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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pendidikan dan 

pengembangan (Educational Research and Development). Sugiyono dalam 

Ramdani (2013, hlm. 58) menyebutkan bahwa pendekatan penelitian 

pengembangan (Research and Development) adalah pendekatan penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Untuk menghasilkan suatu produk tertentu maka akan digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan selanjutnya dilakukan pengujian 

keefektifan produk tersebut agar dapat berfungsi di masyarkat atau lembaga. 

Untuk kebutuhannya dalam ruang lingkup pendidikan Borg & Gall merumuskan 

pendekatan yang lebih spesifik mengenai konsep penelitian pendidikan dan 

pengembangan (Educational Resarch and Development). Penelitian pendidikan 

dan pengembangan (Educational Resarch and Development) adalah konsep 

penelitian berbasis industri dimana temuan penelitian yang digunakan untuk 

merancang produk baru yang kemudian secara sistematis dilakukan uji lapangan, 

dievaluasi sampai memenuhi kriterian yang ditentukan, melihat efektivitas serta 

kualitas yang mengacu kepada standar yang telah ditentukan. (Gall, R.Borg, & 

P.Gall, 2003, hlm. 569) 

Dalam penelitian ini, proses pengembangan bahan ajar dilakukan dengan 

mengacu kepada model dari Dick dan Carey dengan kriteria-kriteria: (1) menarik, 

(2) isi sesuai dengan tujuan, (3) urutannya tepat, (4) terdapat petunjuk penggunaan 

bahan ajar, (5) terdapat soal latihan, (6) terdapat tes, (7)  terdapat petunjuk 

kemajuan belajar, (8) terdapat petunjuk bagi peserta didik untuk menuju kepada 

kegiatan berikutnya. Dengan mengacu kepada tahapan penelitian yang telah di 

tetapkan pada proses penelitian pendidikan dan pengembangan (Educational 

Research and Development) model Dick dan Carey, maka penulis melakukan 

modifikasi terhadap langkah-langkah penelitian yang disesuaikan dengan konsep 
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produk yang akan dibentuk. Adapun beberapa langkah-langkah dari metodologi 

penelitian pendidikan dan pengembangan (Educational Research and 

Development) model Walter Dick dan Lou Carey (Gall, R.Borg, & P.Gall, 2003) 

yang menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Melibatkan defenisi tujuan dari program atau produk yang mencakup 

penilaian kebutuhan (assess needs identify goal). Hal ini mengacu kepada 

perumusan standar kompetensi, kompetensi dasar dan juga indikator tujuan 

pembelajaran 

2. Mengidentifikasi tugas, keterampilan dan prosedur pembelajaran yang 

spesifik untuk mencapai tujuan (conduct instructional analysis). Hal ini 

merupakan proses penentuan materi-materi pelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya prosedur pembelajaran 

ditentukan berdasarkan materi yang dibentuk. 

3. Mengidentifikasi keterampilan dan sikap awal peserta didik serta 

dilanjutkan dengan mengatur materi dan strategi yang digunakan  (analyze 

learnes and context). Sebelum membentuk materi pelajaran, penulis harus 

melakukan observasi awal untuk melihat kemampuan dan sikap peserta 

didik dalam menanggapi objek yang menjadi fokus pembelajaran. 

Selanjutnya melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data 

mengenai materi yang akan di rancang  

4. Menerjemahkan kebutuhan dan tujuan produk (write performance 

objectives). Menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan tentang tujuan 

dari produk pembelajaran kepada berbagai tingkatan. Tahap ini juga 

merupakan proses validasi dengan melibatkan para ahli yang berhubungan 

dengan produk penelitian yang sedang dikembangkan 

5. Mengembangkan instrument penilaian (develop assessment instrument). 

Setiap model tes yang dirancang pada desain pembelajaran disertai dengan 

pedoman evaluasi dengan memperhatikan terhadap indikator hasil belajar 

yang harus dicapai oleh peserta didik ketika materi pelajaran diterapkan. 



58 
 
 

 

Try Wahyu Purnomo, 2016 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IRAMA PADO-PADO PADA ALAT MUSIK SALUANG PAUH DI SMKN 7 

PADANG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

6. Mengembangkan langkah pembelajaran secara khusus (develop 

instructional strategy). Dalam tahap ini yaitu merancang strategi 

instruksional khusus yang dikembangkan untuk membantu peserta didik 

dalam mencapai tujuan kinerja. 

7. Mengembangkan materi ajar seperti buku teks, strategi pembelajaran dan 

juga media lain seperti audio dan video (develop and select instructional 

materials) 

8. Melakukan evaluasi terhadap produk atau program yang sedang dalam 

tahap pengembangan  (design and conduct formative evaluation of 

instruction) 

9. Melakukan revisi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan (revisi 

instruction). Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka akan di 

analisis dan ditafsirkan sebagai usaha untuk mengenali kesulitan-kesulitan 

dan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada bahan ajar 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 1) tahap pendahuluan 

secara kualitatif, 2)  tahap pelaksanaan secara kuantitatif dan 3) tahap hasil secara 

kualitatif.  

1) Tahap pendahuluan (pra-penelitian) 

Mendeskripsikan mengenai penjabaran objek kesenian Saluang Pauh yang 

akan dikemas dalam bentuk bahan ajar irama Pado-pado. Dalam tahapan ini 

terdiri dari studi pendahuluan untuk mengkaji kondisi objek kesenian Saluang 

Pauh yang menjadi fokus pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan 

membandingkan aspek bentuk instrument dan juga peran instrument dalam bentuk 

pertunjukan dari beberapa jenis Saluang yang berkembang di Sumatera Barat. 

Selanjutnya mengkaji mengenai daerah Pauh sebagai lokasi tempat Saluang Pauh 

tumbuh dan berkembang serta masyarakat Pauh sebagai pendukung kesenian 

tersebut. Selanjutnya pada tahapan ini akan dikaji mengenai sejarah Saluang Pauh 

dan perkembangannya dalam seni pertunjukan. Data dan informasi digali dari 
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beberapa informan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga 

dokumentasi. 

Selanjutnya tahapan studi pustaka untuk melihat bebebrapa bahan ajar 

musik tradisional yang relevan. Tahapan ini bertujuan untuk melihat berbagai 

konsep bahan ajar yang dapat diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Studi 

pustaka juga bertujuan untuk menghubungkan data-data yang diperoleh dari 

tahapan pendahuluan dengan teori pendukung. Melaui studi pustaka penulis juga 

menjadi panduan penulis dalam merancang isi bahan ajar terkait dengan teori teks 

dan konteks, sistem transkripsi musikal dan juga perancangan bahan ajar yang 

disesuaikan dengan teori belajar (behavioristik) 

Selanjutnya tahapan empiris, yaitu penggalian data melalui pengalaman 

langsung mengenai objek Saluang Pauh yang akan dikemas ke dalam bahan ajar. 

Tahapan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai keterlibatan langsung 

mengenai pembuatan instrument Saluang Pauh dan juga keterlibatan langsung 

dalam sajian pertunjukan Saluang Pauh. 

2) Tahap pelaksanaan 

Mendeskripsikan mengenai implementasi bahan ajar irama Pado-pado 

pada  alat musik Saluang Pauh dalam proses pembelajaran di SMKN 7 Padang. 

Implementasi bahan ajar dilakukan dengan metode  eksperimen dengan 

melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen untuk melihat 

keefektifan bahan ajar tersebut di lingkungan belajar. Hasil penerapan bahan ajar 

tersebut akan di analisis untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya 

untuk validitas, penulis akan menggunakan uji t untuk membandingkan nilai 

postest antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk materi bahan 

ajar, penulis menggunakan koefisen korelasi product moment untuk melihat 

hubungan antara butir-butir soal yang dirancang dengan hasil belajar peserta 

didik. 

3) Tahap pembahasan. 
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Membahas mengenai hasil impelementasi bahan ajar irama Pado-pado 

pada alat musik Saluang Pauh di SMKN 7 Padang. Pada tahap terdapat beberapa 

proses yaitu 1) pengumpulan data, 2) pengolahan data, 3) analisis data, 4) 

penyusunan akhir bahan ajar dan 5) draft akhir dari bahan ajar secara keseluruhan. 

Adapun bentuk desain penelitian berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

 

Desain Research and Develoment 

Bahan Ajar Irama Pado-pado 

Pada Alat Musik Saluang Pauh 

 

Tahap Pendahuluan 

(Penelitian Kualitatif) 
  Tahap Pelasksanaan 

(Penelitian Kuantitatif) 
Tahap Pembahsan 

(Penelitian Kualitatif) 

Studi Pendahuluan 

1. Mendeskrpsikan 

kondisi objek 

a. Membandingkan 

jenis Saluang 

b. Mengkaji daerah 

Pauh dan karakter 

masyarakat Pauh 

c. Sejarah Saluang 

Pauh dan 

keberadaannya 

2. Menggunakan teknik 

observasi, wawancara 

dan dokumentasi 

untuk menggali data 

Studi Pustaka 

1. Mengkaji konsep 

bahan ajar 
2. Menghubungkan data 

dengan teori 
3. Menyusun materi dan 

transkripsi musikal 
4. Perancangan bahan 

ajar sesuai dengan 

teori belajar 

(behavioristik) 

Implementasi Bahan Ajar 

di SMKN 7 Padang 

1. Metode eksperimen 

(kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen) 

 

Analisis Hasil Belajar 

Validasi Hasil Belajar 

Hasil Implementasi Bahan 

Ajar di SMKN 7 Padang  

1. Penumpulan data 

2. Pengolahan data 

3. Analisis data 

4. Penyusunan akhir 

bahan ajar 

Draft Akhir Bahan Ajar 

Irama Pado-pado Pada Alat 

Musik Saluang Pauh 
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Bagan 3.1. Desain Penelitan R & D Bahan Ajar Irama Pado-pado Pada Alat Musik  

Saluang Pauh (Dokumentasi: Try Wahyu Purnomo) 

 

 

 

3.2 Partisipan Penelitian 

Pada penelitian ini beberapa partisipan dipilih berdasarkan kebutuhan data 

dan informasi penulis. Secara keseluruhan jumlah partisipan dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu partisipan pendukung penelitian dan juga partisipan inti 

(infoman), adapun deskripsinya sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Partisipan Pendukung Penelitian 

Partisipan Pendukung Penelitian 

Nama Peran 

Odi Kustilo Kadir Fotografer dan pengambilan video untuk 

kebutuahan materi bahan ajar 

Yovie Iskandar Pembuatan gambar-gambar untuk kebutuhan 

materi bahan ajar 

Zakky Abdi Editing video untuk kebutuhan media bahan ajar 

Fauzi Nazari Editing video dan desain akhir kemasan bahan 

ajar  

 

       Tabel 3.2. Partisipan Inti (informan) 

Partisipan Inti (Informan) 

Nama Profesi Peran 

Zamri/Malin Bungsu Pedendang dan Pemain Saluang Pauh Informan mengenai bentuk pertunjukan 

Saluang Pauh secara spesifik 

Jumaluddin Umar/Rajo 

Kuaso 

Budayawan dan Urang Tuo di Pauh Informan mengenai sejarah masyrakat 

Pauh, sejarah Saluang Pauh, dan 

Sistem Adat di daerah Pauh 

Dasrul., S.S., M.Si Budayawan dan dosen Sastra 

Minangkabau UNAND 

Informan konsep adat dan budaya Pauh 

serta validator bahan ajar (aspek 

budaya dan dialektika Minangkabau) 

Hendri Yusuf, S.Pd. Budayawan dan Mahasiswa 

Pascasajarna UNP 

Informan konsep adat dan budaya Pauh 

Studi Empirik 

1. Pembuatan 

Saluang Pauh 

2. Sajian 

pertunjukan 

Saluang Pauh 
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Zulmasdi, S.Sn.  Pengrajin dan Pemain Saluang Pauh Informan mengenai aspek organologi 

