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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran umum mengenai SMP Timpolmas Kupang 

 

   Gambar 4.1 (Doc:Migel 29-08-2017) 

   Gedung SMP Timpolmas Kupang 

  Lokasi SMP Timpolmas berada pada gedung yang sama dengan SMA 

Timpolmas Kupang. 

a. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SMP Timpolmas Kupang 
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Status Sekolah   : Swasta 

Alamat    : JL. Raya Frans Seda, 038 Kupang 

Kecamatan/Kota   : Kupang 

Kelurahan    : Kayu Putih 

No.Tlp    : 08123769889/085253224460 

NSS     : 20 2 24 60 03 049 

NPSN    : 69752274/69752273 

Propinsi    : Nusa Tenggara Timur 

Kode Pos    : 85211 

Jenjang Akreditasi   : - 

Tahun Pendirian Sekolah  : 2011 

Tahun Beroperasi   : 2011 

Kepimilikan Tanah/Bangun : Sewa 

1. Luas Tanah   : 1000 m 

2. Status Tanah   : Kontrak/Sewa Pakai 

3. Luas Bangunan  : 232 m² 

b. Visi dan Misi SMP Timpolmas Kupang 

a. Visi  

Merdeka Dalam Berpikir, Teguh Dalam Pendirian, Bertindak 

Sesuai Terang Kebenaran 
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b. Misi  

1. Mengembangkan layanan pembelajaran individual bagi siswa 

dalam semua mata pelajaran pada semua tingkatan, pada 

pembelajaran yang berlangsung kapan saja, dimana saja, dan siapa 

saja. 

2. Mengembangkan palajaran yang memungkinkan siswa dapat 

memproduksi pengetahuan baru yang terwujud pada aktifitas 

pembiasaan pribadi yang terukur secara kuantitatif dalam 

membentuk watak akademik dan kompetensi yang diambilnya. 

3. Membetuk sikap ilmiah yang (inclusive character building ) dalam 

pencapaian (achivemetn) akademik pada semua kompetensi sesuai 

standar isi. 

4. Membimbing dan melatih keterampilan siswa demi 

pengembangan pribadinya, sesuai bakat yang dimiliki dan selaras 

dengan kebutuhan lingkungan sosial dimana dirinya berada. 

5.  membimbing dan mendampingi siswa untuk memecahkan 

masalah kontekstual sebagai persiapan nyata kehidupan siswa baik 

dalam melanjutkan pelajaran, maupun kemandirian hidup siswa 

tersebut dalam masyarakat. 

6. Menerapkan nilai- nilai kemasyarakatan yang berempati dengan 

sesama sesuai dengan semangat dan sikap ilmiah dalam mencipta 
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ilmu dan memproduksi gagasan serta pemikiran- pemikiran 

bermutu tinggi. 

c. Tujuan Sekolah 

Tujuan didirikan SMP Timpolmas 

1. Terwujudnya insan pendidikan yang memiliki keimanan yang 

tangguh. 

2. Terwujudnya pengembngan kurikulum yang adaptif dan proaktif. 

3. Terwujudnya proses pembelajaran demokratis, efektif, dan efesien. 

4. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif, berkaraker dan 

moral yang baik. 

5. Terwujudnya SDM pendidikan yang memiliki kemampuan kerja yang 

tinggi.  

6. Terwujudnya sarana dan prasaran pendidikan yang memadai. 

7. Terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh.  

8. Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai. 

9. Terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan nonakademik.  

10. Terwujudnya insan pendidikan yang ramah terhadap lingkungan. 

B. Hasil Penelitian 

1. Proses Penelitian 

a. Tahap Awal 
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Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu melakukan 

wawancara dengan guru seni budaya dan kepala sekolah, sekaligus 

permintaan agar diijinkan siswa-siswi kelas VIII mengikuti kegiatan 

bernyanyi dengan materi membaca notasi. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut peneliti diperbolehkan mengadakan kegiatan ini. Siswa-siswi di 

SMP Timpolmas Kupang memang sudah pernah mempelajari  membaca 

solmisasi tetapi masih ada sebagian siswa yang belum mampu membaca 

solmisasi dengan baik. Untuk itu, peneliti ingin mengajarkan membaca 

solmisasi kepada siswa-siswi kelas VIII guna meningkatkan kemampuan 

membaca solmisasi.  

