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ABSTRAK 

Syafaat, Muh, 2021. Pemanfaatan Media Aplikasi Garage Band 

dalam Pembelajaran Seni Budaya (Musik) Untuk Meningkatkan 

Pengetahuan Alat Musik Siswa di Kelas XI IPA 1 SMAN 8 

Wajo. Skripsi. Jurusan Pertunjukan, Fakultas Seni dan Desain. 

Universitas Negeri Makassar (dibimbing oleh Faisal, S.Pd.,M. 

Sn dan Dr. Sumiani, M.Hum ). 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam pembelajaran Seni Budaya 

(Musik) materi pengenalan alat musik modern dengan 

memfokuskan masalah penelitian: (1) bagaimana penerapan 

Garage Band dalam pembelajaran seni budaya untuk 

meningkatkan pengetahuan alat musik siswa di kelas XI IPA 1 

SMAN 8 Wajo (2) bagaimana peningkatan hasil belajar setelah 

penerapan Garage Band  dalam pembelajaran seni budaya pada 

materi pengetahuan alat musik pada siswa di kelas XI IPA 1 

SMAN 8 Wajo. Kendala yang terdapat pada sekolah-sekolah di 

Indonesia adalah penyediaan fasilitas yang masih minim. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Hasil penelitian (1) 

Pemanfaatan aplikasi Garage Band pada pembelajaran seni 

budaya dilakukan sebanyak 2 siklus masing-masing terdiri 

sebanyak 4 kali pertemuan. Pelaksanaan siklus I masih 

kurangnya peserta didik yang mengetahui tentang alat musik 

khususnya alat musik modern, sehingga masih perlu perbaikan 

yang akan dilakukan pada siklus II. Pada siklus II, materi yang 

disampaikan sama seperti materi pada siklus I yaitu pengenalan 

nama bagian alat musik, pengenalan nama istilah alat musik, 

pengenalan bentuk atau model alat musik, pengenalan bunyi alat 

musik dan pengenalan teknik bermain alat musik. (2) 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II telah 

menghasilkan peningkatan nilai pengetahuan alat musik peserta 

didik. Perolehan nilai rata-rata pada pra siklus yaitu 5.34, 

kemudian mengalami peningkatan nilai rata-rata pada siklus I 

yaitu 7.27 dan mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 8.51. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media aplikasi 

Garage Band dapat meningkatkan pengetahuan alat musik siswa 

kelas XI IPA 1 SMAN 8 Wajo. 
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ABSTRACT 

Syafaat, Muh. 2021. Utilization of the Garage Band 

Application Media in Cultural Arts (Music) Learning to 

Increase Student’s Knowledge of Musical Instruments in 

Class XI IPA 1 SMAN 8 Wajo. Thesis.Department of 

Performance, Faculty of Art and Design. Makassar State 

University (supervised by Faisal, S.Pd.,M.Sn and Dr. 

Sumiani, M.Hum). 

 

This research was carried out in learning the Cultural Arts 

(Music) material for introducing modern musical instruments 

by focusing on research problems: (1) how to apply Garage 

Band in cultural arts learning to increase students' knowledge 

of musical instruments in class XI IPA 1 SMAN 8 Wajo    

(2) how to improve learning outcomes after the application 

of Garage Band in learning arts and culture on the material 

knowledge of musical instruments to students in class XI 

IPA 1 SMAN 8 Wajo. The obstacle that exists in schools in 

Indonesia is the provision of facilities that are still minimal. 

This research uses Classroom Action Research (CAR) with 

data collection techniques used are observation, interviews, 

documentation and tests. The results of the study (1) 

Utilization of the Garage Band application in learning art 

and culture was carried out in 2 cycles, each consisting of 4 

meetings. The implementation of cycle I is still lacking in 

students who know about musical instruments, especially 

modern musical instruments, so that improvements are still 

needed to be made in cycle II. In cycle II, the material 

presented is the same as the material in cycle I, namely the 

introduction of the names of musical instruments, the 

introduction of the names of musical instruments, the 

introduction of shapes or models of musical instruments, the 

introduction of the sounds of musical instruments and the 

introduction of techniques for playing musical instruments. 

(2) The implementation of the actions in cycle I and cycle II 

has resulted in an increase in the value of students' musical 

instrument knowledge. The average score in the pre-cycle is 

5.34, then the average value in the first cycle is 7.27 and an 

increase in the second cycle is 8.51. This shows that the use 

of Garage Band application media can increase the 

knowledge of musical instruments in class XI IPA 1 SMAN 

8 Wajo. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal 

penting yang mendasar bagi kehidupan 

manusia. Pendidikan telah menjadi 

kebutuhan primer bagi seluruh aspek  

kehidupan manusia di masyarakat guna 

mencerdaskan pikiran untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pendidikan seni budaya 

adalah salah satu mata pelajaran yang 

ada dalam program pendidikan sekolah 

dasar dan menengah yang bertujuan 

untuk memberikan pengalaman estetis 

kepada peserta didik dan dengan 

harapan hal tersebut dapat menjadi 

bekal yang bermakna untuk peserta 

didik dalam menghadapi tantangan 

hidup sebagai individu maupun 

kelompok.   