Saluang Pauh 

Musra Dahrizal Katik jo 

Mangkuto 

Budayawan dan Sastrawan 

Minangkabau 

Infroman mengenai konsep kesenian 

menurut tinjauan adat Minangkabau 

Irmun Krisman, S.Sn. Guru SMKN 7 Padang dan Pemain 

Saluang Pauh 

Informan mengenai proses 

pembelajaran musik tradisional di 

SMKN 7 Padang  serta validator bahan 

ajar (aspek pembelajaran musik 

tradisional di lingkungan SMKN 7 

Padang) 

Indra Jaya, M.Sn. Dosen di Jurusan Karawitan ISI 

Padangpanjang, bidang keahlian 

komposisi musik dan Analisa karya 

seni 

Informan mengenai proses 

pembelajaran alat musik Saluang Pauh 

di ISI Padangpanjang serta validator 

bahan ajar (aspek musikal Saluang 

Pauh) 

 

3.3 Lokasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMKN 7 Padang yang terletak di jalan 

Raya Padang Indarung Kelurahan Cangkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang 

Sumatera Barat. SMKN 7 merupakan salah satu sekolah kejuruan di Kota Padang 

yang memiliki beberapa program keahlian diantarnya seni tari, seni musik non 

klasik, seni teater, seni karawitan, kecantikan dan broadcasting. Sebagai sekolah 

kejuruan yang menyelenggarakan proses pembelajaran dan pelatihan terhadap 

beberapa aktivitas seni secara khusus, SMKN 7 Padang senantiasa memacu 

potensi peserta didik untuk dapat merealisasikan perkembangan seni baik secara 

tradisional maupun melalaui kemasan modern. SMKN 7 Padang juga merupakan 

icon Sumatera Barat di bidang seni pertunjukan dan budaya dibawah naungan 

Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang merupakan satu-satunya sekolah dengan 

basic seni pertunjuakn dan budaya di Sumatera. Pada saat sekarang ini tercatat 

sebanyak 94 guru dan juga karyawan yang mengabdikan diri di SMKN 7 Padang.  

 Sejarah pembentukan SMKN 7 Padang di awali dengan nama KOKAR 

(Konserfatori Karawitan) pada tanggal 16 September 1965 di Padang Panjang, 

kemudian pada tanggal 1983 KOKAR berpindah tempat ke Kota Padang dan 

berganti nama menjadi SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia), 

selanjutnya pada tahun 1997 SMKI kembali melakukan perubahan nama menjadi 

SMKN 7 Padang . Dalam sejarah perjalanannya di dunia pendidikan, SMK N 7 

Padang terbukti mampu dalam menjaga wariasan budaya dibidang kesenian, 
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mengatur ritme dan strategi untuk terus mempertahankan kepercayaan pemerintah 

dan masyarakat sebagai salah satu lembaga pendidikan yang senantiasa mencetak 

prestasi gemilang dibidang seni pertunjukan dan menghasilkan alumni yang 

cerdas, tanggunh, dan mumpuni di tingkat daerah, regional, nasional maupun 

internasional. Adupun beberapa prsertasi yang telah diraih oleh SMKN 7 Padang 

adalah, (1) pada tahun 2000 mendapatkan peringkat terbaik dalam pertunjukan 

kesenian tingkat internasional di Malaysia, (2) pada tahun 2005 mendapatkan 

peringkat terbaik dalam pertunjukan teater tingkat internasional di Singapura, (3) 

pada tahun 2008 mendaptkan penghargaan sebagai pengrawit dan ilustrasi tetare 

terbaik dalam kegiatan FLS2N tingkat nasional di Bandung, serta beragam 

prestasi lainnya. 

Pemilihan SMKN 7 Padang sebagai lokasi penelitian dikarenakan sekolah 

ini memiliki program khusus dalam pembelajaran musik tradisional sebagai salah 

satu paket keahlian instrument. Dalam proses pembelajarannya peserta didik 

diarahkan untuk dapat memahami mengenai konsep dan juga tekhnik bermain dari 

beberapa alat musik tradisional Minangkabau dalam program intrakulikuler 

sekolah. Untuk pengembangan bahan ajar irama Pado-pado pada alat musik 

Saluang Pauh sendiri pemilihan SMKN 7 juga dikarenakan lokasi sekolah 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Pauh yang merupakan lokasi tempat 

tumbuh dan berkembangnya kesenian Saluang Pauh, sehingga peserta didik dapat 

secara empiris mengobservasi mengenai keabsahan informasi yang  di susun alam 

bahan ajar yang sedang dikembangkan.  
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Gambar 3.1. SMKN 7 Padang Sebagai Lokasi Pengujian Bahan Ajar  

(Dokumentasi: Try Wahyu Purnomo, 10 April 2016) 

 

Adapun  sampel penelitian dalam penerapan bahan ajar ini adalah siswa-

siswi yang mengambil jurusan karawitan di SMKN 7 Padang. Pemilihan sampel 

dipilih berdasarkan anjuran dari Irmun Krisman (selaku guru di SMKN 7 Padang) 

berdasarkan spesialisasi instrument tiup dan kemampuan dari masing-masing 

peserta didik. Adapun beberapa peserta didik yang dijadikan sampel penelitian 

dalam penerapan bahan ajar irama Pado-pado pada alat musik Saluang Pauh 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Sampel Penelitian 

Sampel Penelitian 

Nama Jenis Kelamin Kelas 

Muhammad Zikri Laki-laki XII, Jurusan Karawitan 

Hamidun Syaputra Laki-laki XII, Jurusan Karawitan 

Boby Fernandes Eka Putra Laki-laki XII, Jurusan Karawitan 

Ilham Kurniawan Laki-laki XI, Jurusan Karawitan 

Fadillah Ridho Ilham Laki-laki XII, Jurusan Karawitan 

 

 

 

3.4 Instrument Penelitian  

Instrument penelitian yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar 

irama Pado-pado pada alat musik Saluang Pauh adalah angket, pedoman 

wawancara, pedoman pengamatan dan juga tes. Angket, pedoman wawancara  dan 

pedoman pengamatan digunakan sebagai instrument untuk mengumpulkan data 
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mengenai kesenian Saluang Pauh dan juga hasil review dari ahli isi bidang studi, 

peserta didik saat uji coba terbatas. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik sebelum menggunakan paket pembelajaran (pretes) dan sesudah 

menggunakan paket pembelajaran (postes). 

 

3.4.1 Angket 

  Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, 

tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden mengenai objek yang 

diteliti. Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket tertutup 

dimana para responden dapat menjawab sesuai dengan pilihan jawaban yang telah 

disediakan. Dalam penelitian pengembangan irama “Pado-pado” angket 

berfungsi untuk memperoleh tanggapan, kritik dan masukan oleh para ahli 

(seniman, dosen dan guru) terhadap rancangan program yang disusun oleh peneliti 

sebagai pedoman sebelum dilaksanakan tahapan uji coba produk. Proses 

perumusan pertanyaan pada angket harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan 

ajar yang sedang dikembangkan. Hasil dari tanggapan dan respon dari bebebrapa 

ahli (seniman, dosen dan guru) tersebut dapat digunakan sebagai bentuk 

penyempurnaan dari bahan ajar irama Pado-pado.  Para ahli yang berfungsi untuk 

memberi tanggapan terhadap rancangan produk bahan ajar irama Pado-pado 

dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalamannya terhadap kesenian Saluang 

Pauh yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa para ahli tersebut 

diantaranya Dasul, S.S., M.Si (budayawan dan juga staf pengajar di jurusan Sastra 

Minangkabau Universitas Andalas), Irmun Krisman, A.Md atau Mon (staf 

pengajar di jurusan karawitan SMKN 7 Padang) dan Indra Jaya, S.Sn., M.Sn (staf 

pengajar di jurusan karawitan ISI-Padang panjang).  

Dasrul adalah seorang dosen muda di jurusan Sastra Minangkabau 

Universitas Andalas. Dalam perjalanan pendidikannya Dasrul menyelesaikan 

studi sarjana di jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas dan kemudian 

menyelesaikan studi magisternya di Program Kajian Budaya Universitas 

Udayana. Selama perjalanan kariernya, Dasrul aktif dalam mengembangkan 
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potensi pariwisata yang terdapat di daerah Pauh. Bersama grub “Palito Nyalo”, 

Dasrul dan kawan-kawan mempunyai misi mengembangkan dan melestarikan 

segala bentuk potensi wisata yang terdapat di daerah Pauh seperti kesenian, 

kuliner maupun keindahan alam. Pada saat sekarang ini Dasrul dan kawan-kawan 

berhasil membangun minat wisatawan dengan menyediakan wadah khusus dalam 

mengemas paket-paket wisata melalui konsep “Kampung Wisata Budaya Limau 

Manis”. Selanjutnya, Irmun Krisman atau Mon merupakan seorang staf pengajar 

di jurusan karawitan SMKN 7 Padang. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, 

Mon aktif sebagai guru pada paket keahlian instrument tradisional yang meliputi 

Kecapi Payokumbuah, Saluang Darek, Talempong dan beberapa instrument 

tradisional Minangkabau lainnya. Dewasa ini, Mon aktif dalam melaksanakan 

kegiatan berkesenian dengan memenuhi beberapa event nasional dan 

internasioanal, seperti peserta panggung penerangan tingkat nasiona di 

abnjarmasin (1993), penata musik tiga kontemporer IDF di Jakarta (1999), 

Penyaji di workshop NAVA Singapura (2006), memberikan pelatihan seni 

tradisional di Tun Fatimah School Johor Malaysia, dan lain-lain. Dewasa ini 

melalui grub kesenian “Parewa Limo Suku” dengan memanfaatkan potensi dari 

generasi muda (siwa-siswi SMKN 7 maupun masyarakat setempat) Mon aktif 

menciptakan karya-karya inovatif yang mengambil ide dengan memanfaatkan 

instrument-instrument tradisional sebagai salah satu upaya pelestarian budaya 

Minangkabau.  

Selanjutnya, Indra Jaya merupakan salah satu dosen muda di jurusan 

karawitan ISI-Padang panjang. Dalam perjalanan pendidikan nya Indra 

meyelesaikan studi sarjana di jurusan karawitan ISI-Padangpanjang dengan 

menciptakan karya seni yang berjudul “Pado-pado Dalam Dua Dimensi”. Karya 

ini mempunyai konsep penggabungan dan juga eksplorasi bunyi dengan 

memanfaatkan beberapa instrument tradisional (Saluang Pauh), instrument 

modern dan juga beberapa media electronik untuk meghasilkan suatu karya 

inovatif. Setelah meyelesaikan studi magister di ISI-Padang panjang, Indra 
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memulai karier sebagai seorang dosen di ISBI Aceh dan sekarang berprofesi 

sebagai dosen tetap di jurusan karawitan ISI-Padang panjang. 

 

3.3.2 Pedoman Wawancara (interview guide)   

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara dinamakan interviu. Instrumennya 

dinamakan pedoman wawancara (interview guide). Pedoman wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pedoman wawancara tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. Pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang disusun 

berdasarkan beberapa variabel yang telah dirumuskan dalam konsep penelitian. 

Dalam penelitian pengembangan irama “Pado-pado” pedoman wawancara 

berfungsi untuk memperoleh data dari beberapa informan mengenai aspek sejarah, 

bentuk kesenian, peranan instrument tradisional dalam konteks masyarakat 

pendukungnya serta keberadaan kesenian tradisional dalam ranah pembelajaran di 

sekolah. Adapun Pedoman wawancara adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4. Pedoman Wawancara 

Kelompok Pedoman 

Wawancara  

Informan Tujuan 

Pedoman Wawancara (1) Jumaluddin Umar/Rajo 

Kuaso 

Untuk mengetahui sejarah 

masayarakat Pauh, sejarah 

Saluang Pauh dan sistem 

adat yang ada di daerah 

Pauh  

 

Pedoman Wawancara (2) Zamri (Malin Bungsu) Untuk mengetahui bentuk 

pertunjukan Saluang Pauh 

secara spesifik 

Pedoman Wawancara (3) Dasrul., M.Hum. 