Berikut nama-nama siswa-siswi SMP Timpolmas Kupang kelas VIII: 

No  Nama Siswa 

1. Antonius B. Tukan 

2. Alexander K. Muli 

3. Arcangela G. Patty 

4. Deswyanti Saefatu 

5. Diva P. Nurselinda 

6. George J. Paulus 

7. Bunhart I. Killa 

8. Mahendra Ulumando 
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9. Lusia M. Robin 

10. Tsalasa K. Machdita 

11. Antoinette I. Djara 

12. Yohana C. B. Fongo 

 

Setelah memperoleh nama-nama siswa-siswi kelas VIII, 

peneliti bersama siswa-siswi kelas VIII melakukan kesepakatan untuk 

menentukan jadwal latihan dengan menyesuaikan jadwal jam 

pelajaran dan kegiatan ekstrakulikuler lainnya agar tidak bertabrakan 

dengan jadwal latihan.  

Berikut ini jadwal latihan yang telah disepakati bersama: 

No   Hari Tanggal Jam Keterangan 

1. Rabu  08-09-2017 14:30-15:30   Menjelaskan pengertian solmisasi 

dan nilai-nilai pada not angka. 

2. Sabtu 11-09-2017 14:30-15:30 Melatih solmisasi. 

3. Sabtu  07-10-2017 14:30-15:30 Melatih notasi lagu “Pada 

Pahlwan”. 

4. Senin  09-10-2017 14:30-15:30 Melatih notasi lagu “Pada 

Pahlawan”. 
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Melatih syair lagu “Pada 

Pahlawan”. 

5.  Kamis  12-10-2017 14:30-15:30 Pementasan lagu “Pada 

Pahlwan”. 

 

b. Tahap Inti 

1. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 08 

September  2017 pukul 14.30-15-30 wita. Pada pertemuan ini, 

peneliti memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai 

materi yang terkait dengan pengertian solmisasi. 

- Pengertian Solmisasi 

Peneliti menjelaskan pengertian solmisasi dan angka-angka 

yang digunakan serta cara membacanya. Penjelasan ini dilakukan 

agar siswa-siswi dapat mengerti dan memahami tentang solmisasi 

dan nantinya dapat mengikuti proses latihan secara terarah 

sehingga memperoleh hasil yang baik. 

Solmisasi adalah sistem menempatkan sebuah suku kata 

berbeda pada setiap not angka, kemudian membaca notasinya 

sambil menyanyikannya. Notasi angka merupakan tulisan musik 

dengan menggunakan angka 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 sebagai 
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pernyataan urutan jenjang nada. Pada praktiknya biasanya sering 

ditambah satu angka dan diberi titik di atas angka tersebut sebagai 

tanda lebih tinggi oktafnya. 

oktaf 

1–  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 – i 

do  re  mi  fa  sol  la  si  do 

oktaf 

Dari do rendah ( 1 ) ke do tinggi ( i ) di sebut satu “oktaf” 

maka dari do rendah hingga nada si di hitung satu oktaf. Dalam 

kegiatan pembelajaran musik sering terdengar seseorang 

menyanyikan nada-nada dengan pengucapan do re mi fa sol la si 

pengucapan ini dapat dituliskan dengan notasi angka 1  2  3  4  5  6  

7. Susunan angka-angka tersebut disebut tangga nada. Sedangkan 

cara pengucapannya disebut sistem doremisasi atau solmisasi.  

Solmisasi: Sistem membaca not menggunakan silabel atau suku 

kata do re mi fa sol la si. 