 Seni musik termasuk salah satu 

aspek pembelajaran Seni Budaya yang 

diajarkan di sekolah yang bertujuan 

mengapresiasi karya seni dan 

mengekspresikannya lewat karya hasil  

pengembangan kemampuan dasar dan 

kreativitas musik. Mata pelajaran 

pendidikan seni musik adalah salah satu 

mata pelajaran yang membutuhkan 

keterampilan (skill) mengorganisasikan 

materi pembelajaran dan memberikan 

arahan memainkan lagu dan musik dan 

menuntut kreativitas peserta didik 

dalam belajar dan juga bermain musik. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa mata 

pelajaran seni musik diajarkan melalui 

teori dan praktek musik. Untuk 

mencapai sesuatu yang baik pastiakan 

dihadapkan dengan kendala dan 

permasalahan yang menghambat 

tercapainya tujuan tersebut, begitupun 

dengan pendidikan seni musik di 

sekolah juga memiliki kendala. 

Kendala yang terdapat pada sekolah-

sekolah di Indonesia adalah penyediaan 

fasilitas yang masih minim. Alat musik 

merupakan benda yang dapat digunakan 

serta dapat menciptakan nada dan irama 

(Ahmad, 2021). Pada dasarnya, alat 

musik merupakan sesuatu yang dapat 

memproduksi suara  dengan cara 

tertentu dan dapat diatur oleh musisi. 

Alat musik sangat bervariasi serta 

beranekaragam jenisnya. Adapun hal 

lain yang menjadi alasan minimnya 

pengadaan sarana dan prasarana adalah 

persoalan biaya pengadaan, dimana 

beberapa alat musik seperti drum, 

keyboard dan lain-lain memiliki harga 

yang cukup mahal untuk dijangkau oleh 

pihak sekolah. Misalnya drum, drum 

terdiri dari dua jenis yaitu drum elektrik 

dan drum akustik. Harga dari drum 

elektrik sendiri berkisar mulai dari 

empat jutaan bahkan lebih tergantung 

dari merk. Sementara harga dari drum 

akustik berkisar mulai dari  tujuh jutaan 

bahkan lebih. Hal tersebut menjadi 

penyebab kurangnya antusias pada 

stakeholder pendidikan untuk 

menyediakan dan memberikan fasilitas 

seperti alat musik yang diperlukan 

dalam pembelajaran seni budaya. 

Permasalahan tersebut berdampak 

pada pengetahuan peserta didik 

khususnya pengetahuan tentang alat 

musik modern. Peserta didik hanya 

melihat alat musik modern tersebut 

melalui Youtube, televisi ataupun 

menonton konser tetapi untuk 

merasakan, memainkan serta 

pengetahuan tentang teknik bermainnya 

masih minim.   

Adapun indikator-indikator yang 

perlu untuk diketahui oleh siswa antara 

lain  pengenalan nama bagian alat 

musik, istilah alat musik, teknik 

bermain alat musik, bunyi alat musik 

dan model atau bentuk alat musik. 

Misalnya alat musik drum, adapun 

nama bagian alat musik drum yaitu bass 

drum, snare drum, tom-tom, cymbal dan 

lain-lain. Kemudian istilah-istilah yang 

sering digunakan dalam musik  antara 

lain bridge yaitu bagian transisi antara 

dua tema musik, chord yaitu 

harmonisasi tiga nada atau lebih, legato 

yaitu nada yang dimainkan secara 

bersambung dan terhubung dengan 

tanda garis lengkung, crescendo yaitu 

suara menjadi keras secara bertahap, 

dll.  

Selanjutnya pengenalan tekhnik 

bermain pada alat musik, misalnya 

teknik embouchure pada alat musik tiup 
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saxophone yaitu teknik dasar yang 

menunjukkan  bagaimana formasi dari 

bibir, rahang, gigi serta otot yang 

berada di sekitar mulut. Adapun teknik 

bermain pada alat musik drum yaitu 

Single Stroke Roll, Double Stroke Roll, 

Paradise, Flam, Drag / Ruff, Five 

Stroke Roll, dll. Kemudian pengenalan 

bunyi alat musik misalnya pada drum, 

terdapat bagian senar yang memiliki 

beragam variasi ukuran sehingga 

menghasilkan bunyi yang beragam 

pula, contohnya senar yang berdiameter 

51/2” – 61/2” menghasilkan suara 

sedang. Bagian selanjutnya adalah bass 

drum, bagian ini menghasilkan suara 

yang paling menentukan tempo atau 

ketukan, maka dari itu bunyi yang 

dihasilkan berupa dentuman dari kick 

yang dihasilkan bass drum. 

Pembelajaran seni musik di SMAN 

8 Wajo bisa dikatakan kurang maksimal 

karena proses pembelajaran hanya 

memberikan materi tanpa 

memperkenalkan secara langsung alat 

musik khususnya alat musik modern, 

sehingga siswa tidak mempunyai 

pengalaman dalam memainkan alat 

musik tersebut. Pengadaan fasilitas alat 

musik di sekolah ini bisa dikatakan 

masih minim. Hal ini dibuktikan 

dengan pengetahuan peserta didik 

tentang alat musik khususnya alat 

musik  modern masih kurang.  

