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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Banjar, Jawa Barat. 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi Kelas X.MIA 3 SMA Negeri 3 Banjar 

Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 30 siswa. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan memecahkan 

masalah-masalah yang terjadi di kelas melalui tindakan yang bermakna dan 

peneliti bekerjasama dengan pihak lain atau yang disebut observer guna untuk 

melakukan pengamatan secara cermat terhadap pelaksanaannya.   

Alasan peneliti menggunakan penelitian ini, karena peneliti menemukan 

permasalahan di dalam proses pembelajaran yaitu siswa kurang menguasai notasi 

musik, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Diharapkan melalui solusi yang diterapkan dapat mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, serta dapat memperbaiki kinerja 

guru dalam upaya meningkatkan kualitas belajar terutama dalam mata pelajaran 

Seni Budaya.  

 

C. Desain Penelitian 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, 

maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart dalam Sugiarti, (1997, hlm.6), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu 

ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada 

siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 
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dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian 

tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Siklus PTK model Kemmis dan Taggart 

 

Penjelasan alur di atas adalah: 

1. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di 

dalamnya instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh 

peneliti dan guru sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa serta 

mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya metode pembelajaran  

model team games tournament. 
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3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang 

diisi oleh pengamat. 

4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Observasi dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2 dan 3, di mana 

masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan 

membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir 

masing-masing putaran. Tiga putaran ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem 

pengajaran yang telah dilaksanakan.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Pada siklus satu, 

peneliti melakukan ceramah tentang materi yang akan diambil yaitu notasi musik, 

dan bagaimana membaca serta menulis notasi ke dalam notasi balok. Untuk siklus 

yang kedua merupakan perbaikan dari siklus pertama. Peneliti memberikan 

inovasi strategi pembelajaran yaitu memberikan sebuah games pada siswa yang 

telah dibagi menjadi lima kelompok pada proses pembelajaran notasi musik. 

Untuk siklus ketiga merupakan pemantapan di mana peneliti juga memberikan 

perbaikan dan inovasi lain sebagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam menguasai notasi musik. Peneliti memberikan sebuah 

tournament kepada siswa yang telah diacak kembali ke dalam kelompok 

homogen. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu Tahapan 

Perencanaan, Tahapan pelaksanaan dan Pengamatan, Tahapan Refleksi, dan 

tahapan Revisi. Adapun uraian penelitian tindakan persiklus, adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Penelitian Tindakan Persiklus  

1.1 Tahap Perencanaan  
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Pada tahapan perencanaan siklus I, peneliti menyusun rancangan yang 

dibuat sebelum peneliti melaksanakan penelitian yaitu membuat segala sesuatu 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, bertujuan sebagai 

pedoman pada saat penelitian. Adapun persiapannya, adalah sebagai berikut: 

1. Berdiskusi dengan guru mata pelajaran Seni Budaya di SMAN 3 Banjar, 

untuk merundingkan materi yang akan diberikan kepada siswa. 

2. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelajaran 

1, format observasi, soal Test Formatif 1, dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung 

 

Pada tahapan perencanaan siklus II, berisi hasil dari refleksi dan revisi 

tindakan dari permasalahan yang didapatkan pada siklus I. Berdasarkan hasil 

diskusi antara peneliti dan guru seni budaya maka disusunlah rencana 

pembelajaran sebagai berikut.  

1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelajaran 

kedua, soal tes formatif kedua dan alat-alat pengajaran yang mendukung 

2. Mempersiapkan lembar observasi 

3. Memadukan hasil refleksi siklus I agar siklus II lebih efektif, Menyusun 

rencana perbaikan pembelajaran, seperti merencanakan inovasi baru dalam 

mengajar seperti memberikan sebuah games 

 

Pada tahapan perencanaan siklus III berisi hasil dari refleksi dan revisi 

tindakan dari permasalahan yang di dapatkan pada siklus II. Berdasarkan hasil 

diskusi antara peneliti dan guru seni budaya maka disusunlah rencana 

pembelajaran sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelajaran 

ketiga, soal tes formatif ketiga dan alat-alat pengajaran yang mendukung 

2. Mempersiapkan lembar observasi 
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3. Memadukan hasil refleksi siklus III agar siklus II lebih efektif, menyusun 

rencana perbaikan pembelajaran, seperti merencanakan inovasi baru dalam 

mengajar seperti memberikan sebuah Tournament 

 

1.2 Tahap Pelaksanaan dan Pengamatan 

a. Tahapan Pelaksanaan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 20 oktober 2014. Pelaksanaan tindakan 

penelitian pada siklus I dilakukan dengan perencanaan tindakan yang tercantum 

dalam RPP.  