 

Hendri Yusuf, S.Pd. 

Untuk mengetahui konsep 

adat dan budaya Pauh. 

 

Pedoman Wawancara  (4) Zulmasdi, S.Sn. Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan aspek 

organologi dari Saluang 

Pauh. 

 

Pedoman Wawancara (5) Musra Dahrizal Katik jo 

Mangkuto 

Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan konsep 

kesenian menurut tinjauan 
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adat Minangkabau 

 

Pedoman Wawancara (6) Irmun Krisman, S.Sn. Untuk mengetahui proses 

pembelajaran musik 

tradisional (khususnya 

alat musik tiup) yang 

terdapat di SMKN 7 

Padang 

 

Pedoman Wawancara (7) Indra Jaya, M.Sn. Untuk mengetahui proses 

pembelajaran alat musik 

Saluang Pauh di ISI 

Padangpanjang, serta 

membahas mengenai 

aspek musikal (tonalitas 

dan pembagian wilayah 

permainan) pada irama 

Pado-pado. 

 

 

3.3.3 Pedoman Observasi (pengamatan) 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pengamatan terhadap 

suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen 

yang digunakan dalam observasi berupa pedoman pengamatan, rekaman gambar, 

dan rekaman suara. Dalam penelitian pengembangan irama “Pado-pado” panduan 

observasi berfungsi untuk menyusun secara struktural mengenai daftar objek yang 

akan di amati agar proses penelitian dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Adapun perincian pedoman obeservasi dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

 

          Tabel 3.4. Pedoman Observasi 

Konsep Pengamatan  Tujuan 

Pedoman pengamatan (observasi) 

dirancang untuk mengamati 

beberapa proses pembelajaran alat 

musik tiup tradisional di SMKN 7 

Padang. 

Untuk memperoleh informasi dan 

data mengenai kondisi fisik 

maupun non-fisik pelaksanaan 

pembelajaran instrument tiup 

Minangkabau di SMKN 7 Padang  

Pedoman pengamatan (observasi) 

dirancang untuk mengamati proses 

pembuatan Saluang Pauh oleh 

Zulmasdi. 

 

Untuk memperoleh informasi dan 

data mengenai pembuatan Saluang 

Pauh secara detil dari mulai 

pemilihan bahan, proses 

pembuatan dan juga hasil. 
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Pedoman pengamatan (observasi) 

dirancang untuk mengamati bentuk 

pertunjukan Saluang Pauh yang 

dilaksanakan pada pesta pernikahan 

di daerah Khatib Sulaiman, 

Kelurahan Ulak Karang Selatan, 

Kecamatan Padang Utara. 

 

Untuk memperoleh informasi dan 

data mengenai bentuk pertunjukan 

Saluang Pauh secara utuh di 

dalam pesta pernikahan. 

 

Pedoman pengamatan (observasi) 

dirancang untuk mengamati proses 

uji coba terbatas yang dilakukan oleh 

penulis sebanyak empat kali 

pertemuan di SMKN 7 Padang 

 

Untuk memperoleh informasi dan 

data mengenai hasil pembelajaran 

yang dilakukan oleh penulis pada 

tahapan uji coba terbatas  

 

Pedoman pengamatan (observasi) 

dirancang untuk mengamati proses 

pembelajaran pada kelas kontrol 

yang dilakukan oleh Irmun Krisman 

sebagai guru di SMKN 7 Padang. 

Pedoman observasi ini digunakan 

untuk dua kali pertemuan. 

 

Untuk memperoleh informasi dan 

data mengenai hasil pembelajaran 

yang dilakukan oleh Irmun 

Krisman pada kelas kontrol. 

 

Pedoman pengamatan (observasi) 

dirancang untuk mengamati proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen 

yang dilakukan oleh penulis. 

Pedoman observasi ini digunakan 

untuk 4 kali pertemuan. 

Untuk memperoleh informasi dan 

data mengenai hasil pembelajaran 

yang dilakukan oleh penulis pada 

kelas eksperimen 

 

 

3.3.4 Pedoman Dokumentasi 

Dalam penelitian ini pedoman dokumentasi digunakan untuk merumuskan 

daftar-daftar dokumentasi seperti video, gambar, rekaman suara dan catatan 

lapangan dengan tujuan pengumpulan data serta informasi. Pedoman dokumentasi 

terdiri dari beberapa panduan yang disusun berdasarkan beberapa variabel yang 

telah dirumuskan dalam konsep penelitian. Adapun bentuk pedoman dokumenatsi 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

          Tabel 3.5. Pedoman Dokumentasi 

Jenis Dokumentasi Objek 
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Foto 

1. Organologi Saluang Pauh 

2. Pertunjukan Saluang Pauh 

3. Foto validasi kepada para ahli  

4. Foto proses pembelajaran pada uji cobat 

terbatas 

5. Foto proses pembelajaran kelompok 

kontrol pada tahapan eksperimen 

6. Foto proses pembelajaran kelompok 

eksperimen pada tahapan eksperimen 

Video 

1. Saluang Darek “Imbauan Singgalang dan 

Singgalang Alai” 

2. Saluang Sirompak “Dendang Saluang 

Sirompak” 

3. Saluang Panjang “Lagu Duo-duo” 

4. Saluang Pauh “Irama Pakok 6” 

5. Mancak Padang 

6. Tari Buay-buay 

7. Silek Pauh  

8. Pertunjukan Saluang Pauh Dalam Pesta 

Pernikahan 

9. Irama Pado-pado 

10. Irama Pakok 6 

11. Irama Pakok 5 (Saluang Pauh) dan 

Irama Jain (Dendang)  

12. Irama Lereng Capek 

13. Irama Lereng Ibo dan Irama Baliang-

baliang 

14. Irama Lereng Ibo dan Lambok Malam 

15. Irama Pado-pado Gaya Zainuddin 

16. Irama Pado-pado Gaya Zamri 

17. Teknik Isi Angok 

18. Permainan Pado-pado (Latihan) 

19. Irama Pado- pado Wilayah Atas (Pakiak) 

20. Latihan Wilayah Tinggi/Atas (Pakiak) 

21. Ornamen Wilayah Atas 

22. Irama Pado-pado Wilayah Tengah  

23. Latihan Wilayah Tengah (Bagian 1) 

24. Latihan Wilayah Tengah (Bagian 2) 

25. Permainan Nada Tinggi 

26. Latihan Permainan Nada Tinggi 

27. Irama Pado-pado Wilayah Rendah 

28. Latihan Wilayah Rendah (1) 

29. Latihan Wilayah Rendah (2) 

 

Rekaman Suara 

1. Rekaman suara Zamri Malin Bungsu 

2. Rekaman suara Jumaludin/ Rajo Kuaso 

3. Rekaman suara Hendri Yusuf., S.Pd. 

4. Rekaman suara Irmun Krisman., S.Sn. 

Catatan Lapangan 

1. Beberapa hal penting mengenai proses 

pembelajaran musik tradisional di SMKN 

7 Padang 
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2. Beberapa hal penting mengenai proses 

pembeuatan Saluang Pauh  

3. Beberapa hal penting mengenai bentuk 

pertunjukan Salunag Pauh 

4. Beberapa hal penting mengenai penerapan 

bahan ajar ini pada uji coba terbatas dan 

juga eksperimen. 

 

3.3.5 Soal-soal Tes 

Tes adalah prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang 

distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, 

dijawab, atau direspon baik dalam bentuk tertulis, lisan maupun perbuatan 

(Matondang, 2009, hal. 88). Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, 

atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, 

keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen 

berupa tes ini berupa soal-soal tes yang terdiri atas butir-butir soal yang mewakili 

satu jenis variabel yang diukur (Aedi, 2010). Dalam penelitian pengembangan 

irama “Pado-pado” tes digunakan untuk melihat ketercapaian dari proses 

pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Butir-butir soal tes 

dirumuskan berdasarkan materi pelajaran yang telah disusun didalam bahan ajar 

irama Pado-pado. 

Pada proses pelaksanaannya sebuah tes harus memenuhi persyaratan 

Validitas dan Reliabilitas. Suatu tes dikatakan memiliki vailiditas tes yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tesebut. Suatu tes 

dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil  yang sama bila di teskan pada 

kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengembangan 

bahan ajar irama Pado-pado adalah pengumpulan data melalui angket, 
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pengumpulan data melalui wawancara, pengumpulan data melalui observasi dan 

pengumpulan data melalui dokumentasi. 

 

3.4.1 Pengumpulan Data Melalui Angket 

Prosedur dalam penyusunan angket adalah (1) Merumuskan tujuan yang 

akan dicapai, (2) Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan angket, (3) 

Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik dan tunggal, 

(4) Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan 

teknik analisisnya. Dalam konsep penelitian pengembangan bahan ajar irama 

Pado-pado angket diberikan kepada beberapa para ahli yang memiliki kemampua 

dan mempunyai pengalaman di bidang seni tradisional khususnya Saluang Pauh. 

Tujuan dari pemberian angket dalam penelitian ini adalah sebagai proses revisi 

dan evaluasi dari rancangan produk bahan ajar yang sedang dikembangkan. 

Beberapa variabel yang menjadi acuan dalam penyusuan angket adalah  

komponen dalam bahan ajar irama Pado-pado  (petunjuk belajar, kompetensi 

yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja dan 

evaluasi), kesesuaian antara materi pelajaran yang disusun dengan tujuan 

pembelajaran, bentuk bahan ajar irama Pado-pado yang dituju (dalam penelitian 

ini yang dituju adalah bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan media audio dan 

video), serta keefektifan dari penerapan bahan ajar irama Pado-pado dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Dari data-data yang dikumpulkan dari hasil angket 

tersebut dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan bahan ajar 

irama Pado-pado sebalum dilaksanakannya proses ujicoba terbatas di sekolah. 

Adapun proses validasi secara terperinci dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

   Tabel 3.6. Keterangan Validasi Bahan Ajar Dengan Menggunakan Angket 

Validator 

(who) 

Tujuan (why) Objek (what) Waktu 

(when) 

Lokasi 

(where) 

Proses 

(How) 

Dasrul., 

S.S.. M.Si 

 

. 

Untuk 

memvalidasi 

aspek budaya dan 

struktur dilaketika 

Pauh pada bahan 

ajar 

 Budaya Pauh 

 Dilaketika 

Pauh 

21 Maret 

2016 

 

 

Jl. Koto 

Panjang 

Kel. 

Liamu 

Manis 

Kec. 

Membahas 

mengenai 

aspek 

budaya 

(sistem adat 

masyarakat, 
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 Pauh 

 

nilai-nilai 

budaya dan 

aplikasi 

pembelajara

n) 

Irmun 

Krisman, 

S.Sn. 

Untuk 

memvalidasi 

aspek 

pembelajaran 

bahan ajar di 

SMKN 7 Padang 

 Konsep 

pembelajaran 

pada bahan 

ajar 

25 Maret 

2016 

SMKN 7 

Padang 

Membahas 

tentang  

ketentuan 

bahan ajar 

yang 

disesuaikan 

dengan 

silabus 

sekolah 

Indra Jaya, 

M.Sn. 

Untuk 

memvalidasi 

aspek 

pembelajaran dan 

Aspek musikalitas 

Saluang Pauh 

dalam bahan ajar 

 

 Aspek 

pembelajaran 

Saluang Pauh 

di ISI 

Padangpanjan

g 

 Aspek musikal 

Saluang Pauh 

23 Maret 

2016 

ISI 

Padangp

anjang 

Membahas 

mengenai 

aspek 

musikalitas 

dan proses 

pembelajara

n bahan ajar. 

