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KATA SAMBUTAN
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 Peningkatan

Kompetensi
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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

iv

Paket Unit Pembelajaran
[ Olah Vokal ]

KATA PENGANTAR
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 efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

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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Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru yang berkompeten di
bidangnya dipandang mampu melakukan transfer pengetahuan dan
keterampilan pada peserta didik. Guru Seni Budaya dan Prakarya
membutuhkan referensi komprehensif baik aspek pengetahuan maupun
keterampilan untuk mendukung tugasnya.
Program PKP merupakan salah satu kegiatan pendukung program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan lebih berfokus
pada upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta
didik melalui pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Untuk
mendukung terselenggaranya program ini secara maksimal, maka
diperlukan adanya perangkat yang dapat dijadikan oleh guru sebagai
referensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
pembelajaran. Dan salah satu perangkat yang dimaksud adalah unit dan
atau unit pembelajaran.
Pada unit Bentuk Lagu ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Inti Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No.
37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah. Unit Bentuk Lagu ini dilengkapi
dengan pengembangan IPK, aktualisasi materi di dunia nyata, Bahan
Pembelajaran, dan Pengembangan Penilaian, sehingga peran guru
profesional dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik.
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Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik
salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui
pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan
mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir
tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

mengetahui

mengetahui bentuk dan

bentuk dan variasi

variasi

pola irama dalam

dalam lagu

pola

3

irama

lagu
KD KETERAMPILAN
4.2

menampilkan

menampilkan bentuk

bentuk dan variasi

dan variasi irama

irama melalui lagu

melalui lagu

3

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 : Indikato Pencapaian Kompetensi

PENGETAHUAN

KETRAMPILAN

Indikator Pendukung
3.2.1 Mengenal Bentuk Lagu

4.2.1 Mengidentifikasi Bentuk

3.2.2 Mengenal Variasi Pola Lagu
Irama

4.2.1 Membedakan Variasi Pola
Irama
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Indikator Kunci
3.2.1 Menjelaskan Bentuk Lagu
3.2.2 Menjelaskan Variasi Pola
Irama

4.2.1 Mendemonstrasikan
bentuk lagu
4.2.2 Mendemonstrasikan
variasi pola irama

Indikator Pengayaan
3.2.1

Menyimpulkan

Bentuk 4.2.1 Menentukan bentuk lagu

Lagu

4.2.2 Menyempurnakan

3.2.2 Mengkategorikan Variasi
Pola Irama
3.2.2

Mengenal

variasi pola irama
4.2.3 Memainkan motif lagu

motif

bentuk lagu yang lain

dari

dengan alat musik ritmis
sederhana
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Bentuk Lagu
Untuk mengawali pembelajaran tentang bentuk lagu ini kita akan mengenal
dahulu apa yang dimaksud dengan motif/ pola irama dalam lagu. Sebagai
contoh coba perhatikan gambar-gambar baju/ pakaian berikut:

Gambar 1. Baju wanita bermotif bunga-bunga.

Sumber: https://images.app.goo.gl/yd8pQFc6ZzxnSYSs6

Gambar 2. Baju pria bermotif kotak-kotak

Sumber: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A2F%2Fecs7
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Gambar 3. Kaos bermotif garis-garis
Sumber: https://images.app.goo.gl/ua5JEqyhQUVe1QKh6

Seperti halnya sebuah rok/ baju/ kaos yang terdapat pada gambar di atas, lagu
pun terdiri dari motif juga, yakni berupa pola irama/ ketukan pada melodi
lagu. Perhatikan beberapa contoh lagu berikut ini:

Gambar 4. Notasi lagu Topi Saya Bundar
Lakukan hal-hal berikut ini:
-

Nyanyikan lagu di atas secara bersama

-

Nyanyikan lagi sambil bertepuk tangan sesuai ritme dari melodi lagu.

Unit Pembelajaran
Bentuk Lagu

-

Nyanyikan lagi dalam hati sambil tetap bertepuk tangan sesuai ritme
dari melodi lagu. Maka yang anda mainkan adalah motif/ pola irama
dari lagu tersebut.

-

Mainkan dengan menggunakan alat musik sederhana motif lagu
tersebut diatas

Berawal dari motif ini pada akhirnya akan membentuk sebuah frase atau
kalimat lagu, dan akhirnya akan menghasilkan bentuk lagu. Bentuk lagu inilah
yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktifitas I: Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu
Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai melaksanakan aktifitas pembelajaran ini peserta didik mampu
mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu
Stimulation dan Problem Statement
Yang harus saudara lakukan adalah :
1. Membuat 3 kelompok dalam 1 kelas
2. Memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk menyanyikan lagu yang
berbeda, yakni kelompok 1 lagu Kupu-kupu ciptaan Bu Sud, kelompok 2
lagu Bintang Kejora ciptaan AT. Mahmud, dan kelompok ke 3 lagu Balonku
ciptaan NN. Perhatikan notasi-notasi berikut:
Notasi 1
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Gambar 5. Notasi lagu Kupu-kupu

Notasi 2.

Gambar 6. Notasi lagu Bintang Kejora

Notasi 3.

Gambar 7. Notasi lagu Balonku

Unit Pembelajaran
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3. Memberi tugas kepada kelompok 1 untuk :
a.

menyanyikan kembali lagu Kupu-kupu sambil bertepuk tangan sesuai
dengan tempo andante.

b. menyanyikan kembali lagu Kupu-kupu sambil bertepuk tangan sesuai
dengan pola irama/ ketukan pada melodi.
c. menyanyikan kembali lagu Kupu-kupu dalam hati sambil bertepuk
tangan sesuai dengan pola irama/ ketukan melodi.
d. Rasakan pola irama/ ketukan yang terdengar dari tepuk tangan
sebagai sebuah motif/ pola irama lagu.
4.

Memberi tugas yang sama kepada kelompok 2 dan 3 sesuai dengan judul
lagu yang sudah ditentukan.

5. Menunjukkan notasi 3 lagu kepada masing-masing kelompok
6. Menunjukkan motif ketiga lagu diatas kepada peserta didik
7. Menunjukkan frase/kalimat lagu dari ke 3 lagu diatas kepada peserta
didik
8. Menunjukkan bentuk lagu dari ke 3 lagu diatas kepada peserta didik
9. Menjelaskan bentuk I dari ke 3 lagu tersebut diatas kepada peserta didik
10. Menjelaskan bentuk II dari lagu berikut contoh lagunya
11. Peserta didik mendiskusikan bersama teman di kelompoknya, kemukakan
hasil diskusi tersebut. Kerjakan LK 1.
Aktifitas II: Menampilkan bentuk dan variasi pola irama melalui lagu
Tujuan Pembelajaran:
Setelah selesai melaksanakan aktifitas pembelajaran ini peserta didik mampu
menampilkan bentuk dan variasi pola irama melalui lagu
Tahap pembelajaran:
1. Orientasi.
Mengenalkan notasi lagu bentuk I dan II.
2.

Presentasi.
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Guru memberikan contoh cara menyanyikan lagu bentuk I dan II
dengan benar.
3. Latihan terstruktur.
Peserta didik dipandu untuk melakukan latihan-latihan. Guru
memberikan umpan balik terhadap respon siswa dan memberikan
penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi respon
siswa yang salah.
4. Latihan terbimbing.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Latihan
terbimbing

ini

baik

juga

digunakan

oleh

guru

untuk

mengakses/menilai kemampuan siswa untuk melakukan tugasnya.
Guru memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan.
5. Latihan mandiri.
Peserta didik melakukan kegiatan latihan secara mandiri, fase ini dapat
dilalui siswa jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 8590% dalam fase bimbingan latihan.

B. Lembar Kerja Peserta Didik
LK 1: Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu.
Nama kelompok

:

Kelas

:

Anggota/pserta didik

: 1.
2.

Tujuan Pembelajaran:
Melalui kerja kelompok, Saudara diharapkan mampu mengetahui bentuk dan
variasi pola irama dalam lagu

Unit Pembelajaran
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Langkah Kegiatan:
1)

Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin, saling
menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi

Pelajarilah lembar kerja menampilkan bentuk dan variasi pola irama dalam lagu.
2)

Baca 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.

3)

Temukan motif dari lagu yang sudah ditentukan pada kelompok anda.

4)

Tentukan frase/ kalimat dari lagu yang sudah ditentukan pada kelompok anda.

5)

Tentukan bentuk lagu dari lagu yang sudah ditentukan pada kelompok anda.

6)

Identifikasi dan diskusikan lagu bentuk I dan II.

7)

Isilah lembar kerja mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu dengan
cermat dan telit

Tentukan bentuk lagu dari judul-judul lagu berikut:
Tabel 3 Judul Lagu

No.

Judul Lagu

1.

Ambilkan Bulan Bu

2.

Pelangi

3.

Paman Datang

4.

Desaku

5.

Burung Hantu

Bentuk I

Bentuk II

27

LK 2: Menampilkan bentuk dan variasi pola irama melalui lagu.
Nama kelompok

:

Kelas

:

Anggota/peserta didik

: 1. ...
2. ...

Tujuan Pembelajaran:
Melalui kerja kelompok, Saudara diharapkan mampu menampilkan
bentuk dan variasi pola irama melalui lagu
Langkah Kerja:
1) Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin,
saling

menghargai

pendapat,

dan

menjaga

keaktifan

berkomunikasi
Pelajarilah lembar kerja menampilkan bentuk dan variasi pola irama
dalam lagu.
2) 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.
3) Nyanyikan 5 lagu terkait dengan memperhatikan bentuk dan
variasi pola irama/ motif, frase, serta bentuk lagu!
- Ambilkan Bulan Bu ciptaan AT. Mahmud
- Pelangi ciptaan NN
- Paman Datang ciptaan AT. Mahmud
- Desaku Yang Kucinta ciptaan L. Manik
- Burung Hantu ciptaan NN
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Rubrik penilaian LK menyanyi
Materi: Menyanyi
Indikator Produk: Dengan melihat notasi peserta didik dapat menyanyikan
dengan benar.
Tabel Rubrik penilaian menyanyi dan presentasi tentang pola irama/
motif, frase, dan bentuk lagu.
Tabel 4 Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

2

1

Menyanyi sesuai notasi

2

Intonasi

3

Menjelaskan
motif lagu

4

Menjelaskan frase lagu

5.

