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ABSTRAK 

 

Dari evaluasi hasil belajar siswa kelas VIII H SMP Negeri 15 Yogyakarta, 

ditemukan bahwa sikap kerja sama dan rasa percaya diri serta keseriusan dalam 

proses pembelajaran Seni Budaya khususnya materi bernyanyi unisono secara 

signifikan masih rendah. Hal tersebut mengakibatkan nilai KKM (Kriteria 

Keuntasan Minimal) siswa belum tercapai. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mendeskripsikan implementasi strategi pembelajaran kooperatif dan hasil belajar 

siswa pada materi bernyanyi unisono di Kelas VIII H Semester Genap Tahun 

2019 SMPN 15 Yogyakarta. Strategi pembelajaran kooperatif dengan modifikasi 

tipe STAD (Student Team Achievement) diterapkan dalam penelitian ini sebagai 

penambahan motivasi belajar, pemahaman siswa terhadap sikap kooperatif dan 

rasa percaya diri siswa sehingga mampu mencapai nilai KKM. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan 

implementasi strategi pembelajaran kooperatif pada materi bernyanyi unisono di 

kelas VIII H. Objek penelitian ini adalah strategi pembelajaran kooperatif. Subjek 

penelitian adalah guru mata pelajaran Seni Budaya dan siswa kelas VIII H. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, 

dan dokumentasi foto berserta video. Validasi data dilakukan dengan teknik 

triangulasi yakni triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui tahap 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa kelas 

VIII H yang dibuktikan melalui tahap penilaian I dan penilaian II. Terjadinya 

peningkatan hasil belajar pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat 

didasari oleh kemauan dan keseriusan siswa serta motivasi yang diberikan oleh 

guru melalui tipe STAD yang dimodifikasi dalam kegiatan pembelajaran 

kelompok. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII H 

mampu mencapai bahkan melebihi nilai KKM pada materi bernyanyi unisono 

melalui implementasi strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan oleh guru 

Seni Budaya. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Seni Budaya, Strategi Kooperatif tipe STAD, 

Bernyanyi unisono.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesadaran diri dibutuhkan bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk 

mengembangkan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kesadaran diri 

dibutuhkan dalam proses pendidikan, karena apabila pendidikan disadari sebagai 

sesuatu yang penting maka akan timbul kesadaran untuk belajar. Proses 

pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan jika seseorang memiliki kesadaran 

diri, bahwa belajar bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pembelajaran di sekolah dilandasi dengan kurikulum. Hal ini diperkuat oleh 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang 

menyebutkan bahwa “Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu“. Nana dan Erliana (2012: 31) juga mengemukakan bahwa “kurikulum 

merupakan inti dari proses pendidikan, sebab di antara bidang-bidang pendidikan 

yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, pembelajaran, dan bimbingan siswa, 

kurikulum pengajaran merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh 

terhadap hasil pendidikan”. Melalui guru, materi pembelajaran di sekolah dapat 

tersalurkan dalam bentuk mata pelajaran yang diajarkan ke peserta didik yang 

ingin belajar di berbagai bidang seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial), Matematika, Olahraga, bidang Seni dan Budaya.  
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Seni Budaya merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika 

Seni Budaya dapat dipelajari secara formal melalui proses pembelajaran sesuai 

dengan rancangan kurikulum, maka Seni Budaya merupakan mata pelajaran yang 

penting bagi perkembangan peserta didik. Pembelajaran Seni Budaya di 

Yogyakarta sudah banyak yang mengacu pada kurikulum 2013 salah satunya di 

SMP Negeri 15 Yogyakarta. Pembelajaran Seni Budaya di sekolah tersebut 

memiliki peran yang sangat penting yakni meningkatkan kreativitas, kepercayaan 

diri, dan pengetahuan (kognitif, afektif, psikomotorik) serta pengalaman peserta 

didik.  

SMP Negeri 15 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang 

mengedepankan visi “Perwujudan Sekolah Berbudaya”. Berdasarkan hasil 

observasi dan praktik mengajar pada mata kuliah Magang diketahui belum adanya 

hasil pembelajaran yang maksimal. Mayoritas siswa di kelas VIII H SMP Negeri 

15 Yogyakarta kuarang percaya diri, belum memahami arti dan makna kooperatif 

sehingga belum memenuhi syarat untuk mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) pada mata pelajaran Seni Budaya khususnya dalam bidang musik materi 

bernyanyi unisono. 

Bernyanyi unisono merupakan kegiatan bernyanyi dengan satu suara yang 

dilakukan minimal dua orang secara bersama-sama dengan nada atau melodi lagu 

yang sama. Hal ini ditegaskan pula oleh Purnomo (2017: 31) dalam buku Seni 

Budaya kelas VII “Saat menyanyi unisono dibutuhkan kerja sama dan saling peduli 

sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni“.  
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Berdasarkan silabus mata pelajaran Seni Budaya, materi bernyanyi unisono 

dengan lagu-lagu Nusantara (lagu setiap daerah yang ada di Indonesia) menjadi 

salah satu bahan ajar untuk bidang musik pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 