Kemudian alat musik yang tersedia di 

sekolah SMAN 8 Wajo ini hanya  alat 

musik tradisional seperti kecapi, suling 

dan gendang, namun beda halnya 

dengan ketersediaan alat musik modern 

yang masih minim. Dampak lain dari 

minimnya fasilitas adalah guru tidak 

dapat memberikan dan menyampaikan 

pembelajaran dengan maksimal, alhasil 

guru hanya memperlihatkan  jenis  alat  

musik  melalui  referensi  yang  ada di  

internet. Sedangkan pada saat ini di era 

digital harus menigkuti perkembangan 

zaman  

Berdasarkan permasalahan yang ada 

di SMAN 8 Wajo maka penulis tertarik 

untuk memanfaatkan aplikasi Garage 

Band sebagai solusi dalam 

meningkatkan pengetahuan peserta 

didik tentang alat musik khususnya alat 

musik  modern. Maka dari itu, media 

aplikasi ini sangat bermanfaat bagi 

peserta didik maupun guru  dimana 

secara tidak langung mereka telah 

mengikuti perkembangan zaman di era 

digital seperti sekarang ini.  

Garage Band merupakan aplikasi 

yang berisi beberapa jenis alat musik  

modern seperti drum, keyboard, bass, 

gitar dll. Garage Band adalah program 

aplikasi  yang dapat di install pada 

handphone yang  berfungsi  untuk 

merekam, membuat dan berbagi  musik 

digital. Aplikasi Garage Band terdiri 

dari sembilan pilihan atau opsi template 

yang berisikan sekumpulan panel yang 

dapat membantu dalam menciptakan 

project sesuai dengan jenis template 

yang dipilih. Garage Band diharapkan 

mampu menjadi solusi bagi 

permasalahan kurangnya fasilitas alat 

musik di sekolah-sekolah khususnya di 

SMAN 8 Wajo. Meskipun Garage 

Band ini instrumennya tidak ada akan 

tetapi bisa dimainkan secara virtual dan 

peserta didik juga tetap bisa 

mempelajari serta memainkan aplikasi 

ini di rumah dan tidak memungut biaya. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pemanfaatan Aplikasi Garage Band 

dalam Pembelajaran Seni Budaya 

(Musik) untuk Meningkatkan 

Pengetahuan Alat Musik siswa di kelas 

XI IPA 1 SMAN 8 Wajo”. 

 
METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

diperlukan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data yang akurat, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

d. Tes 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Penerapan Garage Band dalam 

Pembelajaran Seni Budaya untuk 

Meningkatkan Pengetahuan Alat 

Musik Siswa di Kelas XI IPA 1 

SMAN 8 Wajo. 

Antusias peserta didik SMAN 8 

Wajo khususnya XI IPA 1 terhadap 

mata pelajaran seni budaya (musik) 

cukup baik, namun pembelajaran 

tersebut bisa dikatakan kurang 

maksimal. Hal itu ditunjukkan dari 

proses pembelajaran yang hanya 

memberikan materi tanpa 

memperkenalkan langsung alat musik 

khususnya alat musik modern yang 

dipelajari. Kendala tersebut berdampak 

pada pengetahuan peserta didik tentang 

alat musik modern. Peserta didik tidak 

mempunyai pengalaman dalam 

merasakan dan memainkan alat musik 

modern, mereka hanya melihat alat 

musik modern tersebut melalui 

Youtube, televise ataupun nonton 

konser.  

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan, alat musik yang tersedia di 

SMAN 8 Wajo ini hanya alat musik 

tradisional seperti gendang, kecapi dan 

suling, sedangkan alat musik modern 

masih minim. Sehingga hal tersebut 

juga berpengaruh pada pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru tidak 

maksimal, dimana guru hanya 

memperlihatkan jenis alat musik 

melalui referensi yang ada di internet. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

memanfaatkan aplikasi Garage Band 

sebagai solusi untuk meningkatkan 

pengetahuan peserta didik tentang alat 

musik khususnya alat musik modern. 

Garage Band merupakan suatu 

aplikasi yang berisi beberapa jenis alat 

musik modern seperti gitar, bass, drum, 

keyboard. Aplikasi ini berfungsi 

merekam, membuat dan berbagi musik 

yang dapat diinstall di handphone. 

Penerapan aplikasi Garage Band pada 

pembelajaran seni budaya (musik) 

dilakukan dengan mempersiapkan 

perangkat pembelajaran seperti RPP, 

kemudian menyiapkan aplikasi Garage 

Band, menyiapkan media pendukung 

seperti laptop, handphone, LCD 

(proyektor). Pada pelaksanaannya, 

peserta didik akan dibagi kelompok 

berdasarkan minat dan bakatnya 

terhadap alat musik. Setelah itu, peserta 

didik diminta untuk menginstall 

aplikasi Garage Band tersebut di 

handphone masing-masing. Peserta 

didik akan mengikuti langkah-langkah 

dalam menggunakan aplikasi Garage 

Band ini melalui tayangan di LCD yang 

telah disambungkan dengan handphone 

peneliti. Ada beberapa indikator yang 

perlu diketahui oleh peserta didik 

seperti pengenalan nama bagian alat 

musik, pengenalan istilah alat musik, 

pengenalan model atau bentuk alat 

musik, pengenalan bunyi alat musik dan 

pengenalan teknik bermain alat musik. 