 

 

3.4.2 Pengumpulan Data Melalui Wawancara 

Penggunaan metode wawancara memungkinkan untuk menganalisis 

sistem dengan mendengar tujuan-tujuan, perasaan, pendapat dan prosedur-

prosedur informal dalam wawancara dengan para informan. Wawancara juga 

bertujuan  untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kelengkapan 

informasi. Dalam penlitian ini, wawancara  berfungsi untuk menggali beberapa 

informasi dari para informan terkait dengan penggunaan bahan ajar berbasis 

musik tradisional di sekolah, menggali informasi mengenai aspek tekstual 

(organologi, unsur musikal, teknik memainkan) dan aspek kontekstual (lokasi 

tempat tumbuh dan berkembang, masyarakat pendukung, sejarah, karakteristik 

dan keberadaan) dari kesenian Saluang Pauh. Beberapa infroman yang menjadi 

sumber informasi dalam penelitian ini adalah, Zamri/Malin Bungsu (pedendang 

dan pemain Saluang Pauh), Irmun Krisman (seniman tradisional dan guru jurusan 

karawitan di SMKN 7 Padang), Zulmasdi (pengrajin dan pemain Saluang Pauh), 

Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto (budayawan dan sastrawan Minangkabau), 

Dasrul (budayawan dan dosen di Jurusan Sastra Minangkabau Universitas 
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Andalas), Hendri Yusuf, S.Pd. (budayawan dan mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Negeri Padang), Jumaluddin Umar/Rajo Kuaso (budayawan dan 

Urang Tuo di Pauh), Indra Jaya (dosen di Jurusan Karawitan ISI Padang panjang). 

Adapun keterangan proses wawancara secara terperici dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.7. Keterangan Proses Wawancara 

Informan 

(who) 

Tujuan (why) Objek (what) Waktu 

(when) 

Lokasi 

(where) 

Proses 

(How) 

Jumaluddin 

Umar/Rajo 

Kuaso 

Untuk mengetahui 

sejarah 

masayarakat 

Pauh, sejarah 

Saluang Pauh dan 

sistem adat yang 

ada di daerah 

Pauh  

 

 Sejarah 

Saluang 

Pauh 

 Karakterusti

k Masyarakat 

Pauh 

10 

Februari 

2016 

Jl. Koto 

Panjang 

Kel. 

Liamu 

Manis 

Kec. 

Pauh 

Menganilsa 

sejarah, adat 

dan kesneian 

Pauh 

berdasarkan 

rangkuman 

pidato adat 

Pauh V 

Zamri 

(Malin 

Bungsu) 

Untuk mengetahui 

bentuk 

pertunjukan 

Saluang Pauh 

secara spesifik 

 Aspek 

pertunjuakan 

Saluang Pauh 

 Irama 

Saluang Pauh 

 Suku di 

daerah Pauh 

24 

Agustus 

2015 

 

01 

Februari 

2016 

Jl Raya 

Korong 

Gadang 

Kuranji 

RT. I 

RW. V 

Menganlisa 

sejarah 

persebaran 

suku dan 

hubunganny

a dengan 

kesenian 

Saluang 

Pauh 

Dasrul., 

S.S., M.Si 

 

Hendri 

Yusuf, S.Pd. 

Untuk 

mengetahui 

konsep adat dan 

budaya Pauh. 

 

 Adat  Pauh 

 Budaya Pauh 

 Kesenian 

Pauh 

10 

Februari 

2016 

 

1 Maret 

2016 

 

11 Maret 

2016 

Jl. Koto 

Panjang 

Kel. 

Liamu 

Manis 

Kec. 

Pauh 

 

Jl Sungai 

Sapih, 

Padang 

Menggali 

informasi 

mengenai 

berbagai adat 

dan budaya 

Pauh besrta 

sistem 

kesenian 

lainnya 

Zulmasdi, 

S.Sn. 

Untuk 

mengetahui dan 

mendeskripsikan 

aspek organologi 

dari Saluang 

Pauh. 

 

 Organologi 

Saluang 

Pauh 

21 

Februari 

2016 

Jl. Kurao 

Pagang, 

Siteba 

Padang 

Mendeskrips

iakan aspek 

organologi 

secara detil 

Musra 

Dahrizal 

Katik jo 

Mangkuto 

Untuk mengetahui 

dan 

mendeskripsikan 

konsep kesenian 

 Konsep 

kesenian 

menurut adat 

20 

Februari 

2016 

Jl. Koto 

Panjang 

Kel. 

Liamu 

Menganalisa 

kaitan adat 

dengan 

kesenian 
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menurut tinjauan 

adat Minangkabau 

 

Manis 

Kec. 

Pauh 

Minangkaba

u berdasrkan 

tulisan Mak 

Katik 

Irmun 

Krisman, 

S.Sn. 

Untuk mengetahui 

proses 

pembelajaran 

musik tradisional 

(khususnya alat 

musik tiup) yang 

terdapat di SMKN 

7 Padang 

 

 Konsep 

pembelajara

n Musik 

tradisional 

13 

Agustus 

2015 

SMKN 7 

Padang 

Mendeskrips

ikan 

menganai 

konsep 

pembelajara

n dan juga 

kendala 

pembelajara

n musik 

tradisional di 

SMKN 7 

Padang 

Indra Jaya, 

M.Sn. 

Untuk mengetahui 

proses 

pembelajaran alat 

musik Saluang 

Pauh di ISI 

Padangpanjang, 

serta membahas 

mengenai aspek 

musikal (tonalitas 

dan pembagian 

wilayah 

permainan) pada 

irama Pado-pado. 

 

 Aspek 

pembelajara

n Saluang 

Pauh di ISI 

Padangpanja

ng 

 Sejarah 

daerah Pauh 

29 Juli 

2015 

ISI 

Padangp

anjang 

Menjelaskan 

mengenai 

proses 

pembelajara

n Saluang 

Pauh di ISI 

Padangpanja

ng serta 

memberikan 

informasi 

mengenai 

daerah Pauh. 

 

3.4.3 Pengumpulan Data Melalui Metode Observasi 

Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah 

pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak 

dan proses. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. 

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi. Dalam penelitian ini proses observasi dliakukan kepada 

beberapa objek untuk mengumpulkan data yang diperlukan, adapun beberapa 

objek tersebut adalah (1) observasi ke daerah Pauh, hal ini bertujuan 

mengumpulkan data mengenai sejarah daerah Pauh, kehidupan sosial masyarakat, 

mata pencaharian masyarakat, perkembangan suku, dan juga keberadaan kesenian 

tradisional di daerah Pauh (2) observasi terhadap pertunjukan Saluang Pauh, hal 
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ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai bentuk pertunjukan Saluang 

Pauh, keberadaan alat musik Saluang Pauh dalam konteks pertunjukan, struktur 

musikal yang terdapat dalam pertunjukan Saluang Pauh (meliputi irama Saluang 

Pauh dan irama Dendang) (3) observasi terhadap keberadan alat musik tradisional 

di lingkungan sekolah, hal ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai proses 

pembelajaran alat musik tradisional di lingkungan sekolah, kelengkapan bahan 

ajar musik tradisioanal di lingkungan sekolah, peran pendidik dalam 

menyampaikan materi pelajaran yang berhubungan dengan musik tradisional, (4) 

Observasi mengenai pembuatan Saluang Pauh, (5) Obervasi menganai proses 

pembelajaran bahan ajar irama Pado-pado di SMKN 7 Padang. Selanjutnya 

keterangan tentang proses obeservasi dapat dlihat sebagai berikut: 

 

Tabel 3.8. Keterangan Proses Observsi 

Subjek 

(who) 

Proses (how) Lokasi 

(where) 

Tujuan (why) Objek (what) Waktu 

(when) 

Peserta didik 

jurusan 

karawitan 

SMKN 7 

Padang 

Mengamati 

beberapa proses 

pembelajaran alat 

musik tiup 

tradisional di 

SMKN 7 Padang. 

SMKN 7 

Padang 

Untuk 

memperoleh 

informasi dan 

data mengenai 

kondisi fisik 

maupun non-fisik 

pelaksanaan 

pembelajaran 

instrument tiup 

Minangkabau di 

SMKN 7 Padang  

 Aplikasi 

bahan ajar 

1 Juni 

2015 

 

11 Juni 

2015 

 

 

Zulmasdi, 

S.Sn. 

Mengamati proses 

pembuatan 

Saluang Pauh 

oleh Zulmasdi. 

 

Jl. Kurao 

Pagang, 

Siteba 

Padang 

Untuk 

memperoleh 

informasi dan 

data mengenai 

pembuatan 

Saluang Pauh 

secara detil dari 

mulai pemilihan 

bahan, proses 

pembuatan dan 

juga hasil. 

 

 Organolog

i Saluang 

Pauh 

21 

Februari 

2016 
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Zamri, 

Amen, 

Uwar, 

Angah dan 

Marjok 

Mengamati 

bentuk 

pertunjukan 

Saluang Pauh 

yang dilaksanakan 

pada pesta 

pernikahan di 

daerah Khatib 

Sulaiman, 

Kelurahan Ulak 

Karang Selatan, 

Kecamatan 

Padang Utara. 

 

Khatib 

Sulaiman, 

Keluraha

n Ulak 

Karang 

Selatan, 

Kecamata

n Padang 

Utara 

Untuk 

memperoleh 

informasi dan 

data mengenai 

bentuk 

pertunjukan 

Saluang Pauh 

secara utuh di 

dalam pesta 

pernikahan. 

 

 Pertunjuak

n Saluang 

Pauh 

19 Maret 

2016 

Muhammad  

Zikri, 

Hamidun 

Syafuta, 

Boby 

Fernandes 

Eka Putra, 

Ilham 

Kurniawan 

Mengamati proses 

uji coba terbatas 

yang dilakukan 

oleh penulis 

sebanyak empat 

kali pertemuan di 

SMKN 7 Padang 

 

Runagan 

Praktek 

Jurusan 

Karawita

n SMKN 

7 Padang 

Untuk 

memperoleh 

informasi dan 

data mengenai 

hasil 

pembelajaran 

yang dilakukan 

oleh penulis pada 

tahapan uji coba 

terbatas 

 

 Proses 

pembelajar

an 

28 Maret 

2016 

 

30 Maret 

2016 

 

6 April 

2016 

 

9 April 

2016 

Muhammad  

Zikri, 

Hamidun 

Syafuta, 

Boby 

Fernandes 

Eka Putra, 

Ilham 

Kurniawan 

dan Irmun 

Krisamn 

Mengamati proses 

pembelajaran 

pada kelas kontrol 

yang dilakukan 

oleh Irmun 

Krisman sebagai 

guru di SMKN 7 

Padang. Pedoman 

observasi ini 

digunakan untuk 

dua kali 

pertemuan. 

 

Runagan 

Praktek 

Jurusan 

Karawita

n SMKN 

7 Padang 

Untuk 

memperoleh 

informasi dan 

data mengenai 

hasil 

pembelajaran 

yang dilakukan 

oleh Irmun 

Krisman pada 

kelas kontrol. 

 

 Proses 

pembelajar

an 

18 April 

2016 

 

19 April 

2016 

Muhammad  

Zikri, 

Hamidun 

Syafuta, 

Boby 

Fernandes 

Eka Putra, 

Ilham 

Kurniawan 

Mengamati proses 

pembelajaran 

pada kelas 

eksperimen yang 

dilakukan oleh 

penulis. Pedoman 

observasi ini 

digunakan untuk 

4 kali pertemuan. 

