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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
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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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PENGANTAR

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 subunit pembelajaran.
Pada subunit Interval 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. Subunit Interval 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
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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).
Subunit interval ini 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 interval dapat ditulis dan diajarkan secara literal berupa
tulisan musik. Penguasaan tentang materi interval ini tidak akan lepas dari elemen
musik yang sebenarnya sangat melekat dalam penampilan musik
Sub unit ini kita akan membahas tentang interval nada dalam sebuah lagu. Latihanlatihan interval dilakukan dengan vokal maupun dengan instrumen pianika.
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KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.2

Memahami

interval

Memahami interval nada

6

interval

Memainkan

6

nada
KD KETERAMPILAN
4.2

Memainkan

nada melalui lagu dan

interval

nada

melalui lagu dan alat musik

alat musik

Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 IPK

PENGETAHUAN

KETRAMPILAN

Indikator Pendukung
3.2.1 Menandai interval nada

4.2.1 Menyatakan interval nada

3.2.2 Menandai permainan

4.2.2 Menunjukkan permainan

interval nada melalui lagu

interval nada melalui lagu

dan alat musik

dan alat musik
Indikator Kunci

3.2.1 Menjelaskan interval nada

4.2.1 Mendemonstrasikan interval
nada
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3.2.2

Menjelaskan permainan

4.2.2 Mendemonstrasikan

interval nada melalui lagu

permainan interval nada

dan alat musik

melalui lagu dan alat musik
Indikator Pengayaan

3.2.1 Menyimpulkan interval nada
3.2.2 Mendiagnosis permainan
interval nada melalui lagu
dan alat musik
3.2.3 Mendeteksi internal nada

4.2.1 Menyempurnakan

interval

nada
4.2.2 Menyempurnakan
permainan interval nada
melalui lagu
4.2.3 Memainkan interval nada
dengan menggunakan alat
musik melodis sederhana
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Interval Nada
Dalam kehidupan sehari-hari anda pasti mengenal beberapa alat musik
berikut ini:

Gambar 1 Pianika
Sumber: https://www.tokopedia.com/tosqastore/pianika-yamaha-original-pianika-yamaha-p32d)

Gambar 2 Grand piano
Sumber: https://azpianonews.blogspot.com/2012/07/reviews-digital-grand-pianos-read-this.html)

Gambar 3 Keyboard
Sumber: https://www.nantelmusique.ca/product5065_181/korg-pa80-professional-arranger-keyboard-used.aspx
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Gambar alat-alat musik di atas adalah pianika, grandpiano dan keyboard yang
masing-masing mempunyai tombol yang bentuk dan fungsinya sama, yakni
tuts. Olehkarenanya ketiga alat tersebut masuk dalam keluarga alat musik
keyboard, yakni papan (board) berkunci (key). Nada akan berbunyi jika anda
menekan tuts (sambil meniup khusus untuk pianika) dan masing-masing tuts
akan mengeluarkan nada yang berbeda. Semakin ke kanan yang ditekan nada
berbunyi akan semakin tinggi dan semakin ke kiri yang ditekan nada berbunyi
akan semakin rendah. Dengan kata lain setiap nada yang satu dengan nada
yang lain mempunyai interval atau jarak nada. Interval dan pola irama/
ketukan yang bervariasi ini yang akan membangun sebuah melodi/ lagu.

Gambar 4 Tuts piano/ keyboard

Nada apa yang akan berbunyi jika tuts ditekan? Bagaimana interval/ jarak
antara nada yang satu dengan nada yang lain? Untuk mengetahui nama
masing-masing nada yang ada pada tuts serta mengetahui interval setiap nada
yang ada akan kita pelajari pada modul ini.
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BAHAN PEMBELAJARAN

Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1: Memahami interval nada
Pembelajaran dimulai dengan pengenalan gambar tuts piano sebagai media
yang representativ menjelaskan posisi setiap nada terlihat sehingga
pemahaman interval nada mudah dilakukan.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
- Peserta didik dibagikan gambar tuts piano tanpa tuts yang berwarna hitam
(nada sisipan).
- Peserta didik menambahkan gambar tuts yang berwarna hitam dengan
cara meniru gambar tuts yang diberikan guru.
Problem Statement (Identifikasi masalah)
- Guru memberi nama nada pada salah satu tuts, yakni pada tuts dengan nada
C, peserta didik diminta melanjutkan menamai semua tuts yang ada.
- Peserta didik diminta memberi tanda interval nada pada tangganada mayor
yang dimulai dari nada C.
- Peserta didik diminta memberi tanda interval nada pada tangganada mayor
yang dimulai dari nada A.
- Peserta didik diminta memberi tanda interval antara nada pada tuts putih
dan tuts hitam.
Data Collection (Pengumpulan data)
Peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi
kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.
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Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek,
wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri atau data yang
disajikan oleh guru dan sebagainya.
Data Processing (Pengolahan data)
- Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil
pengamatan dengan cara berdiskusi.
- Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai interval nada
Verification (Pembuktian)
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi
hasil pengamatannya dengan data-data atau teori yang dapat dari
referensi lain/ buku.
Generalization (Kesimpulan)
- Peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang interval nada
- Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok

Aktivitas 2: Memainkan interval melalui lagu dan alat musik
Tahap pembelajaran:
1. Orientasi.
Mengenalkan beberapa notasi lagu yang akan dinyanyikan ataupun
dimainkan.
2.

Presentasi.
Guru menyajikan beberapa lagu selanjutnya memberikan contoh cara
menyanyikan/ memainkan lagu terkait dengan baik dan benar
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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.
Peserta didik diberikan kesempatan untuk berlatih konsep atau
keterampilan. 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 85-90%
dalam fase bimbingan latihan.
Rubrik penilaian LK menyanyi
Materi: Interval
Indikator Produk: Dengan melihat notasi peserta didik dapat menyanyikan
dengan interval tepat.
Tabel Rubrik penilaian menyanyi dan presentasi tentang
interval
Tabel 3 Rubrik Penilaian
No.

Kriteria

1

Menyanyi sesuai notasi

2

Intonasi

3

Artikulasi

4

Menyanyikan tangganada

2

1

0
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5.

Pembawaan

Skor maksimum

10

Isilah rubrik tersebut dengan penilaian kriteria
Sesuai notasi
2 : Jika menyanyi dengan sangat sesuai notasi
1 : Jika menyanyi dengan kurang sesuai notasi
0 : Jika menyanyi dengan tidak sesuai notasi
Intonasi
2 : Jika menyanyi dengan intonasi tepat
1 : Jika menyanyi dengan intonasi kurang tepat
0 : Jika menyanyi dengan intonasi yang tidak baik
Artikulasi
2 : Jika artikulasi baik
1 : Jika artikulasi kurang baik
0 : Jika artikulasi tidak baik
Tangganada
2 : Jika pernafasan baik
1 : Jika pernafasan kurang baik
0 : Jika pernafasan tidak baik
Pembawaan
2 : Jika pembawaan baik
1 : Jika pembawaan kurang baik
0 : jika pembawaan tidak baik
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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Lembar Kerja Peserta Didik
LK 1: Memahami interval nada.
Nama Kelompok

:

Kelas

:

Anggota/Peserta didik : 1. ...
2. ...

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari modul ini, Saudara diharapkan memahami interval nada

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 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) Gambarlah tuts piano sesuai dengan contoh
4) Dengan memberi informasi nada C yang terletak pada salah satu tuts, tentukan
nama nada pada tuts yang lain.
5) Dimulai dari tuts nada C, tentukan interval nada antara nada C dengan D, nada
D dengan nada E, nada E dangan F, nada F dengan G, nada G dengan A, nada A
dengan B, serta nada B dengan C atas.
6) Tentukan interval antara tuts yang berwarna putih dan hitam
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Selajutnya silakan kerjakan tugas berikut ini!
1. Tentukan nada-nada pada tangga nada berikut:

No.

Tangga nada

1.

G Mayor

2.

F Mayor

3.

Bes Mayor

4.

B minor

5.

D minor

6.

G minor

Nada-nada:

2. Sebutkan nama interval dari nada-nada berikut:
No.

Interval
Nada

1.

C – F (di atasnya)

2.

D – A (di atasnya)

3.

F – E (di atasnya)

4.

E – A (di atasnya)

5.