Pada penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan dalam dua siklus yang 

masing-masing dilaksanakan sebanyak 

empat kali pertemuan. 

Pra Siklus 

Sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran pada siklus I, terlebih 

dahulu peneliti melakukan pra siklus 

yang dilakukan pada 8 Oktober 2021. 

Penilaian pra siklus ini bertujuan untuk 

menunjukan pengetahuan awal peserta 

didik tentang alat musik khususnya alat 

musik modern, sebelumnya 

diterapkannya media aplikasi Garage 

Band sebagai solusi yang akan di 

realisasikan oleh peneliti. Adapun 

aspek yang di nilai dalam tindakan pra 

sikulus sama seperti yang akan di 

lakukan pada siklus I dan siklus II. 

Hasil pembelajaran di kelas XI IPA 

1 SMAN 8 Wajo dianggap mencapai 

ketuntasan belajar jika telah memenuhi 

Kriteria Keberhasilan Minimal (KKM) 

yaitu 7,5. Hal ini menjadikan dasar 

untuk melakukan tindakan pada siklus 

selanjutnya.  

 
1. Siklus I 

Siklus I ini dilaksanakan sebagai 

upaya perbaikan dan pemecahan 

masalah yang terjadi dalam kegiatan 

pra siklus. Adapun langkah-langkah 
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yang dilakukan pada siklus I adalah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Planning) 

a) Menyiapkan lembar observasi 

yang akan digunakan untuk 

mencatat hasil pengamatan 

selama pelaksanaan 

pembelajaran. Adapun hal-hal 

yang akan diobservasi yaitu 

kegiatan awal pembelajaran, 

kegiatan inti pembelajaran serta 

kegiatan penutup.  

b) Peneliti menyiapkan silabus dan 

RPP. 

c) Peneliti menyiapkan materi 

pembelajaran yaitu tentang nama 

bagian alat musik modern. 

2. Tindakan (Action) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

ini adalah melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat 

atau dirumuskan. Pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I diadakan 

sebanyak 4 kali pertemuan yaitu 

pertemuan pertama pada hari  Senin, 11 

Oktober 2021, pertemuan kedua pada 

hari Kamis, 14 Oktober 2021, 

pertemuan ketiga pada hari Senin, 18 

Oktober 2021 dan pertemuan keempat 

pada hari Kamis, 21 Oktober 2021.  

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Pengenalan Nama Bagian Alat 

Musik 

(Dokumentasi Syafaat, 2021) 
 

Pada siklus I pertemuan kedua materi 

yang diberikan terdiri dari dua indikator 

yaitu istilah pada alat musik dan model atau 

bentuk pada alat musik modern. Pertama, 

istilah pada alat musik khususnya alat musik 

modern terdiri dari arpeggio, chord, legato, 

intro, interlude, beat, crescendo, dinamika, 

harmony, interval, octave, rhytym, tempo, 

tune, unison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Pengenalan Nama Istilah Alat 

Musik 
(Dokumentasi Syafaat, 2021) 

 

Pada pertemuan ketiga siklus I ini, 

materi yang diberikan yaitu pengenalan 

bunyi pada alat musik modern. Peneliti 

menggunakan speaker yang 

dihubungkan dengan handphone 

dimana handphone tersebut sedang 

menjalankan atau menggunakan 

aplikasi Garage Band sehingga peserta 

didik dapat dengan mudah memahami 

dan mengenal bunyi alat musik modern 

yang dijelaskan. 

Peserta didik diberikan pemahaman 

tentang bagaimana bunyi dari bagian-

bagian alat musik modern dengan 

menggunakan aplikasi Garage Band 

tersebut. Misalnya peserta didik 

diperdengarkan bunyi dari bagian alat 

musik seperti drum, gitar, bass dan 

keyboard. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Pengenalan Bunyi Alat Musik 

(Dokumentasi Syafaat, 2021) 

 

Pada pertemuan keempat siklus I, 

materi yang disampaikan yaitu 

pengenalan teknik bermain pada alat 

musik modern. Pada aplikasi ini telah 

disediakan fitur-fitur yang akan 

menyajikan secara langsung teknik 

dasar bermain alat musik. Pada proses 

pembelajaran peserta didik akan dibagi 

menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan minat dan bakat terhadap 

alat musik. Peserta didik dibagi menjadi 

4 kelompok. 

