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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit yang berjudul Nada ini dikembangkan searah dengan kebijakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2018 telah
terintegrasi Penguataan Pendidikan Karakter dan pembelajaran berorientasi
pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau High Order Thingking Skill
(HOTS). Peran guru profesional dalam Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar
peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun
proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan
yang berkualitas dan berkarakter prima. Hal tersebut menjadikan guru
sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama
menyangkut kompetensi guru.
Unit Nada yang disusun sebagai bahan ajar pada Program Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran perlu dipelajari dalam pembelajaran musik di
sekolah karena akan mempermudah peserta didik dalam belajar memahami
musik. Pembelajaran tentang Nada dapat ditulis dan diajarkan secara literal
berupa tulisan musik. Penguasaan tentang materi nada ini tidak akan lepas
dari pemahaman elemen musik yang sebenarnya sangat melekat dalam
penampilan musik. Kebutuhan akan unit nada untuk masing-masing peserta
didik di sekolah

tidak sama. Pengetahuan Nada sebagai pendukung
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menampilkan musik mutlak diperlukan peserta didik.

Oleh karena itu

dengan adanya unit nada ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman
para guru dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran lebih baik
lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

Mengenal elemen musik Mengenal elemen musik
melalui lagu
melalui lagu

I

KD KETERAMPILAN
4.2

Menirukan elemen musik Menirukan elemen musik
melalui lagu
melalui lagu

I

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas I:
3.2 Mengenal elemen musik melalui lagu
4.2 Menirukan elemen musik melalui lagu

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN

KETRAMPILAN

Indikator Pendukung
3.2.1

Menyebutkan tinggi rendah 4.2.1 Mencontohkan
dan panjang pendek nada
dan panjang
melalui lagu
melalui lagu
3.2.2 Mengelompokkan
tinggi 4.2.2 Mencontohkan
rendah dan panjang pendek
dan panjang
nada melalui lagu
melalui lagu

tinggi rendah
pendek nada
tinggi rendah
pendek nada
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Indikator Kunci
3.2.3 Mengenal tinggi rendah dan 4.2.3 Menirukan tinggi rendah dan
panjang pendek nada melalui
panjang pendek nada melalui
lagu
lagu
3.2.4 Menjelaskan tinggi rendah dan 4.2.4 Mencoba tinggi rendah dan
panjang pendek nada melalui
panjang pendek nada melalui
lagu
lagu
Indikator Pengayaan
3.2.5 Menerapkan tinggi rendah 4.2.5 Menampilkan tinggi rendah
dan panjang pendek nada
dan panjang pendek nada
melalui lagu
melalui lagu
3.2.6 Membandingkan
tinggi 4.2.6 Menggabungkan tinggi rendah
rendah dan panjang pendek
dan panjang pendek nada
nada melalui lagu
melalui lagu
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Elemen musik yang terkait dengan tinggi rendah nada, dan panjang pendek nada
dalam bermain musik sangat

penting untuk dijadikan dasar

belajar musik.

Memahami salah satu elemen musik tentang nada, baik tinggi rendah maupun
panjang

pendeknya

secara

individu

maupun

dalam

kelompok

dapat

mengembangkan keterampilan bersosialisasi dan memperluas jaringan. Studi
menunjukkan

bahwa

partisipasi

dalam

memahami

musik

memiliki

efek

menguntungkan pada sektor lain dari pembelajaran dan kecerdasan. Memahami
salah satu elemen musik memiliki manfaat yang signifikan dan jangka panjang
dalam pembelajaran yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain seperti matematika,
hubungan spasial dan bahasa. Melalui elemen musik nada yang diajarkan di kelas,
dapat menyeimbangkan pelajaran di sekolah, menciptakan tempat belajar musik
yang baik dengan fasilitas yang lengkap, memberikan sebuah pendidikan musik
pada anak-anak, sehingga suatu hari nanti dapat menghasilkan anak-anak yang
berbakat dan cerdas dalam menghadapi perkembangan jaman sehingga dapat
berguna untuk bangsa dan negara Indonesia.
Contoh elemen musik yang terkait dengan nada adalah mengetahui bagaimana
suara nada yang tinggi, nada yang rendah dan bagaimana penulisannya. Selain itu
dapat mengidentifikasi panjang pendek nada

untuk dapat diaplikasikan pada

sebuah lagu.
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Gambar 1 Belajar Mengenal nada
Sumber:: id.yamaha.com

Gambar 2 gambar nada
Sumber:: id.yamaha.com
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Gambar 3 memainkan nada
Sumber:: id.yamaha.com
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa musik merupakan bagian yang penting dan
menyenangkan dalam kehidupan peserta didik. Semua peserta didik pasti memiliki
selera musik masing-masing. Musik memang dapat mempengaruhi secara langsung
perasaan peserta didik. Selain menikmatinya, semua peserta didik juga dapat belajar
bermain musik melalui elemen musik dengan menirukan tinggi rendah nada dan
panjang pendek nada. Terkait dengan perkembangan musik peserta didik yang
begitu pesat, sekolah perlu mewadahi kecerdasan musikal yang dimiliki peserta
didik seusia sekolah dasar. Jika tidak dapat terwadahi dengan baik, pasti peserta
didik akan mencari sendiri melalui media-media yang menyediakan bakat mereka.
Bermain musik melalui tinggi rendah nada dan panjang nada memiliki dampakdampak positif terhadap kecerdasan dan proses pembelajaran peserta didik.
Bermain musik juga dapat mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan
sosial sehingga memperluas jaringan peserta didik tersebut.
Contoh elemen musik yang terkait dengan nada adalah tinggi rendah nada seperti
yang ada pada susunan tangganada do, re,mi,fa,sol, la, si, do . Panjang pendek nada
dapat diaplikasikan pada lagu anak Pelangi, Lihat Kebunku, Naik Delman dan lagulagu lain yang diajarkan di kelas I.
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Gambar 4 Memainkan tinggi rendah nada
Sumber: Purwacaraka studio

Gambar 5 Memainkan panjang pendek nada
Sumber: Purwacaraka studio
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan sehari-hari kita telah mengenal berbagai nada. Sebenarnya,
apakah yang dimaksud dengan nada itu? Nada adalah suara yang mempunyai
getaran tertentu dan mempunyai ketinggian tertentu. Nada juga merupakan suara
atau bunyi-bunyian yang diatur menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan.
Melalui sentuhan-sentuhan nada yang dibunyikan, peserta didik diajarkan untuk
berlatih memberikan suara melalui alat musik, video musik atau melalui olah
suaranya sendiri ketika bernyanyi. Latihan olah suara melalui vokal maupun
instrumen ini sangat penting karena membantu peserta didik untuk mengenal nada.
Latihan ini juga dapat digunakan sebagai stimulan mengapa nada dapat berbeda
tinggi rendahnya. Apa yang terjadi pada nada yang dibunyikan tersebut? bagaimana
hal itu bisa terjadi? mengapa setiap lagu anak-anak berbeda tinggi rendahnya?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan aktivitas
dibawah ini. Aktivitas ini di bagi menjadi 3 bagian untuk memperkuat konsep dan
pemahaman saudara, diharapkan setelah melakukan aktivitas ini, saudara mampu
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Aktivitas 1. Mengidentifikasi Nada
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah mengidentifikasi nada, diharapkan peserta mampu:
a. Menyebutkan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
b. Mengelompokkan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 15 Menit.

(Stimulation dan Problem statement)

21

Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
2. Memanggil dua orang perwakilan peserta didik untuk melakukan demonstrasi
dengan langkah sebagai berikut.
a. Siapkan partitur lagu untuk menunjukkan tinggi rendah dan panjang pendek
nada pada lagu.
b. Identifikasi nada berdasarkan tinggi rendah dan panjang pendek nada
c. Kelompokkan nada berdasarkan tinggi rendah dan panjang pendek nada
d. Amati nada berdasarkan tinggi rendah dan panjang pendek nada dengan
mengelompokkan masing-masing lagu yang sudah disiapkan dengan
memberikan aktivitas dibawah ini.
Tabel 3 Aktivitas Pembelajaran 1

No
1.

Aktivitas
Secara individu peserta
didik diminta menyebutkan
tinggi rendah nada
peserta
didik
mengidentifikasi panjang
pendek nada

2.

Pengamatan
Tinggi rendah nada
dalam lagu (misalnya
do/c dan sol/g)
Panjang pendek dalam
lagu (misalnya dua
ketuk, tiga ketuk)

3

Secara acak peserta didik Tinggi rendah nada dan
diminta untuk mengenal Panjang pendek dalam
tinggi rendah nada dan lagu
panjang nada

4

Peserta
didik Tinggi rendah nada dan
mendiskusikan
bersama Panjang pendek dalam
temannya di kelompok lagu
kemudian menyampaikan
hasil diskusinya
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Alokasi waktu

Aktivitas 2. Menirukan Nada
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah menirukan nada diharapkan peserta mampu:
a. Menjelaskan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
b. Mencoba tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 30 Menit.