Menjelaskan bentuk lagu

pola

1

0

irama/

Skor maksimum

10

Isilah rubrik tersebut dengan penilaian kriteria
Kesesuaian dengan notasi lagu
2 : Jika menyanyi dengan sangat sesuai notasi
1 : Jika menyanyi dengan lumayan sesuai notasi
0 : Jika menyanyi dengan tidak sesuai notasi
Intonasi
2 : Jika menyanyi dengan intonasi tepat
1 : Jika menyanyi dengan intonasi lumayan tepat
0 : Jika menyanyi dengan intonasi yang tidak baik
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Pola irama/ motif
2 : Jika artikulasi baik
1 : Jika artikulasi sedang
0 : Jika artikulasi tidak baik
Frase
2 : Jika pernafasan baik
1 : Jika pernafasan sedang
0 : Jika pernafasan tidak baik
bentuk lagu
2 : Jika pembawaan baik
1 : Jika pembawaan sedang
0 : jika pembawaan tidak baik
Contoh menghitung nilai karya
Skor perolehan
Nilai = ---------------------- x 100
Skor maksimum

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

C. Bahan Bacaan
Bahan Bacaan 1: Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu.
Motif/ Pola Irama Lagu
Lagu anak-anak kebanyakan adalah terdiri dari satu (macam) motif/
pola irama saja meskipun ada juga yang 2 atau lebih. Perhatikan notasi
lagu berikut ini:

Unit Pembelajaran
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Gambar 8. Motif lagu Topi Saya Bundar
Motif/ pola irama dari lagu tersebut ditandai dengan lingkaran (merah).
Frase
Motif yang berulang ini akan membentuk sebuah “frase”. Frase ini terdiri dari
dua motif yang akan membentuk kalimat lagu. Dalam notasi berikut frase
ditandai dengan lingkaran ukuran sedang (biru). Frase yang atas disebut
frase tanya, sedangkan frase yang bawah adalah frase jawab. Perhatikan
notasi berikut:

Gambar 9. Frase/ kalimat lagu dari lagu Topi Saya Bundar
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Bentuk Lagu
Dari kalimat lagu tanya dan jawab inilah akan membangun apa yang
disebut dengan bentuk lagu. Perhatikan notasi berikut:

Gambar 10. Bentuk lagu Topi Saya Bundar
Bentuk lagu ditandai dengan lingkaran yang besar.
Dari notasi di atas diketahui bahwa lagu Topi Saya Bundar adalah lagu
Bentuk I, yakni terdiri dari satu bagian saja.
Bentuk lagu dalam musik yang akan kita bahas dalam modul ini adalah
lagu bentuk I dan II. Dikatakan lagu bentuk I jika lagu tersebut terdiri
dari satu bagian saja seperti tiga contoh lagu di atas. Sedangkan lagu
bentuk II adalah lagu yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian I
(terkadang disebut bait) dan bagian II (terkadang disebut reffrein).
Contoh lagu bentuk II seperti misalnya “Naik Delman” ciptaan ibu Sud,
dan lain sebagainya. Perhatikan notasi-notasi berikut:
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Gambar 11. Notasi lagu Naik Delman
Lagu Naik Delman di atas dikatakan lagu bentuk II karen terdiri dari 2 bagian,
yakni bagian atas (bentuk I) dan bagian bawah (bentuk II). Masing-masing
bagian memiliki motif atau pola irama/ ketukan lagu yang berbeda.
Bahan Bacaan 2: Menampilkan bentuk dan variasi pola irama melalui
lagu.
Nyanyikan beberapa lagu bentuk I dan II berikut:
Lagu 1.
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Gambar 12. Notasi lagu Ambilkan Bulan Bu
Lagu 2.

Gambar 13. Notasi lagu Pelangi
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Lagu 3.

Gambar 14. Notasi lagu Paman Datang

Lagu 4

Gambar 15. Notasi lagu Desaku Yang Kucinta
Lagu 5.
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.
Gambar 16. Notasi lagu Burung Hantu
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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:

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

1.

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya
: 120 menit
:1
: 2017/2018

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

Mengetahui

Pemahaman

Bentuk

Menganalisa

bentuk dan

bentuk lagu

lagu

bentuk lagu

variasi pola

dan pola

irama dalam

irama/ motif

lagu

dalam lagu

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C4

Essay
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajara
n

: SD

Kurikulum

:

: III

Bentuk Soal

: Essay

: SBDP

Nama Penyusun

: S. Kari Hartaya

KOMPETENSI
DASAR
Mengetahui
bentuk dan
variasi pola
irama dalam
lagu
LINGKUP
MATERI
Pemahaman
bentuk lagu dan
pola
irama/
motif dalam lagu
MATERI

Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahua
Aplika
Penalar
v
n/
si
an
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Coba anda uraikan dengan singkat dan jelas analisa anda
bahwa lagu berikut adalah lagu bentuk II!

1

Bentuk lagu
INDIKATOR
SOAL
Menganalisa
bentuk lagu

Kunci
Jawaban

Kunci Jawaban:

Lagu Naik Delman di atas adalah lagu bentuk II, yakni
terdiri dari 2 bagian, linkaran besar (dari awal lagu
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sampai pada syair “mengendali kuda supaya baik
jalannya”) adalah bagian 1, dan lingkaran yang lebih kecil
adalah bagian 2.
Pada bagian 1 terdiri dari 2 frase, sedangkan bagian 2
terdiri dari 1 frase.
Pada bagian 1 terdiri dari 2 frase tanya dan 2 frase jawab.
Dan pada bagian 2 terdiri dari 1 frase saja.
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Hal yang paling mendasar untuk mengenal lagu adalah mengenal pola
irama lagu atau motif lagu.



Dengan memahami motif lagu, maka akan dikenali juga frase dan bentuk
lagu



Dengan mengenali bentuk lagu, penyanyi/ pemusik akan lebih bisa
menghayati karakter lagu yang dibawakannya.
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Unit bentuk dan variasi pola irama/ motif ini perlu dikembangkan oleh
guru agar peserta didik dapat lebih optimal dalam mengembangkan
pengetahuan dan keterampilannya. Pengembangan materi harus
kontekstual dengan perkembangan yang terjadi di sekitar.



Dalam proses pembelajaran yang mengacu pada unit ini kemungkinan
masih terdapat banyak permasalahan, terutama dalam hal kesesuaian
seperti pelaksanaan model pembelajaran, metode, materi, ataupun
konteksnya,

oleh

karena

itu

tugas

guru

dalam

melaksanakan

pembelajaran adalah menyesuaikan, memperbaiki, meningkatkan, dan
mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk melaksanakan
pembelajaran secara optimal.


Refleksi yang dilakukan pada akhir pembelajaran dapat menjadi masukan
bagi guru untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran yang selama ini
dilakukan. Cara yang efektif untuk memperbaiki adalah dengan terus
menerus berusaha dan mau belajar meningkatkan kemampuannya.
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Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru yang berkompeten di
bidangnya dipandang mampu melakukan transfer pengetahuan dan
keterampilan pada peserta didik. Guru Seni Budaya dan Prakarya
membutuhkan referensi komprehensif baik aspek pengetahuan maupun
keterampilan untuk mendukung tugasnya.
Program PKP merupakan salah satu kegiatan pendukung program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan lebih berfokus
pada upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik
melalui pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat
tinggi

(Higher

Order

Thinking

Skills/HOTS).

Untuk

mendukung

terselenggaranya program ini secara maksimal, maka diperlukan adanya
perangkat yang dapat dijadikan oleh guru sebagai referensi dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dan salah
satu perangkat yang dimaksud adalah unit dan atau sub unit pembelajaran.
Subunit pembelajaran Tanda Tempo ini dikembangkan berdasarkan
Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam
Pemendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Subunit tanda tempo ini
dilengkapi dengan pengembangan IPK, aktualisasi materi di dunia nyata,
Bahan Pembelajaran, dan Pengembangan Penilaian, sehingga peran guru
profesional dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik.
Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).
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Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik
melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai
dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VI:
Tabel 1 : Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

3.2 Mengetahui
tanda tempo dan
tinggi rendah nada

4.2.1 Mengetahui

IV

tanda tempo
4.2.1 Mengetahui
tinggi

rendah

nada
KD KETERAMPILAN
4.2 Menyanyikan

4.2.1 Menyanyikan

lagu dengan

lagu dengan

memperhatikan

memperhatikan

tempo dan tinggi

tempo

rendah nada

IV

4.2.2 Menyanyikan
lagu dengan
tinggi rendah
nada
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 : Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
Indikator Pendukung

3.2.1 Mengidentifikasi tanda tempo

4.2.1 menunjukkan tanda tempo

3.2.2 mengidentifikasi tinggi rendah 4.2.2 menunjukkan tinggi rendah
nada

nada
Indikator Kunci

3.2.1 menjelaskan tanda tempo

4.2.1 Membaca tempo

3.2.2 menjelaskan tinggi rendah 4.2.2 Menerapkan tanda tempo
nada

4.2.3 Membaca tinggi rendah nada
Indikator Pengayaan

3.2.1 menguraikan jenis-jenis tanda 4.2.1
tempo

Menyimpulkam

jenis-jenis

tanda tempo

3.2.2 Menguraikan tinggi redah 4.2.2 Menyimpulkan tinggi rendah
nada.
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A. Tempo
Sering kita mendengar sapa seorang guru terhadap muridnya. Mengapa
Badu datang terlambat?. Mengapa Sari selalu hadir lebih awal?. Bisakah
kita datang tepat waktu? Jarak dan kecepatan merupakan faktor utama
penyebab dari perbedaan permasalahan tersebut. Setiap manusia tidak
lepas dari berbagai aktivitas keseharian yang harus kita jalani. Pergi ke
sekolah sekolah, pergi kepasar, ke sawah maupun ke kantor. Aktivitas
keseharian ini dilakukan variatif, ada yang berjalan, ada yang bersepeda,
maupun bermotor. Beberapa siswa pergi ke sekolah dengan berjalan.
Siswa berjalan menuju sekolah dengan jarak tempuh yang sama tidak
selalu hadir bersama di sekolah. Kesemuanya itu desebabkan karena
seberapa cepat atau lambat dalam melangkahkan kaki untuk mencapai
tujuan. Siswa harus mampu mengatur langkah dalam perjalanan dari
rumah menuju sekolah untuk mencapai hasil terbaik, ada kalanya lambat
tapi membutuhkan waktu yang lama, ada kalanya cepat sehingga hanya
butuh waktu yang pendek.

