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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II

MATA PELAJARAN: SENI MUSIK
KELAS/SEMESTER : III/2
ALOKASI WAKTU : 4 X 35 menit

I. Standar Kompetensi:
- Mengapresiasi  karya seni musik
- Mengekspresikan diri melalui karya  seni musik

II. Kompetensi Dasar:
- Apresiasi : Menghubungkan simbol nada dengan tempo dalam  lagu

- Ekspresi : Menyanyikan lagu anak-anak

III. Indikator
- Mengidentifikasi simbol-simbol nada yang terdapat pada lagu

- Menyebutkan tempo yang terdapat pada lagu

- Membaca simbol-simbol nada dalam lagu

- Membunyikan simbol-simbol nada dengan benar dan tepat.

- Menghubungkan simbol nada dengan tempo yang terdapat pada lagu

- Meyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang sesuai

- Menyebutkan pesan yang disampaikan dalam lagu

- Menyanyikan lagu dengan baik dan benar

II. Tujuan Pembelajaran

- Dengan diskusi kelompok (komunitas belajar) siswa dapat mengidentifikasi simbol-

simbol nada yang terdapat pada lagu

- Dengan tanya jawab (bertanya) siswa dapat menjelaskan tempo yang terdapat pada lagu

- Dengan pemodelan siswa dapat membaca simbol-simbol nada dalam lagu

- Dengan inkuiri siswa dapat membunyikan simbol-simbol nada dengan benar dan tepat.

- Dengan pemodelan siswa dapat menghubungkan simbol nada dengan tempo yang

terdapat pada lagu

- Dengan inkuiri siswa dapat meyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang sesuai



- Dengan diskusi kelompok (komunitas belajar) siswa dapat menyebutkan makna/pesan

yang disampaikan lagu

- Dengan pemodelan siswa dapat mengekspresikan lagu dengan baik dan benar

III. Deskripsi Materi

- Lagu Burung Hantu

- Mengenal simbol nada

- Mengenal tempo lagu

- Menghubungkan simbol nada dengan tempo lagu

- Mengenal makna dan pesan yang terdapat pada lagu

IV. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

A. Pendekatan : CTL

- Komponen Konstruktivisme (constructivism)

- Komponen Inkuiri (inquiry)

- Komponen Tanya jawab (questioning)

- Komponen Komunitas Belajar (learning community)

- Komponen Pemodelan (modelling)

- Komponen Refleksi (reflection)

- Komponen Penilaian Sebenarnya (authentic assessment)

B. Metode : Demonstrasi/Pemodelan, Tanya Jawab, Diskusi,

Latihan/Praktik



V. Langkah-langkah Pembelajaran

No Kegiatan Waktu
Pertemuan 1: 2x35 menit
I 1. Kegiatan pra pembelajaran

- Siswa bersama guru menyiapkan ruangan dan media
pembelajaran

- Memeriksa kesiapan siswa
- Mengkondisikan kesiapan fisik dan mental siswa.

10 e
n
i
t

2. Kegiatan Awal
- Memberikan apersepsi dengan kegiatan tanya jawab

tentang pembelajaran sebelumnya (tanya jawab)
- Membuka skemata siswa dengan memberikan

pertanyaan tentang pengalaman bernyanyi siswa
terhadap  lagu anak-anak (tanya jawab, inkuiri,
konstruktivisme):
VI. Apa perbedaan bernyanyi di rumah dengan di

sekolah?
a) Pernahkah kamu membaca notasi lagu?
b) Bagaimana cara bernyanyi yang baik dan benar?
c) Bisakah anak-anak bernyanyi sesuai dengan tempo

lagu
- Mengaitkan pertanyaan dengan topik yang akan

dipelajari (tanya jawab, inkuiri, konstruktivisme)
- Mendengarkan lagu model dengan media tape recorder

(pemodelan)
- Menyampaikan tujuan pembelajaran (konstruktivisme)

II 3. Kegiatan inti
- Siswa memperhatikan media notasi dan lirik lagu yang

dipajangkan di depan kelas dan mengajukan pertanyaan
(tanya jawab)

- Siswa mengidentifikasi simbol nada atau notasi lagu
model dan menemukan bentuk simbol nada yang
terdapat pada lagu (tanya jawab, inkuiri)

- Siswa mendengarkan penjelasan singkat tentang lagu
model yang meliputi simbol nada, lirik lagu, tempo,
dan cara bernyanyi yang baik dan benar yang mengacu
pada karakteristik bernyanyi siswa (inkuiri,
konstruktivisme)

- Siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan
yang diajukan guru (tanya jawab)

- Siswa menemukan konsep sederhana tentang bernyanyi
(pemodelan, inkuiri)

- Siswa dan guru melakukan latihan pemanasan untuk
membentuk dan menemukan efek rasa terhadap nada
dan irama lagu (pemodelan, inkuiri)

- Siswa bersama guru mencontohkan cara menyanyikan

50 menit



lagu model (pemodelan)
- Siswa menyanyikan lagu model secara klasikal

(komunitas belajar)
- Siswa dapat merasakan dan menemukan cara

membunyikan simbol nada dengan tepat dan benar
(inkuiri)

- Siswa dibagi atas 4 kelompok dengan jenis kelamin
yang sama untuk melakukan latihan membaca notasi
dan menyanyikan lirik lagu. Setiap kelompok
mendapatkan satu kalimat lagu (komunitas belajar)

- Siswa berlatih menyanyikan potongan lagu secara
berulang-ulang (inkuiri, pemodelan)

- Siswa mengajukan pertanyaan tentang hal yang masih
diragukan (tanya jawab)

- Siswa membaca notasi dan lirik lagu secara klasikal
(komunitas belajar)