Angka-angka yang digunakan: 

Not Angka:  1       2       3       4       5       6       7  

Cara Baca :  do     re     mi      fa     sol      la      si 

- Nilai-nilai dalam pada not angka 
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Setelah peneliti menjelaskan pengertian solmisasi, selanjutnya 

peneliti menjelaskan nilai-nilai dari setiap not bertujuan agar 

peserta didik dapat membedakan nama dan mengetahui nilai dari 

setiap not.    

 Nada yang bernilai 4 ketuk (Not Penuh) 

Do=C 4/4 

|1 . . . |3 . . . |5 . . . |! . . . | 
  Do                 mi                   sol                 do 

 Nada yang bernilai 2 ketuk (Not Setengah) 

Do=C 2/2 

|1 . |3 . |5 . |3 . |2 . |1 . | 
Do         mi        sol         mi        re         do 

 Nada yang bernilai 1 ketuk (Not Seperempat) 

1  3  5  ! 
Do  sol   mi   do 

 Nada yang bernilai ½ ketuk (Not Seperdelapan)  

Do=C 2/2 

|J13  J24 | J35 J46 | J57 J6! | 
Do mi  re fa   mi sol fa la  sol si  la do  

Setelah peneliti menjelaskan pengertian dan nilai-nilai dalam 

not angka peneliti menemukan masalah yang dialami oleh siswa-

siswi itu sendiri yaitu pada penjelasan nillai-nilai not angka dalam 
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nada yang bernilai ½ ketuk ( Not Seperdelapan). Melihat kesulitan 

tersebut peneliti kembali menjelaskan nilai-nilai not angka dalam 

nada yang bernilai ½ ketuk (Not seperdelapan).  

   

Gambar 3. Peneliti Memberikan Materi Tentang Solmisasi 

                         Doc. Migel 8 September 2017 

2. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 

September 2017 pukul 14.30-15.30 wita, pada pertemuan ini 

peneliti melatih siswa-siswi membaca solmisasi melalaui beberapa 

latihan yaitu: 

- Latihan Mendengar  

Dalam latihan mendengar ini, siswa-siswi diminta untuk 

mendengarkan peneliti memainkan tangga nada dari “do” rendah 

ke “do” tinggi dengan menggunakan alat musik pianika. 
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Selanjutnya peneliti membaca dan menyanyikan solmisasi dari 

“do” rendah ke “do” tinggi dan siswa sambil mendengar dan 

memahaminya. 

1   2   3   4   5   6   7  ! 
Do     re      mi       fa     sol       la       si    do    

- Latihan Membaca dan Menyanyi  

Setelah  peneliti memainkan tangga nada dari “do” rendah ke 

“do” tinggi dan menyanyikan solmisasi dari “do” rendah ke “do” 

tinggi siswa-siswi diminta untuk membaca dan menyanyikan 

kembali tangga nada tersebut. 

1  2   3   4   5   6   7   !    
Do    re      mi       fa      sol       la      si       do   

Saat membaca dan menyanyikan tangga nada tersebut, 

peneliti menemukan adanya kesulitan yang dialami siswa yakni 

siswa-siswi  belum mampu membidik nada solmisasi dengan tepat. 

Melihat kesulitan tersebut peneliti melakukan latihan tangga nada 

dari “do” rendah ke “do” tinggi secara berulang-ulang dan 

melakukan tes perkelompok yang terdiri atas 3 orang. Dalam 

latihan tes secara perkelompok peneliti masih menemukan 

beberapa siswa yang masih belum menyanyikan notasi dengan 

baik yaitu Diva, Anton, Bun dan Hendra. Melihat kesulitan 
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tersebut peneliti memberikan latihan secara terus-menerus dengan 

menggunakan alat bantu pianika. 