Setelah pemberian materi pada 

siklus I pertemuan keempat, peneliti 
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memberikan tes kepada peserta didik 

guna melihat apakah ada peningkatan 

pengetahuan peserta didik dari hasil tes 

pra siklus tentang alat musik 

modern.Tes yang diberikan berupa jenis 

tes tertulis yang berbentuk pilihan 

ganda dan essay, serta jenis tes lisan 

untuk mengukur pengetahuan peserta 

didik tentang pengenalan bunyi alat 

musik modern. 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Pengenalan Teknik Bermain Alat 

Musik 
(Dokumentasi Syafaat, 2021) 

 

3. Observasi (Observe) 

Hasil pembelajaran alat musik 

modern pada peserta didik kelas XI IPA 

1 SMAN 8 Wajo pada siklus 1 

menunjukkan hasil nilai rata-rata kelas 

sebesar 7.27 dengan rata-rata nilai tes 

tertulis sebesar 7.63 dan rata-rata nilai 

tes lisan sebesar 6.92. Peserta didik 

dianggap telah mencapai ketuntasan 

belajar jika telah memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SMAN 

8 Wajo sebesar 7.5.Peserta didik yang 

tuntas pada siklus I berjumlah 17 orang 

dengan presentase ketuntasan 

65.3%.Peserta didik yang belum tuntas 

berjumlah 9 orang dengan presentase 

34.6%. 

 Observasi pengamatan dilakukan 

peneliti selama proses belajar mengajar 

pada saat penelitian siklus I sedang 

berlangsung. Berdasarkan observasi 

yang telah dilakukan, pada siklus I yang 

terdiri dari 4 pertemuan ini dinilai telah 

berjalan efektif. Pada proses 

pembelajaran, berbeda dengan 

pembelajaran pra siklus, penyajian 

materi dilakukan dengan cara yang 

berbeda yang digunakan oleh guru pada 

pembelajaran pra siklus. Peneliti 

menggunakan bantuan LCD 

(proyektor), handphone dan juga 

speaker dalam menyajikan materi 

sehingga peserta didik lebih mudah 

dalam memahami materi yang 

disampaikan dan juga pembelajaran 

tidak membosankan. Hal ini tentunya 

memberikan pengaruh pada tingkat 

pengetahuan peserta didik terhadap alat 

musik modern yang diberikan. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh hasil dari 

evaluasi belajar, tes tertulis dan lisan 

yang memiliki nilai rata-rata 7.27 yang 

meningkat dari nilai rata-rata pra siklus 

yaitu 5.34. 

4. Refleksi (Reflection) 

Setelah melakukan pembelajaran 

sebanyak 4 kali pertemuan pada siklus 

I, peneliti merasa harus melakukan 

perbaikan dan merefleksi beberapa hasil 

yang diperoleh oleh siswa. Serta 

peneliti memutuskan untuk melanjutkan 

pada tahap siklus kedua II. Ada 

beberapa kendala yang diperoleh pada 

siklus I yakni; 

a. Peserta didik belum aktif secara 

menyeluruh baik laki-laki 

maupun perempuan. 

b. Peserta didik masih malu-malu 

dan canggung terhadap guru 

mata pelajaran. 

c. Peserta didik masih merasa 

kesulitan dalam memainkan 

aplikasi Garage Band. 

Dari berbagai permasalahan 

yang di dapat pada siklus I, maka 

akan dilakukan perbaikan sebagai 

berikut: 

a) Melakukan pendekatan persuasif 

terhadap masing-masing siswa, 

agar siswa dan guru berjalin 

hubungan yang erat, sehingga 

siswa tidak merasa canggung 

dan malu. 

b) Memberikan pengarahan secara 

detail dalam penggunaan 

aplikasi Garage Band sehingga 

peserta didik dapat lebih mudah 

memahami dan 

mengaplikasikannya. 

c) Memotivasi siswa agar lebih 

percaya diri dalam proses 

pembelajaran. 

2.   Siklus II 

Siklus II dilakukan sebagai 

upaya dalam perbaikan dan 

pemecahan masalah pada tindakan 
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siklus I. Adapun langkah-langkah 

tindakan yang dilakukan pada siklus 

II adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus I yang telah dikemukakan 

bahwa untuk lebih meningkatkan 

pengetahuan alat musik peserta didik 

maka perlu dilaksanakan siklus II. 

Adapun tahap perencanaannya yaitu: 

1. Menyiapkan lembar observasi 

yang akan digunakan untuk 

mencatat hasil pengamatan 

selamapelaksanaanpembelajarn.

Adapun hal-hal yang akan 

diobservasi yaitu kegiatan awal 

pembelajaran, kegiatan inti 

pembelajaran serta kegiatan 

penutup.  

2. Peneliti menyiapkan silabus dan 

RPP. 

3. Peneliti menyiapkan materi 

pembelajaran yaitu tentang 

nama bagian alat musik modern. 

b. Tindakan (Action) 

Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini adalah melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang telah dibuat atau 

dirumuskan.Pelaksanaanpembelaja

ran pada siklus II diadakan 

sebanyak 4 kali pertemuan yaitu 

pertemuan pertama pada hari  

Senin, 25 Oktober 2021, pertemuan 

kedua pada hari Kamis, 28 Oktober 

2021, pertemuan ketiga pada hari 

Senin, 1 Noveember 2021 dan 

pertemuan keempat pada hari 

Kamis, 4 November 2021.  