(Data Collecting dan Data Processing)
Apa yang saudara lakukan:


Peserta didik diminta menjelaskan tinggi rendah dan panjang pendek nada



Setiap kelompok dipersilahkan menyampaikan hasil diskusi tentang tinggi
rendah dan panjang pendek nada, kelompok lain menanggapi



Dalam kelompok peserta didik mengerjakan LK untuk menjelaskan tinggi
rendah dan panjang pendek nada



Secara individu peserta didik menuliskan hasil diskusi tentang menjelaskan
tinggi rendah dan panjang pendek nada



Peserta didik saling menukar tulisan hasil diskusi tinggi rendah dan panjang
pendek nada untuk diperbaiki



Peserta didik mencoba tinggi rendah dan panjang pendek nada secara
berkelompok



Peserta didik berdiskusi dan guru memfasilitasi kegiatan tersebut



Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil
diskusinya dan kelompok lain memberi tanggapan



Guru memberi arahan dan petunjuk pengisian lembar kerja tentang
menjelaskan tinggi rendah dan panjang pendek nada, serta mempersilahkan
kepada peserta didik untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami



Dalam kelompok, peserta didik mengisi lembar kerja untuk mencoba
menjelaskan tinggi rendah dan panjang pendek nada



Peserta didik memainkan tinggi rendah dan panjang pendek nada



Amati apa yang terjadi!
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Aktivitas 3. Menampilkan Nada
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah menampilkan nada diharapkan peserta mampu:
a. Menerapkan tinggi rendah nada dan panjang pendek nada melalui lagu
b. Mengabungkan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran: 45 menit
Verification (Pembuktian) dan Generalization (Kesimpulan)
Apa yang saudara lakukan:
1. Aktivitas ini memerlukan alat dan bahan sebagai berikut.
Alat : spidol, kertas partitur,
Bahan : partitur lagu anak-anak, teks lagu, video lagu anak-anak, hp, internet
2. Amati dan diskusikan tabel percobaan dibawah bersama kelompok.
3. Setiap kelompok mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar kebutuhan
percobaannya.
4. Lakukan latihan atau percobaan sesuai dengan urutan langkah yang telah
diberikan, kemudian amati dan catat hasil pengamatan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4 Aktivitas Pembelajaran 3

No.
1.

2.

Menampilkan Nada

Alat dan Bahan

Peserta didik menyebutkan tinggi rendah dan Alat : kertas, spidol, alat
panjang pendek nada melalui lagu dengan cara musik/ slide/
diskusi dalam kelompok
laptop/internet/hp
Bahan : partitur lagu
Setiap kelompok dipersilahkan menyampaikan Alat : kertas, spidol, alat
hasil diskusi tentang
menyebutkan tinggi musik/ slide/
rendah dan panjang pendek nada melalui lagu laptop/internet/hp
kelompok lain menanggapi
Bahan : partitur lagu

3.

Dalam kelompok peserta didik mengerjakan LK
untuk mengenal, mengidentifikasi, tentang
menyebutkan tinggi rendah dan panjang pendek
nada melalui lagu

4.

Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk Alat : kertas, spidol, alat
menampilkan hasil diskusinya dan kelompok musik/ slide/
lain memberi tanggapan
laptop/internet/hp
Bahan : partitur lagu
Guru memberi arahan dan petunjuk pengisian Alat : kertas, spidol, alat
lembar kerja tentang penampilan tinggi rendah musik/ slide/
dan panjang pendek nada melalui lagu anak- laptop/internet/hp
anak, serta mempersilahkan kepada peserta Bahan : partitur lagu
didik untuk bertanya jika ada hal yang belum
dipahami

5.

6.

7.

8.

Alat : kertas, spidol, alat
musik/ slide/
laptop/internet/hp
Bahan : partitur lagu

Peserta didik menampilkan tinggi rendah dan Alat : kertas, spidol, alat
panjang pendek nada melalui lagu anak-anak musik/ slide/
yang sudah dipersiapkan
laptop/internet/hp
Bahan : partitur lagu
Peserta didik dipersilahkan mengomentari Alat : kertas, spidol, alat
kelompok yang menampilkan
tinggi rendah musik/ slide/
dan panjang pendek nada melalui lagu serta laptop/internet/hp
menanyakan hal yang belum dipahami
Bahan : partitur lagu
Secara individu peserta didik mengulangi dan
menyempurnakan hasil penampilan
tinggi
rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
dalam lembar kerja

Alat : kertas, spidol, alat
musik/ slide/
laptop/internet/hp
Bahan : partitur lagu
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Mengidentifikasi tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Tujuan:
Peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan tinggi rendah dan
panjang pendek nada melalui lagu

Langkah Kegiatan:
1. Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin, saling
menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi
2. Pelajarilah lembar kerja mengidentifikasi tinggi rendah dan panjang pendek
nada melalui lagu
3. Baca kembali uraian materi, lakukanlah studi referensi lainnya yang
mendukung dan observasi baik secara langsung atau berdasar pengalaman
kemudian diskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan sampel objek dan
teknik tertentu dalam mewujudkannya.
4. Isilah lembar kerja mengidentifikasi tinggi rendah dan panjang pendek nada
melalui lagu pada aspek langkah kerja dengan cermat dan teliti.
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Tabel 5 LK 1

LK 1: Mengidentifikasi tinggi rendah dan panjang pendek nada
Perencanaan

No.
1.




Menyebutkan tinggi rendah dan
panjang pendek nada
Mengelompokkan tinggi rendah
dan panjang pendek nada

Langkah Kerja
-

-

2



Menyiapkan alat dan bahan yang
digunakan

-

3.



Mengamati dan mendengarkan
lagu
melalui
media
laptop/internet/hp dsb

-

https://www.youtube.com/channel/UCErmOjSq6Ygt0
pZYRe0tDtA
kumpulan-lagu-anakindonesia.blogspot.com/2017/02/kumpulan-lagu...

-

sebutkan nada- nada tinggi
dalam notasi lagu
sebutkan nada-nada rendah
dalam notasi lagu
sebutkan nada-nada yang
panjang ketukannya dalam
notasi lagu
sebutkan nada-nada yang
pendek ketukannya dalam
notasi lagu
Siapkan buku/kertas,
bolpoint,
slide/laptop/internet/hp
Siapkan Partitur lagu anakanak
Amati dan dengarkan nadanada tinggi dalam lagu
Amati dan dengarkan nadanada rendah dalam lagu
nada-nada yang panjang
ketukannya dalam contoh
lagu
Amati dan dengarkan nadanada yang pendek
ketukannya dalam lagu

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Menirukan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Tujuan:
Peserta didik mampu menirukan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui
lagu.
Langkah Kegiatan:
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1. Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin, saling
menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi
2. Pelajarilah lembar kerja menirukan tinggi rendah dan panjang pendek nada
melalui lagu
3. Baca kembali uraian materi, lakukanlah studi referensi lainnya yang
mendukung dan observasi baik secara langsung atau berdasar pengalaman
kemudian diskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan sampel objek dan
teknik tertentu dalam mewujudkannya.
4. Isilah lembar kerja menirukan tinggi rendah dan panjang pendek nada
melalui lagu pada aspek langkah kerja dengan cermat dan teliti.
Tabel 6 LK 2

LK 2:
Menirukan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Perencanaan

No.


1.





2



3.

Menjelaskan tinggi rendah dan
panjang pendek nada melalui
lagu
Mencoba tinggi rendah dan
panjang pendek nada melalui
lagu



Menyiapkan Alat dan bahan yang
digunakan



Mengamati dan mendengarkan
lagu
melalui
media
laptop/internet/hp dsb



https://www.youtube.com/channel/UCErmOjSq6Ygt0
pZYRe0tDtA
kumpulan-lagu-anakindonesia.blogspot.com/2017/02/kumpulan-lagu...
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Langkah Kerja








jelaskan tinggi rendah nada
melalui notasi lagu
jelaskan panjang pendek
nada melalui notasi lagu
Bacalah tinggi rendah dan
panjang pendek nada
melalui notasi lagu
Siapkan kertas, bolpoint,
slide/ internet/ laptop/ hp
Siapkan Partitur lagu anakanak
Amati dan dengarkan tinggi
rendah nada melalui lagu
Amati dan dengarkan
panjang pendek nada
melalui lagu

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Menampilkan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Tujuan:
Peserta didik mampu menampilkan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui
lagu
Langkah Kegiatan:
1. Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin, saling
menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi
2. Pelajarilah lembar kerja menggabungkan tinggi rendah dan panjang pendek
nada melalui lagu
3. Baca kembali uraian materi, lakukanlah studi referensi lainnya yang
mendukung dan observasi baik secara langsung atau berdasar pengalaman
kemudian diskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan sampel objek dan
teknik tertentu dalam mewujudkannya.
4. Isilah lembar kerja menampilkan tinggi rendah dan panjang pendek nada
melalui lagu pada aspek langkah kerja dengan cermat dan teliti
Tabel 7 LK 3

LK 3:
Menampilkan tinggi rendah dan panjang pendek nada melalui lagu
Perencanaan

No.
1.