Pada tahap ini juga peneliti memberikan contoh notasi yang 

lain yaitu notasi secara melangkah dan melompat, misalnya:  

Do=C 4/4 

| 1 1 1 . | 2 2 2 . | 3 3 3 . | 4 4 4 . |  
   Do do do           re  re  re           mi mi mi            fa  fa  fa 

| 5 5 5 . | 6 6 6 . | 7 7 7 . | ! ! ! . + 
   sol  sol sol          la  la  la            si  si  si             do do do 

Do=C 4/4 

1 . 2 .|1 . 3 .|1 . 4 .|1 . 5 .|1 . 6 .| 
Do     re      do      mi      do      fa      do      sol     do       la 

 

1 . 7 .|1 . ! . _ 
do      si       do      do 

Do=C  4/4 

| 1 J.3 5 . | 2 J.4 6 . | 3 J.5 7 . | 7 J.6 5 . 
| 

  Do   mi sol            re    fa  la         mi    sol si           si      la sol 

|4 J.2 3 . | 1 J.3 1 . _ 
 fa     re  mi           do   mi  do 

 

Do=C 4/4 
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| 3 J.5 ! . | j6! J76 5 . | 4 J.2 2 6 | 5 . . .| 
  Mi    sol  do          la do si la sol         fa     re  re  la      sol 

| 3 J.5 ! . | J!7 J!! 6 . | 5 J.5 6 7 | ! . . .+ 
  mi     sol do         dosi do do la          sol   sol  la  si       do 

- Latihan Mendengar 

Dalam latihan mendengar ini, peneliti meminta siswa-siswi 

mendengarkan peneliti membaca notasi dan menyanyikannya 

melalui teknik solmisasi. Sementara anak sambil mendengar dan 

memahaminya teknik solmisasi tersebut. 

- Latihan Membaca dan Latihan Menyanyi 

Setelah peneliti membaca dan menyanyikan notasi tersebut, 

siswa-siswi diminta untuk membaca dan menyanyikan kembali 

notasi  yang sudah dinyanyikan oleh peneliti. 

Saat membaca dan menyanyikan notasi tersebut, peneliti 

menemukan adanya kesulitan yang dialami oleh siswi itu sendiri. 

Saat menyanyikan notasi di atas mereka belum bisa membidik  

nada dengan baik yang dimulai dari notasi melangkah sampai 

pada notasi melompat. Berdasarkan hasil, kemampuan bernyanyi 

siswa-siswi kelas VIII menunnjukan hasil yang belum 

memuaskan (dari 12 orang siswa masih terdapat 4 siswa yakni 

Diva, Anton, Bun dan Hendra yang masih mendapatkan nilai 
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dengan kategori kurang). Hasil yang masih rendah disebabkan 

siswa belum mempunyai kesungguhan dalam berlatih menyanyi 

dan siswa-siswi rata-rata belum menguasai kemampuan untuk 

membaca notasi. Melihat kesulitan tersebut peneliti meminta 

kembali siswa-siswi untuk membaca dan menyanyikan kembali 

notasi tersebut secara berulang-ulang. 

 

                 Gambar 3. Peneliti melatih solmisasi 

                   (Doc. 11 Marlin September 2017) 

Latihan etude-etude tersebut, dilakukan secara berulang-

ulang sampai siswa dapat memahami dan dapat menyanyikan 

dengan tepat.  

3. Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Sabtu, 07 

Oktober 2017 pukul 14:30-15:30 wita. Pada pertemuan ini  diawali 

dengan pengenalan solmisasi lagu model dimulai dengan melatih 

siswa-siswi membaca notasi lagu “Pada Pahlawan” per frase lagu, 
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kemudian lagu secara keseluruhan dan pada awalnya dilakukan 

dengan menyanyikan tempo yang lambat, ketika siswa-siswi dapat 

menyanyikan solmisasi lagu model dengan tempo yang lambat 

kemudian siswa-siswi dapat menyanyikan dengan tempo yang 

sebenarnya.  