Sumber: koranbuleleng.com

Gambar 1 pergi ke sekolah dengan berjalan
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Sumber : www.kaskus.co.id
Gambar 2 Pergi ke sekolah dengan bersepeda

Berjalan merupakan proses gerak berpindah tempat atau memindahkan
kaki dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan
kaki secara bergantian. Lain halnya dengan baris-berbaris, kegiatan ini
disamping menyehatkan badan juga merupakan ujud latihan disiplin,
tanggung jawab serta membentuk sikap tegas dan berkarakter.
Salah satu materi yang dipelajari peserta didik di Sekolah Dasar
adalah tempo dalam mata pelajaran seni budaya (seni musik). Materi
ini dipelajari peserta didik di kelas V Sekolah Dasar pada semester 2.
Peserta didik diharapkan dapat mengetahui materi ini dengan baik,
karena tanda tempo ini berkaitan dengan teknik menyanyi. Oleh
karena ini Peserta didik tidak hanya sekedar untuk menghafalkan
berbagai macam tanda tempo, tetapi peserta didik mampu
menerapkan kedalam teknik

B. Frekuensi nada
Layaknya sebuah sebuah gelas/botol terisi air dengan volume yang
berbeda apabila kita pukul akan mempunyai suara yang berbeda.
Perbedaan bunyi atau suara tersebut dikarenakan antara
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gelas/botol yang satu dan yang lainnya memiliki frekwensi tidak
sama, tergantung voleme air dari masing-masing gelas/botol. Nilai
frekuensi inilah yang menentukan tinggi rendahnya suatu bunyi atau
suara. Didalam musik suara tersebut dikenal dengan istilah nada.

Gambar 3 frekuesi nada pada botol
Sumber: https://cendekiakids.files.wordpress.com

Gambar botol-botol diatas mempunyai volume air yang berbeda-beda.
Perbedaan volume air itulah yang menyebabkan suara masing-masing
botol tidak sama apabila kita pukul dengan sendok atau garpu, ada yang
menghasilkan nada tinggi dan ada pula yang menghasilkan nada rendah.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1 Mengetahui Tanda tempo
Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai mempelajari aktivitas pembelajaran peserta didik dapat
1. Menjelaskan tempo dalam musik.
2. Menyebutkan jenis-jenis tempo.
3. Menuliskan tanda tempo
4. Membedakan tanda tempo
Aktivitas pada unit ini berdasarkan Kompetensi Dasar yang sudah
dijabarkan

dengan

menerapkan

model

problem

solving.

Guru

membimbing Peserta didik
belajar memecahkan suatu masalah menurut prosedur yang ditetapkan,
dalam menemukan permasalahan yang nyata dalam pembelajaran tanda
tempo.
Tahap pembelajaran:
1. Orientasi siswa pada situasi masalah
Pada tahap ini, guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan
dibahas, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengadakan
apersepsi, dan pemberian motivasi siswa berupa masalah awal yang
akan digunakan membangkitkan keterlibatan siswa dalam pemecahan
masalah utama, dapat diberikan pertanyaan seperti : Mengapa Badu
datang terlambat?. Mengapa Sari selalu hadir lebih awal?. Bisakah kita
datang tepat waktu?dan lain-lain
2. Mengorganisasi siswa untuk belajar
Kegiatan ini antara lain:
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- guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (4-5
orang) secara hiterogen antara kelompok yang pandai dan
yang kurang.
- guru menyampaikan atau mengajukan permasalahan yang
berkaitan dengan materi yang akan dipelajari atau
diselesaikan siswa.
3.

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok
dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan
pada tahap ini antara lain :
-

masing-masing kelompok diminta memecahkan masalah
yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman siswa

-

Guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan
data/informasi (pengetahuan, konsep, teori) melalui
berbagai macam cara untuk menemukan berbagai
alternatif penyelesaian masalah.

4.

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Pada tahap ini, masing-masing kelompok menyajikan atau
menyampaikan secara lisan hasil temuan kelompok di depan
kelas, kemudian guru dan kelompok yang lain memberikan
komentar

atas

temuan

kelompok

yang

menyajikan.

Selanjutnya guru dapat memberikan penguatan terhadap
materi yang telah didiskusikan, sehingga siswa mempunyai
pemahaman yang sama.
5.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Pada tahap ini, guru dan siswa mengadakan refleksi atau
evaluasi terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang
baru diterima atau proses-proses yang mereka tempuh atau
gunakan. Disamping itu, guru dapat memberikan soal-soal
yang harus dikerjakan siswa berkaitan dengan materi
pembelajaran yang sedang dipelajari yaitu tanda tempo.
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Aktivitas ini untuk memperkuat pemahaman anda tentang tanda tempo.
Diharapkan setelah melakukan aktivitas ini, anda mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas terkait tanda tempo.
Langkah Pembelajan:
1. Menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas, tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.
2. Menanyakan kepada peserta beberapa pertanyaan yang mengarah ke
substansi materi, dengan permasalahan kegiatan yang dilakukan
sehari-hari, misalnya: mengapa datang terlambat; Berapa jarak rumah
mereka ke Sekolah? Mengapa datang lebih awal? Berapa lama waktu
yang dibutuhkan untuk sampai ke Sekolah? Jam berapa berangkat ke
sekolah ? dan lain sebgainya.
3. Mengidentifikas siapakah di kelas yang datangnya paling awal,
bersamaan, dan paling akhir? Tunjukkan alasannya dan buatlah tabel
untuk membuat kesimpulan.
Tabel 3 : Pengamatan kedadiran peserta didik

NO

1

Nama Peserta Didik Jarak

Sari

1 km

Waktu

Keterangan

Berangkat

Kehadiran

06.30

0.645

Jalan kaki

2
3
4
5
...
4. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang. Setiap anggota menyuruh kelompok untuk memilih salah satu
anggotanya yang paling banyak langkahnya dalam berjalan selama 1
menit. (berjalan dengan aksen tetap/ajeg)
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5. Menyiapkan pengukur waktu berupa stopwatch, jam tangan atau
aplikasi android seperti contoh berikut.

Gambar 4 : alat pengukur waktu dan kecepatan

6. Tentukan jarak satu tempat ke tempat lain dan ukurlah jarak sesuai
yang telah waktu yang ditentukan, yaitu 1 menit.
7. Memanggil perwakilan

kelompok untuk melakukan demonstrasi

dengan langkah sebagai berikut.
a.

Siapkan alat pengukur waktu baik jam, stopwatch ataupun aplikasi
android

b.

Siapkan Lembar Kerja Siswa.

c.

Pilihlah 3 anggota kelompok yang akan diamati langkahnya. sambil
mengisi LKS yang telah disediakan.

d.

Pilihlah 2 anggota kelompok sebagai pengamat.

8. Menyiapkan anggota yang sudah dipilih untuk bersiap-siap menempati
tempat yang telah disiapkan.
9. Tugaskan kepada semua kelompok untuk menghitung langkah berjalan
selama 1ment. (Waktu yang dibutuhkan untuk melangkah adalah 1
menit dengan menekan stopwatch, jam atau aplikasi android dan
mengisikan data yang diperoleh pada format yang telah disediakan.
Kerjakan LK 1: Mengetahui Tanda tempo
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10. Tugaskan pada masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dan
mempresentasikan di depan kelas berkaitan kecepatan melangkah
dalam 1 (satu) menit dari kegiatan yang telah dilakukan.
Aktivitas 2 Mengetahui Tinggi Rendah Nada
Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai mempelajari aktivitas pembelajaran peserta didik dapat:
1. Menjelaskan tinggi rendah nada.
2. Menuliskan tinggi rendah nada
3. Membedakan tinggi rendah nada
Aktivitas pada unit ini berdasarkan Kompetensi Dasar yang sudah
dijabarkan dengan menerapkan model discovery learning. Guru
membimbing Peserta didik dalam menemukan konsep dan permasalahan
yang nyata dalam pembelajaran tinggi rendah nada. Proses pembelajaran
diawali dengan permasalahan yang konstektual. Aktivitas ini memerlukan
alat dan bahan seperti:
-

Alat : botol/gelas, alat pemukul (dapat berupa garpu, sendok,
dan lain-lain)

-

Bahan: air, pewarna (bila diperlukan)

a. Peserta didik diajak untuk membuat kelompok dengan anggota
masing-masing kelompok 5.
b. Peserta didik menyiapkan botol/gelas yang diisi air dengan volume
berbeda
c. Amati dan diskusikan tabel percobaan dibawah bersama kelompok.
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Tabel 4 : percobaan nada dalam botol

No
1

Kegiatan
1. Masukan air kedalam botol dengan volume yang berbeda pada
setiap botol.
2. Berilah warna pada masing-masing botol
3. Letakkan botol dengan posisi berurutan, semakin kekanan
semakin volume air semakin penuh. Seperti pada gambar
berikut:

Gambar 5 : botol

2

Pertama-tama peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang
menimbulkan

pertanyaan.