B – G (di atasnya)
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Nama Interval
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3. Lingkarilah dua nada menjadi satu yang mempunyai interval kwint (1 buah)
dan oktaf (3 buah), yang terdapat pada lagu berikut ini!

Gambar 5 Notasi lagu Desaku Yang Kucinta

LK 2: Memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik.
Nama Kelompok

:

Kelas

:

Anggota/Peserta didik : 1. ...
2. ...

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari modul ini, Saudara diharapkan mampu memainkan
interval nada melalui lagu dan alat musik.

Langkah Kerja:
1) Bentuklah kelompok kerja dengan semangat kerjasama, disiplin, saling
menghargai pendapat, dan menjaga keaktifan berkomunikasi
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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 lagu-lagu berikut dengan memperhatikan interval yang ada!
-

lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar

-

lagu Desaku ciptaan L. Manik

-

lagu Bungong Jeumpa – lagu daerah Aceh
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Bahan Bacaan
Interval Nada
Kalau kita perhatikan sebuah melodi/ lagu adalah terdiri dari berbagai variasi
nada dan ketukan di dalamnya. Dari nada yang satu ke nada yang lain
mempunyai jarak nada yang bervariasi. Jarak inilah yang disebut interval
nada.
Interval nada dalam musik diatonis terdiri dari dua macam, yakni interval ½
dan interval 1. Untuk mempermudah pemahaman ini akan kami jelaskan
melalui gambar tuts piano berikut:

Gambar 6 Nada dalam tuts

Susunan nada C, D, E, F, G, A, B, dan C adalah tangganada mayor yang
mempunyai jarak nada 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½. Sedangkan tangganada A minor
dimulai dari nada A, B, C, D, E, F, G, A, B, dan A yang mempunyai formula
interval/ jarak 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1. Kedua rumus/ formula tersebut sebagai acuan
untuk menentukan tangganada mayor dan minor. Kedua tangganada ini bisa
dimulasi dari nada apapun. Mayor tidak harus dari nada C dan minor tidak
harus dari nada A.
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Interval nada antara nada C dengan C# atau Des adalah ½. Demikian pula
jarak antara nada C# atau Des dengan nada D, nada D dengan nada D# atauEs,
nada D# atau Es dengan nada E, nada E dengan nada F, ... dan seterusnya.
Sedangkan interval nada satu adalah jarak antara nada C ke nada D, nada D ke nada
E, nada E ke nada F# atau Ges, nada F ke nada G, nada C# ke D#, nada Gb ke Ab, nada
Ab ke Bb, ... dan seterusnya.
Dengan memahami jarak ½ dan jarak 1 kita bisa dihitung jarak/ interval nada yang
lain seperti misalnya jarak nada C ke nada E adalah 1 + 1 = 2. Jarak nada C ke nada F
adalah 1 + 1 + ½ = 2 ½ , jarak nada D ke nada F adalah 1 + ½ = 1 ½, jarak nada G ke
B adalah 2, ... dan seterusnya.
Dengan memahami formula interval/ jarak tangganada mayor 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ dan
interval tangganada minor 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 pada gambar tuts piano di atas kita bisa
menyusun tangganada mayor yang dimulai dari berbagai nada, misalnya:
Tangga nada Mayor
Tabel 4 Tangganada Mayor

INTERVAL
NADA

1

1

1

1

1

½

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F#

G

A

B

C#

D

F

G

A

Bb

C

D

E

F

Dan seterusnya...
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Tangganada Minor
Tabel 5 Tangganada Minor

INTERVAL
NADA

1

½

1

1

½

1

1

A

B

C

D

E

F

G

A

G

A

Bb

C

D

Eb

F

G

B

C#

D

E

F#

G

A

B

Dan seterusnya...

Latihan Interval Nada

Terdapat 7 macam nama interval/ jarak nada pada tuts tersebut, yakni:
-

interval Prime, yakni jarak antara nada C ke C itu sendiri atau yang
sederajat.

-

interval Skunde, yakni jarak antara nada C ke D atau yang sederajat.

-

interval Ters, yakni jarak antara nada C ke E atau yang sederajat.

-

interval Kwart, yakni jarak nada antara nada C ke F atau yang sederajat.

-

interval Kwint, yakni jarak nada antara nada C ke G atau yang sederajat.

