penghayatan yang 



  

baik. Setelah itu peneliti meminta anggota 

paduan suara untuk mempraktikkannya dan 

menyanyikan lagu Syukur bait perbait 

kemudian diulang sampai dirasa cukup 

sesuai dengan artikulasi terutamanya 

penyebutan huruf vocal yang jelas, jika ada 

bagian yang sulit kemudian didrill sampai 

dirasa cukup. Seperti pada bagian “tanah air 

pusaka Indonesia merdeka” masih banyak 

siswa yang kesulitan mengambil nada tinggi. 

c. Pertemuan Ketiga : 1) Sebelum memulai 

latihan peneliti mengajak anggota paduan 

suara melakukan vocalizing yaitu dengan 

melakukan Hamming dengan nada do re mi 

fa sol la si do, dengan nada rendah ke nada 

tinggi begitupun sebaliknya. kemudian 

dilakukan secara bergantian dengan 

membagi siswa 4 kelompok atau terdiri dari 

5 orang. 2) Mengajak anggota paduan suara 

untuk bersiap melakukan tes evaluasi dan 

menyanyikan lagu Syukur secara 

keseluruhan sesuai apa yang telah diajarkan 

dan dilatihkan pada pertemuan pertama dan 

kedua yaitu menyanyikan lagu Syukur 

dengan memperhatikan Teknik bernyanyi 

pernapasan, artikulasi, intonasi, dan 

penghayatan 

2. Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

selama 3 kali pertemuan antara peneliti dan 

siswa mengenai pelaksanaan penerapan 

metode drill untuk meningkatkan 

kemampuan bernyanyi dalam bentuk paduan 

suara melalui kegiatan ekstrakulikuler di 

SMAN 15 Wajo, dapat disimpulkan bahwa 

semua kegiatan sudah terlaksana dengan 

baik sesuai dengan tahapan kegiatan. Siswa 

mengikuti rangkaian kegiatan dari pra siklus, 

siklus I dan siklus II. 

4. Refleksi 

Proses atihan yang di laksanakan pada 

isiklus iII imerupakan itindakan pemantapan 

disiklus I. Pada siklus I imasih iterdapat 

ipermasalahan yang ditemukan siswa maka 

dilakukan perbaikan pada silus II.. Setelah 

dilakukan proses latihan di siklus II  

kemampuan bernyanyi siswa dalam 

berpaduan suara mengalami peningkatan 

yaitu rata-rata 81, 3 siswa mampu mencapai 

kategori nilai sangat baik dan 15 orang 

dengan kategori baik , dan 2 orang dengan 

kategori cukup.  Pernapasan yang tidak lagi 

ngos-ngosan pada saat menyanyikan lagu 

Syukur dari awal hingga akhir, artikulasi 

yang sudah cukup baik terutamanya pada 

huruf-huruf vokal, intonasi yang sudah 

sesuai baik tinggi rendahnya nada saat 

menyanyikan lagu Syukur, Penghayatan 

yang sudah cukup baik sehingga lagu 

Syukur dapat  dengan baik sehingga 

penyampaian lagu bisa dirasakan dengan 

hikmat.  Perilaku anggota paduan suara juga 

imenjadi ilebih ibaik idibanding isaat 

iproses latihan pada siklus I. 

Pembahasan 

Pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan yang didalamnya terdapat i 

iperencanaan idan ipelaksanaan 

ipembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

meliputi menyiapkan langkah-langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan guna 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 

Adapun tahap pembelajaran yaitu : 

Perencanaan yang meliputi persiapan materi 

lagu, menyiapkan alat bantu, dan 

menyiapkan alat tes/observasi. Kemudian 

Pelaksanaan tindakan yang meliputi proses 

latihan, latihan teknik vokal seperti 

pernapasan, intonasi, artikulasi dan 

penghayatan dalam menyanyikan lagu 

Syukur. Tes evaluasi yang meliputi tes 

bernyanyi siswa dan pertanyaan mengenai 

kesulitan siswa dalam melakukan latihan. 

Dalam kegiatan ini menggunakan metode -

drill atau latihan secara berulang-ulang. 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang 

idiperoleh idapat idilihat peningkatan 

kemampuan bernyanyi siswa melalui tes 

evaluasi mulai dari pra siklus, siklus I, dan 

siklus II. Dimana pada tes evaluasi prasiklus 

nilai yang diperoleh yaitu 54,5 dan siklus I  

65,5 dan siklus II 81.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Penerapan imetode idrill iuntuk 

imeningkatkan ikemampuan ibernyanyi 

dalam bentuk paduan isuara imelalui 

ikegiatan iekstrakulikuler di SMAN 15 Wajo 

diawali dengan mengajarkan dan 

menjelaskan teknik vokal yaitu pernapasan, 

artikulasi, intonasi dan penghayatan. Setelah 

memahami teknik vokal tersebut pelatih 

mencontohkan dengan cara mempratikkan 

menyanyikan lagu Syukur sesuai aspek 

teknik vokal yang menjadi aspek penilaian 

kemudian ditirukan oleh ianggota ipaduan 

isuara. iKegiatan iini idilakukan isecara 
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iberulang-ulang utamanya pada bagian yang 

sulit bagi anggota paduan suara.  

2. Pada pra siklus nilai rata-rata 54,5 dengan 

keterangan 9 orang memperoleh kategori 

cukup, dan 11 orang dengan kategori kurang. 

Pada siklusnilairata-rata 65,6 dengan 

keterangan 2 orang kategori baik dan 18 

orangkategoricukup, kemudian pada isiklus 

iII inilai rata-rata 81 dengan keterangan 3 

orang ikategori sangat baik, 2 orang dengan 

kategori cukup, dan 15 orang idengan 

ikategori baik. 

Saran 
 Selaras dengan fokus permasalahan dan 

penelitian maka adapun saran dari penulis 

yaitu, agar kemampuan bernyanyi anggota 

paduan suara di SMA Negeri 15 Wajo 

maksimal diharapkan dukungan dari berbagai 

pihak terutamanya dari pihak sekolah, agar 

kedepannya siswa bersungguh-sungguh 

melakukan latihan.  
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