   Kegiatan pendahuluan dimulai dengan guru mengkondisikan siswa untuk 

belajar, mengecek kehadiran siswa. Tindakan selanjutnya adalah guru merefleksi 

kembali pengetahuan peserta didik tentang notasi musik yang pernah mereka 

pelajari. Guru menjelaskan kaitannya dengan pengetahuan mereka terhadap KD 

yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran agar lebih 

membangkitkan motivasi siswa.  

   Kegiatan inti, guru menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran dapat terus terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai 

sebelumnya dalam rencana pelajaran. Kemudian, guru menyajikan sekilas tentang 

materi yang akan disampaikan. Tahap selanjutnya, guru memberikan materi 

tentang notasi musik dengan metode ceramah. Setelah itu seluruh siswa 

menyimak dan memerhatikan guru saat membahas materi yang disajikan. 

Kemudian siswa dengan aktif mengemukakan pendapat berkaitan dengan notasi 

musik yang telah diberikan. Guru memberikan beberapa soal latihan membaca 

dan menulis notasi ke dalam notasi balok sampai semua murid dapat memecahkan 

setiap soal-soal yang dibahas secara bersama-sama. Meskipun demikian guru 

masih harus bertanya letak kesulitan materi kepada siswa jika masih menemukan 

kesulitan dalam membaca dan menulis notasi musik, kemudian guru bersama 

siswa membuat kesimpulan.  
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Dalam kegiatan penutup, guru memberikan evaluasi akhir berupa dua tes 

formatif yaitu siswa diberikan soal untuk menulis atau mentransformasikan notasi 

musik ke dalam notasi balok secara serempak. Setelah selesai melakukan tes 

menulis, siswa dipanggil satu persatu untuk melakukan tes praktek membaca 

notasi musik yang telah disiapkan guru. Melalui evaluasi akhir, guru dapat 

mengetahui hasil belajar siswa dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran.  

 

b. Tahap Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu pada tanggal 22 

Oktober 2014. Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus II dilakukan dengan 

perencanaan tindakan yang tercantum dalam RPP. Kegiatan pendahuluan dimulai 

dengan mempersiapkan bahan ajar, mengucapkan salam, mengecek kehadiran 

siswa, membangkitkan motivasi belajar dengan memberikan pertanyaan berkaitan 

dengan notasi musik untuk mengulang kembali pelajaran yang telah didapatkan 

siswa pada siklus I.  

Dalam kegiatan inti, guru menyampaikan tujuan dan kegiatan 

pembelajaran. Kemudian, guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan 

disampaikan. Tahap selanjutnya guru menjelaskan sebuah games yang akan di 

lakukan siswa dalam proses belajar mengajar. Guru membagi siswa kedalam 5 

kelompok untuk melakukan diskusi terhadap soal yang telah dibagikan guru 

kepada setiap kelompok dengan ketentuan setiap kelompok memiliki soal yang 

berbeda dan guru membimbing serta berkeliling untuk melakukan penilaian 

terhadap diskusi kelompok agar kegiatan diskusi selalu terkondisikan dalam 

keadaan yang kondusif dan aktif. Diskusi Team ini bertujuan untuk memperkuat 

kerja sama antar kelompok. Selanjutnya semua kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya satu persatu. Dalam proses presentasi, siswa lain boleh menjawab soal 

kelompok jika kelompok yang sedang melakukan presentasi jika kelompok 

tersebut tidak bisa menjawab soal yang telah diberikan guru. Untuk mengakhiri 
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kegiatan inti, guru memberikan penguatan terhadap materi notasi musik, 

kemudian siswa membuat rangkuman materi pelajaran dan menulis kembali soal 

serta jawaban hasil diskusi ke dalam buku catatan sebagai hapalan mereka di luar 

sekolah. 