Runagan 

Praktek 

Jurusan 

Karawita

n SMKN 

7 Padang 

Untuk 

memperoleh 

informasi dan 

data mengenai 

hasil 

pembelajaran 

yang dilakukan 

oleh penulis pada 

kelas eksperimen 

 

 Proses 

pembelajar

an 

20 April 

2016 

 

22 April 

2016 

 

25 April 

2016 

 

29 April 

2016 
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3.4.4 Pengumpulan Data Melalui Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berkaitan dengan catatan, transrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dokumen pribadi dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi dilakukan terhadap beberapa literatur yang 

berhubungan dengan Saluang Pauh dalam ranah tekstual dan kontekstual, adapun 

diantaranya: (1) bahan ajar musik tradisional yang tersedia, hal ini bertujuan 

sebagai acuan dan juga perbandingan terhadap bahan ajar irama Pado-pado yang 

akan dikembangkan, (2) catatan dan buku-buku pidato adat Pauh, hal ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi sejarah mengenai asal-usul Kanagarian Pauh 

melalui petatah-petitih adat Minangkabau, (3) Hasil penelitian yang relevan dan 

tulisan pribadi dari seniman tradisional, hal ini bertujuan untuk memperoleh data 

pendukung terhadap konten musik tradisional Minangkabau. Adapun bentuk 

perumusan tujuan dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

       Tabel 3.9. Dokumentasi Untuk Memperoleh Data 

Dokumentasi  Tujuan 

Peta Daerah Sumatera Barat Mendeskripsikan persebaran 

Saluang di Minangkabau 

Peta Daerah Pauh 

 

Mendeskripsikan Batas 

wilayah Kec. Pauh 

Bahan Ajar  

1. Talempong 

Minangkabau : Bahan 

Ajar Musik dan Tari 

2. Buku Ajar Musik 

Tradisi”  

3. Pengantar Karawitan 

Sunda 

4. Laporan Penulisan 

Saluang Pauh Dalam 

Memainkan Irama 

Pado-pado Dan Pakok 

Limo Sebagai Bahan 

Latihan Mahasiswa 

Menganalisis konsep 

 

Rangkuman Pidato Adat Pauh 

V 

 

Menagnalisis sejarah 

masyarakat dan saluang Pauh 

 

Video Pado-pado Gaya Zamri Menalisis aspek musikal 
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dan pado-pado gaya Zainudin 

 
Saluang Pauh 

 

 Selanjutnya untuk kebutuhan bahan ajar irama Pado-pado pada alat musik 

Saluang Pauh, penulis melengkapinya dengan beberapa foto, video da transkripsi 

notasi irama Pado-pado sebagai media pembelajaran. Adapun perumusan 

berbagai bentuk dokumentasi berdasarkan kebutuhan bahan ajar adalah sebagai 

berikut: 

 
 

Tabel 3.9. Mendokumentasikan Foto, Transkripsi dan Video Untuk Kebutuahn 

Bahan Ajar 

 
Dokumentasi  Transkripsi Video 

1. Foto Organologi Saluang 

Pauh 

2. Foto Mancak Padang 

3. Foto Tari buay-buay 

4. Foto Silek Pauh 

5. Foto Sajian pertunjuakan 

Saluang Pauh 

 

1. Transkripsi Saluang  

Pauh Irama Pado-pado 

gaya Zamri 

2. Transkripsi Saluang Pauh 

Irama Pado-pado gaya 

Zainduddin 

1. Saluang  Darek 

“Imbauan 

Singgalang dan Singgalang 

Alai” 

2. Saluang Sirompak 

“Dendang Saluang 

Sirompak” 

3. Saluang Panjang “Lagu 

Duo-duo” 

4. Saluang Pauh “Irama 

Pakok 6” 

5. Mancak Padang 

6. Tari Buay-buay 

7. Silek Pauh  

8. Pertunjukan Saluang 

Pauh Dalam Pesta 

Pernikahan 

9. Irama Pado-pado 

10. Irama Pakok 6 

11. Irama Pakok 5 (Saluang 

Pauh) dan Irama Jain 

(Dendang)  

12. Irama Lereng Capek 

13. Irama Lereng Ibo dan 

Irama Baliang-baliang 

14. Irama Lereng Ibo dan 

Lambok Malam 

15. Irama Pado-pado Gaya 

Zainuddin 

16. Irama Pado-pado Gaya 

Zamri 

17. Teknik Isi Angok 

18. Permainan Pado-pado 

(Latihan) 

19. Irama Pado- pado 
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Wilayah Atas (Pakiak) 

20. Latihan Wilayah 

Tinggi/Atas (Pakiak) 

21. Ornamen Wilayah Atas 

22. Irama Pado-pado 

Wilayah Tengah  

23. Latihan Wilayah Tengah 

(Bagian 1) 

24. Latihan Wilayah Tengah 

(Bagian 2) 

25. Permainan Nada Tinggi 

26. Latihan Permainan Nada 

Tinggi 

27. Irama Pado-pado 

Wilayah Rendah 

28. Latihan Wilayah Rendah 

(1) 

29. Latihan Wilayah Rendah 

(2) 

 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif 

untuk data prapengembangan dan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif 

untuk data pascapengembangan. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan 

(1) mengumpulkan data verbal tertulis, (2) mentranskrip data verbal lisan, (3) 

menghimpun, menyeleksi dan mengklasifikasikan data verbal lisan berdasarkan 

kriteria, dan (4) menganalisis data dan merumuskan simpulan analisis. Analisis 

secara kualitatif juga dapat dilakukan melalui (1) reduksi data yaitu berdasarkan 

pengambilan data maka akan disusun secara sistematis agar mudah untuk 

diproses, (2) display menunjukkan pembuatan konsep berupa chart atau grafik 

untuk melihat gambaran hasil penelitian secara efektif, (3) Analisa yaitu mengkaji 

data-data yang diperoleh, (4) Verifikasi, mengambil kesimpulan dari data yang 

diambil (Lestari & Chasantun, 2016; Nurmalasari, 2016)  

Teknik analisis data kuantitatif dilakukan untuk melihat hasil tes dari 

butir-butir soal yang diberikan pada suatu kelompok peserta didik (kelompok 

kontrol atau kelompok treatment). Validitas butir-butir soal dapat dilakukan 

dengan menghitung koefisien korelasi product moment. Penghitungan ini 
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dilandasi oleh korelasi antar item (inter item correlation), yaitu korelasi antar satu 

item dengan setiap item yang lain (Basuki & Hariyanto, 2015, hlm. 147), adapun 

rumus koefisien korelasi product moment dapat dilihat sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2. Rumus Koefisien Korelasi Product Moment  

 (Basuki & Hariyanto, 2015, hlm. 125) 
 

Keterangan: 

r   = koefisien korelasi product moment 

n  = jumlah seluruh data 

x dan y = variabel dikotomi yang dikorelasikan. 

 

Selanjutnya analisis data kuantitatif dilakukan untuk melihat hasil dari 

pembelajaran yang diterapkan dari dua kelompok yang berbeda yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok treatment (eksperimen). Adapun proses analisis data 

kuantitatif dari dua kelompok tersebut meliputi (1) hasil tes kelompok kontrol, (2) 

hasil tes kelompok treatment (eksperimen), (3) setelah data terkumpul hasil tes 

kelompok kontrol dan kelompok treatment  di uji dengan menggunakan t-test 

untuk mendapatkan hasil penelitian berupa keunggulan atau keterbatasan dari 

bahan ajar yang diterapkan. Untuk membandingkan hasil postest dari kedua 

kelompok tersebut (kelompok kontrol dan kelompok eksperimen) menggunakan 

rumus sebagai berikut:   

 

   
       

√(   
   

     
 

  
)  (   

   
     

 

  
)    (

 
  

 
 
  

) 

             

 

𝑟   
𝑛  𝑥𝑦     𝑥   𝑦 

  𝑛 𝑥    𝑥    𝑛 𝑦    𝑦   

 

 



82 
 
 

 

Try Wahyu Purnomo, 2016 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IRAMA PADO-PADO PADA ALAT MUSIK SALUANG PAUH DI SMKN 7 

PADANG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

Gambar 3.3. Rumus Perbedaan Postest Pada Kelompok yang Berbeda 

                                 (Malik &  Hamied, 2014, hlm. 156) 

 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Dengan mengacu kepada pendekatan penelitian pendidikan dan 

pengembangan (Educational Research Development) model Dick dan Carey, 

maka dapat dirumuskan langkah-langkah penelitian untuk mengembangkan bahan 

ajar irama Pado-pado pada alat musik Saluang Pauh.  Secara garis besar langkah 

penelitian bahan ajar irama “Pado-pado” pada alat musik Saluang Pauh  yang 

dikembangkan oleh penulis terdiri dari tiga tahapan yaitu: 1) Studi Pendahuluan, 

terdiri dari studi pustaka, survai lapangan dan juga penyusunan produk awal (draft 

bahan ajar), 2) Pengembangan Bahan Ajar,3). Uji Keefektifan Bahan Ajar, yang 

meliputi kelompok kontrol dan kelompo eksperimen. 

 

 

Tahap 1 

 

 

 

 

Tahap 2 

 

 

 

 

Tahap 3 

 

 

 

 

 

Studi 

Pendahuluan 

Studi 

Pustaka 

Survai 

Lapangan 

Penyusunan 

produk awal 

Menganalisis Kebutuhan 
Bahan Ajar 

Merumuskan Prosedur 

Pembela jaran 

Menetapkan Strategi  
dan Materi Pembelajran 

Val idas i  Produk Awal  
Kepada Para  Ahl i  Pengembangan 

Bahan Ajar 

Mengembangkan 
Materi  Ajar 

Mengembangkan 
Langkah Pembela jaran 

Secara  Khusus  

Mengembangkan 
Instrument Peni la ian 

Uji Coba 

Terbatas 

Evaluasi 

Bahan Ajar Uji  Keefektifan 
Bahan Ajar 

Revisi Bahan 

Ajar 

Kelompok Kontrol Pretest 
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  Bagan 3.2. Langkah Penelitian Pengembangan Bahan Ajar Irama Pado-pado 

 

 

3.6.1 Studi Pendahuluan 

Tahap pertama studi pendahuluan merupakan tahap awal atau persiapan 

dalam proses pengembangan suatu produk. Tahap ini terdiri dari tiga tahapan 

yaitu studi pustaka, survai lapangan dan penyusunan produk awal. 

 

3.6.1.1 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji mengenai konsep dan teori-

teori yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Untuk penelitian 

pengembangan bahan ajar irama Pado-pado pada alat musik Saluang Pauh, studi 

pustaka di fokuskan untuk mengkaji konsep dan teori bahan ajar yang meliputi 

fungsi dan bentuk-bentuk bahan ajar. Studi pustaka juga mengkaji mengenai 

konsep etnomusikologi yang menjadi acuan  dasar dalam pembahasan alat musik 

Saluang Pauh. Selain itu studi pustaka juga mengkaji mengenai beberapa 

instrument Saluang yang terdiri dari Saluang Darek, Saluang Sirompak , Saluang 

Panjang dan Saluang Pauh sebagai perbandingan informasi teks dan konteks dari 

beberapa alat musik tradisional Minangkabau.  Selanjutnya studi pustaka 

dilakukan dengan mangkaji konsep dan teori penelitian dan pengembangan 

(R&D) secara metodologis sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah 

penelitian yang lebih spesifik untuk mengembangkan  bahan ajar irama Pado-

pado, khususnya untuk menetapkan posisi Saluang Pauh sebagai salah satu ciri 

khas kesenian Minangkabau yang di akui secara etnik 

 

3.6.1.2 Survei Lapangan 

Kelompok treatment Postest 
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Survei lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data berkenaan 

dengan informasi mengenai instrument Saluang Pauh secara teks dan konteks 

yang difungsikan sebagai materi dalam pengembangan bahan ajar. Survai 

lapangan juga dilakukan pada proses pelaksanaan pembelajaran di beberapa 

sekolah untuk melihat permasalahan secara khusus. Proses pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung terhadap 

pertunjukan Saluang Pauh. Adapun data yang dikumpulkan meliputi fakta, nilai-

nilai, konsep dan prosedur dari kesenian Saluang Pauh, selanjutnya data yang 

dikumpulkan juga menyangkut persepsi dari beberapa informan (guru dan dosen) 

mengenai prosedur pembelajaran alat musik Saluang Pauh yang efektif. 