Guru

dapat

memulai

kegiatan

pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yang
mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada
tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar
yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam
mengeksplorasi bahan. Pada tahap pengenalan materi ini
dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang membuat peserta
berpikir. Peserta didik menyampikan curah pendapat menanyakan
kesan setelah melakukan kegiatan berjalan daan berbaris. Aktivitas
ini dapat diawali dengan
3

1. Ambil alat pemukul (stik, garpu, atau sendok)
2. Pukul botol secara perlahan secara bergantian
3. Lakukan pengamatan suara yang ditimbulkan dari masingmasing botol.
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Lakukan berulang-ulang sampai anda betul-betul dapat
merasakan perbedaan masing-masing botol. Kerjakan LK
2 mengetahui tinggi rendah nada
d. Setelah saudara melakukan pengamatan terhadap setiap percobaan
diatas, diskusikan dalam kelompok dan lakukan pengelompokan
percobaan berdasarkan gejala dan perubahanya.
e. Tampilkan hasil pengamatan yang saudara lakukan, sampaikan
kepada kepada kelompok lain.

Aktivitas 3 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan
tinggi rendah nada
Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai mempelajari aktivitas pembelajaran peserta didik dapat:
1. Membaca tanda tempo
2. Menerapkan tanda tempo
3. Membaca tinggi rendah nada
4. Menerapkan tinggi rendah nada
Aktivitas pada unit ini berdasarkan Kompetensi Dasar yang sudah
dijabarkan dengan menerapkan model discovery learning. Guru
membimbing Peserta didik dalam menemukan konsep dan permasalahan yang
nyata dalam pembelajaran tinggi rendah nada. Proses pembelajaran diawali
dengan permasalahan yang konstektual.
Bernyanyi adalah salah satu keterampilan yang ingin dipelajari anak-anak.
Kemampuan bernyanyi anak antara yang satu dengan yang lainnya
mempunyai kepekaan berbeda, mulai dari penafsiran tempo, intonasi
(ketepatan nada), dan unsur-unsur musik lainnya, mereka seolah
membuat sendiri. Anak yang memiliki kepekaan musik yang baik
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mempunyai kecenderungan bernyanyi tanpa beban, mereka bernyanyi
dapat mendekati keteknikan yang benar, namun dilain hal beberapa anak
memerlukan banyak latihan yang lebih banyak dalam memfokuskan
perhatiannya terhadap tinggi rendah nada maupun ketepatan tempo
sebelum bernyanyi.
1. Menyanyikan tinggi rendah nada
Setelah melakukan demonstrasi menyanyikan tinggi rendah nada,
diharapkan peserta mampu:
a.

Membaca tinggi rendah nada dengan dengan benar

b.

Menuliskan tinggi rendah nada dengan benar

Langkah-langkah Pembelajaran:
1. Pserta didik diajak untuk membaca notasi dengan langkahlangkah sebagai berikut ;
Tabel 5 : langkah-langkah membaca notasi

No
1

Kegiatan
Lakukan beberapa latihan pernapasan agar
mereka dapat memahami cara mengatur napas
saat bernyanyi:
1. Mintalah anak-anak menghirup udara melalui
hidung, lalu keluarkan melalui mulut.
2. arahkan pada anak-anak agar udara ke dalam
perut dan diafragma, bukan dada.
3. Mintalah pada anak-anak untukmencoba
menghitung saat bernapas untuk menghirup
udara hingga hitungan keempat, kemudian
mengeluarkan kembali dengan menghitung

2
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sampai empat.
Mulailah belajar membaca tinggi rendah nada :

waktu

Unit Pembelajaran
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a. Mintalah anak-anak untuk menyanyikan nada
“do (1)” dengan bantuan alat musik yang ada
(pianika, gitar, dan lain-lain) agar anak-anak
terbiasa menyanyikan dengan ketinggian nada
yang benar.
b. Nyanyikan nada :

c. Nyanyikan kembali notasi sampai anak-anak
betul memahami, lakukan kegiatan ini dengan
susunan nada-nada yang lebih variatif.
3

Lakukan kegiatan lanjutan membaca notasi
dengan formasi nada yang lebih lengkap.

2. Peserta

didik

diberi

kesempatan

untuk

mengidentifikasi

pertanyaan sebanyak mungkin tentang membaca tinggi rendah
nada

yang didengar dan diamati. Dengan ketentuan sebagai

berikut:
- Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok.
- Guru memberikan 5 naskah lagu di setiap kelompok dengan
jangkauan nada pada lagu yang variatif.
3. Guru menyuruh Peserta didik untuk membuat kelompok diskusi
untuk mengolah hasil pengamatan dengan cara : berdiskusi,
menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Kerjakan LK 3

67

Tabel 6 : pengamatan tinggi rendah nada
No

Judul lagu

Nada-nada

Nada-nada

tinggi

rendah

1
2
3
4
5

4. Peserta

didik

mendiskusikan

dan

memverifikasi

hasil

pengamatan berdasat data-data yang didapat dari berbagai
sumber tentang tinggi rendah nada yang ada pada lagu.
5. Tampilkan hasil pengamatan data diskusi yang saudara lakukan,
sampaikan kepada kepada kelompok lain.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LK 1 Mengetahui tanda tempo
Nama Peserta didik

: .........................................................................

Kelas

: .........................................................................

Mata pelajaran

: .........................................................................

Tujuan Pembelajaran

:

Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan
tanda tempo.
Petunjuk kerja:
a. Bekerjalah dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang, 3 orang
berperan menjadi model yang akan diamati, 2 orang bertugas sebagai
pengamat dan pelajari aktivitas dan uraian materi secara bersama-sama.
b. Siapkan alat pengukur waktu Jam, stopwatch maupun aplikasi android.
c. Carilah tempat yang lebih luas agar dapat digunakan untuk aktivitas ini,
misalnya halaman sekolah.
d. Hitungkah langkah langkah temanmu dalam berjalan selama 1 (satu)
menit dengan menekan tombol start pada stopwatch atau aplikasi
android.
e. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka, saling
menghargai pendapat dengan semangat kerjasama,
Tabel 7 : pengamatan kecepatan berjalan

NO

NAMA

JUMLAH

WAKTU

LANGKAH
1

1 menit

2
3

f. Buatlah kesimpulan dan presentasikan di depan kelas.
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LK 2 Mengetahui tinggi rendah nada
Nama Peserta didik

: .........................................................................

Kelas

: .........................................................................

Mata pelajaran

: .........................................................................

Tujuan Pembelajaran

: Setelah melakukan kegiatan ini diharapkan

peserta didik dapat menjelaskan tinggi rendah nada.
Petunjuk kerja:
1. Bekerjalah dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang.
2. Siapkan botol/gelas dengan bentuk dan ukuran sama
3. Siapkan air untuk diisikan pada botol/gelas.
4. Siapkan alat pemukul seperti sendok, garpu dan sejenisnya.
5. Letakkan botol/gelas berjajar sejumlah 7.
6. Berilah normor untuk masing-masing gelas dengan angka 1 sampai
dengan 7
7. Tuangkan air kedalam gelas, dengan volume air dalam gelas semakin
kekanan air semakin penuh.
8. Pukul pelan-pelan botol/gelas yang sudah terisi air secara bergantian
dari botol/gelas 1 sampai dengan 7.
9. Mainkan dengan pukulan yang lebih variatif, shingga menimbulkan
kesan melodi
10. Diskusikan materi yang perlu dianalisis secara terbuka, saling
menghargai pendapat dengan semangat kerjasama,
11. Buatlah kesimpulan dan presentasikan di depan kelas dari kegiatan
yang telah dilakukan.
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LK 3 Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah
nada
Nama Peserta didik

: .........................................................................

Kelas

: .........................................................................

Mata pelajaran

: .........................................................................

Tujuan Pembelajaran

:

Setelah

melakukan

kegiatan

ini

diharapkan

peserta

didik

dapat

menyimpulkan tanda tempo dan tinggi rendah nada.
Kegiatan pembelajaran ini lebih menekankan pada ketepatan tempo dan tinggi
rendah dalam bernyanyi. Peserta didik dapat mengetahui tempo yang tertulis
di sebelah kiri atas lagu.
Langkah Pembelajaran:
a.

Siapkan partitur lagu.

b.

Siapkan alat pengiring

c.

Siapkan metronome, dapat dicari melalui aplikasi android, sebagai
pengatur tempo lagu.

Tampilan metronom di handphone

metronom

Gambar 6 : macam-macam metronom
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d.

Aturlah metronom sesuai tempo lagu.

e.

Pelajari lagu bagian per bagian dengan tempo yang lebih lambat.

f.

Peserta didik terlebih dahulu menyanyikan nada yang dapat dicapai mulai
dari nada terendah sampai nada tertinggi, sesuai dengan nada dasar lagu
yang digunakan, sehingga peserta didik dapat mengetahui tinggi rendah
nada yang digunakan.

g.

Nyanyikan lagu berikut dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah
nada sesuai instruksi lagu.

Gambar 7 : notasi lagu Tanah Airku
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Gambar 8 : notasi lagu Memandang Alam

Gambar 9 : notasi lagu Indonesia Subur
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Gambar 10 : notasi lagu Gambang Suling
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Gambar 11 : Nuusuk Asik

h.

Dengan semangat kerjasama dan dengan memperhatikan aspek
ketepatan, disiplin.

i.