2

Langkah Kerja



Menerapkan tinggi rendah dan
panjang pendek nada melalui lagu

-

Bacalah tinggi rendah nada
melalui notasi lagu



Menggabungkan
tinggi rendah
dan panjang pendek nada melalui
lagu

-

Bacalah panjang pendek nada
melalui notasi lagu

-

Mainkan tinggi rendah dan
panjang pendek nada

Menyiapkan Alat dan bahan yang
digunakan

-

Siapkan buku/kertas,
bolpoint, slide/laptop/
internet/hp
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3.

Mengamati dan mendengarkan
lagu melalui media laptop/
internet/hp dsb

-

Siapkan Partitur lagu

-

Amati dan dengarkan tinggi
rendah nada melalui lagu

-

Amati dan dengarkan panjang
pendek nada melalui lagu

https://www.youtube.com/channel/UCErmOjSq6Ygt0p
ZYRe0tDtA
kumpulan-lagu-anakindonesia.blogspot.com/2017/02/kumpulan-lagu...

Rubrik penilaian
Materi: Menampilkan nada
Indikator karya: Dengan mengamati dan mendengarkan lagu peserta didik
dapat menampilkan tinggi rendah nada dan panjang pendek nada.

Tabel 8 rubrik penilaian

Rubrik penilaian memainkan pola irama
No.
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Kriteria

1

Menerapkan tinggi
rendah nada dan
panjang pendek nada

2

Menirukan tinggi
rendah nada dan
panjang pendek nada

3

Cara membaca tinggi
rendah nada dan
panjang pendek nada

4

Membaca partitur lagu
yang benar

2

1

0

5

Penampilan tinggi
rendah nada dan
panjang pendek nada

Skor maksimum

10

Isilah rubrik tersebut dengan penilaian kriteria
Penguasaan materi
2 : Jika menguasai
1 : Jika kurang menguasai
0 : Jika tidak menguasai
Menirukan lagu
2 : Jika dapat menirukan lagu
1 : Jika belum menirukan lagu
0 : Jika tidak dapat menirukan agu
Cara membaca
2 : Jika cara membaca benar
1 : Jika cara membaca kurang benar
0 : Jika cara membaca tidak benar
Partitur lagu
2 : Jika sesuai partitur lagu
1 : Jika kurang sesuai partitur lagu
0 : Jika tidak sesuai partitur lagu
Penampilan
2 : Jika ada nilai penampilan
1 : Jika ada sedikit nilai penampilan
0 : jika tidak ada nilai penampilan
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Contoh menghitung nilai penampilan

Skor perolehan
Nilai = ---------------------- x 100
Skor maksimum

Misal : Skor perolehan 6, maka nilai penampilan: 6/10 x 100 = 60
Dengan demikian nilai produk pada KD 4.1 adalah 60

C. Bahan Bacaan
Tinggi Rendah Nada
Apakah yang dimaksud dengan nada atau tone? Nada dalam musik adalah suara
yang mempunyai getaran tertentu dan mempunyai ketinggian tertentu. Nada
merupakan bagian terkecil dari lagu. Nada juga merupakan bunyi yang beraturan,
yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki
tinggi nada tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi
nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Tinggi nada disebut dengan pitch.
Masing-masing nada dapat berbeda tinggi dan rendahnya, tergantung dari
rangkaian dan susunan dalam lagu yang dinyanyikan. Tinggi nada berkaitan dengan
frekuensi atau banyaknya getaran tiap detik. Semakin besar frekuensi, maka
semakin tinggi nadanya. Setiap nada mempunyai frekuensi tertentu. Jika banyaknya
getaran atau besarnya frekuensi berkurang sedikit saja, nada akan terdengar
sumbang, jadi pitch yang dibunyikan harus tepat.
Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya
tersebut. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Dalam
pengertian yang sederhana, tangga nada dalam musik bisa diartikan sebagai satu set
atau satu kumpulan not musik yang diatur sedemikian rupa dengan aturan yang
baku sehingga memberikan nuansa atau karakter tertentu. Aturan baku tersebut
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berupa interval atau jarak antara satu not dengan not yang lain, aturan tentang nada
awal dan nada final, dan lain-lain. Ada berbagai macam tangga nada di dalam musik,
masing-masing memiliki aturan baku sebagai ciri yang membedakan antara tangga
nada yang satu dengan tangga nada yang lain. Dibawah ini gambar nada yang ada
pada tuts instrumen pianika/kibod/piano yang dimulai dari dari nada C:

Sumber: Buku unsur-unsur musik. Dirjen GTK. 2016
Nada dasar C di atas dapat diartikan bahwa nada C posisinya sebagai nada dasar
atau nada “do”. Perhatikanlah gambar tangganada C yang ditulis dengan notasi
angka dan notasi balok berikut ini.

Dari gambar notasi diatas bisa kita amati bahwa:
-

Nada 1 (do) : posisi pada garis bantu pertama garis paranada

-

Nada 2 (re) : posisi pada spasi di bawah garis pertama garis paranada

-

Nada 3 (mi): posisi pada garis pertama garis paranada
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-

Nada 4 (fa): posisi pada garis spasi pertama garis paranada

-

Nada 5 (sol): posisi pada garis kedua garis paranada

-

Nada 6 (la): posisi pada spasi kedua garis paranada

-

Nada 7 (si): posisi pada garis ketiga garis paranada

-

Nada i (do’): posisi pada spasi ketiga garis paranada
Sebagai contoh perhatikanlah sistem penulisan notasi dengan nada dasar C
= do, berikut ini:

Untuk memudahkan peserta didik mengidentifikasi tinggi rendah nada , berikut
contoh penulisan notasi angka dan notasi balok.

Notasi Angka
Istilah do re mi fa sol la si do atau sering disebut solmisasi ini berasal dari suku
pertama ”Hymne Johannes” ciptaan Guido D’arezzo (955-1050), sehingga sistem
ini juga disebut sistem Guidonis. Berbeda dengan notasi balok yang mampu
menulis sampai dengan tujuh oktaf, notasi angka lazimnya hanya meliputi 3 oktaf
saja, yaitu oktaf rendah, oktaf normal, dang oktaf tinggi, yang digambarkan sebagai
berikut:
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Oktaf pertama (rendah) yaitu notasi yang mempunyai tanda titik di bawah
not yang berisi nada-nada rendah.



Oktaf kedua (normal) yaitu notasi yang tidak mempunyai tanda titik baik di
bawah maupun di atas yang berisi notasi tengah.



Oktaf ketiga (tinggi) yaitu notasi yang mempunyai tanda titik di atas not
yang berisi nada-nada tinggi.

Untuk mendapatkan nada setengah ketuk dan seperempat ketuk, maka diatas
nada dihubungkan dengan garis:
Untuk

setengah

dihubungkan

ketukan

dengan

satu

garis.
Untuk seperempat ketukan
dihubungkan

dengan

dua

garis
Untuk menaikkan dan menurunkan nada setengah laras, dalam notasi angka
dinyatakan dengan memberi garis miring pada nada yang dikehendaki. Garis miring
ke kanan ( / ) untuk menaikkan nada setengah laras. Garis miring ke kiri ( \ ) untuk
menurunkan nada setengah laras.
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Contoh Penulisan Lagu Dengan Menggunakan Notasi Angka

Notasi Balok
Untuk mengetahui tinggi rendah nada melalui notasi balok dapat diperhatikan pada
penulisan notasi balok. Letak nada secara visual terdapat pada garis paranada, dan
dapat berubah menurut tangga nada atau kunci yang digunakan sering disebut
sebagai notasi balok. Paranada terdiri dari 5 garis, spasi, tanda kunci, garis birama,
garis bantu, spasi bantu, dan garis penutup. Garis paranada dibedakan menjadi
dua jenis yaitu paranada G untuk menuliskan not-not yang bernada tinggi dan
paranada F untuk menotasikan nada-nada rendah. Sebagai contoh penulisan notasi
balok dapat diperhatikan notasi di bawah ini:
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Notasi garis paranada diatas terdapat dua buah tanda kunci yaitu kunci G
dan kunci F. Notasi menunjukkan bahwa kunci G dan kunci F saling
berhubungan dan menunjukkan bahwa nada-nada dalam kunci F lebih rendah
daripada nada-nada yang terdapat dalam kunci G. Nama-nama nadanya
disusun secara berurutan untuk memperjelas posisi not dalam garis paranada.

