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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang 

kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu-lagu wajib nasional tingkat SMP di 

Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

analisis. Pengumpulan data di lapangan dilakukan denga cara telaah kepustakaan, 

observasi dan wawancara dengan guru seni budaya dan siswa-siswi yang ada di 

SMP Maria, SMP Pertiwi 2 dan SMPN 29 yang berada di Kota Padang. Data 

dikumpulkan dari dua sumber yaitu data dari kepustakaan dan data dari lapangan, 

yakni situasi real proses pembelajaran seni budaya di tiga sekolah yang berada di 

Kota Padang. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa kemampuan siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang erat kaitannya dengan hasil belajar dan tujuan pendidikan. 

Faktor tersebut meliputi keluarga, sekolah dan lingkungan belajar yang termasuk 

masyarakat di dalamnya. Dalam keluarga, dukungan dari orang tua sangat 

mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar terutama pada pembelajaran 

mengenai lagu-lagu wajib nasional. Di sekolah, yang di dalamnya terdapat banyak 

pihak yang akan mempengaruhi proses pembelajaran seperti kepala sekolah, guru, 

sarana-prasarana dan hal-hal lain yang akan mendukung kelancaran dan 

keberhasilan proses belajar-mengajar. Apalagi pada materi ajar bernyanyi yang 

sangat membutuhkan keterampilan guru, fasilitas yang lengkap, dan dukungan 

penuh dari pihak sekolah agar kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu-lagu 

wajib nasional semakin baik. Begitu juga dengan lingkungan belajar dan 

masyarakat sekitar yang juga akan sangat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam belajar. 

Dari tiga sekolah yang penulis teliti, SMP Maria merupakan sekolah 

dengan tingkat kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu-lagu wajib nasional 

yang baik. Hal tersebut dapat terwujud karena faktor-faktor yang sangat 

mempengaruhi yang telah penulis sebutkan di atas. Di SMP Maria antara 

keluarga, sekolah dan lingkungan memiliki hubungan saling tarik menarik dan 

seimbang dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran.Hal tersebut dibuktikan 

dengan kemampuan siswa SMP Maria yang sangat baik dalam menyanyikan lagu-

lagu wajib nasional. 

 

 

 