Pembelajaran diawali dengan 

pemberian materi tentang nama-

nama bagian pada alat musik 

modern. Adapun alat musik 

modern yang dimaksud adalah gitar 

elektrik, drum, keyboard, bass.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 4.6 Pengenalan Nama Bagian Alat 

Musik 
(Dokumentasi Syafaat, 2021) 

 

Pada siklus II pertemuan kedua 

materi yang diberikan terdiri dari dua 

indikator yaitu istilah pada alat musik 

dan model atau bentuk pada alat musik 

modern. Pertama, istilah pada alat musik 

khususnya alat musik modern terdiri dari 

arpeggio, chord, legato, intro, interlude, 

beat, crescendo, dinamika, harmony, 

interval, octave, rhytym, tempo, tune, 

unison.  

Pada pertemuan ketiga siklus II ini, 

materi yang diberikan yaitu pengenalan 

bunyi pada alat musik modern. Peneliti 

menggunakan speaker yang dihubungkan 

dengan handphone dimana handphone 

tersebut sedang menjalankan atau 

menggunakan aplikasi Garage Band 

sehingga peserta didik dapat dengan 

mudah memahami dan mengenal bunyi 

alat musik modern yang dijelaskan. 

Peserta didik diberikan pemahaman 

tentang bagaimana bunyi dari bagian-

bagian alat musik modern dengan 

menggunakan aplikasi Garage Band 

tersebut. Misalnya peserta didik 

diperdengarkan bunyi dari bagian alat 

musik seperti drum, gitar, bass dan 

keyboard. 

 

 

 

 

       Gambar 4.7 Pengenalan Istilah Alat Musik 

(Dokumentasi Syafaat, 2021) 

 

Pada pertemuan keempat siklus II, 

materi yang disampaikan yaitu 

pengenalan teknik bermain pada alat 

musik modern. Pada aplikasi ini telah 
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disediakan fitur-fitur yang akan 

menyajikan secara langsung teknik 

dasar bermain alat musik. Pada proses 

pembelajaran peserta didik akan dibagi 

menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan minat dan bakat terhadap 

alat musik.  

Setelah aplikasi tersebut di-install 

maka peneliti langsung 

memperkenalkan beberapa teknik 

bermain alat musik modern yang telah 

tersedia dalam aplikasi.     

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Pengenalan Teknik Bermain Alat 

Musik 

(Dokumentasi Syafaat, 2021) 

 

Setelah pemberian materi pada 

siklus II pertemuan keempat, peneliti 

memberikan tes kepada peserta didik 

guna melihat apakah ada peningkatan 

pengetahuan peserta didik dari hasil tes 

pra siklus tentang alat musik modern. 

Tes yang diberikan berupa jenis tes 

tertulis yang berbentuk pilihan ganda 

dan essay, serta jenis tes lisan untuk 

mengukur pengetahuan peserta didik 

tentang pengenalan bunyi alat musik 

modern. 

c. Observasi (Observe) 

Hasil pembelajaran alat musik 

modern pada peserta didik kelas XI IPA 

1 SMAN 8 Wajo pada siklus I1 

menunjukkan hasil nilai rata-rata kelas 

sebesar 8.51 dengan rata-rata nilai tes 

tertulis sebesar 8.78 dan rata-rata nilai 

tes lisan sebesar 8.25. Peserta didik 

dianggap telah mencapai ketuntasan 

belajar jika telah memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SMAN 

8 Wajo sebesar 7.5.Peserta didik yang 

tuntas pada siklus II berjumlah 24 orang 

dengan presentase ketuntasan 92.3%. 

Peserta didik yang belum tuntas 

berjumlah 2 orang dengan presentase 

7.69%. 

Observasi pengamatan dilakukan 

peneliti selama proses belajar mengajar 

pada saat penelitian siklus II sedang 

berlangsung. Berdasarkan observasi 

yang telah dilakukan, pada siklus II 

yang terdiri dari 4 pertemuan ini dinilai 

telah berjalan efektif. Pada proses 

pembelajaran, berbeda dengan 

pembelajaran siklus I, terlihat bahwa 

sebagian besar siswa dapat mengikuti 

dengan baik semua kegiatan yang 

diselenggarakan. Penyajian materi 

dilakukan dengan cara yang berbeda 

yang digunakan oleh guru pada 

pembelajaran pra siklus. Peneliti 

menggunakan bantuan LCD 

(proyektor), handphone dan juga 

speaker dalam menyajikan materi 

sehingga peserta didik lebih mudah 

dalam memahami materi yang 

disampaikan dan juga pembelajaran 

tidak membosankan. 