Dalam kegiatan penutup, guru masih melakukan dua tes formatif sebagai 

evaluasi pada siklus II. Tes pertama adalah guru memberikan satu soal untuk 

menulis atau mentransformasikan notasi ke dalam notasi balok. Selanjutnya 

melakukan tes praktek membaca kepada satu persatu siswa. Melalui evaluasi 

akhir, guru dapat mengetahui hasil belajar siswa dan tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran.  

c. Tahap Pelaksanaan Siklus III 

Siklus III dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu pada tanggal 23 

Oktober 2014. Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus III dilakukan dengan 

perencanaan tindakan yang tercantum dalam RPP. Kegiatan pendahuluan dimulai 

dengan mempesiapkan bahan ajar, mengucapkan salam, mengecek kehadiran 

siswa, membangkitkan motivasi belajar dengan memberikan pertanyaan berkaitan 

dengan notasi musik untuk mengulang kembali pelajaran yang telah didapatkan 

siswa pada siklus II.  

Dalam kegiatan inti, seperti biasa guru menyampaikan tujuan dan kegiatan 

pembelajaran. Kemudian, guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan 

disampaikan. Tahap selanjutnya guru menjelaskan sebuah Tournament yang akan 

di lakukan siswa dalam proses belajar mengajar. Setelah di siklus II melakukan 

sebuah games dan guru dapat menemukan beberapa klasifikasi siswa yang aktif, 

sedang, dan tidak aktif, sehingga guru dapat mengacak dan membagi kembali 

siswa kedalam 5 kelompok dalam bentuk kelompok homogen untuk melakukan 

Tournament. Tournament ini dilaksanakan untuk membangkitkan kembali 

motivasi siswa dalam menguasai materi, selain dari itu siswa dapat lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. Setiap kelompok berkompetisi dan bersaing 

memecahkan masalah setiap soal yang diberikan guru secara langsung. Siswa 
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akan lebih termotivasi disaat guru memberikan sebuah skor jika mereka berhasil 

menjawab pertanyaan yang telah diberikan.  

Dalam kegiatan penutup, guru masih melakukan dua tes formatif sebagai 

evaluasi pada siklus III. Tes pertama adalah guru memberikan satu soal untuk 

menulis atau mentransformasikan notasi ke dalam notasi balok. Selanjutnya 

melakukan tes praktek membaca kepada satu persatu siswa. Melalui evaluasi 

akhir, guru dapat mengetahui hasil belajar siswa dan tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran.  

d. Tahap Pengamatan 

Pada saat proses pembelajaran, peneliti berkolaborasi dengan Guru untuk 

melakukan tahapan pengamatan. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen yang telah dibuat. Observasi dilakukan oleh guru sebagai peneliti ketika 

proses pembelajarn berlangsung. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat 

pelaksanaan tindakan sehingga observasi ini dapat menjadi bahan perbaikan 

ditahap refleksi dan memperbaiki rencana yang telah dilakukan, serta menyusun 

tindakan berikutnya.   

Tabel 3.1 

Tabel Observasi Kegiatan Pembelajaran Oleh Guru 

 

No. Kegiatan Ya Tidak 

Pendahuluan 

1. Guru melakukan apersepsi   

2. Guru memberikan motivasi   

3. Guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai   

4. Guru menjelaskan langkah-langkah Kegiatan Belajar 

Mengajar  

  

Kegiatan Inti 
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5 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari   

6. Guru membimbing siswa dalam mengajarkan materi 

tersebut dengan tahapan sesuai metode yang 

digunakan 

  

7. Guru mengembangkan materi yang tidak dimengerti 

siswa 

  

8. Guru membimbing siswa dalam membaca dan 

menulis notasi musik kedalam notasi balok 

  

Penutup 

9. Guru melakukan tes   

10. Guru melakukan refleksi dengan menyimpulkan 

materi 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Hasil Observasi Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Aspek yang Diamati Aspek yang 

Diamati 

Skor 

Maksimal 
1 2 3 4 5 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran 

     5 

2. Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran 

     5 

3. Keseriusan siswa      5 

4. Pemahaman siswa dalam 

membaca dan menulis notasi 

     5 
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musik kedalam notasi balok  

5. Tanggung jawab siswa terhadap 

tugas yang diberikan dan 

menjawab pertanyaan 

     5 

Jumlah : 25 

Jumlah Total : 
  

  
 x 100  

 

 