Dalam tahap ini juga, peneliti mulai melatih peserta didik, 

dengan peneliti mencontohkan membaca notasi lagu “Pada 

Pahlawan” per frase lagu yang kemudian didengar oleh peserta 

didik sambil memperhatikan teks lagu. Disini peneliti melatih 

kemampuan peserta didik dalam mendengar notasi yang 

dinyanyikan oleh peneliti. Setelah mendengarkan, peneliti 

meminta peserta didik untuk membacakan lagi notasi yang ada 

pada teks lagu dimana peneliti terlebih dahulu membaca notasi 

pada teks lagu kemudian peserta didik mengikutinya. 

 

  Gambar 4. Peneliti melatih notasi lagu “Pada Pahlawan”. 

             (Doc. Marlin 07 Oktober 2017) 
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Saat membaca dan menyanyikan notasi tersebut, peneliti 

melihat kesulitan yang dialami oleh siswa-siswi itu sendiri. 

Kesulitan yang dialami oleh siswa-siswi itu sendiri adalah saat 

mereka diberikan kesempatan untuk membacakan kembali notasi 

yang sudah didengarnya, mereka susah untuk membidik not 

dengan tepat terlebih pada nada dengan lompatan terts. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, kemampuan bernyanyi siswa-

siswi kelas VIII menunjukan hasil yang belum memuaskan (dari 

12 orang siswa masih terdapat 3 siswa yakni Anton, Bun dan 

Hendra yang masih mendapatkan nilai dengan kategori kurang). 

Hasil yang masih rendah disebabkan siswa belum mempunyai 

kesungguhan dalam berlatih menyanyi dan siswa-siswi rata-rata 

belum menguasai kemampuan untuk membaca notasi. Kesulitan 

yang di alami di alami adalah saat mereka menyanyikan notasi 

birama 7 ke birama 8, yaitu dari nada i ke nada 2.  

Oleh karena itu, peneliti memberikan solusinya dengan 

berupaya membantu dengan memberi bimbingan dan dilakukan 

latihan secara berulang-ulang dengan cara menyanyikan ulang 

notasi lagu “Pada Pahlwan” untuk melatih kembali pendengaran 

peserta didik, agar mereka dapat membaca notasi lagu “Pada 

Pahlwan” dengan baik dan benar sesuai dengan teks secara 
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bersama-sama sampai siswa dapat menyanyikan solmisasi lagu 

model dengan benar.  Dalam hal ini juga, peneliti berupaya 

melatih siswa-siswi dengan menggunakan kembali etude-etude 

yang sudah di siapkan, sehingga peserta didik dapat mengalami 

alur naik turunnya suatu nada.   

PADA PAHLAWAN 

 

C=do 4/4 tempo di marcia     Lagu : C. Simanjutak 

        Syair: Usmar Ismail 

 

5 | 5 . . j3K.4 | 5 . . j6K.7 | ! . 7 ! | # . @ ! | ! . 7 6 
| 

Sol  sol           mi  fa     sol          la  si       do     si   do     mi     re   do     do      si   la 

5 . ! ! | 2 . 3 4 | 3 . . 5 | 5 . . j3K.4 | 5 . . j6K.7 | 

sol    do do      re       mi fa       mi          sol     sol           mi  fa     sol            la  si  

! . 7 ! | # . @ ! | ! . 7 6 | 5 . ! ! | 2 . 3 4 | 5 . 
.5| 

do    si   do     mi     re  do      do      si  la      sol     do do     re       mi fis     sol         

sol 
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2 2 2 j3K.4 | 3 j.5 ! ! | 2 2 2 j3K.4 | 3 . . 5 | 2 2 2 j3K.4 | 

re re  re  mi fa     mi  sol do do      re  re  re  mi fa      mi           sol      re  re  re mi  fa 

3 j.5 ! ! | 6 6 @ @ | 5 . . 5 | 5 . . j3K.4 | 5 . . j6K.7 | 

mi  sol do do      la  la   re  re     sol           sol     sol          mi  fa      sol            la  si 

 

! . 7 ! | # . @ ! | ! . 7 6 | 5 . ! ! | g7 ! @ 7 | ! . . 
+ 

do    si   do     mi      re  do     do     si    la     sol     do do     si   do re  si       do 