Kerjakan LK 3 dengan format sebagai berikut.
Tabel 8 : tinggi rendah nada

No

Judul lagu

Nada-nada

Nada-nada

tinggi

rendah

1
2
3
4
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Tabel 9 : tinggi rendah nada

NO

Judul lagu

Tanga tempo tang
digunakan

1
2
3
4
5

Kesan yang didapatkan setelah menyanyikan lagu ini dengan
pemahaman tanda tempo dan tinggi rendah nada ini:

Tabel Rubrik Penilaian Menyanyikan Lagu dengan memperhatikan tempo
dan tinggi rendah nada
Tabel 10 : rubrik penilaian
No.

Kriteria

1

Intonasi

2

Tempo

3

Sikap
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1

0
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4

Interpretasi

5

Kreativitas

Skor maksimum

10

Isilah rubrik tersebut dengan penilaian kriteria
Intonasi
2 : menyanyikan lagu dengan intonasi yang tepat
1 : menyanyikan lagu dengan intonasi yang kurang tepat
0 : menyanyikan lagu dengan intonasi yang tidak tepat
Tempo
2 : menyanyikan lagu dengan tempo yang tepat
1 : menyanyikan lagu dengan tempo yang kurang tepat
0 : menyanyikan lagu dengan tempo yang tidak tepat
Interpretasi
2 : menyanyikan lagu dengan interpretasi yang tepat
1 : menyanyikan lagu dengan interpretasi yang kurang tepat
0 : menyanyikan lagu dengan tempo yang tidak tepat
Kreativitas
2 : Jika ada unsur kreatif
1 : Jika ada sedikit unsur kreatif
0 : jika tidak ada unsur kreatif
Contoh menghitung nilai produk
Skor perolehan
Nilai = ---------------------- x 100
Skor maksimum

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

1. Tanda Tempo

Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan waktu?
Nah bagaimanakah menurut persepsimu tentang waktu?
Sebelum mempelajari materi tentang tempo, sebaiknya dipahami terlebih
dahulu mengenai satuan waktu. Waktu adalah sarana yang paling dekat
dengan kehidupan manusia sehari-hari untuk dikenal dan diketahui oleh
siswa. Satuan waktu adalah lamanya suatu peristiwa berlangsung, sebagai
contoh:
▪

lamanya pergi ke sekolah

▪

lamanya pergi ke kantor

▪

lamanya sebuah tari dimainkan

▪

lamanya sebuah puisi dibacakan

▪

lamanya sebuah lagu dimainkan

▪

dan lain-lain

Tempo adalah waktu, mengukur kecepatan langkah tertentu. Tempo dalam
musik adalah cepat lambatnya permainan. Tempo mengacu pada berapa
banyak hitungan yang ditempuh dalam satu menit (60 detik) yang
dimainkan dalam sebuah musik atau dalam sebuah lagu. Tempo
menyatakan cepat atau lambatnya lagu tersebut dinyanyikan, untuk
menyatakannya dipergunakan tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda
untuk menyatakan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Pernyataan
tempo dituliskan dalam bahasa musik yang sudah dibakukan dalam bahasa
italia, atau sering juga dinyatakan dengan lambang not beserta ukuran
kecepatannya. Jika sudah tertulis tempo lagu dalam bentuk angka, maka
angka tersebut menunjukkan jumlah ketukan dalam 1 (satu) menit.
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Contoh, jika tertulis tempo = 100, artinya kecepatan ketukan adalah
berjumlah 100 ketukan per menit dengan satuan ketuknya 1/4. tetapi ada
juga pemusik kita yang menuliskan pernyataan tempo dengan bahasa
asing maupun bahasa indonesia, seperti tempo sedang, lambat maupun
cepat.
Tempo biasanya terletak di bagian kiri atas sebuah partitur, di bawah
penulisan nada dasar lagu tersebut, dan berlaku untuk keseluruhan lagu,
tetapi, sering kali juga terjadi perubahan tempo di tengah-tengah nyanyian
yang dinyatakan dengan istilah tertentu, misalnya, rittennutto yang
artinya, makin lama makin lambat. Dalam partitur musik khususnya
penulisan notasi balok penulisan tanda tempo ini sangat penting
peranannya. Kalau saja tidak ada metronome, nanti setiap orang akan
mungkin memainkan lagu dengan temponya sendiri saja, atau paling tidak
harus mendengar dulu lagunya untuk mengetahui tempo lagu itu seperti
apa.
Contoh penulisan tempo pada lagu Irama Desa ciptaan Iskandar
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Gambar 12 : notasi lagu Irama Desa

Pada lagu Irama Desa diatas di sebelah kiri atas tanda tempo tertulis
Andante berarti kecepatan lagu tersebut dinyanyikan dengan kecepatan
antara (69 -76) ketuk per menit.
Ukuran kecepatan bermain musik bisa diukur dengan alat bernama
metronome. Metronom adalah sebuah alat yang dapat menghasilkan
sebuah bunyi konstan. Metronome ada yang analog, model digital yang
dapat dijalankan dengan battery, dan dapat pula menggunakan keyboard,
arena didalam keyboard terdapat digital metronome yang bisa berfungsi
sebagai pengukur kecepatan dalam birama, misalnya tempo irama waltz, 8
beat, 16 beat, dan lain-lain semuanya akan terbaca di layar keyboard.
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Pada metronome manual,
stik besi kecil diset pada
angka 140 misalnya atau
untuk

mood

Allegretto

atau

Andantino,

dan

berbunyi "ting -tak-takGambar 13 : metronom

tak."

https://www.duden.de/_media_/full/M/Metronom

Metronome

digital

dijalankan

dengan

menggunakan
kotak

batery

9-12

v.

bila

dihidupkan akan menyala
Gambar 14 : metronom
Sumber : https://images.musicstore.de/images

lampunya

misalnya:

"merah-hijau-hijau-hijau".
Kecepatan

pergerakan

lampu mengikuti tempo
yang telah diset.

Di

dalam

keyboard

Yamaha, tempo ditandai

Gambar 15 : metronom pada keyboard

dengan

4

lampu.

birama

4/4

tiap

lampu

Bila

dimainkan,
akan

menandakan hitungannya
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ke 1, 2, 3, 4 sesuai
kecepatan tempo.
Secara garis besar terdapat tiga tempo utama yakni tempo lambat, tempo
sedang, dan tempo cepat.
a. Tempo Lambat
Tabel 11 : tempo lambat

Instilah tempo

Nilai kecepatan
per menit

Grave

lambat, berat, tenang dan sopan

40 – 44

Largo

lambat, lebar, dan luas

44 – 48

Lento

lambat

50 – 54

Adagio

lambat, lebih lambat dari andante 58 – 63

Larghetto

lambat, lebar, tidak selambat 63 – 69
largo

Adagietto

lambat, tidak selambat adagio

63 – 69

b. Tempo sedang
Tabel 12 : tempo sedang

Instilah tempo

Nilai kecepatan
per menit

Andante

sedang, langkah santai

69 – 76

Andantino

lebih cepat dari andante

76 – 84

Moderato

sedang, lebih cepat dari andante

92 – 104
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c. Tempo Cepat
Tabel 13 : tempo cepat

Instilah tempo

Nilai kecepatan
per menit

Allegreto

mirip namun tidak secepat allegro 104 – 112

Allegro

riang, cepat

126 – 138

Vivace

hidup, lincah, cepat

152 – 168

Presto

sangat cepat

176 – 192

2. Tinggi Rendah Nada
Musik merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan

manusia, mulai dari kalangan anak-anak hingga pada orang tua, sejak
dari buaian sampai akhir hayat, secara universal di hampir segala
lapisan masyarakat dan berbagai kehidupan, musik hadir dan disukai
manusia secara kodrati. Dalam kegiatan sehar-hari kita sering
mendengar anak-anak bernyanyi. Mereka bernyanyi dengan cara
mereka sendiri, bernyanyi dengan ritme, nada dan tempo yang seolah
mereka buat sendiri.
Anak bernyanyi tidak stabil dalam hal tempo, tinggi-rendah nada, dan
unsur musik lainnya sehingga terkesan monoton. Juga sering dijumpai
anak bernyanyi diluar jangkauan melodi yang sebenarnya. Maklum
saja mereka belum sepenuhnya menyadari mekanisme bernyanyi yang
harus membutuhkan ketepatan nada, ketepatan tempo dan unsur
musik lainnya. Musik adalah susunan tinggi rendah nada yang berjalan
dalam waktu. hal ini dapat dilihat dari suatu notasi musik yang
menggambarkan besarnya waktu dalam arah horisontal , dan tinggi
rendah nada-nada dalam arah vertikal.
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Musik adalah nada/bunyi, yaitu bunyi yang mempunyai getaran teratur
tiap detik dengan sifat khas, yakni adanya tinggi rendah nada (pitch),
keras lembutnya bunyi (dinamik), dan warna suara (timbre) yang
bervariasi. Secara bagian umumnya, musik terdiri dari lagu-lagu dan alat
musik. Apabila dibagi lagi kedalam bagian-bagian yang lebih kecil, musik
terdiri dari banyak elemen atau unsur-unsur lain.
Pitch atau tinggi rendahnya nada berkaitan dengan getaran atau frekuensi
suara atau bunyi yang dihasilkan dari alat musik maupun suara manusia.
Semakin banyak getarannya, semakin tinggi nada tersebut. Atas dasar
tersebut, para ahli kemudian menetapkan takaran getaran untuk setiap
nada yang memungkinkan kita mengenal tinggi rendah nada.
Tinggi rendah nada merupakan hal yang penting dalam menyanyikan lagu
sehingga dapat menghasilkan suara melodi yang indah, dalam penulisan
musik suara tinggi maupun rendah dilambangkan dengan simbul notasi
balok maupun simbul notasi angka.
a) Notasi Angka
notasi angka lazimnya hanya meliputi 3 oktaf nada saja, yaitu oktaf nada
rendah, oktaf nada normal (sedang) , dang oktaf nada tinggi, yang
digambarkan sebagai berikut:

Nada-nada tinggi pada not angka disimbulkan dengan tanda titik (.) diatas
not, sedangkan simbul nada rendah adalah tanda titik (.) dibawah not
tersebut.
b) Notasi Balok
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Not balok mampu untuk menulis sampai nada dengan tujuh oktaf. Tinggi
rendah nada terletak pada garis paranada dan spasi nada. Nada-nada
dalam sistem notasi balok semakin kenanan nada semakin tinggi begitu
pula semakin kekiri maka semakin rendah. Penulisan tinggi rendah nada
dalam notasi balok adalah sebagai berikut :

Gambar 16 : Penulisan tinggi rendah nada

Contoh 1
Perhatikan penulisan lagu “Ibu Kita Kartini” berikut ini :
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Gambar 17 : notasi lagu Ibu Kita Kartini

Jika kita perhatikan keseluruhan notasi lagu Ibu Kita Kartini, maka nada tinggi
adalah nada do

, sedangkan nada terendah adalah nada si

.