Hal ini tentunya memberikan 

pengaruh pada tingkat pengetahuan 

peserta didik terhadap alat musik 

modern yang diberikan dan juga minat 

peserta didik terhadap materi yang 

diberikan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan tingkat antusias peserta didik 

dalam berinteraksi ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Pada saat 

dilakukan tes, peserta didik tidak lagi 

menyalin pekerjaan temannya. Peserta 

didik mulai berani bertanya langsung 

kepada guru mengenai materi yang 

belum dipahaminya, sehingga 

komunikasi antara guru dan peserta 

didik di kelas menjadi lebih aktif. Hasil 

nilai rata-rata siklus I yang semula 

sebesar 7.27 menjadi 8.51 pada siklus 

II. Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan nilai rata-rata sebesar 1.24. 

d. Refleksi (Reflection) 

Setelah melakukan pembelajaran 

sebanyak 4 kali pertemuan pada siklus 

II, proses pembelajaran di kelas 

menunjukkan hasil yang baik. 

Pemanfaatan media aplikasi Garage 

Band berjalan dengan lancar. Pada 

akhir siklus II, peneliti dan guru 

mengadakan diskusi untuk merefleksi 

proses pembelajaran yang telah 

berlangsung. Hasil refleksi atas 
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tindakan yang telah dilakukan pada 

siklus II adalah sebagai berikut : 

a) Pada umumnya peserta didik 

telah mengikuti pembelajaran 

dengan lebih baik. 

b) Peserta didik mengalami 

peningkatan pengetahuan alat 

musik modern, hal ini dapat 

dilihat dari hasil pelaksanaan 

tindakan dari siklus I dan siklus 

II.  

c) Sebagian besar peserta didik 

telah dapat mengenal dan 

mengetahui nama bagian alat 

musik, nama istilah alat musik, 

model atau bentuk alat musik, 

bunyi alat musik dan juga teknik 

alat musik, ini membuktikan 

bahwa dengan memanfaatkan 

media aplikasi Garage Band 

dapat membantu menigkatkan 

pengatahuan alat musik peserta 

didik di kelas XI IPA 1 SMAN 

8 Wajo.  

1. Peningkatan hasil belajar setelah  

penerapan  Garage Band dalam  

pembelajaran  seni  budaya  pada 

materi  pengetahuan alat  musik  

pada siswa  di  kelas  XI  IPA  1 

SMAN  8  Wajo. 

 

Peningkatan pengetahuan alat 

musik peserta didik dengan 

memanfaatkan media aplikasi Garage 

Band pada pembelajaran seni budaya 

mengalami peningkatan. Nilai yang 

diperoleh dari hasil observasi sebelum 

melakukan penelitian nilai rata-rata 

yang diperoleh peserta didik ialah 5.34 

dari standar Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 7.5. 

Berdasarkan data hasil 

pembelajaran alat musik peserta didik 

menunjukkan nilai rata-rata yaitu 7.27 

dengan nilai rata-rata tes tertulis 7.63 

dan nilai rata-rata tes lisan 6.92. Peserta 

didik yang tuntas pada siklus I 

berjumlah 17 orang dengan presentase 

ketuntasan 65.3%. Peserta didik yang 

belum tuntas berjumlah 9 orang dengan 

presentase 34.6% nilai rata-rata pada 

masing-masing tes meningkat. Antara 

pra siklus dan siklus I terdapat kenaikan 

rata-rata sebanyak 1.93. 

Hasil pembelajaran alat musik 

modern pada siswa kelas XI IPA 1 

SMAN 8 Wajo pada siklus II 

menunjukkan hasil nilai rata-rata 

sebesar 8.51 dengan nilai rata-rata tes 

tertulis 8.78 dan nilai rata-rata tes lisan 

8.25. Peserta didik yang tuntas pada 

siklus II berjumlah 24 orang dengan 

presentase ketuntasan 92.3%. Peserta 

didik yang belum tuntas berjumlah 2 

orang dengan presentase 7.69%. terlihat 

nilai rata-rata pada masing-masing 

siklus mengalami peningkatan. Hasil 

nilai rata-rata pada siklus I yaitu 7.27 

meningkat menjadi 8.51 pada siklus II. 

Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan nilai rata-rata sebesar 1.24. 

 

B. Pembahasan  

a. Pemanfaatan Media Aplikasi Garage 

Band  

Pemanfaatan media aplikasi 

Garage Band pada siklus I sebanyak 4 

kali pertemuan telah menghasilkan 

peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. Pada umumnya, peserta 

didik telah mengikuti proses 

pembelajaran sesuai dengan tindakan 

yang telah disusun, namun peserta didik 

masih mengalami kesulitan. Kesulitan 

tersebut seperti dalam mengidentifikasi 

nama-nama bagian, nama-nama istilah, 

model atau bentuk, bunyi dan teknik 

bermain alat musik. Hal tersebut 

mengakibatkan hasil nilai rata-rata 

kelas belum memenuhi KKM, sehingga 

perlu adanya tindakan lanjutan guna 

memperbaiki dan meningkatkan 

pengetahuan alat musik peserta didik. 

Pemanfaatan media aplikasi 

Garage Band pada siklus II sebanyak 4 

kali pertemuan telah menghasilkan 

peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. Berdasarkan pengamatan 

pada siklus II, proses pembelajaran 

telah berjalan dengan lancar dan baik. 