4. Pertemuan Kelima 

Pada pertemuan kelima dilaksanakan pada hari Senin, 09 

Oktober 2017 pukul 14:30-15:30 wita. Pada pertemuan keenam ini, 

peneliti memfokuskan latihan pada membaca syair lagu “Pada 

Pahlawan” per frase lagu sesuai dengan notasi. Namun sebelum 

peneliti memulai latihan membaca syair sesuai dengan notasi, 

peneliti meminta peserta didik untuk kembali membaca notasi lagu 

“Pada Pahlawan” dengan maksud agar peserta didik mampu 

mengingat kembali materi yang sudah dilatih pada pertemuan 

sebelumnya. 
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Diawal pertemuan ini, peneliti mulai melatih peserta didik 

menyanyikan syair lagu “Pada Pahlwan” dengan melatih siswa-

siswi per frase lagu sesuai dengan notasi secara berkelompok. 

Proses latihan yang dilakukan yaitu peneliti menyanyikan syair lagu 

kemudian peserta didik mendengarkan sambil memperhatikan teks 

lagu yang kemudian diikuti oleh peserta didik. 

 

   Gambar 5. Peneliti melatih syair lagu “Pada Pahlawan”. 

                       (Doc. Marlin 09 Oktober 2017) 

Pada saat bernyanyi, namun terdapat permasalahan yaitu 

mereka tidak dapat bernyanyi sesuai dengan notasi pada lagu 

sehingga lagu menjadi fals. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

peneliti melatih secara terus-menerus pada bagian yang susah 

dinyanyikan oleh peserta didik dengan cara membaca ulang notasi 

lagu dibagian yang susah, setelah itu baru menyanyikan kembali 

syairnya secara pelan-pelan sampai benar-benar bisa. Setelah 

peneliti melatih syair lagu per frase lagu, kemudian peneliti 
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meminta kembali siswa-siswi untuk mnyanyikan keseluruhan syair 

lagu “Pada Pahlwan” secara bersama-sama. 

 

c. Tahap Akhir 

5. Pertemuan Keenam 

Pada pertemuan keenam dilakasanakan pada hari Kamis, 12 

Oktober 2017 pukul 14:30-15:30 wita. Hasil akhir dari pertemuan 
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keenam ini adalah pementasan lagu “Pada Pahlawan” yang 

dinyanyikan oleh siswa-siswi kelas VIII SMP Timpolmas Kupang 

di depan Guru Seni Budaya dan teman-teman mereka pada saat 

kegiatan Ekstrakulikuler. Berdasarkan hasil pementasan ini, Guru 

Seni Budaya dan teman-teman mereka merasa puas karena mereka 

telah membawakan lagu “Pada Pahlawan” dengan baik sesuai 

dengan kemampuan mereka, mulai dari setiap proses latihan hingga 

pementasan. Peneliti berusaha memecahkan setiap kesulitan yang 

dihadapi oleh peserta didik agar peserta didik mendapatkan suatu 

peningkatan dalam bernyanyi. 

 

           Gambar 6. Pementasan lagu “Pada Pahlwan” 

                       (Doc. Marlin 12 Oktober 2017) 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian tentang peningkatan kemampuan 

membaca solmisasi bagi siswa-siswi kelas VIII SMP Timpolmas Kupang 
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melalui metode solfegio sebagai kegiatan ekstrakulikuler dimulai dari tahap 

awal sampai tahap akhir (pementasan) hasil penelitian, peneliti dapat 

mendekskripsikan beberapa kesimpulan, yakni: 

a) Penelitian yang dilakukan selama 6 kali pertemuan, yakni pada tanggal 

7, 8, 11 September dan tanggal 7, 9, 12 Oktober. 

b) Peserta didik yang mengikuti latihan berjumlah 12 orang, namun pada 

pertemuan keempat terdapat 2 peserta didik yang tidak hadir 

dikarenakan peserta didik tersebut sakit, sehingga mereka tidak dapat 

hadir pada pertemuan tersebut. Keduan peserta didik tersebut ialah Diva 

P. Nurselinda dan Tsalasa K. Machdita. 

1. Pertemuan pertama  

 Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017 

pukul 14:30-15:30 wita. Pada pertemuan pertama peneliti melakukan 

wawancara dengan Guru Seni Budaya dan Kepala Sekolah untuk 

merekrut siswa-siswi kelas VIII dan menentukan jadwal latihan. 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2017 

pukul 14:30-15:30 wita. Pada pertemuan kedua, peneliti menjelaskan 

materi tentang pengertian solmisasi. 

