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ABSTRAK 
 
Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pelajaran Seni Musik di SMP Negeri 10 

Padang 
 

Oleh: Ficky Andhika/ 2014 
 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan dengan “Bagaimana 
pelaksanaan Kurikulum 2013 pada pembelajaran seni musik di kelas VII SMP 
Negeri 10 Padang yang ditinjau dari materi pelajaran, pemahaman guru, dan 
pelaksanaan pembelajarannya?. Dengan demikian maka tujuan penelitian yang 
akan dicapai adalah menjelaskan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada pembelajaran 
seni musik di kelas VII di SMP Negeri 10 Padang yang ditinjau dari materi 
pelajaran, pemahaman guru, dan pelaksanaan pembelajarannya. Kajian teori yang 
dipakai pada penelitian ini berhubungan dengan arti Belajar dan Pembelajaran, 
Pengertian Kurikulumsecara umum, perbedaan Kurikulum 2014 dengan 
kurikulum sebelumnya dan pelajaran seni musik di SMP.  

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif analisis. Adapun objek dari penelitian ini adalah materi pelajaran yang 
ada di buku teks, pemahaman guru, dan situasi/kondisi pelaksanaan pembelajaran 
di sekolah. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap (semester II) tahun 
pelajaran 2013/2014 di kelas VII SMP Negeri 14 Padang yang mwngambil waktu 
pelaksanaannya sekitar empat bulan yaitu sejak bulan Maret – Juni 2014. 
Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai observer utama, dan dibantu 
dengan instrumen penelitian lain berupa catatan observasi, catatan wawancara, 
dan catatan kepustakaan untuk mendukung teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi pelajaran seni musik untuk 
kelas VII yang diterapkan SMP Negeri 10 Padang, dibandingkan dengan 
kurikulum sebelumnya, terlihat bahwa Materi pelajaran yang dipelajari belum 
sepenuhnya pada penekanan konsep pendidikan sikap dan perilaku melalui 
pendidikan ranah afektif. Guru masih terbiasa melakukan aktifitas pembelajaran 
yang mengutamakan tujuan kognitif dan psikomotorik. Guru tetap lebih dominan 
menjadi pusat pembelajaran, sehingga suasana belajar yang merangsang rasa ingin 
tahu siswa, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan juga belum terlaksana 
dengan baik. Meski demikian, guru Seni Budaya di kelas VII SMP Negeri 10 
Padang telah berusaha menerapkan kurikulum 2013 walaupun dengan hasil yang 
belum maksimal. 

 

 

 

 