-

interval Sekt, yakni jarak antara nada C ke A atau yang sederajat.

-

interval Septim, yakni jarak antara nada C ke B atau yang sederajat.

-

interval Oktaf, yakni jarak nada C ke C atas atau yang sederajat.

Pengertian kata “yang sederajat ” adalah untuk mengakomodir bahwa nama
interval tersebut tidak hanya digunakan khusus untuk interval dua nada yang
telah disebut, misalnya interval nada C ke F adalah kwart, namun juga berlaku
untuk nada yang lain yang mempunyai interval kwart, misalnya interval nada
D ke G, G ke C atas, E ke A,...dan lain-lain. Begitu pula untuk nama interval yang
lain.
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Latihlah interval-interval nada berikut dengan vokal.
1.

Gambar 7 Interval Naik

2.

Gambar 8 Interval Turun

34

Unit Pembelajaran
Interval Nada

3. Nyanyikan lagu-lagu berikut ini.

Gambar 9. Notasi Lagu Hari Merdeka
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Gambar 10. Notasi lagu Desa Yang Kucinta

Gambar 11. Notasi lagu Bungong Juempa
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4. Dengan berpatokan pada gambar notasi dan posisi tuts di bawah ini,
mainkan lagu-lagu berikut pada pianika sesuai dengan aturan kode
penjarian tangan kanan sebagai berikut:
a. Posisi notasi pada tuts. Tuts yang kita mainkan adalah tuts yang
dilingkari.

Gambar 12. Posisi notasi pada tuts

b. Posisi penjarian

Gambar 13. Posisi Penjarian
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Lagu-lagu:
1)

Gambar 14. Notasi lagu Hai Tukang Kayu
2)

Gambar 15. Notasi lagu Ibu Kita Kartini
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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:

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

1.

Kompetensi
yang Diuji

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

Lingkup Materi

Materi

Indikator Soal

Memahami Pemahaman Tangganada

Menganalisa

interval

interval

interval

nada

nada pada

pada

tangganada

tangganada

mayor

mayor

mayor

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C4

Essay
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SD
Sekolah
Kelas
: VI
Mata
Pelajara : SBDP
n
KOMPETEN
SI DASAR

Buku
Sumber :

Memahami
interval nada

Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI

1.

Kurikulum

:

Bentuk Soal

: Essay

Nama Penyusun

: S. Kari Hartaya

Pengetahu
an/
Aplik
Penalar
v
Pemahama
asi
an
n
RUMUSAN BUTIR SOAL
Coba saudara uraikan dengan singkat dan jelaskan
formula interval Tangganada F mayor !

Pemahaman
interval nada
pada
tangganada
mayor

Kunci Jawaban:

MATERI

1, 1, 1, ½. Jika dimulai dari nada F berarti nada

Tangganada
mayor

INDIKATOR
SOAL
Menganalisa
interval pada
tangganada
mayor
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Formula interval tangganada mayor adalah 1, 1, ½,

selanjutnya adalah yang berjarak 1 dari F, yakni
nada G, Kemudian mencari nada dengan interval 1
dari nada G, yakni A. Selanjutnya mencari nada
Kunci dengan interval ½ dari nada A, yakni Bb
Jawaban (bes),...begitu seterusnya sesuai dengan formula
yang ada
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KESIMPULAN



Interval merupakan hal pokok yang harus dimengerti dan pahami bagi
bagi pemusik.



Dengan memahami interval pemusik akan dengan mudah menentukan
semua tangganada serta gerak melodi lagu sebagai bahan dasar untuk
mengembangkan/ improvisasi pada melodi terkait.
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UMPAN BALIK



Subunit melodi 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 subunit 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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PENUTUP

Konten pembahasan yang telah disinggung pada unit pembelajaran ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru dalam memahami interval
nada, sehingga mampu menerapkannya pada tataran yang bersifat
aplikatif. Informasi baru yang diperoleh

melalui unit pembelajaran 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 kaidahkaidah teori yang sifatnya mengikat. Kebutuhan akan ekspresi melalui
susunan nada atau bunyilah yang menjadi tujuan utama kita belajar musik.
Penulis menyarankan agar peserta hendaknya selalu mengaplikasikan
pengetahuan yang ada di unit pembelajaran 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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