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 Pembelajaran olah vokal di tingkat perguruan tinggi menuntut para 

mahasiswa untuk semakin memperhatikan berbagai faktor terutama berkaitan dengan 

kemampuannya mengolah berbagai simbol musik untuk dipertunjukkan dengan 

sangat baik. Penentuan target belajar para mahasiswa mengacu pada kemampuannya 

untuk mengatur pernapasan, mengkoordinasikan berbagai organ tubuh yang 

dipakainya untuk bernyanyi, mencermati berbagai perubahan yang terjadi dalam 

sikapnya belajar dan caranya bernyanyi termasuk dalam hal kedisiplinan dalam 

berlatih, sekaligus  beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru yang ada di 

perguruan tinggi.  

 Faktor kenyamanan dalam bernyanyi tetap menjadi prioritas utama dan 

dengan demikian perencanaan dan pelaporan target pembelajaran praktik olah vokal 

mengacu pada strategi untuk mengurai materi dalam suatu target-target yang realistis 

tanpa harus membebani mahasiswa untuk melakukan latihan diluar batas 

kemampuannya. Target pembelajaran yang jelas dapat diatur dan disesuaikan dengan 

kemampuannya sehingga tidak ada alasan untuk tidak dapat menguasai bahan 

meskipun kegiatan yang diikutinya cukup banyak.  Hal ini sekaligus mengurangi 

resiko untuk tidak maju ujian karena sudah dicicil dan ditargetkan dengan seksama.  

 Dampak yang muncul dari pengubahan kebiasaan berlatih seperti ini 

memungkinkan mahasiswa untuk dapat belajar dengan cermat sesuai dengan tingkat 

ketrampilannya. Porsi latihan akan benar-benar dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

mahasiswa. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Jane Manning 

(Spence, 1981: 35) bahwa sangatlah tidak memungkinkan untuk memberlakukan 

program latihan yang sama ketat pada setiap siswa, ketika terdapat begitu banyak 

variasi fisik yang halus yang terlibat dalam prosesnya. Kontrol latihan yang bagus 

memungkinkan mahasiswa untuk mencapai hasil akhir paling maksimal yang bisa 

diraihnya. 
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CATATAN KEMAJUAN PENELITIAN 

No. Tanggal Kegiatan 

1. 24/04 - 25/06/2014 

Melakukan pengambilan data kehadiran dan 

catatan perkembangan praktik individual mayor 

vocal di Jurusan Musik, membuat draft 

pertanyaan individual mahasiswa 

2. 16/07/2014 

Penyusunan berkas-berkas penelitian, 

melakukan pendataan kasus praktik mayor 

vocal, melakukan cross check dengan berbagai 

referensi yang menjadi bahan acuan dalam 

penelitian dengan kondisi yang terjadi di 

lapangan 

3. 18/07/2014 
Melakukan filterisasi data mengacu kepada 

tujuan penelitian 

4. 12/08/2014 

Mengumpulkan referensi yang ada walaupun 

belum lengkap, untuk digunakan sebagai acuan 

tambahan dalam tulisan penelitian. 

5. 12/09/2014 

Pembelian buku-buku yang berhubungan erat 

dengan topik penelitian yaitu yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar 

secara umum.  

6. 27/10/2014 

Analisis data kuesioner dengan mengacu 

kepada kesamaan kasus dan spesifikasi situasi 

yang membuat terjadinya perbedaan output 

hasil belajar 

7. 28/10/2014 

Membuat pemetaan proses kegiatan belajar 

mengajar yang telah dialami mahasiswa selama 

penelitian berlangsung 

8. 1/11/2014 
Memilih kasus-kasus bahan dan proses ajar 

yang secara spesifik mencerminkan situasi riil 
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yang dihadapi dosen dan mahasiswa 

9. 4/11/2014 Penyusunan laporan kemajuan penelitian 

10 5/11/2014 Penyusunan laporan kemajuan penelitian 

 

Yogyakarta, 5 November 2014 

Peneliti 

A. Gathut Bintarto T., S.Sos., S.Sn., M.A. 
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