Contoh 2
Perhatikan penulisan lagu “Indonesia Subur” berikut ini, Lakukan analisis
terhadap nada-nada tinggi dan nada-nada rendah!
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Gambar 18 : notasi lagu Indonesia Subur

Jika kita perhatikan keseluruhan notasi lagu Indonesia Subur, maka nada
tinggi adalah nada do, re dan mi (yang bergaris bawah warna merah)
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Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa anda lakukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Misalnya
soal-soal penyajian menyanyikan lagu tidak sekadar menanyakan tema lagu
saja, melainkan dikembangkan dengan menganalis melodi lagu yang
digunakan.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

1

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya dan Prakarya
: menit
:1
: 2019

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

Memahami

Menguraikan

Tinggi

peserta didik

tinggi

tinggi

Rendah

dapat

rendah nada

rendah nada

Nada

menganalisis
tinggi rendah

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

4

Pilihan
Ganda

nada pada
sebuah lagu
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
Sekola
h
Kelas
Mata
Pelajar
an

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

: V

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya dan
Nama Penyusun
Prakarya

KOMPETEN
SI DASAR
Menyanyika
n lagu-lagu
dalam
berbagai
tangga nada
dengan
irigan musik
LINGKUP
MATERI
Menjelaskan

Buku
Sumber :

v

:

Pengetahu
an/
Aplik
v
Pemaham
asi
an
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penala
ran

Perhatikan lagu berikut ini:

Nomor
Soal
1

jenis-jenis
tangga nada
MATERI
Terdapat bagian yang salah dalam penulisan notasi

Tangga nada

angka pada lagu diatas, yaitu .....

INDIKATOR
SOAL

A.

Disajikan
sebuah lagu
untuk
dianalisa.
Peserta didik
dapat
menganalisa
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Kunci
Jawaban
B.

A

Unit Pembelajaran
[ Tempo ]

perbedaan
jenis-jenis
tangga nada
diatonis

C.

D.

Kunci/Pedoman Penskoran: A
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Tanda tempo dalam musik adalah tanda untuk menunjukkan cepat lambatnya
musik atau lagu. Tempo mengacu pada berapa banyak hitungan yang
ditempuh dalam satu menit (60 detik) yang dimainkan dalam sebuah
musik/lagu. Tanda tempo dibagi menjadi 3 yaitu: tempo lambat, tempo
sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat antara lain grave, largo. Lento, adagio,
larghetto, adagietto. Tempo sedang antara lain andante, andantino, moderato,
sedangkan tempo cepat adalah allegro, allegreto, vivace. Penulisan tanda
tempo pada musik/lagu terletak disebelah kiri atas.

Tinggi rendah nada berkaitan dengan getaran atau frekuensi suara atau bunyi
yang dihasilkan dari alat musik maupun suara manusia. Semakin banyak
getarannya, semakin tinggi nada tersebut. Tinggi rendah nada merupakan hal
yang penting dalam menyanyikan lagu sehingga dapat menghasilkan suara
melodi yang indah, dalam penulisan musik suara tinggi maupun rendah
dilambangkan dengan simbul notasi balok maupun simbul notasi angka.
Dalam notasi angka nada rendah maupun nada tinggi dilambangkan dengan
tanda titik. Tanda titik diatas berfungsi untuk nada-nada tinggi dan tanda titik
dibawah untuk nada-nada rendah.
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Setelah mempelajari unit pembelajaran tentang tanda tempo dan tinggi
rendah nada, beberapa pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk
umpan balik dan tindak lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari unit pembelajaran tanda tempo dan tinggi
rendah nada ini Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
memadai tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada ?
2. Apakah materi unit pembelajaran tanda tempo dan tinggi rendah nada
ini telah tersusun dengan baik sehingga memudahkan proses
pembelajaran?
3. Hal apa saja yang menurut saudara (sebagai guru) kurang dalam
penyajian materi kegiatan pembelajaran ini sehingga memerlukan
perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut saudara (guru) dalam kaitannya dengan
proses belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan unit
pembelajaran tanda tempo dan tinggi rendah nada ini?
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Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru yang berkompeten di
bidangnya dipandang mampu melakukan transfer pengetahuan dan
keterampilan pada peserta didik. Guru Seni Budaya dan Prakarya
membutuhkan referensi komprehensif baik aspek pengetahuan maupun
keterampilan untuk mendukung tugasnya.
Program PKP merupakan salah satu kegiatan pendukung program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan lebih berfokus
pada upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik
melalui pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat
tinggi

(Higher

Order

Thinking

Skills/HOTS).

Untuk

mendukung

terselenggaranya program ini secara maksimal, maka diperlukan adanya
perangkat yang dapat dijadikan oleh guru sebagai referensi dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dan salah
satu perangkat yang dimaksud adalah unit dan atau sub unit pembelajaran.
Unit pembelajaran tangga nada ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Inti - Kompetensi Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pemendikbud No.
37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah. Unit tangga nada ini dilengkapi dengan
pengembangan IPK, Aktualisasi Materi di Dunia Nyata, Bahan Pembelajaran,
dan Pengembangan Penilaian, sehingga Peran guru profesional dalam
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) sangat penting sebagai
kunci keberhasilan belajar peserta didik.
Peningkatan kompetensi peserta didik melalui peningkatan kompetensi
pendidik merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Peningkatan kompetensi bagi peserta didik salah satunya
dilakukan melalui Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).
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Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik
melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai
dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS).

103

104

Unit Pembelajaran
Tangganada

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 : Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

3.2 Memahami tangga

Memhami tangga nada

V

4.2 Menyanyikan lagu-

Menyanyikan lagu-lagu

V

lagu dalam berbagai

dalam berbagai tangga

tangga nada dengan

nada dengan iringan musik

nada
KD KETERAMPILAN

irigan musik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 : Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan

Keterampilan
Indikator Pendukung

3.2.1 Mengidentifikasi jenis-

4.2.1 Membedakan jenis-jenis

jenis tangga nada

tangga nada

3.2.2 Menyebutkan jenis-jenis

4.2.2 Menyusun jenis-jenis tangga

tangga nada

nada

Indikator Kunci
3.2.1 Menjelaskan jenis-jenis
tangga nada

4.2.1 Menerapkan jenis-jenis
tangga nada
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3.2.2 Menbedakan jenis-jenis
tangga nada

4.2.1

Menggunakan jenis-jenis
tangga nada

Indikator Pengayaan
3.2.1 Mencirikan jenis-jenis
tangga nada
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4.2.1 Menyimpulkan jenis-jenis
tangga nada

Unit Pembelajaran
Tangganada

A. Memahami Tangga Nada
Hampir semua orang di dunia ini suka terhadap musik. Setiap hari kita
selalu mendengar nyanyian atau alat musik yang dimainkan oleh
seseorang, baik berasal dari televisi, handphone, radio dan lain
sebagainya. Disekeliling kita banyak dijumpai alat musik baik itu modern
seperti piano, gitar, biola ataupun

tradisonal seperti gamelan yang

merupakan budaya Indonesia. Cara memainkannya pun rupa-rupa. Ada
alat musik yang dipukul, ditiup, digesek atau dipetik dengan jari. Semua
alat musik itu akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang yang indah.

Gambar 1 : Gitar

Sumber : http://serenademusikkk.blogspot.com/2013/11/nama-namaalat-musik-modern.html

Gambar 2 : Keyboard
Sumber :
https://www.yamaha-keyboard-guide.com/yamaha-psr-keyboard.html
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Saron
Gambar 3 : Saron

https://balubu.com/alat-musik-gamelan/
Keyboard mempunyai tuts, gitar mempunyai senar, gamelan mempunyai
bilah. Masing-masing tuts, senar dan bilah tersebut mempunyai suara
yang berbeda-beda jika kita perhatikan saat bersuara, karena mempunyai
frekuensi suara yang berbeda pula. Didalam musik suara-suara itu sudah
dibagi kedalam nada yang diatur dan ditentukan dalam susunan tangga
nada, mulai dari dasar nada hingga nda tertinggi. Nah sekarang apa itu
tangga nada?
Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tangga nada, dan
menganalisis hal apa saja yang mempengaruhi perbedaan antara tangga
nada diatotis, tangga nada kromatis, dan tangga nada pentatonis. Tangga
nada dalam musik adalah Salah satu materi yang dipelajari Peserta didik
di Sekolah Dasar, yaitu mata pelajaran seni budaya (seni musik). Materi
ini dipelajari Peserta didik di kelas V. Peserta didik diharapkan dapat
mengetahui materi ini dengan baik, karena tangga nada ini berkaitan
dengan teknik menyanyi dan belajar alat musik. Oleh karena itu peserta
didik tidak hanya sekedar untuk menghafalkan berbagai macam tangga
nada, tetapi Peserta didik mampu menerapkan kedalam bernyanyi
maupun bermin alat musik.
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B. Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada

dengan iringan musik
Apakah anda tahu apa artinya hobi? Apakah anda punya hobi? Siapa yang
hobi menyanyi?
Ada bermacam-macam hobi manusia seperti olah raga, menyanyi,
membaca buku, menulis, melukis, mengoleksi benda-benda tertentu, atau
rekreasi. Nah setindaknya anda harus punya sebuah hobi agar kehidupan
anda berjalan seimbang dan menyenangkan.