- Siswa menampilkan lagu di depan kelas secara
berkelompok (komunitas belajar)

- Siswa yang lain memperhatikan penampilan dan
menanggapi penapilan kelompok (tanya jawab)

- Siswa mengadakan diskusi tentang makna atau pesan
yang terdapat pada lagu yang dipandu oleh guru (tanya
jawab, komunitas belajar)

- Tanggapan teman atas hasil diskusi kelompok (tanya
jawab)

- Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi
kelompok (refleksi)

- Siswa mengekspresikan lagu dengan baik dan benar
sesuai dengan tempo lagu secara klasikal (komunitas
belajar)

- Siswa mengkonstruk pengetahuan mereka tentang cara
bernyanyi yang baik dan benar (inkuiri,
konstruktivisme)

III 4. Kegiatan Akhir
- Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran (refleksi)
- Siswa dengan bantuan guru memantapkan pemahaman

tentang cara bernyanyi yang baik (inkuiri,
konstruktivisme)

- Siswa menuliskan kesimpulan pembelajaran dengan
bimbingan guru (pemodelan)

- Siswa ditugaskan untuk berlatih ulang membaca notasi
dan menyanyikan lagu dengan baik dan benar sesuai
dengan tempo yang terdapat pada lagu di rumah

10 menit



Pertemuan 2: 2x35 menit

1. Kegiatan Pra Pembelajaran
‐ Siswa bersama guru menyiapkan ruangan dan media

pembelajaran
‐ Memeriksa kesiapan siswa
‐ Mengkondisikan kesiapan fisik dan mental siswa.

2. Kegiatan Awal
- Membuka skemata siswa tentang apa yang sudah

dipelajari minggu sebelumnya dan menggiring siswa
kepada topik yang akan dipelajari (tanya jawab)

- Mengadakan tanya jawab tentang lagu model (tanya
jawab)

3. Kegiatan Inti
- Siswa mengidentifikasi notasi dan lirik lagu yang

dipajangkan di depan kelas (tanya jawab, inkuiri)
- Siswa menjelaskan cara mengekspresikan lagu dengan

baik dan benar sesuai dengan tempo lagu (inkuiri,
konstruktivisme)

- Siswa menemukan dan memantapkan cara bernyanyi
(inkuiri, pemodelan)

- Siswa berlatih tentang membunyikan solmisasi dengan
pengembangan etude-etude baru yang berkaitan dengan
notasi lagu model secara berulang-ulang dengan
bimbingan guru (inkuiri, komunitas belajar)

- Siswa duduk berkelompok untuk melakukan latihan
berkelompok (komunitas belajar)

- Siswa melakukan pemantapan latihan sesuai dengan
tempo lagu bersama bimbingan guru (komunitas
belajar, pemodelan)

- Siswa berlatih menyanyikan lagu sesuai dengan tempo
lagu (inkuiri, komunitas belajar)

- Siswa menampilkan lagu perkelompok secara
bergantian (komunitas belajar)

- Siswa melakukan tanya jawab tentang penampilan
temannya (tanya jawab)

- Siswa menanggapi pertanyaan pemantapan yang
diajukan guru (tanya jawab, komunitas belajar)

- Siswa memantapkan pemahaman tentang konsep cara
bernyanyi yang baik dan benar serta cara
menghubungkan lagu yang sesuai dengan tempo lagu
(inkuiri, konstruktivisme)

- Siswa diberikan LKS tentang makna dan pesan yang
terdapat pada lagu



- Siswa mendengarkan aturan diskusi yang dijelaskan
guru

- Siswa berdiskusi per kelompok (komunitas belajar)
- Siswa melaporkan hasil diskusi
- Siswa melakukan tanya jawab (tanya jawab)
- Siswa mendengarkan penjelasan tambahan yang

diberikan guru
- Siswa menemukan makna dan pesan yang terdapat

pada lagu (inkuiri, konstruktivisme)
- Siswa mengkonstruk pengetahuan mereka tentang

makna dan pesan yang terdapat pada lagu (inkuiri,
konstruktivisme)

- Siswa menyimpulkan hasil diskusi (refleksi)
4. Kegiatan Akhir

- Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran (refleksi)
- Siswa ditugaskan untuk membaca notasi dan

menyanyikan lirik lagu bersama teman dan orang tua
di rumah.

- Tindak lanjut pembelajaran dan penilaian (penilaian
otentik)

VIII. Media dan Sumber Pembelajaran.

1. Media Pembelajaran.

 Tape recorder

 Notasi lagu utuh

 Gambar solmisasi

 Potongan (etude) lagu

 Lembar kerja siswa ( LKS ).

 Pianika

 Tape Recorder

2. Sumber Pembelajaran.

 Tematik  Kelas III SD. KTSP.2006. Jakarta: Yudhistira

 Seni, Budaya, dan Keterampilan SD Kelas III

 Kurikulum KTSP SD 2006



IX. Penilaian

A. Prosedur Penilaian

1. Penilaian proses

2. Penilaian akhir

B. Bentuk dan Jenis Penilaian

1. Tes

‐ Lisan (Keberanian menjawab pertanyaan, bercerita, mengeluarkan pendapat, dan

keseriusan)

2. Non Tes: Observasi

‐ Daftar ceklist

‐ Unjuk kerja (penampilan)

3. Penilaian Penampilan Bernyanyi

Format penilaian penampilan bernyanyi

No Nama Siswa Aspek Penilaian Jumlah
NilaiVokal/Teknik Ekspresi Penampilan

1
2
3
4
5
dst
Keterangan

- Jangkauan nilai : Penilaian dengan berjarak satuan dengan rentangan
50 – 90