Garis Paranada

Garis paranada digunakan untuk penulisan nada dan ritme. Perbedaanya,
untuk penulisan diperlukan tanda kunci (clef) untuk menentukan nama nada yang
terdapat pada garis paranada, sedangkan untuk penulian ritme tidak diperlukan
tanda kunci karena notasi yang dimainkan tidak bernada.
Spasi
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Garis Bantu
Fungsi garis bantu dalam paranada adalah untuk menuliskan nada- nada di
luar garis paranada, baik di atas ataupun di bawah garis paranada.

Jadi garis paranada terdiri dari lima buah garis sejajar dan empat spasi
dihitung dari bawah. Sedangkan simbol nadanya berbentuk bulat telur
yang dituliskan miring ke kanan. Notasi tersebut dapat dituliskan pada
garis dan juga dapat pada spasi, seperti contoh berikut ini :
Penulisan not pada garis

Penulisan not pada spasi

Penulisan not pada garis bantu
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Nada-nada yang ditulis diatas belum mempunyai nama, jika tidak diawali
dengan suatu simbol lain yang disebut tanda kunci (clef). Kunci pada
notasi balok ada tiga macam, yaitu: kunci G (sopran), kunci C (alto), dan
kunci F (bass).
Sebagai contoh nada yang berada pada posisi rendah dapat diamati pada lagu
tertentu. Tidak semua lagu menggunakan 3 oktaf. Biasanya sebuah lagu akan
menggunakan beberapa nada rendah saja atau beberapa nada tinggi saja
seperti contoh lagu Indonesia Raya yang membutuhkan beberapa nada
rendah dengan tanda titik di bawah not berikut ini:
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Contoh nada-nada tinggi yang ada tanda titik di atas notnya dapat dilihat
pada lagu Rayuan Pulau Kelapa berikut ini:
Rayuan Pulau Kelapa
Do = C

Ismail

Marzuki
4/4 Andante Con Amoroso
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Panjang Pendek Nada
Apakah setiap nada mempunyai nilai? Setiap nada tentu saja mempunyai
nilai atau harga nada yang berupa ketukan atau panjang pendek nada.
Panjang pendek nada akan membentuk suatu irama, yang digambarkan
dengan simbol-simbol not, panjang pendeknya nada ditentukan oleh nilai
dari tiap not. Denyutan yang tetap dan teratur, disebut dengan ketukan.
Ketukan tersebut dapat lambat atau cepat, akan tetapi harus teratur.
Kecepatan dimana kita mengetuk/ menghitung panjang not disebut
dengan tempo, yang dapat bervariasi dari sangat lambat ke sangat cepat.
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Kumpulan dari pukulan-pukulan yang teratur, dalam kelompok terkecil,
disebut dengan birama, dimana penulisannya dibatasi oleh 2 (dua) buah
garis tegak lurus. Panjang pendek ditentukan pada posisi nada dalam sebuah
birama, nada tersebut berdiri sendiri ataukah terikat dengan nada yang lain.
Penambahan titik di belakang angka/nada berfungsi memperpanjang nada
tersebut.
Contoh nada berdiri sendiri yang berarti setiap nada bernilai satu ketukan:

Contoh nada terikat dengan nada lain yang ditunjukkan dengan garis di atas
angka. Setiap nada bernilai setengah ketukan:

Panjang pendek nada dapat berupa titik di belakang not yang berfungsi
menambah panjang suara pada not di depannya. Setiap titiknya bernilai satu
ketukan.
Contoh:

Nada bernilai empat ketuk, karena mendapat tambahan tiga titik yang
masing-masing titik bernilai satu ketuk.
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Nada bernilai tiga ketuk karena masing-masing mendapat tambahan dua
titik masing-masing titik bernilai satu ketuk

Nada bernilai dua ketuk karena mendapat tambahan satu titik yang
bernilai satu ketuk

Nada bernilai dua ketuk karena mendapat tambahan satu titik yang
bernilai satu ketuk

Nada bernilai dua ketuk karena mendapat tambahan satu titik yang
bernilai satu ketuk. Untuk memahami nilai nada atau panjang pendek
nada dapat diketahui dari bentuk notnya. Sebagai perbandingan dengan
penulisan not angka di atas, berikut contoh bentuk not balok dan tanda
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diam atau istirahat. Nilai not balok ditunjukkan dengan keberadaan
tangkai dan jumlah bendera yang menyertai not tersebut seperti pada
gambar not dibawah ini:

No

Nama not

Bentuk
Not

Nilai Not

1

Penuh

4 ketuk

2

Setengah

2 ketuk

3

Seperempat

1 ketuk

4

Seperdelapan

1/2 ketuk

5

Seperenambelas

1/4 ketuk

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut:

46

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa panjang nada merupakan
lama suatu nada dibunyikan. Panjang nada dihitung dengan satuan ketuk
yang sifatnya relatif, bisa panjang bisa pendek. Dalam musik, waktu diam
atau nada tidak berbunyi pun memiliki durasi agar dapat diatur kapan dan
sebesar apa nada harus berbunyi. Untuk bahan pengayaan tinggi rendah dan
panjang pendek nada dapat diamati melalui lagu-lagu di bawah ini:
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

Mengembangkan Soal HOTS
Guru perlu mengembangkan pembuatan soal HOTS, khususnya dalam sub
topik ini agar peserta didik terbiasa menggunakan nalar untuk mengerjakan
sesuatu, beberapa contoh soal HOTS yang dapat dikembangkan adalah
seperti contoh berikut:
Tabel 9 Kisi-kisi dan butir soal

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Prakarya
Alokasi Waktu : …. menit
Jumlah Soal
:1
Tahun Pelajaran: 2018/2019
Kompeten
NO

si yang
Diuji

1

Mengena
l elemen
musik

Lingkup
Materi

Pengen
alan
nada

Level
Materi

Indikator Soal

No

Kogni

Bentuk
Soal

tif

Tinggi Menampilkan nada:
renda
a. Utuh (4
h nada
ketukan)
b. Setengah (dua
ketukan)
c. Seperempat
(1 ketukan)
d. Seperdelapan
(1/2 ketukan)

1

C4

Pilihan
ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: 1
Mata
Pelajara : SBDP
n
KOMPETENSI
DASAR
Mengenal elemen
musik
LINGKUP MATERI

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Diah Uswatun

Pengeta
huan/
Aplik
v
Pemaha
asi
man
RUMUSAN BUTIR SOAL

1
Soal: (pilihan ganda)

Pengenalan nada

Nada-nada yang tersusun dalam sebuah lagu

MATERI

secara
Tinggi rendah
nada
INDIKATOR SOAL
Menampilkan
nada:
a. Utuh (4
ketukan)
b. Setengah
(dua
ketukan)
c. Seperempat
(1 ketukan)
d. Seperdelapan
(1/2
ketukan)
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Penala
ran

tidak

sengaja

sudah

sering

ditampilkan peserta didik di sekolah melalui
upacara bendera, pramuka dan kegiatan
Kunci
Jawaban
d

lainnya.
Salah satu contoh nada yang dinyanyikan
adalah gambar not
a. 4 ketukan
b. 5 ketukan
c. 3 ketukan
d. 2 ketukan

yang bernilai ……….