 

3.6.1.3 Penyusunan Produk Awal  

Berpegang kepada data yang didapat dari hasil survai lapangan dan 

mengacu kepada teori atau konsep-konsep yang telah ditemukan dari hasil studi 

pustaka, maka penulis akan menyusun draft awal dari bahan produk (bahan ajar) 

yang akan dikembangkan. Dalam penyusunan produk awal terdapat empat 

komponen yang harus dipenuhi diantaranya : 1) Menganalisis kebutuhan bahan 

ajar, 2) Merumuskan prosedur pembelajaran, 3) Menetapkan strategi dan materi 

pembelajaran, 4) Validasi produk awal kepada para ahli 

 

3.6.1.4 Menganalisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Melibatkan defenisi tujuan dari program atau produk yang mencakup 

penilaian kebutuhan. Proses perumusan tujuan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dari subjek yang akan di teliti. Tedapat tiga tahapan dalam melakukan 

analisis terhadap kebutuhan bahan ajar diantaranya (1) melakukan analisis 

terhadap kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran, (2) mengidentifikasi 

sumber belajar, dan (3) merumuskan struktur dan peta bahan ajar  

 

1) Langkah Pertama; Melakukan Analisis Terhadap Kegiatan Kurikuler 
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Tahapan ini di lakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi dari 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik.  Adapun hal pertama 

yang harus dilakukan yaitu menentukan standar kompetensi. Standar kompetensi 

merupakan perumusan kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan 

penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat tercapai 

pada proses pembelajaran. Adapun standar kompetensi yang ditentukan dalam 

pembentukan bahan ajar irama “Pado-pado” adalah “Meningkatkan daya 

apresisasi peserta didik terhadap kesenian tradisional Saluang Pauh” 

Kedua adalah kompetensi dasar. Komptensi dasar merupakan sejumlah 

kemampuan yang harus dimiliki dan dipenuhi peserta didik dalam mata pelajaran 

tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Dalam 

pembentukan bahan ajar irama “Pado-pado” ini, adapun beberapa standar 

kompetensi yang ditentukan adalah (1) Menampilkan sikap apresiatif terhadap 

konsep dan karakteristik dari alat musik Saluang Pauh, (2) Mengekspresikan 

irama Pado-pado yang dimainkan pada alat musik Saluang Pauh. 

Ketiga adalah indikator ketercapaian hasil belajar. Indikator merupakan 

rumusan kompetensi yang lebih khusus dan spesifik sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan kriteria penilaian dalam menentukan kompetensi seseorang. 

Adapun beberapa rumusan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik di 

dalam bahan ajar irama “Pado-pado” adalah (1) Peserta didik dapat menyebutkan 

karakteristik dari alat musik Saluang Pauh secara organologis dan melakukan 

perbandingan dengan beberapa jenis Saluang yang ada di Minangkabau, (2) 

Peserta didik dapat menyebutkan konsep dari pertunjukan Salang Pauh dan 

melakukan perbandingan dengan beberapa pertunjukan Saluang yang ada di 

Minangkabau, 3) Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dari irama 

“Pado-pado” dan melakukan perbandingan dengan irama Pakok 5 serta Pakok 6 

yang terdapat dalam pertunjukkan Saluang Pauh, (4) Peserta didik dapat 

melakukakan analisis secara musikal mengenai unsur ritme, nada dan melodi yang 

terdapat dalam struktur irama “Pado-pado”, (5) Peserta didik dapat melakukan 

teknik tiup (Isi Angok) yang di aplikasikan ke dalam irama “Pado-pado”, (6) 
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Peserta didik dapat mempraktekkan teknik penjarian dalam memainkan irama 

“Pado-pado” pada alat musik Saluang Pauh, (7) Peserta didik dapat 

mempraktekkan ornamentasi (garinyiak) dalam memainkan irama “Pado-pado” 

pada alat musik Saluang Pauh 

Keempat adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan 

desain aktivitas belajar yang dirancang oleh pendidik untuk dilaksanakan oleh 

para peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan. 

Dalam penerapan bahan ajar irama “Pado-pado” yang diselengarakan 

menggunakan langkah-langkah (sintak) yang terdapat pada pendekatan  

pembelajaran behavioristik. Pendekatan behavioristik dipilih sebagai pedoman 

pelaksanaan proses pembelajaran agar berlangsung secara terstruktur dan sesuai 

dengan prosedur yang telah direncanakan. 

2) Langkah Kedua; Mengidentifikasi Sumber Belajar 

Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan 

kepraktisan, relevan, dan mudahan dalam memanfaatkannya Adapun tindakan 

yang diambil adalah mengumpulkan ketersedian sumber belajar yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. 

a) Kepraktisan  

Dalam memilih sumber belajar yang tepat harus diikuti dengan unsur 

praktis dan ekonomis (terdapat di sekitar kita), sehingga pendidik dapat dengan 

mudah untuk memanfaatkan sumber belajar tersebut. Dalam penyusunan bahan 

ajar irama “Pado-pado” sumber belajar dipilih berdasarkan materi pelajaran yang 

akan dikemas dalam suatu bahan ajar. Adapun beberapa sumber belajar yang 

dipilih yaitu: buku sumber, para seniman, dosen dan pengamatan langsung 

terhadap objek kesenian Saluang Pauh. 

b) Relevan 

Pemilihan sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan 

dari proses pembelajaran yang telah dirancang. Prancangan materi pelajaran yang 

disusun berdasarkan materi akan mempermudah peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran dan mencapai indikator-indikator yang telah dirumuskan 
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c) Mudah Dalam Memanfaatkannya 

Pemilihan sumber belajar yang mudah untuk di temui akan membantu 

pendidik dalam mengumpulkan informasi dan memanfaatkan waktu agar lebih 

efektif dalam penyusunan bahan ajar. 

 

3) Langkah Ketiga; Merumuskan Struktur dan Peta Bahan Ajar 

Penyusunan peta bahan ajar berfungsi untuk mengetahui jumlah materi 

pelajaran yang harus ditulis  serta membantu pendidik dalam merancang urutan 

materi pelajaran (penyusunan materi ini sangat diperlukan untuk menentuka 

prioritas penulisan). Bahan ajar merupakan susunan dari beberapa komponen 

pembelajaran yang dipadukan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan 

proses pembelajara di dalam ruang lingkup tertentu. Komponen-komponen yang 

disusun tersebut harus disesuaikan dengan jenis bahan ajar yang akan dirancang 

oleh pendidk. Prastowo (2015, hlm. 65) menyebutkan bahwa secara umum 

terdapat tujuh komponen dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu judul, 

petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, 

latihan, tugas atau langkah kerja dan penilaian. Secara khusus pembuatan bahan 

ajar irama Pado-pado ini terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bagian 

tersusun dari beberapa komponen yang mendukung bahan ajar tersebut. Adapun 

komponen yang dirancang pada masing-masing bentuk bahan ajar adalah: 

 

Buku : Irama Pado-pado Pada Alat Musik Saluang Pauh Sebagai Bahan Ajar 

Musik Tradisional 

Bab 1. Pendahuluan 

a. Konsep dan Pendekatan Pembelajaran Irama Pado-pado Pada Alat Musik 

Saluang Pauh 

b. Sarana Pembelajaran 

c. Evaluasi 

 

Bab 2. Karakteristik Saluang di Minangkabau 
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a. Saluang 

b. Jenis-Jenis Saluang Di Minangkabau 

1. Bentuk Instrument 

2. Peranan Instrument Dalam Konteks Pertunjukan, Ritual dan Upacara 

Adat 

3. Persebaran Saluang di Sumatera Barat 

 

Bab 3. Saluang Pauh  

a. Gambaran Umum Daerah Pauh 

b. Masyarakat dan Sistem Sosial 

1. Sejarah Masyarakat Pauh Menurut Falsafah Adat 

2. Mata Pencaharian 

 

3. Sistem Adat dan Sosial Masyarakat 

4. Sistem Pendidikan di Masyarakat Pauh 

5. Sistem Kesenian 

c. Kesenian Saluang Pauh 

1. Sejarah dan Perkembangan Saluang Pauh 

2. Tinjauan Organologi Saluang Pauh 

3. Pertunjukan Saluang Pauh 

4. Penonton 

5. Analisis Teks Musikal Dalam Kesenian Salauang Pauh  

6. Analisis Teks Musikal Irama Pado-pado  

 

Bab 4. Metodologi Pengajaran Seni Irama Pado-pado Pada Alat Musik Saluang 

Pauh 

a. Mengenal Perbedaan Jenis Alat Musik Saluang dan Persebarannya di 

Minangkabau 
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b. Mengenal Sejarah, Masyarakat, dan Kesenian di Daerah Pauh 

c. Mengenal Sejarah Perkembangan, Organologi dan Pertunjukan Saluang 

Pauh 

d. Mengidentifikasi Karakteristik Musikal Dalam Kesenian Saluang Pauh 

e. Mengidentifikasi Karakteristik Dari Irama Pado-pado 

f. Mempelajari Teknik Tiup, Teknik Penjarian, dan Ornamentasi Dalam 

Memainkan Irama Pado-pado 

 

3.6.1.5 Merumuskan Prosedur Pembelajaran 

Mengidentifikasi  tugas, keterampilan dan prosedur pembelajaran yang 

spesifik untuk mencapai tujuan. Beberapa langkah yang diamabil diantaranya: (1) 

mengklasifikasikan rumusan tujuan menurut jenis ranah belajar (afektif, kognitif 

dan psikomotor), (2) mengenali teknik analisis pembelajaran yang cocok untuk 

memeriksa secara tepat proses pembelajaran yang dilakukan dalam mencapai 

tujuan, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang menjadi objek penelitian. 

Dengan mengacu kepada tujuan dari bahan ajar irama “Pado-pado” yang akan 

dihasilkan, peneliti harus menentukan mengenai langkah-langkah dan model 

pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahapan 

proses pembelajaran di bagi menjadi beberapa desain pembelajaran. Desain 

pembelajaran merupakan kerangka berpikir yang melandasi lahirnya model 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sebentuk gagasan dan pendekatan 

pembelajaran yang disajikan dalam bentuk rancangan pembelajaran yang bersifat 

praktis (Hernawan dkk, 2004). Pada bagian ini desain pembelajaran dibagi 

menjadi tiga bagian yang disesuaikan dengan kompetensi dasar.  

Desain pembelajaran 1 memuat beberapa kompetensi dasar mengenai 

kesenian Saluang Pauh. Adapun beberapa kompetensi dasar tersebut meliputi (A) 

Mengidentifikasi alat musik Saluang Pauh, (B) Mengidentifikasi konsep 

pertunjukan Saluang Pauh, (C) Mengidentifikasi perbedaan beberapa irama 

Saluang Pauh. 
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Desain pembelajaran 2 memuat beberapa kompetensi dasar mengenai 

karakteristik dari irama “Pado-Pado” yang terdapat pada alat musik Saluang 

Pauh. Adapun beberapa kompetensi dasar tersebut meliputi (A) Mengidentifikasi 

karakteristik dari irama “Pado-pado”, (B) Mengidentifikasi ritme, nada, interval 

dan pergerakan melodi dari irama “Pado-pado”, 

Desain pembelajaran 3 memuat beberapa kompetensi dasar mengenai 

teknik yang digunakan dalam memainkan irama “Pado-pado” pada alat musik 

Saluang Pauh. Adapun beberapa kompetensi dasar tersebut meliputi (A) 

Mempraktekkan teknik tiup (Isi Angok) yang di aplikasikan ke dalam irama 

“Pado-pado”, (B) Mempraktekkan struktur penjarian dalam memainkan irama 

“Pado-pado”, (C) Mempraktekkan beberapa ornamentasi (garinyiak) yang 

terdapat dalam irama “Pado-pado” 

 

3.6.1.6 Menetapkan Strategi dan Materi Pembelajaran 

Mengidentifikasi keterampilan dan sikap awal peserta didik serta 

dilanjutkan dengan mengatur materi dan strategi yang digunakan. Selanjutnya 

merumuskan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan dari bahan ajar yang 

akan dibentuk. Pendekatan pembelajaran yang dipilih sebagai sebuah strategi 

dalam pelaksanaan disetiap tahapan desain pembelajaran adalah pendekatan 

Behavioristik. Menurut pendekatan behavioristik pembelajaran merupakan suatu 

proses perubahan prilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. 

Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulus) yang menimbulkan hubungan 

prilaku reaktif berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Paksaan dari luar ini 

menstimulasi individu untuk melakukan atau menjauhi perilaku tertentu dan 

setelah mempelajari perilaku kemungkinan menerapkan perilaku tersebut akan 

diperkuat atau diperkecil oleh respon yang muncul dari lingkungan (Joyce, Weil, 

& Calhoun, 2009, hlm. 400). Skinner (dalam Setiawan, 2013) menyatakan melalui 

operant conditioning seorang dapat mengontrol suatu organisme melalui 

pemberian reinforcement (penguatan) yang bijaksana dalam lingkungan yang 

lebih besar. 



91 
 
 

 

Try Wahyu Purnomo, 2016 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IRAMA PADO-PADO PADA ALAT MUSIK SALUANG PAUH DI SMKN 7 

PADANG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

Operant  conditioning adalah suatu proses perilaku operant (penguatan 

positif dan negatif yang disengaja ) yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut 

dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Skinner 

menyebutkan (Schlinger, 2008, hlm. 311) basic consept dalam sebuah analisis 

perilaku yaitu (1) relational frames (membentuk hubungan antar stimulus dalam 

bentuk kekuatan asosiasi dalam memori pikiran), (2) contingency-specifying 

stimuli (membentuk spesifikasi stimulus), (3) function-altering operation (fungsi 

dan merubah operasi), (4) instruction (menyusun langkah-langkah prosedural) 

dan, (5) rule-governance (mengatur pengelolan prosedural untuk mencipakan 

perubahan perilaku).  

Dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar irama 

Pado-pado  proses pemberian stimulus harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan dan karakteristik peserta didik sebagai subjek yang mengalami 

pengkondisian perilaku. Melalui pengkondisian yang terstruktur dengan 

memberikan penguatan positif dan negatif secara disengaja dapat memberikan 

efek positif terhadap perilaku yang diingnkan pendidik. Hal tersebut 

mengakibatkan keterbiasaan terhadap perilaku yang diinginkan sehingga dapat 

diulang secara sistematis diluar konteks pembelajaran formal. Pemberian stimulus 

harus spesifik sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Spesifikasi rangsangan dapat diberikan berupa pemahaman materi 

mengenai teks dan konteks dari instrument Saluang Pauh serta pelatihan 

mengenai tekhnik bermain irama Pado-pado pada alat musik Saluang Pauh. 

Pemberian penguatan (reinforcement) yang diberikan secara berkesinambungan 

berfungsi untuk merubah perilaku dan juga sikap peserta didik dalam 

melaksanakan program pembelajaran yang dirancang oleh pendidik. Selanjutnya 

perancangan langkah-langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan konsep 

Operant  conditioning sebagai wujud aplikasi dari penerapan bahan ajar irama 

Pado-pado. Setiap perubahan perilaku dari peserta didik diamati dan di evaluasi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Tahap selanjutnya yaitu merumuskan materi pokok yang akan disusun 

dalam bahan ajar irama Pado-pado. Materi pokok merupakan sejumlah informasi 

utama, pengetahuan, keterampilan, atau nilai yang disusun sedemikian rupa oleh 

pendidik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan 

pendapat Karuna (dalam Nugraha, Yulianti, & Khanafiyah, 2013) bahwa dalam 

penyusunan materi pokok dalam sebuah bahan ajar yang baik untuk keperluan 

pembelajaran harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang dijadikan dasar, 

diantaranya keseusuaian, keajegan, dan kecukupan.  

a) Kesesuaian 

Materi pelajaran yang disusun dalam bahan ajar harus sesuai dengan SK, 

KD dan Indikator tujuan pembelajaran. Kemampuan peserta didik yang 

diaharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran irama 

Pado-pado dalam alat musik Saluang Pauh adalah berupa fakta, nilai-nilai, 

konsep dan prosedur. Mengacu kepada aspek kemampuan yang dirumuskan 

tersebut, maka pengembangan bahan ajar irama Pado-pado dalam kesenian 

Saluang Pauh harus mengandung materi-materi pelajaran tentang fakta atau 

informasi mengenai sejarah, fungsi alat musik, bentuk pertunjukan, bentuk 

instrument, dan analisis teks musikal yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 

selanjutnya materi pembelajaran yang memauat penanaman nilai-nilai yang 

terdapat di dalam kesenian Saluang Pauh. Selanjutnya materi pembelajaran 

tentang konsep dari struktur musikal (nada dan melodi) irama Pado-pado pada 

alat musik Saluang Pauh yang menjadi fokus pembelajaran. Materi pembelajaran 

menganai prosedur latihan untuk mencapai kemampuan teknik tiupan (Isi Angok), 

teknik penjarian, dan teknik ornamentasi (garinyiak) pada irama Pado-pado 

dalam kesenian Saluang Pauh. 

b) Keajegan 

Keajegan maksudnya sebuah bahan ajar harus memuat materi-materi yang 

mewakili seluruh kompetensi dasar yang ditargetkan dalam suatu pembelajaran. 

Pada pembelajaran irama Pado-pado dalam alat musik Saluang Pauh harus 
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memuat kelengkapan materi sesuai dengan rumusan SK, KD dan Indikator yang 

telah ditetapkan.  

c) Kecukupan 

Kecukupan maksudnya yaitu perancangan bahan ajar mengandung materi-

materi pembelajaran yang hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta 

didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Adapun dalam 

mengidentifikasi materi dalam menyusun bahan ajar irama Pado-pado dalam 

kesenian Saluang Pauh harus mempertimbangkan terhadap tingkatan 

perkembangan intelektual, emosional, sosial, potensi peserta didik dan budaya 

setempat serta disesuaikan dengan pengalokasian waktu pembelajaran. 

 

3.6.2 Pengembangan Bahan Ajar 

Berdasarkan hasil dari kegiatan tahap pertama, selanjutnya penulis 

melakukan pengembangan terhadap komponen isi dari bahan ajar yang akan 

dibentuk. Komponen isi tersebut meliputi (1) mengembangkan materi ajar, (2) 

mengembangkan langkah pembelajaran secara khusus, (3) mengembangkan 

instrument penilaian. Pengembangan dari komponen isi tersebut akan dilanjutkan 

dengan proses uji terbatas untuk melihat keefektifan dari rancangan awal dari 

bahan ajar yang sedang dikembangkan. Proses uji terbatas terhadap rancangan 

produk menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan revisi terhadap komponen-

komponen berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. 

 

 

 

 

3.6.2.1 Mengembangkan Materi Ajar. 

Mengembangkan materi ajar seperti buku teks, strategi pembelajaran, dan 

juga media lain seperti audio dan video. Proses pembelajaran akan dibantu dengan 

beberapa media tambahan seperti Audio CD ,Video CD kartu belajar bergambar 

dari kesesian Saluang Pauh untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Dalam tahap mengembangkan bahan ajar ini, harus mengacu kepada tujuan 

khusus pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan 

berbentuk: Buku Irama Pado-pado Pada Alat Musik Saluang Pauh Sebagai Bahan 

Ajar Musik Tradisional beserta Metodologi Pengajaran Seni Irama Pado-pado 

Pada Alat Musik Saluang Pauh 

 

3.6.2.2 Mengembangkan Langkah Pembelajaran Secara Khusus 

Strategi instruksional khusus dikembangkan untuk membantu peserta 

didik dalam mencapai tujuan kinerja. Proses pembelajaran irama “Pado-pado” 

pada alat musik Saluang Pauh mengadopsi langkah-langkah pembelajaran yang 

telah ditetapkan pada model pembelajaran behavioristik. Dalam sebuah proses 

pembelajaran, untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan, seorang pendidik 

harus senantiasa memberikan reinforcement (penguatan) yang dilakukan secara 

searah dan dikontrol melalui pengulangan dan latihan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan pengorganisasian manajamen kelas yang terstruktur. Skinner (dalam 

Setiawan, 2013) menyatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha untuk 

memodifikasi perilaku anatara lain dengan proses penguatan yaitu memberikan 

penghargaan sebagai bentuk motivasi pada perilaku yang diinginkan dan tidak 

memberikan imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Dimyati (dalam 

Puspita, 2013, hlm. 19) menyatakan bahwa perilaku ialah perbuatan yang 

dilakukan seseorang pada situasi tertentu dan perilaku terletak diantara dua 

pengaruh yaitu pengaruh yang mendahuluinya (antencedent) dan pengaruh yang 

mengikutinya (konsekuensi). Konsekuensi merupakan dampak perilaku yang 

dihasilkan dari aktivitas sebelumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan dampak 

perilakuk terseubt Drost (Sarna, 2007) menyebutkan bahwa dalam sebuah proses 

pembelajaran artinya tidak hanya sekedar proses transfer pengetahuan saja akan 

tetapi juga dapat menghasilkan efek pendamping (nurturant effect) yang tersirat 

melalui perubahan perliaku sesuai dengan pengkondisian lingkungan. 

 
Antecedents 

Kondisi-kondisi yang 

mengarahkan kepada 

perilaku tertentu 

Perilaku  

Aktivitas yang 

dilakukan  

 

Konsekuensi 

Hasil-hasil/dampak 

dari perilaku 
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Bagan 3.3. Tahap-tahap operant conditioning 

 

Reinforcement (penguatan) yang diberikan secara terarah kepada masing-

masing peserta didik meruapakan aspek motivasi untuk mendapatkan hasil belajar 

yang maksimal. Motivasi berperan dalam merangsang peserta didik dalam 

menjalani proses pembelajaran sehingga nantinya berimbas kepada peningkatan 

prestasi belajar (Skinner, 1957). Mc. Donald (Budiswi, Rozano, & Purwati, 2016) 

menyebutkan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri individu 

yang di tandai dengan feeling dan di awali tanggapan terhadap tujuan.Hal ini 

menandai bahwa motivasi belajar mendorong terbentuknya tingkah laku dan 

berpengaruh dalam merubah tinggkah laku peserta didik ke arah yang postif. 

Dalam tahapan pengkondisian, Waruwu (2004) menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa reinforcemet (penguatan) yang dipilih sebagai  startegi untuk mengubah 

perilaku sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu diantaranya: 

a) Memilih penguatan efektif 

Dalam proses pembelajaran seorang pendidik harus dapat menemukan 

penguatan-penguatan yang sesuai untuk masing-masing peserta didik. Hal 

tersebut dapat membentuk motivasi peserta didik dalam mencapai tujuan-

tujuan pembelajarannya. 

b) Membuat penguatan kontigen yang tepat waktu  

Agar sebuah pekerjaan berlangsung efektif, maka pendidik hanya 

memberikan reinforcement tersebut setelah peserta didik melakukan 

perilaku yang diharapkan. 