Gambar 4 bernyanyi
Sumber: http://cdn2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images

Gambar 5 sepak bola
Sumber : https://cdn.idntimes.com/content-images/community/2018/04/bocah2main-bola
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Menyanyi merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang sangat penting
diberikan kepada peserta didik Sekolah Dasar karena sesuai dengan
karakteristik anak. Menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada
yang beraturan. Menyanyi biasanya diiringi dengan alat musik, baik itu
menyanyi secara solo maupun menyanyi secara kelompok. Menyanyi selain
mengembangkan kreativitas, juga dapat membantu berkembangnya
individu, mengembangkan sensitivitas, membangun rasa keindahan,
mengungkapkan ekspresi, memberikan tantangan, serta dapat melatih
disiplin. Dengan menyanyi dapat membuka kembali kenangan masa lalu,
mengukir harapan dan cita-cita masa depan Bakat menyanyi pada setiap orang
berbeda-beda, tapi kalau kita mau belajar pasti dapat menambah kemampuan
menyanyi tersebut. Bernyanyi yang baik harus memperhatikan beberapa
unsur-unsur yang terkait dalam teknik menyayi, seperti pernafasan, intonasi,
phraserung juga yang tidak kalah pentingnya adalah tangga nada yang
digunakan dalam lagu.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1 Memahami Tangga Nada
Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai mempelajari aktivitas pembelajaran peserta didik dapat
1. Mengidentifikasi jenis-jenis tangga nada.
2. Menjelaskan jenis-jenis tangga nada
3. Menyebutkan jenis-jenis tangga nada.
4. Membedakan jenis-jenis tangga nada
Aktivitas pada unit ini berdasarkan Kompetensi Dasar yang sudah
dijabarkan dengan menerapkan model discovery learning. Guru
membimbing Peserta didik dalam menemukan konsep dan permasalahan yang
nyata dalam pembelajaran tangga nada. Proses pembelajaran diawali dengan
permasalahan yang konstektual.
Langkah-langkah pembelajaran:
1. Pemberian Rangsangan (stimulation)
Guru memulai dengan terlebih dulu mengemukakan beberapa
penrnyataan berkaitan dengan musik, seperti banyak orang dapat
bernyanyi dengan baik, banyak orang dapat bermain musik dengan
baik, mengapa demikian? Kemudian guru mengajukan beberapa
pertanyaan antara lain:
a. Apakah kamu suka musik?
b. Apakah kamu suka bernyanyi?
c. Apakah kamu suka bermain alat musik?
d. Dan lain-lain.
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Mengawali kegiatan ini cobalah kita baca dan menyanyikan nada-nada
berikut dengan bantuan alat musik.

Gambar 6 : tangga nada mayor

Nada-nada tergambar pada tuts piano/keyboard

Gambar 7 : tangga nada diatonis mayor pada papan piano/keyboard

Gambar 8 : notasi tangga nada mayor
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Gambar 9: tangga nada diatonis minor pada tuts piano/keyboard

Cobalah cermati beberapa perbedaan suara nada-nada yang telah
dinyanyikan.
2.

Pernyataan Identifikasi masalah (problem statement)
a. Peserta didik diberikan permasalahan yang berkaitan dengan tangga
nada yang dinyanyikan.
b. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi pertanyaan
sebanyak mungkin tentang susunan notasi musik yang diamati dan
dinyanyikan.
c. Peserta didik menyusun dan mengajukan pertanyaan pada guru atas halhal yang belum dipahami dalam kegiatan pengamatan.

3.

Pengumpulan data (data collection)
-

Peserta didik membaca literatur tentang tangga nada.

-

Peserta didik mengumpulkan informasi pertanyaan dan jawaban yang relevan
dengan tangga nada dengan cara mrncari referensi berupa buku, artikel dari
internet atau perpustakaan.
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4.

Pengolahan data (data processing)
Peserta didik membuat kelompok diskusi dengan anggota 3-4 orang,untuk
mengolah hasil pengamatan dengan cara : berdiskusi, menjawab pertanyaan
yang diberikan guru.

5.

Pembuktian (verification)
-

Peserta didik mendiskusikan dan memverifikasi hasil pengamatan berdasar
data-data yang didapat dari berbagai sumber tentang pemahaman tangga
nada.

6.

Membuktikan berbagai rumusan tangga nada melalui contoh-contoh lagu.

Menarik kesimpulan/generalisasi (generalization)
a.

Peserta didik menyimpulkan jenis-jenis tangga nada melalui
diskusi kelompok.

b.

Peserta didik berdiskusi untuk membuat kesimpulan dengan
kegiatan:
1) menyampaikan hasil diskusi
2) mempresentasikan hasil diskusi

Aktivitas 2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada
dengan iringan
Tujuan Pembelajaran
Setelah selesai mempelajari aktivitas pembelajaran peserta didik dapat:
1.

Membedakan jenis-jenis tangga nada

2.

Menerapkan jenis-jenis tangga nada

3.

Menyusun jenis-jenis tangga nada
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Aktivitas pada unit ini berdasarkan Kompetensi Dasar yang sudah
dijabarkan dengan menerapkan model pembelajaran langsung (explicit
instruction). Guru membimbing Peserta didik
Tahap Pembelajaran
1. Menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada
siswa.
-

Menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari pada pembelajaran
bernyanyi dengan berbagai tangga nada dan kinerja siswa yang
diharapkan.

2. Me-review pengetahuan dan keterampilan prasyarat
-

Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan
keterampilan bernyanyi yang telah dikuasai siswa, serta mencoba
dan mencontohkan lagu secara klasikal, kelompok besar, maupun
kelompok kecil

3. Menyampaikan materi pelajaran
-

Menyampaikan penjelasan sederhana tentang naskah lagu yang
akan dinyanyikan, memberikan informasi lagu sesuai dengan tangga
nada yang digunakan, dan teknik bernyanyi yang baik.

-

Nyanyikanlah beberapa lagu berikut ini dengan memperhatikan
tangga nadanya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu
dapat menyanyikannya seorang diri. Perhatikan hubungan antara
syair lagu dengan melodi lagu. Tulislah kesan-kesanmu dalam
menyanyikan lagu-lagu tersebut. Adakah perbedaan antara tangga
nada mayor dan minor pada saat kamu menyanyikannya, dengan
mengerjakan LK 2 : Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai
tangga nada dengan iringan.
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Gambar 10 : notasi lagu Aku Anak Indonesia
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Gambar 11 : notasi lagu Trima Kasihku
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Gambar 12 : notasi lagu Tanah Airku

Gambar 13 : notasi lagu Syukur
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Gambar 14 : notasi lagu Sapu Tangan Bapuncu Ampat

4. Melaksanakan bimbingan
-

Memberikan bimbingan dan kesempatan kepada siswa dalam
kelompok

untuk

melatih

keterampilan

bernyanyi

atau

menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok
5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih
-

Bimbingan pelatihan bernyanyi dilakukan dengan mengoreksi
kesalahan konsep lagu yang dinyanyikan dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan untuk melihat tingkat pemahaman siswa

6. Menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik
-

Guru memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan
siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar
dan mengulang keterampilan jika diperlukan.
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7. Memberikan latihan mandiri
-

Memberikan tugas mandiri untuk menyanyikan lagu bertangga
mayor, minor maupun tangga nada pentatonis kepada siswa untuk
meningkatkan pemahaman tentang nada melalui lagu-lagu daerah.

B.

Lembar Kerja Peserta Didik

LK 1 Memahami Tangga Nada
Nama Peserta didik

: .........................................................................

Kelas

: .........................................................................

Tujuan Pembelajaran

: mengidentifikasi tangga nada

Langkah-langkah Kegiatan
Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda diharapkan mampu
menuliskan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran ini dengan
memperhatikan kecermatan dalam memahami materi.
Langkah kegiatan:

1

Bentuklah kelompok diskusi dan pelajari aktivitas dan uraian materi
secara bersama-sama.

2

Diskusikan materi tangga nada untuk dianalisis, saling menghargai
pendapat dengan semangat kerjasama.

3

Tuliskan kesan yang didapatkan dari pembelajaran ini
kelompok

secara

perlahan

dengan

bersama

mempertimbangkan

kedisiplinan, toleransi, kerjasama, saling menghargai dan tanggung
jawab.
4 Lembar Pengamatan
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Tabel 3 : memahami tangga nada

kelompok :
Anggota Kelompok :

1.
2.
3.
4.

Nama Tangga Nada :

Rumusan Tangga Nada:

Kesan yang didapatkan setelah mempelajari tangga nada ini:

LK 2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan
Nama Peserta didik

: .........................................................................

Kelas

: .........................................................................