KESIMPULAN

Nada adalah bunyi beraturan yang memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nada
dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya
tersebut. Nada merupakan salah satu unsur dalam elemen musik. Elemen
musik

dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang terkait dengan musik

seperti nada atau melodi, irama atau ritme dan harmoni. Melalui elemen
musik peserta didik diperkenalkan dengan tinggi rendah nada dan panjang
pendek nada. Tinggi rendah dan panjang pendek nada sangat penting untuk
dijadikan dasar belajar musik bagi peserta didik. Memahami tentang nada,
baik tinggi rendah maupun panjang pendeknya secara individu maupun
dalam kelompok dapat mengembangkan keterampilan bersosialisasi dan
memperluas jaringan. Contoh elemen musik yang terkait dengan nada
adalah mengetahui bagaimana suara nada yang tinggi dan nada yang rendah,
bagaimana penulisannya. Selain itu dapat mengidentifikasi panjang pendek
nada untuk dapat diaplikasikan pada sebuah lagu.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti aktivitas pembelajaran mengenal elemen musik dengan
pokok bahasan nada, beberapa pertanyaan berikut perlu Saudara jawab
sebagai bentuk umpan balik:
1. Apakah setelah mempelajari aktivitas pembelajaran

ini Saudara

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang tinggi
rendah nada, panjang pendek nada?
2. Apakah materi aktivitas pembelajaran mengenal elemen musik
melalui

lagu

ini

telah

tersusun

secara

sistematis

sehingga

memudahkan proses pembelajaran?
3. Apakah Saudara merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
dan sudah mengarah pada proses berpikir tingkat tinggi dalam
aktivitas pembelajaran?
4. Hal apa saja yang menurut Saudara kurang dalam penyajian materi
aktivitas pembelajaran mengenal elemen musik melalui lagu ini
sehingga memerlukan perbaikan?
5. Apakah rencana tindak lanjut Saudara dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

aktivitas

pembelajaran mengenal elemen musik melalui lagu ?
Setelah mempelajari pokok bahasan tentang nada ini diharapkan saudara
dapat menjelaskan elemen musik tinggi rendah dan panjang pendek melalui
lagu. Saudara juga diharapkan mampu mengajarkan materi ini kepada
peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Untuk mendukung dan
memperkaya pengetahuan tentang nada diharapkan terus melakukan
pengembangan diri baik melalui kegiatan-kegiatan diklat maupun melalui
informasi-informasi media terkini.
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PENGANTAR
Unit yang berjudul Irama ini dikembangkan searah dengan kebijakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2018 telah
terintegrasi Penguataan Pendidikan Karakter dan pembelajaran berorientasi
pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau High Order Thingking Skill
(HOTS). Peran guru profesional dalam Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar
peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun
proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan
yang berkualitas dan berkarakter prima. Hal tersebut menjadikan guru
sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama
menyangkut kompetensi guru.
Unit Irama yang disusun sebagai bahan ajar pada Program Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran perlu dipelajari dalam pembelajaran musik di
sekolah karena akan mempermudah peserta didik dalam belajar memahami
musik. Pembelajaran tentang Irama dapat ditulis dan diajarkan secara
literal berupa tulisan musik. Penguasaan tentang materi irama ini tidak akan
lepas dari pemahaman elemen musik yang sebenarnya sangat melekat
dalam penampilan musik. Kebutuhan akan unit irama untuk masing-masing
peserta didik di sekolah tidak sama. Pengetahuan Irama sebagai pendukung
menampilkan musik mutlak diperlukan peserta didik. Oleh karena itu dengan
adanya unit irama ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman para guru dalam
hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran lebih baik lagi sehingga dapat
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

61

KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

Mengenal pola irama
sederhana melalui lagu
anak-anak

Mengenal pola irama
sederhana melalui lagu
anak-anak

II

Menampilkan pola irama

II

KD KETERAMPILAN
4.2 Menampilkan pola irama
sederhana melalui
anak-anak

lagu sederhana melalui lagu
anak-anak

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas I:
3.2 Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak
4.2 Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN

KETRAMPILAN

Indikator Pendukung
3.2.1 Menyebutkan pola irama
dalam birama 4/4, 3/4 dan
2/4 melalui lagu anak-anak
3.2.2 Mengidentifikasi pola irama

4.2.1 Mencontohkan pola irama
dalam birama 4/4, 3/4 dan
2/4 melalui lagu anak-anak
4.2.2 Mengelompokkan pola irama

dalam birama 4/4, 3/4 dan

4/4, 3/4 dan 2/4 dalam

2/4 melalui lagu anak-anak

birama melalui lagu anakanak

Indikator Kunci
3.2.3 Mengenal pola irama dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4
melalui lagu anak-anak
3.2.4 Menjelaskan pola irama 4/4,
3/4 dan 2/4 melalui lagu anakanak

4.2.3 Menirukan pola irama dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4
melalui lagu anak-anak
4.2.4 Mencoba pola irama 4/4, 3/4
dan 2/4 melalui lagu anakanak

Indikator Pengayaan
3.2.5 Menerapkan pola irama dalam 4.2.5 Menampilkan pola irama
birama 4/4, 3/4 dan 2/4

dalam birama 4/4, 3/4 dan

melalui lagu anak-anak

2/4 melalui lagu anak-anak

3.2.6 Membandingkan pola irama

4.2.6 Mengadaptasikan pola irama

4/4, 3/4 dan 2/4 melalui lagu

4/4, 3/4 dan 2/4 melalui

anak-anak

lagu anak-anak
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan suara teman yang
menyanyi dengan irama yang tepat, baik dengan tempo yang cepat maupun
lambat. Kadang-kadang melalui radio atau televisi juga dapat disaksikan
penampilan anak-anak yang menyanyi dengan irama yang sangat cepat
maupun sangat lambat dengan baik sekali. Untuk dapat mencontoh
penampilan tersebut, apakah yang harus diketahui? Yang terpenting adalah
jangan sampai salah mengartikan apa itu irama yang sudah ditampilkan oleh
teman yang pandai menyanyi. Oleh sebab itu, mari kita bahas bersama asalusul kata ‘irama’. Kata irama dalam bahasa Inggris disebut ‘rhythm’ dalam
bahasa Indonesia disebut ritme.
Dimanapun kita berada pasti mudah sekali menemui sebuah irama. Tentu
saja irama yang dimaksud disini adalah irama musik. Di jaman modern saat
ini kita semakin mudah untuk dapat menikmati irama musik. Ada televisi,
radio, gadget, dan masih banyak peralatan yang membantu mempermudah
kita untuk mendengarkan irama musik. Irama yang dapat dirasakan adalah
ketika mendengar sebuah lagu, kadang-kadang kepala kita menganggukangguk, tangan atau kaki kitapun ikut memberi ketukan. Tidak jarang pula
badan juga ikut bergoyang. Alunan nada-nada dalam lagu atau musik seperti
itulah yang disebut irama. Pada umumnya, pola irama sebuah lagu atau
musik ditunjukkan oleh bunyi-bunyi ritmis dalam sebuah lagu atau nyanyian.
Ketukan-ketukan pada irama yang jelas tegas dan teratur serta diikuti dapat
mengarahkan dan memfokuskan pendengaran peserta didik kita pada obyek
lagu yang didengar. Peserta didik diarahkan untuk mengenal, merasakan dan
memperagakan irama lagu yang didengar baik dengan anggukan kepala,
tepukan tangan, goyang badan dan lain-lain. Peserta didik juga diarahkan
untuk bisa mengenal jenis-jenis alat musik ritmis serta warna suara dari
masing-masing alat yang dimainkannya misalnya: maracas, castagnete,
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tambourin, triangle, cowbell dan lain-lain. Peserta didik juga diajarkan
bagaimana memainkan alat tersebut. Proses irama ini membantu melatih
sensor tangan dan jari, meningkatkan kestabilan emosi, serta menumbuhkan
interaksi sosial. Lagu dengan pola irama yang jelas dan tegas sangat cocok
digunakan dalam proses irama ini.
Contoh irama

yang terkait dengan pola-pola tertentu dapat dicontohkan

dengan memainkan alat musik ritmis seperti yang ada pada gambar di bawah
ini:

Gambar 1 Memainkan pola irama melalui alat musik ritmis castagnet
Sumber:: www.garaj.org
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Gambar 2 Memainkan pola irama melalui alat musik ritmis snar drum
Sumber: www.haikudeck.com

Gambar 3 Memainkan pola irama melalui alat musik ritmis snar drum
Sumber: www.gtwill.com
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Gambar 4 Memainkan pola irama melalui alat musik ritmis snar drum
Sumber: id.pricepedia.org
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Melalui sentuhan-sentuhan irama musik peserta didik diajarkan untuk
berlatih memberikan ketukan dengan tangan, kaki maupun anggukan kepala
sesuai ritme musik yang didengar. Latihan ini sangat penting karena
membantu peserta didik untuk mengenal irama. Latihan ini juga dapat
digunakan sebagai stimulan mengapa pola irama dapat berbeda. Apa yang
terjadi pada ketukan-ketukan yang di dengar pada irama tersebut?
bagaimana hal itu bisa terjadi? mengapa setiap lagu anak-anak berbeda
irama?
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan
aktivitas dibawah ini. Aktivitas ini di bagi menjadi 3 bagian untuk
memperkuat konsep

dan

pemahaman saudara, diharapkan setelah

melakukan aktivitas ini, saudara mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut.
Aktivitas 1. Mengidentifikasi Pola Irama
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah mengidentifikasi pola irama, diharapkan peserta mampu:
a. Menyebutkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui lagu
anak-anak
b. Mengelompokkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui
lagu anak-anak
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 15 Menit.