1.3 Tahapan Refleksi dan Tahapan Revisi 

Tahap refleksi merupakan pengkajian peneliti dengan observer terhadap 

data yang telah di peroleh dari proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan sebagai 

evaluasi untuk menyempurnakan siklus berikutnya, apakah peneliti masih banyak 

kekurangan dalam kegiatan siklus I atau tidak. Oleh karena itu, jika ditemukannya 

kekurangan-kekurangan dalam siklus I, peneliti berusaha memperbaiki 

kekurangan dengan melakukan perbaikan yang disarankan oleh observer. Seperti 

yang terjadi di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa kekurangan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran. Pada siklus I, peneliti dan observer menemukan 

beberapa hal sebagai renungan untuk menghasilkan perbaikan yaitu guru kurang 

baik dalam pengelolaan waktu, siswa kurang antusias selama pelajaran, 

memberikan soal kepada siswa dengan berkompetisi sehingga menumbuhkan 

minat belajar yang lebih baik. Maka dari itu dibuatlah sebuah revisi untuk 

memperbaiki siklus selanjutnya yaitu guru lebih mendistribusikan waktu secara 

baik, guru lebih terampil memberikan sebuah games lain dan bersemangat dalam 

memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias untuk menguasai materi, 

guru pun harus mampu melihat semua murid dari semua sisi.  

Pada tahapan refleksi yang ditemukan di siklus II, siswa sudah mengalami 

beberapa peningkatan dalam segala hal, namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa hal itu masih kurang dari pencapaian keberhasilan pembelajaran, 

melainkan peneliti masih menemukan beberapa kekurangan yang perlu 

direnungkan lagi, seperti memotivasi siswa, membimbing siswa merumuskan 
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kesimpulan atau menemukan konsep, dan pengelolaan waktu. Hal itu menuntut 

peneliti untuk melakukan sebuah perbaikan pada siklus berikutnya. Perbaikan itu 

antara lain, guru bisa memberikan inovasi permainan lain seperti Tournament 

antar kelompok untuk lebih memotivasi siswa dalam menguasai materi. Guru 

harus lebih dekat dengan siswa sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri siswa 

baik untuk mengemukakan pendapat atau bertanya dan menjawab. Guru pun harus 

lebih sabar dalam membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan 

konsep. 

 

Tabel 3.3 

TABEL SIKLUS PENELITIAN 

 

 

 

SIKLUS 1 

PERENCANAAN  Mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari Rencana Pelajaran 1, 

Soal Test Formatif 1 dan alat-alat 

pengajaran yang mendukung 

PELAKSANAAN  Dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 

2014 

 Melakukan apersepsi 

 Peneliti melakukan ceramah untuk 

menjelaskan materi yang telah di 

persiapkan 

 Memberikan soal-soal diiringi dengan 

durasi agar siswa lebih membiasakan diri 

dalam berpikir serta mengejar waktu 

untuk saling berkompetisi satu sama lain 

 Memberikan Test Formatif berupa Tes 

tulis notasi kedalam notasi balok, dan 

Tes praktik membaca notasi 
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PENGAMATAN  Peneliti berkolaborasi dengan guru 

untuk mencatat segala fenomena yang 

terjadi di lapangan , dengan aspek-aspek 

yang dikaji meliputi: 

1. Kegiatan Pembelajaran oleh Guru :  

Pendahuluan: 

- Melakukan Apersepsi 

- Memberikan motivasi 

- Menjelaskan tujuan yang akan di 

capai 

- Menjelaskan langkah-langkah 

kegiatan 

Inti: 

- Menjelaskan materi 

- Membimbing siswa  

- Mengembangkan materi yang tidak 

dimengerti siswa 

- Membimbing siswa dalam 

membaca dan menulis notasi musik 

Penutup: 

- Guru melakukan Tes 

- Guru melakukan Refleksi dengan 

menyimpulkan materi 

2. Kegiatan Pembelajaran Siswa: 

- Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran 

- Keaktifan siswa 

- Keseriusan siswa 

- Pemahaman siswa dalam membaca 
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dan menulis notasi musik 

- Tanggung jawab siswa terhadap 

tugas 

REFLEKSI Guru kolabolator dengan peneliti 

melakukan refleksi terhadap data yang 

telah diperoleh dari proses belajar 

mengajar. 

REVISI Peneliti melakukan diskusi dengan guru 

untuk melakukan revisi dari perencanaan 

siklus selanjutnya 

 

 

SIKLUS II 

PERENCANAAN  Mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari Rencana Pelajaran 

kedua, soal tes formatif kedua dan alat-

alat pengajaran yang mendukung 

 Merencanakan inovasi baru dalam 

mengajar seperti memberikan sebuah 

games 

PELAKSANAAN  Dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 

2014 

 Melakukan Apersepsi 

 Menyajikan sekilas tentang materi yang 

akan disampaikan 

 Membagi siswa dalam lima kelompok 

heterogen untuk melakukan diskusi team 

terhadap soal yang telah diberikan guru 

kepada setiap kelompok 

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

jawabannya 

 Guru memberi penguatan terhadap 
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materi pembelajarannya. 