3. Pertemuan Ketiga 
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Pada pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 11 

September 2017 pukul 14:30-15:30 wita. Pada pertemuan ketiga ini, 

peneliti melatih siswa-siswi membaca solmisasi melalui beberapa 

tahap latihan yaitu yang pertama adalah latihan mendengar. Pada 

tahap latihan mendengar ini, peneliti meminta siswa-siswi untuk 

mendengarkan peneliti memainkan tangga nada dari “do” rendah ke 

“do” tinggi dengan menggunakan alat musik pianika. Selanjutnya 

peneliti membaca dan menyanyikan notasi dari “do” rendah ke “do” 

tinggi. Pada tahap yang kedua adalah latihan membaca dan 

menyanyi, setelah peneliti memainkan tangga nada dan menyanyikan 

notasi dari “do” rendah ke “do” tinggi peneliti meminta siswa-siswi 

utuk membaca dan menyanyikan kembali notasi tersebut.  

Pada pertemuan ketiga juga, peneliti memberikan contoh 

notasi yang lain dengan menggunakan notasi melangkah dan notasi 

melompat dimana peneliti melatih peserta didik melalui beberapa 

tahap latihan yaitu latihan mendengar, latihan membaca dan 

menyanyi. Dalam latihan mendengar peneliti meminta peserta didik 

mendengarkan peneliti membaca dan menyanyikan notasi tersebut. 

Sementara anak sambil mendengar dan memahaminya. Dalam tahap 

yang kedua adalah membaca dan menyanyi. Setelah peneliti 

membaca dan menyanyikan notasi tersebut, peneliti meminta kembali 
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peserta didik untuk membaca dan menyanyikan kembali notasi 

tersebut. 

Latihan-latihan notasi di atas, peneliti menemukan adanya 

kesulitan yang dialami oleh siswa-siswi itu sendiri yaitu siswa-siswi 

belum bisa membidik nada dengan baik. Melihat kesulitan tersebut 

peneliti meminta kembali peserta didik untuk membaca dan 

menyanyikan kembali notasi tersebut secara berulang-ulang. 

4. Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 7 

Oktober 2017 pukul 14:30-15:30 wita. Pada pertemuan keempat ini, 

peneliti memfokuskan latihan pada membaca notasi lagu “Pada 

Pahlawan” per frase lagu. 

Pada pertemuan ini hanya dua peserta didik yang mampu 

membaca notasi dengan baik, sedangkan peserta didik yang lainnya 

masih sulit dalam membaca notasi. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan solusinya dengan cara memberikan latihan kepada 

peserta didik secara berulang-ulang dimulai dengan peneliti 

menyanyikan terlebih dahulu dan kemudian peserta didik 

mengikutinya sambil mendengarkan apa yang dibunyikan oleh 

peneliti (Solfegio). 
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Setelah peneliti bersama peserta didik melakukan latihan, 

peneliti menemukan adanya kemajua n yang terjadi pada peserta 

didik. Mereka mulai bisa menyanyikan notasi secara baik meskipun 

masih terdapat kesalahan pada bagian-bagian tertentu.   

5. Pertemuan Kelima 

Pada pertemuan kelima ini dilaksanakan pada tanggal 9 

Oktober 2017 pukul 14:30-15:30 wita. Pada pertemuan kelima, 

peneliti memfokuskan latihan pada membaca syair lagu “Pada 

Pahlawan” sesuai dengan notasi. Namun sebelum peneliti memulai 

latihan, peneliti meminta peserta didik untuk kembali membaca notasi 

lagu “Pada Pahlawan” dengan maksud agar peserta didik mampu 

mengingat kembali materi yang sudah dilatih pada pertemuan 

sebelumnya.  