(Stimulation dan Problem statement)
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Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang
2. Memanggil dua orang perwakilan peserta didik untuk melakukan
demonstrasi dengan langkah sebagai berikut.
a. Siapkan partitur lagu anak-anak dengan pola irama 4/4, 3/4 dan 2/4
baik melalui slide, foto, teks lagu.
b. Baca judul lagu dan pola irama yang sudah tertulis pada partitur lagu .
c. Identifikasi judul lagu yang berirama 4/4, 3/4 dan 2/4
d. Amati lagu yang berirama 4/4, 3/4 dan 2/4 dengan mengelompokkan
masing-masing irama dengan memberikan aktivitas dibawah ini.
Tabel 3 Aktivitas Pembelajaran 1

No
1.

2.

Aktivitas
Secara individu
peserta didik
diminta
menyebutkan salah
satu contoh pola
irama
Peserta
didik
mengidentifikasi
pola irama

Pengamatan
Lagu yang dibaca dalam birama
4/4, 3/4 dan 2/4

Lagu dalam birama 4/4, 3/4 dan
2/4

3

Secara acak peserta Lagu dalam birama 4/4, 3/4 dan
didik diminta untuk 2/4
mengenal
pola
irama

4

Peserta
didik Lagu dalam birama 4/4, 3/4 dan
mendiskusikan
2/4
bersama temannya
di
kelompok
kemudian
menyampaikan
hasil diskusinya
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Alokasi waktu

Aktivitas 2. Menirukan Pola Irama
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah menirukan pola irama , diharapkan peserta mampu:
c. Menjelaskan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui lagu
anak-anak
d. Mencoba pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui lagu anakanak
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 45 Menit.

(Data Collecting dan Data Processing)
Apa yang saudara lakukan:


Peserta didik diminta menjelaskan pola irama dalam birama 4/4, 3/4
dan 2/4 dengan cara diskusi dalam kelompok



Setiap kelompok dipersilahkan menyampaikan hasil diskusi tentang
pola irama dalam birama

4/4, 3/4 dan 2/4 kelompok lain

menanggapi


Dalam kelompok peserta didik mengerjakan LK untuk menjelaskan,
pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4



Secara individu peserta didik menuliskan hasil diskusi tentang pola
irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 Peserta didik saling menukar
tulisan hasil diskusi pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 untuk
diperbaiki



Peserta didik mencoba pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
secara berkelompok



Peserta didik berdiskusi dan guru memfasilitasi kegiatan tersebut



Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil
diskusinya dan kelompok lain memberi tanggapan

71



Guru memberi arahan dan petunjuk pengisian lembar kerja tentang
pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4, serta mempersilahkan
kepada peserta didik untuk bertanya jika ada hal yang belum
dipahami



Dalam kelompok, peserta didik mengisi lembar kerja untuk mencoba
pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4



Peserta didik menirukan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4



Amati apa yang terjadi!

Aktivitas 3. Menampilkan Pola Irama
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah menampilkan pola irama , diharapkan peserta mampu:
a. Menerapkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui lagu
anak-anak
b. Menggabungkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui
lagu anak-anak
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran: 45 menit
Verification (Pembuktian) dan Generalization (Kesimpulan)
Apa yang saudara lakukan:
1. Aktivitas ini memerlukan alat dan bahan sebagai berikut.
Alat : spidol, kertas partitur,
Bahan : partitur lagu anak-anak, teks lagu, video lagu anak-anak
2. Amati dan diskusikan tabel percobaan dibawah bersama kelompok.
3. Setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahan sesuai dengan daftar
kebutuhan percobaannya.
4. Lakukan percobaan sesuai dengan urutan langkah yang telah diberikan,
amati dan catat hasil pengamatan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4 Aktivitas Pembelajaran 3

No.

Menampilkan Pola Irama

Alat dan Bahan

1.

Peserta didik menyebutkan pola irama dalam birama 4/4,
3/4 dan 2/4 dengan cara diskusi dalam kelompok

2.

Setiap kelompok dipersilahkan menyampaikan hasil
diskusi tentang pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan
2/4, kelompok lain menanggapi

3.

Dalam kelompok peserta didik mengerjakan LK untuk
mengenal, mengidentifikasi, tentang pola irama dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4

4.

Salah satu kelompok diberi kesempatan untuk
menampilkan hasil diskusinya dan kelompok lain memberi
tanggapan

5.

Guru memberi arahan dan petunjuk pengisian lembar
kerja tentang penampilan pola irama dalam birama 4/4,
3/4 dan 2/4 melalui lagu anak-anak, serta
mempersilahkan kepada peserta didik untuk bertanya jika
ada hal yang belum dipahami

Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan birama 4/4, 3/4
dan 2/4
Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan birama 4/4,
3/4 dan 2/4
Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan pola irama 4/4,
3/4 dan 2/4
Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan birama 4/4,
3/4 dan 2/4
Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan birama 4/4,
3/4 dan 2/4

6.

Peserta didik menampilkan pola irama dalam birama 4/4,
3/4 dan 2/4 melalui lagu anak-anak yang sudah
dipersiapkan

7.

Peserta didik dipersilahkan mengomentari kelompok yang
menampilkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
serta menanyakan hal yang belum dipahami

8

Secara individu peserta didik mengulangi dan
menyempurnakan hasil penampilan pola irama dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4 dalam lembar kerja

Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan birama 4/4,
3/4 dan 2/4
Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan birama 4/4,
3/4 dan 2/4
Alat : kertas, spidol, alat
musik
Bahan : partitur lagu anakanak dengan birama 4/4,
3/4 dan 2/4
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1
Mengidentifikasi Pola Irama dalam Birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Tujuan:
Peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan pola irama
dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui lagu anak-anak.
Langkah Kegiatan:
1. Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin,
saling menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi
2. Pelajarilah lembar kerja mengelompokkan pola irama dalam birama
4/

4,

3/
4

dan 2/4

3. Baca kembali uraian materi, lakukanlah studi referensi lainnya yang
mendukung dan observasi baik secara langsung atau berdasar
pengalaman
mendapatkan

kemudian
sampel

diskusikan
objek

dan

dalam
teknik

kelompok

untuk

tertentu

dalam

mewujudkannya.
4. Isilah lembar kerja mengidentifikasi pola irama dalam birama 4/4, 3/4
dan 2/4 pada aspek proses kerja dengan cermat dan teliti
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Tabel 5 Lembar Kerja 1

Lembar Kerja 1 Mengidentifikasi pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
No
.
1.

Perencanaan


Langkah Kerja

Menyebutkan pola irama
dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Mengelompokkan
pola
irama dalam birama 4/4, 3/4

-

dan 2/4

-

-

-

2



Menyiapkan alat dan bahan
yang digunakan

-

3.



Mengamati
dan
mendengarkan lagu anakanak
melalui
media/laptop/ internet/hp
dsb

-

https://www.youtube.com/channel/UCErmOjS
q6Ygt0pZYRe0tDtA

-

kumpulan-lagu-anakindonesia.blogspot.com/2017/02/kumpulanlagu...

-

sebutkan pola irama
birama 4/4
sebutkan pola irama
birama 3/4
sebutkan pola irama
birama 2/4
kelompokkan pola
masing-masing
birama 4/4, 3/4 dan 2/4

dalam
dalam
dalam
irama
dalam

Siapkan
buku/kertas,
bolpoint, alat musik ritmis,
slide/laptop/internet/hp
Siapkan Partitur lagu anakanak
Amati
dan
dengarkan
birama 4/4 dalam lagu
anak-anak
Amati
dan
dengarkan
birama 3/4 dalam lagu
anak-anak
Amati
dan
dengarkan
birama 2/4
dalam lagu anak-anak
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Menirukan Pola Irama dalam Birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Tujuan:
Peserta didik mampu menirukan pola irama dalam birama 4/4 dan ¾ melalui
lagu anak-anak.

Langkah Kegiatan:
1. Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin,
saling menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi
2. Pelajarilah lembar kerja menirukan pola irama dalam birama 4/4, 3/4
dan 2/4

3. Baca kembali uraian materi, lakukanlah studi referensi lainnya yang
mendukung dan observasi baik secara langsung atau berdasar
pengalaman
mendapatkan

kemudian
sampel

diskusikan
objek

dalam

dan

teknik

kelompok

untuk

tertentu

dalam

mewujudkannya.
4. Isilah lembar kerja menirukan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
pada aspek proses kerja dengan cermat dan teliti.

Lembar Kerja 2: menirukan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Tabel 6 Lembar Kerja 2

No.

Perencanaan


1.



