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Penelitian ini berawal dari kenyataan yang ditemui di SMP N 2 Lubuak Aluang
dimana hasil belajar seni musik dalam mata pelajaran seni budaya mayoritas tidak mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimum, kurangnya penguasaan materi pelajaran seni musik oleh
siswa, sementara kelengkapan perangkat pembelajaran, dan kualifikasi formal guru
memenuhi syarat keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan
pembelajaran seni musik di SMP Negeri 2 Lubuak Aluang guna mendapat gambaran tentang
perolehan hasil belajar siswa yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimumnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan metode penelitian kualitatif.
Objek penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar seni musik dalam mata
pelajaran seni budaya di SMP Negeri 2 Lubuak Aluang. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara
kualitatif baik data dokumen maupun data pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Analisis data
ditujukan untuk melihat kesesuaian antara desain instruksional, pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi, dan hasil belajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran oleh guru tidak
terdapat kesesuaian diantara desain instruksional, proses pembelajaran serta evaluasi dalam
kaitannya dengan perolehan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, hasil belajar yang dicapai
siswa bukan merupakan pencerminan pencapaian ril dari hasil proses pembelajaran siswa
sendiri. Hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan hasil dari jawaban soal ujian yang
diberikan guru, dimana soal ujian itu tidak berkaitan dengan materi pelajaran dalam
pembelajaran seni musik di SMP Negeri 2 Lubuak Aluang, karena materi pembelajaran yang
diberikan guru lebih banyak materi seni rupa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru
yang secara kualifikasi memenuhi syarat keilmuan, namun pada praktik secara aktual guru
masih kurang professional baik secara pedagogik, maupun keilmuan. Hal ini terlihat dari
pelaksanaan pembelajaran di kelas dimana guru tidak terlihat melakukan elaborasi, eksporasi,
konfirmasi sebagai rangkaian kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran yang semestinya
dilakukan.karena tidak dilakukannya elaborasi, eksplorasi, dan konfirmasi secara semestinya
selama proses pembelajaran mengakibatkan nilai siswa secara ril mayoritas tidak mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)