Tujuan Pembelajaran

: menjelaskan tangga nada

Langkah-langkah Kegiatan
Melalui diskusi kelompok dan pencatatan Anda diharapkan mampu
menuliskan tangga nada dari lagu yang dinyanyikan. Dalam kegiatan
pembelajaran ini dengan memperhatikan kecermatan dalam membaca
patitur lagu.
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Langkah kegiatan:
1. Bentuklah kelompok diskusi dan pelajari aktivitas dan uraian materi
secara bersama-sama.
2. Diskusikan materi lagu yang akan dinyanyikan untuk dianalisis, saling
menghargai pendapat dengan semangat kerjasama.
3. Mainkan/nyanyikan lagu yang ada dalam aktivitas pembelajaran
dengan kelompok secara perlahan dengan mempertimbangkan
kedisiplinan, toleransi, kerjasama, saling menghargai dan tanggung
jawab.
1 Lembar Pengamatan
Tabel 4 : pengamatan tangga nada mayor dan minor
Tangga Nada
No

Judul Lagu

Diatonis
Mayor

Minor

Pentatonis

1
2
3
4
5

2 Rubrik penilaian LK menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga
nada dengan iringan
Materi: Tangga nada
Indikator: Peserta didik dapat menyanyikan lagu dengan intonasi yang
tepat.
Tabel Rubrik Penilaian Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada
dengan iringan
Tabel 5 : penilaian menyanyikan lagu
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No.

Kriteria

1

Intonasi

2

Artikulasi

3

Interpretasi

4

Pembawaan

5

Kreativitas

Skor maksimum

2

1

0

10

Isilah rubrik tersebut dengan penilaian kriteria
Intonasi
2 : menyanyikan lagu dengan intonasi yang tepat
1 : menyanyikan lagu dengan intonasi yang kurang tepat
0 : menyanyikan lagu dengan intonasi yang tidak tepat
Artikulasi
2 : menyanyikan lagu dengan Artikulasi yang tepat
1 : menyanyikan lagu dengan Artikulasi yang kurang tepat
0 : menyanyikan lagu denganArtikulasi yang tidak tepat
Interpretasi
2 : menyanyikan lagu dengan interpretasi yang tepat
1 : menyanyikan lagu dengan interpretasi yang kurang tepat
0 : menyanyikan lagu dengan tempo yang tidak tepat
Pembawaan
2 : menyanyikan lagu dengan pembawaan yang tepat
1 : menyanyikan lagu dengan pembawaan yang kurang tepat
0 : menyanyikan lagu dengan pembawaan yang tidak tepat
Kreativitas
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2 : Jika ada unsur kreatif
1 : Jika ada sedikit unsur kreatif
0 : jika tidak ada unsur kreatif
Contoh menghitung nilai produk

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

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

C. Bahan Bacaan
Tangga Nada
Pernahkah kamu sekali-sekali menghayati suara-suara yang dihasilkan
musik? Ketika kita mendengarkan musik tanpa disadari kita sering
terlena, terhanyut terbawa alunan melodi yang dimainkan, sehingga
munculah suasana sedih, riang dan gembira. Kalau kita dengarkan, kita
hayati dan kita telaah secara seksama suara-suara itu bila terjalin akan
menjadi sebuah harmoni indah. Musik terbentuk atas perpaduan antara
ritme dan nada. Nada-nada tersusun secara teratur tinggi rendahnya
dalam sistem tangga nada. Dengan susunan nada-nada tersebut kita akan
merasakan sebuah ketenangan yang membawa pada keindahan. Tentunya
hal ini terletak bagaimana kita mengolah dan menyusun sebuah musik
dengan untaian nada-nada. Tingginya nada-nada tersusun secara
bertingkat, yang lebih dikenal dengan istilah tangga nada. Tangga nada
adalah deretan nada-nada yang disusun secara berurutan dari dasar nada
hingga nada tertinggi dalam sisten susunannya.
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Secara garis besar tangga nada dibedakan menjadi: tangga nada diatonis,
tangga nada pentatonis, dan tangga nada kromatis.
a. Tangga nada diatonis
Tangga nada diatonis tangga nada yang memiliki tujuh nada pokok
dalam sistem susunannya, dengan menggunakan jarak penuh dan
tengahan. Di Negara kita mengenal dua macam notasi musik, yaitu
notasi angka dn notasi balok. Notasi angka menggunakan simbol angka
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, notasi balok menggunakan 7 huruf pertama dari alfabet
yaitu a, b, c, d, e, f, g, sedangkan pengucapan keduanya dapat dengan do,
re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi :
1) Tangga nada Mayor
Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonik yang dimulai
dengan nada do dan diakhiri dengan nada do satu oktaf lebih
tinggi, Tangga nada mayor lebih mengetengahkan suasana riang
gembira, perhatikan gambar berikut:

Gambar 15 : solmisasi tangga nada mayor
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Contoh lagu bertangga nada mayor

Gambar 16 : notasi lagu Soleram

Rumusan jarak antar nada sebagai berikut :

2) Tangga nada Minor
Tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang dimulai
dengan nada la dan diakhiri dengan nada la satu oktaf lebih tinggi.
Tangga nada minor lebih digunakan pada musik atau lagu yang
berkesan sedih. Tangga nada minor debedakan menjadi :
a) Tangga nada minor asli, dengan susunan nada dan jarak sebagai
berikut:
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b) Tangga nada minor harmoni, dengan susunan nada dan jarak
sebagai berikut:

c) Tangga nada minor melodis, dengan susunan nada dan jarak
sebagai berikut:
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Contoh lagu bertangga nada Minor

Gambar 17 : notasi lagu Bungong Jeumpa

b. Tangga nada Pentatonis
Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya
memakai 5 (lima) nada pokok. Tangga nada pentatonik pada umumnya
digunakan pada musik tradisional di Indonesia misalnya pada musik
gamelan.

Berdasarkan

nadanya

ada

nada

pentatonis

yang

menggunakan tangga nada jenis pelog, dan tangga nada jenis slendro.
Contoh nada alat musik yang menggunakan nada jenis ini adalah
gamelan jawa.
1)

Tangga nada pelog
3 -- 4 -- 5 7 1 -- 3
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Lu pat mo pi ji
2)

lu

Tangga nada slendro
1 -- 2 -- 3 -- 5 -- 6 -- 1
Ji - ro - lu - mo -nem – ji

Contoh lagu dengan tangga nada pentatonis

Gambar 18 : notasi lagu Gundhul-gundhul pacul
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Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa anda lakukan dengan menaikkan tingkat atau
level kognitf yang harus dicapai, yaitu minimal C-4 atau level analisis. Misalnya
soal-soal penyajian menyanyikan lagu tidak sekadar menanyakan tema lagu
saja, melainkan dikembangkan dengan menganalis tangga nada dan melodi
lagu yang digunakan.

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
N
O

Kompetens
i yang Diuji

: Sekolah Dasar (SD)
: Seni Budaya dan Prakarya
: .........
:1
: 2019
Lingkup
Materi

Memaham Menjelaska
1

Materi

Tangg

Indikator

N

Soal

o

Level
Kogniti
f

Bentuk
Soal

Peserta

i tangga

n jenis-jenis a Nada didik dapat

nada

tangga

menganalis

nada

a
perbedaan
jenis-jenis

Piliha
1

4

n
Ganda

tangga nada
diatonis
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar

Kurikulum

: 2013

Kelas
Mata
Pelajaran

: V

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Seni Budaya dan Prakarya

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
Menyanyikan
lagu-lagu dalam
berbagai tangga
nada dengan
irigan musik

LINGKUP
MATERI

Nomor
Soal

v

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

v

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan dan amati lagu berikut ini:

1

Menjelaskan
jenis-jenis
tangga nada
MATERI
Tangga nada

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
sebuah lagu
diatonis. Peserta
didik dapat
menganalisa
tangga nada
yang digunakan
dalam lagu

Kunci
Jawaban
B

Gambar 19 : notasi lagu Belaian Sayang
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Setelah menganalisa dan menyanyikan lagu dibawah ini, lagu tersebut
dinyanyikan dengan tangga nada?
A. Diatonis Minor
B. Diatonis Mayor
C. Pentatonis
D. Kromatis
Kunci/Pedoman Penskoran: B
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Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada
diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak yaitu jarak satu dan jarak
setengah. Sistem tangga nada diatonis dalam satu rangkaian terdapat tujuh
nada pokok. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2 yaitu tangga nada diatonis
mayor dan tangga nada diatonis minor. Salah satu ciri dari lagu bertangga nada
mayor adalah lagu tersebut diakhiri dengan nada do, sedangkan untuk tangga
nada minor diakhiri dengan nada la. Contoh alat musik diatonis adalah piano,
gitar, pianika, recorder.
Tangga nada pentatonis adalah Jenis tangga nada yang hanya memakai lima
Nada Pokok.. Berdasarkan Nadanya ada Istilah pelog dan slendro. Contoh
Musik yang menggunakan tangga Nada Pentatonis adalah Musik Gamelan.
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Setelah mempelajari unit pembelajaran 3.2 tentang tangga nada, beberapa
pertanyaan berikut perlu Anda jawab sebagai bentuk umpan balik dan tindak
lanjut.
1. Apakah setelah mempelajari unit pembelajaran 3.2 : tangga nada dan
tinggi rendah nada ini Anda mendapatkan pengetahuan dan
keterampilan memadai tentang tangga nada ?
2. Apakah materi unit pembelajaran 3.2 tentang tangga nada ini telah
tersusun dengan baik sehingga memudahkan proses pembelajaran?
3. Hal apa saja yang menurut saudara (sebagai guru) kurang dalam
penyajian materi kegiatan pembelajaran 3.2 ini sehingga memerlukan
perbaikan?
4. Apakah rencana tindak lanjut saudara (guru) dalam kaitannya dengan
proses belajar mengajar di sekolah setelah menuntaskan unit
pembelajaran 3.2?
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Hal penting yang diharapkan adalah masukan demi penyempurnaan.
Masukan yang dibutuhkan adalah masukan terkait dengan materi. Apakah
materi telah mampu memberikan pengetahuan yang memadai. Demikian
juga terkait dengan penyajian, apakah paket unit pembelajaran ini telah
disajikan secara sistematis atau sebaliknya.
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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