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ABSTRAK 
 

Hildawaty Farma: 2013 Peningkatan Keterampilan Siswa dalam 
Memainkan Alat Musik Ritmis Menggunakan 
Model Pembelajaran Langsung di Kelas V SD 
Angkasa II Lanud Kota Padang 

 

 Penelitian ini berawal dari kenyataan di sekolah bahwa dalam proses 
pembelajaran seni musik masih bersifat monoton dan pengembangan pembelajaran 
belum dikaitkan dengan pengalaman siswa dalam bermusik, sehingga keterampilan 
pembelajaran seni musik siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 
mengatasinya dilakukan tindakan dengan memggunakan model pembelajaran 
langsung. Tujuan penelitian ini adalah secara umum untuk meningkatkan 
keterampilan siswa dalam proses pembelajaran memainkan alat musik ritmis di 
kelas V SD Angkasa II Lanud Kota Padang. 
 Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas), penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan 
pada semester II tahun ajaran 2012/2013 di SD Angkasa II Lanud Kota Padang, 
yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Angkasa II 
Lanud Kota Padang dengan jumlah siswa 25 orang, yang terdiri dari 14 orang laki-
laki dan 11 orang perempuan. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan 
observasi dan evaluasi dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan 
analisis data kuantitatif. 
 Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pada rencana pembelajaran 
siklus I diperoleh rata-rata 82% dengan kualifikasi sangat baik sedangkan pada 
siklus II meningkat menjadi 98% dengan kualifikasi sangat baik. Pelaksanaan 
pembelajaran aktivitas guru siklus I diperoleh rata-rata 77% dengan kualifikasi baik 
dan siklus II meningkat menjadi 94% kualifikasi sangat baik, aktivitas siswa siklus 
I diperoleh rata-rata 72% kualifikasi baik dan pada siklus II meningkat menjadi 
94% kualifikasi sangat baik. Penilaian proses siklus I diperoleh skor rata-rata 72 
kualifikasi baik dan penilaian proses siklus II meningkat menjadi 90 dengan 
kualifikasi sangat baik. Dan hasil keterampilan seluruh siswa pada siklus I 
memperoleh rata-rata 73 dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 91. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran langsung dapat meningkatkan 
keterampilan siswa pada pembelajaran seni musik di Kelas V SD Angkasa II Lanud 
Kota Padang tercapai dengan sangat baik. 
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