VIII di semester genap. Dalam proses pembelajaran pada materi tersebut, 

dibutuhkan kepercayaan diri, kerja sama, serta keseriusan siswa untuk memenuhi 

tujuan pembelajaran. Namun, pada kenyataannya proses pembelajaran belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Kemungkinan hal ini juga disebabkan kurangnya 

materi pembelajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan hasil observasi awal siswa kelas VIII H memiliki tingkat 

apresiasi yang cukup tinggi dibandingkan kelas-kelas yang lainnya (Kelas VIII A, 

B, C hingga J) pada mata pelajaran Seni Budaya. Namun, pemahaman siswa dari 

hasil apresiasi tersebut belum terlihat pada saat melakukan praktik bernyanyi 

unisono. Mayoritas siswa kelas VIII H belum memiliki rasa percaya diri dan sikap 

kerja sama sehingga pada saat ujian praktik mayoritas siswa tersebut malu bahkan 

belum berani melakukan kegiatan bernyanyi unisono di depan guru beserta teman 

sekelas, Hal tersebut mengakibatkan mayoritas siswa kelas VIII H belum bisa 

mencapai nilai KKM. 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama ini dapat dikatakan lancar 

pada saat proses pemberian materi dan demonstrasi guru. Siswa bersikap apresiatif, 

tetapi ketika sudah dikelompokkan dan diberi tugas diskusi dengan kelompok 

masing-masing, siswa melakukan hal-hal yang tidak ada dalam instruksi guru, di 

antaranya kelompok siswa laki-laki seringkali berkumpul menggerombol sehingga 

menimbulkan kegaduhan di dalam kelas. Hal tersebut dapat disebabkan karena 
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siswa belum memahami pentingnya sikap kooperatif dalam kegiatan berkelompok. 

Oleh karena itu implementasi strategi pembelajaran kooperatif dengan tipe Student 

Teams Achievement Division dapat direkomendasikan kepada pengajar Seni 

Budaya kelas VIII, khususnya pada kelas VIII H sebagai bentuk motivasi siswa 

dalam melakukan kegiatan belajar kelompok khususnya pada materi bernyanyi 

unisono agar dapat mencapai nilai KKM.  

Strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa 

yang diimplementasikan ke dalam kelompok/tim kecil, yakni antara empat sampai 

enam orang yang memiliki minat maupun latar belakang kemampuan akademik, 

jenis kelamin, watak, suku serta karakteristik yang berbeda (homogen). Dalam 

buku Strategi Belajar Mengajar (Roestiyah, 2012: 16-17), dipaparkan bahwa 

dalam kelompok siswa harus bisa bekerjasama, mampu menyesuaikan diri, 

menyeimbangkan pikiran/pendapat atau tenaga untuk kepentingan bersama, 

sehingga mencapai suatu tujuan untuk bersama pula. Aturan kelompok dapat 

disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran baik siswa 

sebagai peserta didik, ataupun siswa sebagai anggota kelompok. Selain itu 

pengelompokan siswa juga sekaligus menjadi pemicu upaya belajar setiap individu 

untuk saling mengenal lebih dalam satu sama lain, melatih kekompakan, belajar 

menerima masukan dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan kemampuan 

baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.  

Di dalam strategi kooperatif  juga dapat dilengkapi dengan tipe-tipe model 

pembelajaran. Tipe Student Teams Achievement Division  adalah tipe yang 

mengandung unsur pemberian reward yang disediakan oleh guru untuk diberikan 
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kepada kelompok maupun individu siswa yang menunjukkan prestasi atau capaian 

yang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Dengan demikian, setiap anggota 

kelompok akan lebih bertanggung jawab terhadap kelompoknya sekaligus dapat 

memacu peningkatan rasa percaya diri siswa dan kreativitas pada kelompok 

tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

tentang implementasi strategi pembelajaran kooperatif pada materi bernyanyi 

unisono di SMP Negeri 15 Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi strategi pembelajaran kooperatif pada materi 

bernyanyi unisono di kelas VIII H Semester Genap Tahun 2019 SMPN 15 

Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan implementasi strategi pembelajaran kooperatif 

pada materi bernyanyi unisono di Kelas VIII H Semester Genap Tahun 

2019 SMPN 15 Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap kooperatif, rasa 

pecaya diri, maupun keterampilan khususnya dalam bidang 

pendidikan, berupa kegiatan bernyanyi unisono dengan strategi 

pembelajaran kooperatif. 

b. Memperluas wawasan mengenai strategi pembelajaran kooperatif. 



6 
 

2. Praktis 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan berkelompok 

khususnya pada materi bernyanyi unisono. 

b. Bagi Guru 

Meningkatkan kompetensi guru dalam mengolah kelas, khususnya pada 

materi bernyanyi unisono di kelas VIII H. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan, juga dapat digunakan sebagai alternatif 

strategi yang tepat (jika strategi yang lainnya belum berhasil) pada 

pembelajaran kelas Seni Budaya. 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian yang relevan, dan 

kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang objek dan subjek penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, 

teknik validitas dan analisis data, dan indikator capaian peneliti.  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi deskripsi hasil pembelajaran dan perkembangan siswa pada 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik terutama dalam pencapaian nilai 

KKM dan strategi pembelajaran yang lebih menekankan mengenai pemahaman 

sikap kooperatif dan rasa percaya diri siswa. 

    BAB V : PENUTUP berisi Simpulan dan Saran. 

Penulisan penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka, dan 

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