Menjelaskan pola irama dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Mencoba pola irama dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4

Langkah Kerja
-

76

jelaskan pola
dalam birama 4/4
jelaskan pola
dalam birama 3/4
jelaskan pola
dalam birama 2/4
Bacalah
pola
masing-masing

irama
irama
irama
irama
dalam

birama 4/4, 3/4 dan 2/4


2

Menyiapkan Alat dan bahan
yang digunakan

-



3.

Mengamati
dan
mendengarkan lagu anakanak melalui media/laptop/
internet/hp dsb

https://www.youtube.com/channel/UCErmOjSq6
Ygt0pZYRe0tDtA
kumpulan-lagu-anakindonesia.blogspot.com/2017/02/kumpulanlagu...

-

-

-

Siapkan kertas, bolpoint,
alat
musik,
ritmis,
slide/laptop/
internet/hp
Siapkan Partitur lagu
anak-anak
Amati dan dengarkan
birama 4/4 dalam lagu
anak-anak
Amati dan dengarkan
birama 3/4 dalam lagu
anak-anak
Amati dan dengarkan
birama 2/4
dalam lagu anak-anak

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Menampilkan Pola Irama dalam Birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Tujuan:
Peserta didik mampu menampilkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
melalui lagu anak-anak.
Langkah Kegiatan:
1. Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin,
saling menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi
2. Pelajarilah lembar kerja menampilkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4
dan 2/4
3. Baca kembali uraian materi, lakukanlah studi referensi lainnya yang
mendukung dan observasi baik secara langsung atau berdasar
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pengalaman
mendapatkan

kemudian
sampel

diskusikan
objek

dalam

dan

kelompok

untuk

tertentu

dalam

teknik

mewujudkannya.
4. Isilah lembar kerja menampilkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan
2/

4

pada aspek proses kerja dengan cermat dan teliti.

Tabel 7 Lembar Kerja 3

Lembar Kerja 3: Menampilkan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
No
.
1.

Perencanaan



Menerapkan pola irama
dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Memainkan
pola
irama
dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4

Langkah Kerja
-

2



Menyiapkan Alat dan bahan
yang digunakan

-

3.



Mengamati
dan
mendengarkan lagu anakanak melalui media/laptop/
internet/hp dsb

https://www.youtube.com/channel/U
CErmOjSq6Ygt0pZYRe0tDtA
kumpulan-lagu-anakindonesia.blogspot.com/2017/02/kum
pulan-lagu...
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-

-

-

Bacalah pola irama dalam
birama 4/4
Bacalah pola irama dalam
birama 3/4
Bacalah pola irama dalam
birama 2/4
Mainkan
pola
irama
masing-masing
dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4
Siapkan
buku/kertas,
bolpoint,
alat
musik
ritmis,
slide/laptop/internet/hp
Siapkan Partitur lagu
anak-anak
Amati dan dengarkan
birama 4/4 dalam lagu
anak-anak
Amati dan dengarkan
birama 3/4 dalam lagu
anak-anak
Amati dan dengarkan
birama 2/4 dalam lagu
anak-anak

Rubrik penilaian
Materi: Menampilkan pola irama
Indikator karya: Dengan mengamati dan mendengarkan lagu peserta
didik dapat menampilkan pola irama sederhana.
Tabel 8 Rubrik penilaian

Penilaian memainkan pola irama
No.

Kriteria

1

Menerapkan birama 4/4,
3/4 dan 2/4

2

Menirukan birama 4/4,
3/4 dan 2/4

3

Cara membaca birama
4/4, 3/4 dan 2/4

4

Membaca partitur lagu
yang benar

5

Penampilan pola irama
dalam birama 4/4, 3/4
dan 2/4

Skor maksimum

2

1

0

10

Isilah rubrik tersebut dengan penilaian kriteria
Penguasaan materi
2 : Jika menguasai
1 : Jika kurang menguasai
0 : Jika tidak menguasai
Menirukan lagu
2 : Jika dapat menirukan lagu
1 : Jika belum menirukan lagu
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0 : Jika tidak dapat menirukan agu
Cara membaca
2 : Jika cara membaca benar
1 : Jika cara membaca kurang benar
0 : Jika cara membaca tidak benar
Partitur lagu
2 : Jika sesuai partitur lagu
1 : Jika kurang sesuai partitur lagu
0 : Jika tidak sesuai partitur lagu
Penampilan
2 : Jika ada nilai penampilan
1 : Jika ada sedikit nilai penampilan
0 : jika tidak ada nilai penampilan

Contoh menghitung nilai penampilan

Skor perolehan
Nilai = ---------------------- x 100
Skor maksimum

Misal : Skor perolehan 6, maka nilai penampilan: 6/10 x 100 = 60
Dengan demikian nilai produk pada KD 4.1 adalah 60
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C. Bahan Bacaan
Pola Irama
Apakah yang dimaksud dengan pola irama? Pola irama adalah sekelompok
bunyi dengan irama tertentu dalam satu atau

beberapa birama yang

muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu.

Sebagai contoh:

pola irama seperti ini akan muncul

berulang-ulang pada lagu Bagimu Negeri ciptaan Kusbini. Jadi jelaslah bahwa
lagu Bagimu Negeri mempunyai pola irama tersebut. Untuk lebih jelasnya
dapat memutar lagu melalui media yang tersedia (internet, hp, laptop dsb)
atau kita perhatikan lagu dibawah ini:
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Setelah kita mengetahui pola irama lagu Bagimu Negri, apakah yang
dimaksud dengan irama dalam pola irama tersebut? Irama adalah panjang
pendeknya nada yang ada dalam musik dan merupakan urutan rangkaian
gerak yang menjadi unsur dasar musik. Irama juga merupakan gerak musik
teratur yang tidak tampak dalam lagu, melainkan dapat dirasakan setelah
lagu tersebut dialunkan, Irama dapat digambarkan dalam simbol-simbol not
yang akan memperindah musik sehingga banyak orang dapat merasakan
keindahan musik.
Istilah irama yang lain yaitu ritme. Irama atau ritme adalah pengaturan
bunyi dalam waktu. Ritme adalah suatu bagian dari melodi atau lagu. Ritme
harus

dibedakan

dengan

matra.

Secara

sederhana,

matra

adalah

pengelompokan ketukan-ketukan dasar yang tetap dari suatu lagu. Dalam
musik matra

disebut beat,

yang

berarti “ketukan”. Jenis-jenis matra

membentuk jenis-jenis birama seperti 2/4, 3/4, 4/4 dan jenis birama lain
seperti 6/4, 3/8, 6/8, 9/8, dan 12/8. Angka di sebelah kiri garis miring
menunjukkan jumlah ketukan per birama; angka di sebelah kanan
menunjukkan nilai not dasar yang melandasi berbagai nilai not yang
membentuk ritme suatu lagu.
Pengertian irama sering dikaitkan dengan pola ritme tertentu yang
dinyatakan dengan nama misalnya waltz, mars, bossanova dan lain‐lain.
Ragam irama yg berkembang pada abad 20 antara lain polka, march,
passadoble dan lain‐lain. Di dalam irama terdapat istilah yang disebut
pattern yang berarti

pola, sedangkan rhythm pattern berarti pola ritme.

Irama lazimnya terdiri pattern atau pola ritme tertentu yang dimainkan
secara berulang oleh instrumen musik, karena terdengar konstan dalam
pengulangan yang berkali‐kali maka disebutlah irama. Irama yang konstan
dan berciri khas tertentu sering digunakan untuk mengiringi tarian. Irama
yang sering digunakan untuk mengiringi tarian adalah rhumba, cha cha cha,
salsa, tango, waltz dan lain‐ lain.
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Irama suatu lagu dapat ditentukan dengan melihat tanda birama yang ada,
misalnya 3/4. Birama 3/4 ini dapat dimainkan dengan irama yang disebut
waltz. Tanda birama yang lain masih dapat ditentukan berbagai macam
iramanya misalnya 4/4 akan dapat dimainkan dengan irama‐irama 8 beat,
rhumba, cha‐cha‐cha. Birama 2/4 dapat dimainkan dengan irama mars. Cara
menentukan irama harus melihat karakter lagu, misalnya riang dengan
tempo cepat atau sedih dengan tempo lambat.
Untuk membedakan pola irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 kita harus
melihat tanda birama yang ada dalam lagu. Di bawah ini birama 4/4 pada
lagu Indonesia Pusaka, 3/4 pada lagu Burung Bernyanyi, dan 2/4 pada lagu
Paman Datang yang dapat diputar melalui media audio visual (laptop,
internet, hp dsb). Jika tidak ada media audio maupun visual dapat dibaca
partitur dibawah ini:
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Birama
Apakah yang disebut birama? Apakah birama sama dengan irama?
Tanda birama adalah ruas-ruas yang membagi kalimat lagu ke
dalam ukuran yang sama, ditandai dengan lambang hitungan atau
bilangan tertentu. Sedangkan irama adalah panjang pendeknya
nada yang ada dalam musik dan merupakan urutan rangkaian
gerak yang menjadi unsur dasar musik. Jadi istilah irama dengan
birama dalam musik adalah berbeda. Untuk dapat mengetahui
beberapa nilai not (ketukan) dari masing-masing nada kita harus
mengetahui terlebih dahulu lambang atau bilangan tertentu
tersebut. Tanda birama atau sukat yang akan dipelajari dalam
uraian berikut ini adalah: 4/4, 3/4 dan 2/4.