 

c) Menggunakan reinforcement negatif yang efektif 

Alberto & Trotman (1996) menyatakan bahwa dalam reiforcement negatif, 

membentuk perilaku peserta didik dengan kondisi yang tidak disukainya 

(memberikan stimulus negatif) 



96 
 
 

 

Try Wahyu Purnomo, 2016 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IRAMA PADO-PADO PADA ALAT MUSIK SALUANG PAUH DI SMKN 7 

PADANG Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

d) Menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan 

Beberapa cara yang digunakan untuk  menghilangkan perilaku yang tidak 

diharapkan seperti: gunakan rerinforcement yang sesuai, hentikan 

reniforcement (extinction), tidak usah memberi reinforcement yang 

diharapakan anak, dan gunakan hukuman (punisment) 

 

 Selanjutnya faktor sikap merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi 

perubahan perilaku individual. Thomposon (dalam Muntianah, Atuti, & Azizah, 

2012) menyebutkan  bahwa sikap seorang terdiri atas aspek cara pandang, cara 

bertindak dan komponen-komponen yang berkaitan dengan perilaku (behavioral 

components). Berdasarkan unsur-unsur tersebut tentunya dapat ditentukan 

beberapa indikator yang mengacu kepada perilaku peserta didik dalam lingkungan 

pembelajaran diantaranya 

1) Cara pandang 

a. Mampu menangkap dengan baik setiap informsi yang di terima 

pendidik 

b. Mengaplikasikan informasi yang diterima dari pendidik. 

2) Cara bertindak 

a. Berkeinginan untuk merespon materi yang diajarkan 

b. Meningkatnya perhatian dalam menerima materi yang diberikan 

c. Mengemukakan pandangan atau keputusan sebagai suatu keyakinan 

3) Aspek perilaku (behavioral components) 

a. Memberikan perlakuan yang sesuai dengan petunjuk dan pedoman 

pendidik 

b. Mengekspresikan semua kegiatan belajar dengan gerakan yang positif. 

 

 

Dalam penerapan proses pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan bahan ajar irama Pado-pado, peserta didik senantiasa dikondisikan 

dalam manajemen kelas yang terstruktur melalui kegiatan tes, latihan dan tugas.  
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Proses pengkondisian dilakukan secara berkesinambungan dengan memberikan 

penguatan terhadap hal positif dan negatif secara nyata dan terarah. Dari hasil 

pengkondisian yang dilakukan secara sistematis maka akan dapat menghasilakan 

perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pendidik.  Dengan demikian tingkah laku 

dapat diubah dengan cara mengubah antecedent dan konsekuensi. Skinner (dalam 

Puspita, 2013, hlm. 19) menyebutkan bahwa konsekuensi sangat menentukan 

apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku pada saat lain waktu yang 

akan datang. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung 

dari beberapa hal seperti: tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik 

peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia (Hanik, 2010, hlm. 

49). Terdapat beberapa langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan behavioristik diantaranya : 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        Bagan 3.4. Sintak Pembelajaran Behavioristik  

 

Dengan melakukan proses pembelajaran irama “Pado-pado” pada 

instrument Saluang Pauh yang dilakukan secara berulang-ulang maka akan 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap teks dan konteks dari kesenian 

Saluang Pauh serta kepekaan unsur musikal yang terdapat dalam objek yang 

kesenian Saluang Pauh. Pemberian penguatan positif atau negatif dari setiap 
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tindakan yang dilakukan oleh pendidik akan dapat  membantu peserta didik dalam 

melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan pengkondisian yang dibentuk oleh 

pendidik. Selanjutnya, konsep pembelajaran behavioristik juga berfungsi untuk 

mencapai ketermapilan bermain musik. Hal ini sesuai dengan pendapat Astuti dan 

Sayuti (2002) yang menyatakan bahwa semakin tinggi frekuensi latihan maka 

semakin tinggi tingkat keterampilan bermain musiknya. Pembiasan yang dilakukan 

secara terus menerus akan membentuk kualitas dan juga peningkatan pemahaman, 

jadi sebuah proses pembelajaran dapat diartikan sebagai pembentukan  

kemampuan yang permanen (Woolfolk & Lorraine, 1984)  

 

3.6.2.3 Mengembangkan Instrument Penilaian 

Pengembangan instrument penilaian harus berhubungan langsung dengan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengetahuan yang ditentukan oleh tujuan dari 

produk (Bahan Ajar Irama “Pado-pado”). Pada tahap ini peneliti juga menyusun 

butir-butir tes untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai apa 

yang telah dicantumkan dalam tujuan, sebagai proses dalam pengumpulan data 

dan informasi yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi pembelajaran. Dalam 

pengembangan ini, pengukuran dilakukan dengan tes praktik mengingat tujuan 

khusus pembelajaran yang ingin dicapai sebagai besar dalam ranah psikomotor. 

Disamping tes praktik, juga dikembangkan tes teori tertulis unntuk mengukur 

pemahaman kognitif peserta didik. Setiap model tes yang dirancang pada desain 

pembelajaran disertai dengan pedoman evaluasi dengan memerhatikan terhadap 

indikator hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik ketika materi 

pembelajaran diterapkan. 

 

3.6.2.4 Validasi Produk Awal Kepada Para Ahli 

Pada tahap ini peneliti mengadopsi konsep triangulasi melalui penyesuaian 

pandangan terhadap para ahli, teori dan juga data-data yang dihasilkan dalam 

proses penelitian sebagai bentuk validasi dari rancangan awal bahan ajar irama 

Pado-pado pada alat musik Saluang Pauh. Peneliti menyediakan sarana untuk 
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mengkomunikasikan tentang tujuan dan rancangan awal dari produk pembelajaran 

kepada berbagai responden. Pada tahap ini akan dilakukan penjabaran dari setiap 

tujuan mata pelajaran dalam bentuk perilaku atau kompentensi yang harus dicapai 

oleh peserta didik setelah selesai mengikuti setiap unit pembelajaran. Bahan ajar 

irama “Pado-pado” sebagai  tujuan produk yang dikembangkan akan divalidasi 

terlebih dahulu kepada para ahli diantarnya seniman tardisi Saluang Pauh, Dosen 

dan juga Guru yang mengajar di SMK N 7 (SMKI) Padang. Proses validasi dapat 

dilakukan dengan memberikan angket kepada beberapa responden ahli sebagai 

panduan evaluasi terhadap rancangan produk yang akan dilaksanakan.  Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah produk penelitian yang akan dikembangkan 

siap untuk dilakukan uji coba terbatas. Pada tahapan ini penulis juga 

menggunakan triangulasi sebagai validasi bahan ajar. Konsep triangulasi 

merupakan proses validasi yang menghubungkan antara tiga komponen yaitu 

temuan penelitian, pesersepsi para ahli dan juga kesesuaian teori (Bekhet A, 

2012). Selanjutnya menurut Denzin (dalam Moleong, 2007, hlm. 331) 

mengembangkan empat konsep triangulasi sebagai teknik pemerikasaan untuk 

mencapai keabsahan data yaitu 

a. Triangulasi data penelitian yang menggunakan berbagai sumber data 

seperti dokukumen, arsip dan juga hasil wawancara 

b. Triangulasi pengamatan yakni adanya pengamat diluar peneliti yang turut 

memeriksa hasil pengumpulan data. 

c. Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang 

bertujuan untuk memastikan bawa data yang dikumpulkan sudah 

memenuhi syarat.  

d. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan 

metode dokumentasi. 

 

3.6.2.5 Uji Coba Terbatas 

Dalam pelaksanaan uji coba terbatas, penulis melaksanakan proses 

pembelajaran berdasarkan rancangan produk yang telah disusun. Selama kegiatan 
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pembelajaran penulis melakukan pengamatan, mencatat hal-hal penting yang 

dilakukan, mencatat beberapa kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Selain itu 

proses pengamatan juga dilakukan dengan melihat respon dari  aktivitas dan 

kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh peserta didik 

 

3.6.2.6 Evaluasi Bahan Ajar 

Proses evaluasi yang dilakukan pada saat program atau produk dalam 

tahap pengembangan, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung proses 

peningkatan keefektifan, efisiensi dan daya tarik bahan ajar berdasarkan masukan, 

tanggapan, komentar, dan penilaian. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk 

keperluan revisi atau penyempurnaan kualitas produk bahan ajar hasil 

pengembangan. Dalam beberapa situasi hasil evaluasi digunakan untuk 

membatalkan pengembangan lebih lanjut untuk menghindari terbuangnya sumber 

daya sehingga nantinya dapat dilanjutkan kepada tahap yang lebih efektif. Data-

data yang diperoleh dari hasil uji coba terbatas dianalisis dan digunakan untuk 

merevisi bahan ajar irama “Pado-pado” yang sedang dikembangkan.  

 

3.6.2.7 Revisi Bahan Ajar 

Berdarakan data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Selanjutnya data 

tersebut di analisis dan ditafsirkan sebagai usaha untuk mengenali kesulitan-

kesulitan dan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada bahan ajar. Teradapat 

dua jenis revisi pembelajaran: (a) revisi terhadap subtansi seluruh komponen, dan 

(b) revisi terhadap cara atau prosedur dalam menggunakan bahan ajar (Harijanto, 

2007, hlm. 222)   

Revisi terhadap komponen yang disusun dalam bahan ajar dilakukan 

bersama guru yang mendampingi penulis selama proses penelitian. Komponen-

komponen di dalam bahan ajar yang dirasa kurang efektif maka akan di revisi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam aplikasinya 

dalam proses pembelajaran penulis bersama guru pendamping mengadakan revisi 

berdasarkan hasil evaluasi dari penerapan pembelajaran. Penggunaan strategi, 
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metode dan juga penyusunan prosedur pembelajaran di revisi agar lebih terfokus 

dan menghasilkan proses pembelajaran yang efisien.  

 

3.6.3 Uji Keefektifan Bahan Ajar 

Tahap ini merupakan langkah pengujian keampuhan dari produk yang 

sedaang dikembangkan. Secara keseluruhan proses penelitian pendidikan dan 

pengembangan ini menggunakan metode eksperimen untuk menguji keampuhan 

dari produk yang dihasilkan. Metode eksperimen merupakan metode yang akurat 

untuk menentukan keberhasilan dari sebuah penelitian pengembangan (Research 

and Development). Putra dalam Ramdani (2013, hlm. 59)  menyebutkan bahwa 

kelekatan Research and Development dan eksperimen didasarkan pada kenyataan 

bahwa metode penelitian eksperimen adalah metode yang paling tepat dan akurat 

untuk memenuhi fungsi ilmu yaitu menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. 

Metode eksperimen mempunyai unsur yang ketat, sistematis, terstruktur, 

dan terukur untuk menguji hubungan kausal atau pengaruh dengan pengontrolan 

yang ketat dan transparan, serta perhitungan statistik yang tepat dan akurat Produk 

dikembangakan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba 

diadakan evaluasi, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Berdasarkan 

temuan-temuan hasil uji coba diadakan penyempurnaan-penyempurnaan. Dalam 

penelitian ini jenis metode eksperimen yang akan digunakan adalah eksperimen 

murni. Non-equivalent groub pretest-posttest design digunakan sebagai bentuk 

desain ekprimen yang sesuai dalam penelitian ini. Non-equivalent groub pretest-

posttest design merupakan desain eksperimen yang melibatkan dua kelompok 

yang tidak sama (non-equivalent) dan kemudian salah satu kelompok berfungsi 

sebagai kelompok kontrol, dan salah satu lagi berfungsi sebagai kelompok 

treatment (Prasetyo, 2012)  

Dalam desain ini peneliti juga menggunakan pretest dan posttest sebagai 

alat evaluasi untuk membandingkan hasil belajar dari kedua kelompok tersebut. 

Pretest menginformasikan kemampuan awal (initial position) para subjek sebelum 

dilakukan penelitian, atau dengan kata lain adalah proactive history mereka. 
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Sedangkan posttest adalah tes yang dilakukan setelah diberi perlakuan (Krisfida, 

2013). Dalam penelitian pengembangan bahan ajar irama “Pado-pado” pada 

kesenian Saluang Pauh di SMK N 7 Padang proses evaluasi dilakukan dari segi 

produk (bahan ajar) dan juga keefektivan bahan ajar tersebut dalam proses 

pembelajaran. 