 Memberikan Test Formatif berupa Tes 

tulis notasi kedalam notasi balok, dan 

Tes praktik membaca notasi 

PENGAMATAN Proses pengamatan masih sama seperti 

yang dilakukan di siklus I yaitu Peneliti 

dan Guru mencatat segala fenomena yang 

terjadi di lapangan dengan aspek-aspek 

pengkajian yang sama dengan siklus I 

REFLEKSI Proses ini masih sama seperti yang 

dilakukan di siklus I yaitu Guru 

kolabolator dengan peneliti melakukan 

refleksi terhadap data yang telah diperoleh 

dari proses belajar mengajar. 

REVISI Peneliti melakukan diskusi dengan guru 

untuk melakukan revisi dari perencanaan 

siklus selanjutnya 

 

 

SIKLUS III 

PERENCANAAN  Mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang terdiri dari Rencana Pelajaran 

kedua, soal tes formatif kedua dan alat-

alat pengajaran yang mendukung 

 Merencanakan inovasi baru dalam 

mengajar seperti memberikan sebuah 

Tournament 

PELAKSANAAN  Dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 

2014 

 Melakukan Apersepsi 

 Merefleksi hasil tes formatif pada 

pertemuan sebelumnya 
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 Menggali potensi siswa tentang 

pengetahuannya mengenai notasi musik 

yang belum sempat dinformasikan pada 

pertemuan sebelumnya 

 Guru membagi siswa kedalam 5 

kelompok Homogen sesuai klasifikasi 

murid teraktif, yang sedang, dan yang 

tidak aktif dalam games sebelumnya,  

 Guru memberikan sebuah tournament 

dimana setiap kelompok berkompetisi 

menjawab pertanyaan guru secara 

langsung. Pertanyaan tersebut berupa 

membaca dan menulis notasi kedalam 

notasi balo  

 Guru memberi penguatan terhadap 

materi pembelajarannya. 

 Memberikan Test Formatif berupa Tes 

tulis notasi kedalam notasi balok, dan 

Tes praktik membaca notasi 

PENGAMATAN Proses pengamatan masih sama seperti 

yang dilakukan di siklus I dan II yaitu 

Peneliti dan Guru mencatat segala 

fenomena yang terjadi di lapangan dengan 

aspek-aspek pengkajian yang sama dengan 

siklus I dan II 

REFLEKSI Proses ini masih sama seperti yang 

dilakukan di siklus II yaitu Guru 

kolabolator dengan peneliti melakukan 

refleksi terhadap data yang telah diperoleh 
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dari proses belajar mengajar. 

REVISI Peneliti melakukan diskusi dengan guru 

untuk melakukan revisi dari perencanaan 

siklus selanjutnya 

 

 

E. Definisi Operasional 

Pada Penelitian ini, model pembelajaran Team Games Tournament dalam 

pembelajaran Seni Budaya menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan 

penguasaan notasi musik pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Banjar. Di dalam 

kurikulum 2013, penguasaan notasi musik telah menjadi pokok bahasan dalam 

pembelajaran seni budaya kelas X. Ada beberapa poin-poin yang berkaitan 

dengan hal tersebut yaitu, sebagai berikut: 

1. Pembelajaran merupakan petunjuk bagi guru dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas, mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

media dan alat bantu, sampai alat evaluasi yang mengarah pada upaya 

pencapaian tujuan pelajaran. Dalam pembelajaran terdapat beberapa 

komponen pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran 

2. Evaluasi pembelajaran merupakan langkah terpenting untuk menentukan 

keberhasilan suatu pembelajaran. Hasil pembelajaran dari penguasaan notasi 

musik dapat dilihat berdasarkan beberapa ranah yang dikembangkan oleh 

Bloom, Krathwohl dkk (1969) dengan maksud untuk mengklasifikasi tujuan 

pendidikan sebagai cerminan perilaku ideal peserta didik setelah mengikuti 

proses pendidikan. Ranah-ranah tersebut adalah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini, ranah kognitif mengacu pada siswa paham 

terhadap posisi nada dalam setiap notasi. Ranah afektif mengacu pada siswa 

dapat menyanyikan nada-nada yang tertera dalam notasi balok dengan 
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ketepatan nada yang akurat. Ranah psikomotor mengacu pada siswa mampu 

menentukan dan menuliskan nada-nada pada notasi balok.  

3. Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu tipe 

atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran 

siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament (TGT) 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan 

belajar. 

4. Notasi balok terdiri atas lima garis dan empat spasi yang merupakan tempat 

menuliskan notasi, baik di atas maupun di bawah balok not dapat dibuat garis 

tambahan. Garis-garis dan spasi tersebut merupakan tempat meletakkan not. 

Not yang diletakan dalam garis dinamakan not garis dan not yang diletakan 

dalam spasi dinamakan not spasi. Keberadaan not pada nomor urut garis atau 

nomor urut spasi menunjukkan tinggi rendahnya not tersebut, Artinya, not 

yang berada pada garis ke-2 menunjukkan not tersebut lebih tinggi dari 

notyang berada pada garis ke-1 dan lebih rendah dari not pada garis ke-3. 

Demikian juga not yang berada pada spasi ke-2 menunjukkan not tersebut 

lebih tinggi dari pada not yang berada di spasi ke-1 dan lebih rendah dari 

pada not yang berada pada spasi ke-3.  

 Empat poin yang diungkapkan diatas akan dijadikan vokus kajian dalam 

penelitian ini. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Dengan adanya perbaikan pembelajaran dalam mata pelajaran Seni Budaya 

kelas X di SMAN 3 Banjar, maka keberhasilan yang diharapkan adalah 85% dari 

jumlah siswa mencapai hasil belajar dengan kriteria baik. 
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G. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Silabus 

Yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran 

pengelolahan kelas, serta penilaian hasil belajar.  

2. Rencana Pelajaran (RP) 

Yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Masing-masing 

RP berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan 

pembelajaran khusus, dan kegiatan belajar mengajar. 

3. Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar kegiatan ini yang dipergunakan siswa untuk membantu proses 

pengumpulan data hasil kegiatan belajar mengajar. 

4. Lembar Observasi 

Digunakan untuk menulis hasil pengamatan bagaimana pembelajaran 

notasi musi di kelas X.MIA 3 SMAN 3 Banjar. 

5.   Tes hasil belajar siswa / formatif 

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep seni budaya pada 

notasi musik. Tes formatif ini diberikan setiap akhir putaran. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

memenuhi standar data yang ditetapkan ( Sugiyono, 2008, hlm. 308). 

Dari uraian diatas mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data adalah 

hal yang paling penting dalam melakukan penelitian. Sebagai alat pengumpul data 



 

 
Lena Wahyuni, 2014 
Implementasi Pembelajaran Team Games Tournament Untuk Meningkatkan Penguasaan 
Notasi Balok Kelas X SMAN 3 Banjar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

yakni peneliti itu sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

diantaranya: 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi pengolahan belajar aktif, observasi aktivitas siswa dan guru, dan tes 

formatif. 

1. Observasi 

Peneliti melakukan beberapa observasi antara lain observasi pengolahan 

belajar aktif, observasi aktivitas siswa dan guru, dan tes formatif. 

2. Studi Dokumentasi 

Diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi. Data-data yang 

terkumpul merupakan data yang didokumentasikan berupa foto, rekaman video 

KBM, bahan ajar untuk menggali berbagai data pada penelitian, khususnya 

mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran TGT terhadap penguasaan 

Notasi Musik di kelas X SMA Negeri 3  Banjar. 

3. Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan salah satu teknik untuk mempelajari semua 

kepustakaan tentang semua persoalan yang berhubungan dengan implemenatasi 

pembelajaran Team Games Tournament untuk meningkatkan kekuasaan notasi 

musik kelas X SMAN 3 Banjar, dan untuk memeroleh data dengan mempelajari 

sumber-sumber bacaan, diantaranya: buku-buku, artikel, internet, skripsi yang 

berkaitan dengan penyusunan penelitian. Maka data yang diperoleh dilapangan 

dilengkapi dengan sumber yang sudah ada sebelumnya. Data tersebut kemudian 

diolah dan dianalisis sehingga dapat menunjang pada penelitian yang dilakukan. 

 

I. Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 
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mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 

siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 

diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

     Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

      Σ N = Jumlah siswa 

2.  Untuk ketuntasan belajar  

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 

(Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai 

skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut 

terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 %100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 

 

 