Birama 4/4

Tanda birama 4/4 berarti setiap birama ada empat hitungan dan setiap
hitungan bernilai seperempat atau ada empat not seperempat (¼ - ) dalam
setiap birama.
Contoh 4/4 dalam notasi balok:

Contoh 4/4 dalam notasi angka:

4/4 artinya setiap birama terdapat empat ketukan. Tanda centang merah
berarti ketukan pertama

87



Birama 3/4

Tanda birama 3/4 berarti setiap birama ada tiga hitungan dan setiap hitungan
bernilai seperempat atau ada tiga not seperempat (¼ - ) dalam setiap
birama.

Contoh 3/4 dalam notasi balok:

Contoh 3/4 dalam notasi angka:

3/4 artinya setiap birama terdapat tiga ketukan. Tanda centang merah
berarti ketukan pertama.
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Birama 2/4

Tanda birama 2/4 berarti setiap birama ada dua hitungan dan setiap hitungan
bernilai seperempat atau ada dua not seperempat (¼ -

) dalam setiap

birama.
Contoh 2/4 dalam notasi balok:

Contoh 2/4 dalam notasi angka:

2/4 artinya setiap birama terdapat dua ketukan. Tanda centang merah
berarti ketukan pertama.

Agar dapat mengidentifikasi, menirukan dan menampilkan pola irama dalam
birama 4/4, 3/4 dan 2/4 dapat dibaca pada partitur lagu dibawah ini:
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Mengembangkan Soal HOTS
Guru perlu mengembangkan pembuatan soal HOTS, khususnya dalam sub
topik ini agar peserta didik terbiasa menggunakan nalar untuk mengerjakan
sesuatu, beberapa contoh soal HOTS yang dapat dikembangkan adalah
seperti contoh berikut.
Tabel 9 Kisi-kisi dan butir soal

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Mata Pelajaran : Seni Budaya dan Prakarya
Alokasi Waktu : …. menit
Jumlah Soal
:1
Tahun Pelajaran: 2018/2019
NO

1

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Mengenal
pola irama
sederhana
melalui lagu
anak-anak

Materi

Indikator Soal

Pengenalan Birama Menerapkan
pola irama 3/4
jumlah ketukan
dalam
dalam birama:
birama 3/4
a. Birama
3/4
b. Birama
4/4
c. Birama
2/4

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C4

Pilihan
ganda
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SD

Kurikulum

: 2013

: 2

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

: SBDP

Nama Penyusun

: Diah Uswatun

KOMPETENSI Buku
DASAR
Sumber :
Mengenal
pola irama
Nomor
sederhana
Soal
melalui lagu
anak-anak
1
LINGKUP
MATERI
Pengenalan
pola
irama
dalam birama
3/4

Pengetahuan/
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Soal: (pilihan ganda)
Untuk mengaplikasikan jumlah ketukan pada birama
tertentu membutuhkan ketelitian dalam menghitung.
Diantara jumlah ketukan berikut ini , manakah yang
berbirama 3/4 ?

MATERI
Birama 3/4
INDIKATOR
SOAL
Menerapkan
jumlah
ketukan
dalam
birama:
a. Birama
3/4
b. Birama
4/4
c. Birama
2/4
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Kunci
Jawaban
d

Penalaran

a.

.. ..

b.

. .

c.

...

d.

.....

KESIMPULAN
Pada materi modul ini diajarkan bagaimana mengenal dan menampilkan
birama lagu 4/4, 3/4 dan 2/4, serta menyanyikan lagu tersebut. Untuk itu
ikutilah dan lakukanlah instruksi-instruksi dalam modul ini dengan baik.
Ketukan-ketukan pada irama yang jelas, tegas, dan teratur serta

dapat

mengarahkan dan memfokuskan pendengaran peserta didik kita pada obyek
lagu yang didengar. Peserta didik diarahkan untuk mengenal, merasakan dan
memperagakan irama lagu yang didengar baik dengan anggukan kepala,
tepukan tangan, goyang badan dan lain-lain. Peserta didik juga diarahkan
untuk bisa mengenal jenis-jenis alat musik ritmis serta warna suara dari
masing-masing alat yang dimainkannya misalnya: maracas, castagnete,
tambourin, triangle, cowbell dan lain-lain. Peserta didik juga diajarkan
bagaimana memainkan alat tersebut. Proses irama ini membantu melatih
sensor tangan dan jari, meningkatkan kestabilan emosi, serta menumbuhkan
interaksi sosial. Lagu dengan pola irama yang jelas dan tegas sangat cocok
digunakan dalam proses irama ini.
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UMPAN BALIK
Setelah mengikuti aktivitas pembelajaran mengenal elemen musik dengan
pokok bahasan tentang pola irama, beberapa pertanyaan berikut perlu
Saudara jawab sebagai bentuk umpan balik:
1. Apakah setelah mempelajari aktivitas pembelajaran

ini Saudara

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan memadai tentang pola
irama dalam birama 4/4, 3/4 dan 2/4 melalui lagu anak-anak.
2. Apakah materi aktivitas pembelajaran mengenal pola irama
sederhana melalui lagu anak-anak ini telah tersusun secara sistematis
sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Apakah Saudara merasakan manfaat penguatan pendidikan karakter
dan sudah mengarah pada proses berpikir tingkat tinggi dalam
aktivitas pembelajaran?
4. Hal apa saja yang menurut Saudara kurang dalam penyajian materi
aktivitas pembelajaran Mengenal pola irama sederhana melalui lagu
anak-anak ini sehingga memerlukan perbaikan?
5. Apakah rencana tindak lanjut Saudara dalam kaitannya dengan proses
belajar

mengajar

di

sekolah

setelah

menuntaskan

aktivitas

pembelajaran Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anakanak?
Setelah mempelajari pokok bahasan tentang pola irama ini diharapkan
saudara dapat menjelaskan pola irama sederhana melalui lagu anakanak. Saudara juga diharapkan mampu mengajarkan materi ini kepada
peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Untuk mendukung
dan memperkaya pengetahuan tentang pola irama diharapkan terus
melakukan pengembangan diri baik melalui kegiatan-kegiatan diklat
maupun melalui informasi-informasi media terkini.
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Paket Unit Pembelajaran
Elemen Musik

Konten pembahasan yang telah disinggung pada modul ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik dalam
memahami tentang elemen musik nada dan irama, sehingga mampu
menerapkannya pada tataran yang bersifat aplikatif. Informasi baru yang
diperoleh melalui modul ini semoga dapat membuka cakrawala baru bagi
semua peserta dan dapat memberikan sumbangan ide yang terkait
dengan bidang pengajaran dalam musik.
Memang, bidang seni, khususnya musik tidak selalu terbatas pada
kaidah-kaidah teori yang sifatnya mengikat. Kebutuhan akan ekspresi
melalui susunan nada atau bunyilah yang menjadi tujuan utama kita
belajar musik. Penulis menyarankan agar peserta
mengaplikasikan pengetahuan

hendaknya selalu

yang ada di modul ini pada kegiatan

ketrampilan, khususnya yang terkait dengan proses pengenalan dan
penampilan. Dengan melakukan praktik ketrampilan, niscaya kita akan
mendapatkan pengalaman langsung yang akan membuat kita semakin
peka akan permasalahan yang muncul. Dalam hal ini, penulis dapat
mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Walaupun
demikian, pemahaman pengetahuan tetaplah diperlukan untuk dapat
memahami ketrampilan musik secara menyeluruh. Namun demikian, jika
hanya berbekal pemahaman pengetahuan tanpa disertai ketrampilan juga
tidaklah lengkap.
Terakhir, penulis mencuplik sebuah ungkapan yang mengatakan
bahwa pengetahuan dan ketrampilan ibarat dua sisi mata uang yang
saling melengkapi. Tanpa pengetahuan niscaya kita akan buta, dan tanpa
ketrampilan niscaya kita akan lumpuh. Lakukan keduanya secara
seimbang, dan kita akan memahami bidang yang kita pelajari secara
menyeluruh.
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