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ABSTRAK

Penelitian ini ini merupakan upaya pemecahan masalah pembelajaran musik y'ang
::a di SDN Kalasan I. Sleman Yogyakarta. Anak-anak kelas 4 khususnya memiliki
r.:sulitan dalam menyanyikan melodi lagu secara tepat baik intonasi maupun durasinya.
S:rvaktu bemyanyi selain tidak tepat pitchnyajuga tidak tepat durasinya sehingga hanya
,'. airnya saja yang terdengar betul.

Guna mengatasi masalah tersebut maka diadakan penelitian tindakan kelas
:engan menerapkrm teknologi MIDI untuk melatih nada-nada, melatih intonasi melodi,
:relatih mendengarkan tangga nada serta melatih bernyanyi dengan iringan musik
-ringan musik dibuat dalam bentuk Song MIDI dan latihan iangga nada, guru tinggal
renekan tombol play pada keyboard atau memilih lagu yang diulang melalui notasi
:usik MIDI yang telah dibuat. Dalam penelitian ini ciibuat dalam dua siklus yaitu (l)
:rateri tangga nada mayor, (2) materi durasi.. Setiap siklus ada semacam sub-sub siklus
'. ang semuanya dilakukan melalui proses: perencan&m, pelaksanaan, observasi dan
:.' alt'asi serta terakhir refleksi. Pengukrrran pencapaian kemampuan anak dalam
::renyanyikan intonasi melodi serta durasi dilakukan melalui observasi dan refleksi
s:kular setiap proses pembelajaran serta evaluasi tentang Intonasi menyanyikan dan
f'-rrasi nadanya yang dilihat khusunya pencapaian rata-rata kelas (meare) dan rnodusnya,
::a1'oritas nilai yang dicapai..Rentang penilaian evaluasi menggunakan skala 5, paling
::ruk dinilai I paling baik 5.

Setelah proses penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:(l).Pembelajaran dengan
t'!.'DI membuat anak-anak menyesuaikan dengan nada dasar seria intonasi lagunya.
i,.Pembelajaran dengan MIDI membuat anak gembira dan tertarik, m* menjadi tahu

:lr dapat membedakan mana melodi yang dinyanyikan dengan bef.rl dan mana yang
'i3h, kepekaan terhadap pitch contol meningka! kepercayaan diri mereka juga
:eningkat .(3).Hasil evaluasi tentang intonasi mengungkapkan bahwa 95,2yo anak anal
s--h lulus, pencapaian score niean kelas sangat baik yaitu 4,35 dari skala 5, paling
=r,iait nilai satu dan paling tinggi lima.. (a) Dalam kemampuan menyanyikan dura.:
mr.'-. pada saat pementasan juga sangat bagus mereka dapat menyanyikan model durasi :-
t. '. 

3 dan 4 ketukan yang terdapat dalam lagu-lagu, score rata-rata mereka 4,57 . Se=;
ml,i dapat menvanyikan durasi nada dengan tepat, score paling rendah 3
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