Setelah peneliti melakukan latihan, peneliti menemukan 

masalah yang terjadi pada peserta didik. Masalah yang terjadi ialah 

saat siswa-siswi menyanyikan syair pada birama ke-7 ke birama ke-8 

yaitu dari nada i (do) ke nada 2 (re). Pada birama ke-16 terdapat juga 

kesalahan yang dilakukan peserta didik saat menyanyi yaitu pada 

nada 4 (fis). 

Oleh karena itu, peneliti memberikan solusinya dengan cara 

memberikan latihan kepada peserta didik secara berulang-ulang 
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dimulai dengan peneliti menyanyikan terlebih dahulu dan kemudian 

peserta didik mengikutinya sambil mendengarkan apa yang 

dibunyikan oleh peneliti (Solfegio). 

Setelah peneliti bersama peserta didik melakukan latihan, 

peneliti menemukan kemajuan yang terjadi pada peserta didik. Dalam 

tahap ini mereka mulai bisa menyanyikan syair sesuai dengan notasi 

secara baik. 

6. Pertemuan Keenam 

 Pada perteman keenam dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 

2017 pukul 14:30-15:30 wita. Pertemuan ini merupakan hasil akhir 

dari proses latihan yang dilakukan selama 3 hari yaitu dari pertemuan 

ketiga, pertemuan keempat sampai pada pertemuan kelima. 

Pertemuan keenam ini adalah pementasan lagu “Pada Pahlawan” 

yang dinyanyikan oleh peserta didik Kelas VIII SMP Timpolmas 

Kupang didepan guru Seni Budaya dan teman-teman mereka pada 

saat kegiatan Ekstrakulikuler. Berdasarkan hasil pementasan ini, Guru 

Seni Budaya dan teman-teman mereka merasa puas karena mereka 

telah membawakan lagu “Pada Pahlwan” dengan baik sesuai dengan 

kemampuan mereka waalaupun masih ada beberapa siswa yang 

belum bisa menyanyikan lagu “Pada Pahlwan” dengan baik.   
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C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Saat Proses Latihan 

1. Faktor Penghambat 

a. Siswa-siswi   

Pada saat jam latihan yang sudah disepakati bersama, peserta didik sering 

terlambat sehingga proses latihan kadang tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. Adapun yang masih saling mengganggu sesama teman 

yang serius berlatih, sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi 

pada peserta didik saat peneliti memberikan contoh. Pada saat proses 

latihan, ada beberapa siswa-siswi merasa kesulitan dalam mengikuti atau 

meniru nada yang dibunyikan. 

b. Peneliti  

Dalam hal ini peneliti sendiri, cenderung kehilangan konsentrasi dengan 

alasan gugup, tapi tidak secara keseluruhan dan materi tetap disampaikan 

dan memberikan bimbingan untuk peserta didik. 

2. Faktor Pendukung 

a. Siswa 

Siswa SMP Timpolmas Kupang sebagian besar memiliki disiplin yang 

tinggi. Peserta didik yang termasuk dalam kelompok solmisasi sangat 

menghargai peneliti, saat peneliti sedang menjelaskan materi dan 

memberikan contoh membaca solmisasi, peserta didik memperhatikan 
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dengan baik dan benar. Kedisiplinan siswa dapat dilihat dari kehadiran 

siswa mengikuti latihan tepat waktu yang sesuai kesepakatan, walaupun 

kadang ada yang terlambat atau bahkan tidak hadir itu karena satu dan 

dua hal lainnya.  

b. Peneliti 

Peneliti mampu menggunakan metode yang tepat, menguasai materi 

yang akan dilatih dan mampu menciptakan suasana latihan yang nyaman 

dan menyenangkan untuk latihan. 

 