Pada siklus ini pemanfaatan media 

aplikasi Garage Band  dengan materi 

yang sama seperti pada siklus I, 

sebagian besar siswa lebih mengenal 

dan juga memahami mengenai nama-
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nama bagian, nama-nama istilah, model 

atau bentuk, bunyi dan teknik bermain 

alat musik. Peserta didik mengalami 

peningkatan pengetahuan yang dapat 

dilihat dari hasil pelaksanaan tindakan 

dari siklus I dan siklus II. Ini 

membuktikan bahwa dengan 

memanfaatkan media aplikasi Garage 

Band dalam pembelajaran seni budaya 

(musik) dapat meningkatkan 

pengetahuan alat musik siswa kelas XI  

IPA 1 SMAN 8 Wajo.  

b. Peningkatan Pengetahuan Alat Musik 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I 

telah menghasilkan peningkatan nilai 

pengetahuan alat musik. Nilai rata-rata 

pada pra siklus yang dilakukan sebelum 

siklus I adalah 5.34 dengan nilai 

terendah 3.5 dan nilai tertinggi 7.5. 

Pada siklus I nilai rata-rata meningkat 

menjadi 7.27 dengan nilai terendah 5 

dan nilai tertinggi 8. Walaupun sudah 

terjadi peningkatan pengetahuan alat 

musik pada peserta didik tetapi 9 siswa 

atau 34.6% belum mencapai KKM 

SMAN 8 Wajo yaitu 7.5. Pada siklus II 

pemanfaatn media aplikasi Garage 

Band dengan materi yang sama dengan 

siklus I mengalami peningkatan. Nilai 

rata-rata peserta didik pada siklus II 

meningkat yaitu dari nilai rata-rata 7.27 

pada siklus I meningkat menjadi 8.51 

pada siklus II. Nilai tertinggi peserta 

didik pada siklus II adalah 9.5 dan nilai 

terendah adalah 7.25. Banyaknya 

peserta didik yang telah mencapai 

Kriteria Keberhasil Minimal (KKM) 

pada siklus II adalah sebanyak 24 

peserta didik atau 92.3%. Sedangkan 

yang belum mencapai KKM adalah 2 

peserta didik atau 7.69%.  

Berdasarkan data diatas, diperoleh 

hasil refleksi atas tindakan yang telah 

dilakukan pada siklus II yaitu peserta 

didik pada umumnya telah mengikuti 

pembelajaran dengan baik, peserta 

didik telah mengalami peningkatan 

pengetahuan alat musik dan sebagian 

besar peserta didik telah dapat 

mengenal dan mengetahui nama bagian, 

nama istilah, model atau bentuk, bunyi 

dan teknik bermain pada alat musik 

modern.  

Kesimpulan dan Saran 

 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pemanfaatan media aplikasi Garage 

Band dalam pembelajaran seni budaya yang 

dilaksanakan sebanyak dua siklus yaitu 

siklus I dan siklus II telah menghasilkan 

peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran telah berjalan dengan 

baik dan lancar serta sebagian besar peserta 

didik telah mengetahui dan mengenal nama-

nama bagian alat musik modern, nama-

nama istilah alat musik modern, model atau 

bentuk alat musik modern, bunyi alat musik 

modern dan teknik bermain pada alat musik 

modern. Sehingga hal ini membuktikan 

bahwa pemanfaatan media aplikasi Garage 

Band dalam pembelajaran seni budaya dapat 

meningkatkan pengetahuan alat musik 

peserta didik. 

2. Pelaksanaan tindakan pada siklus I 

dan siklus II telah menghasilkan 

peningkatan nilai pengetahuan alat musik 

peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan rata-rata tes pada setiap 

siklus.Hasil rata-rata nilai yang dicapai pada 

pra siklus sebelum dilakukan penelitian 

tindakan kelas adalah 5.34.Pada siklus I, 

hasil rata-rata nilai yang dicapai adalah 

sebesar 7.27.Pada siklus II, hasil rata-rata 

nilai yang dicapai adalah sebesar 8.51. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  

pemanfaatan media aplikasi Garage Band 

dalam pembelajaran seni budaya dapat 

meningkatkan pengetahuan alat musik siswa 

kelas XI IPA1 SMAN 8 Wajo. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka 

adapun saran yang ingin disampaikan 

peneliti antara lain : 

1. Bagi peneliti diharapkan dapat 

mengembangkan permasalahan 

penelitian ini dengan baik dan lebih 

spesifik lagi sehingga benar-benar 

memberikan sumbangan 

pengetahuan yang lebih bermanfaat 

bagi siswa. Khususnya siswa 

SMAN 8 Wajo. 
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2. Kepada pihak sekolah SMAN 8 

Wajo disarankan untuk memberikan 

pembelajaran seni musik khususnya 

musik modern sehingga siswa lebih 

mampu mengenal lebih jauh alat 

musik modern.  

3. Agar kiranya pendidikan seni 

budaya mampu menjadi mata 

pelajaran yang dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk 

mengembangkan sikap dan 

kemampuan untuk berkarya dan 

meningkatkan keterampilan siswa 

pada pembelajaran seni budaya. 
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