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 KISI-KISI OBSERVASI 
 

NO Hal Yang Diamati Hasil Pengamatan 

1. Materi pembelajaran 

 

 

 

- Teori musik 

- Solfegio  

- Apresiasi musik 

- Latihan menggarap lagu, 

aransemen pop, jazz, rock 

- Karya musik / lagu sendiri 

2. Metode pembelajaran 

 

 

- Metode diskusi 

- Metode ceramah 

- Metode Tanya jawab 

- Metode latihan ( drill ) 

- Metode demonstrasi 

3. Alat yang digunakan / Media 

pembelajaran 

 

 

- Studio musik 

- Seperangkat alat musik band 

(gitar, keyboard, bass, drum-

set) 

- Pengeras suara ( amplifier ) 

- Perlengkapan tulis menulis       

(whiteboard, spidol, 

penghapus) 

- Partitur lagu-lagu 

4. Evaluasi pembelajaran 

 

 

- Setelah latihan selesai 

- Setelah melaksanakan 

pementasan 

5. Proses pembelajaran - Pembelajaran teori 

- Pembelajaran praktek 

 



 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. Tujuan 

Observasi dilaksanakan untuk memudahkan, meyakinkan, dan 

membantu dalam proses penelitian agar tidak terjadi bias dalam pengambilan 

informasi “Proses Pembelajaran Musik Bagi Kelompok Band Just 4_U di 

Sekolah Menengah Atas BOPKRI 1 Yogyakarta”. 

B. Pembatasan 

Aspek yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pembelajaran musik dalam ekstrakurikuler band 

2. Apa yang membedakan band Just 4_U dengan band-band lain yang 

ada di SMA BOPKRI 1 ini 

3. Setiap hari apa saja dilaksanakan pembelajaran musik dalam kegiatan 

ekstrekurikuler band? 

4. Bagaimana sejarah terbentuknya band Just 4_U 

5. Aransemen yang sering dimainkan oleh band Just 4_U 

6. Metode apa saja yang diajarkan pelatih 

7. Prestasi apa saja yang telah diraih dalam kancah dunia musik dan 

pendidikan 

 

 



 

KISI-KISI WAWANCARA 

 

No. Aspek yang diteliti Pertanyaan Koresponden 

1. Latar Belakang 

terbentuknya band 

Just 4_U 

a. Bagaimana sejarah / awal 

mula berdirinya band Just 

4_U ? 

b. Kapan tepatnya band Just 

4_U mulai terbentuk? 

c. Apa makna / arti nama “Just 

4_U” 

d. Siapa pendiri / yang memulai 

membentuk band ini? 

e. Kenapa alasannya memilih 

kegiatan Ekstrakurikuler 

band? 

f. Prestasi apa saja yang sudah 

pernah diraih? 

Pelatih dan 

Peserta didik 

 

Peserta didik 

 

Pelatih dan 

Peserta didik 

Pelatih dan 

Peserta didik 

Peserta didik 

 

 

Pelatih dan 

Peserta didik 

2. Peranan siswa 

dalam band Just 

4_U 

a. Alat musik / instrumen apa 

yang anda mainkan di dalam 

pembelajaran ini? 

b. Mengapa alasannya memilih 

alat musik tersebut? 

c. Belajar dengan siapa bisa 

Peserta didik 

 



 

bermain instrumen tersebut 

sampai mahir seperti ini? 

d. Berapa lama mempelajari 

alat musik tersebut? 

e. Adakah kendala-kendala 

dalam mempelajari 

instrumen tersebut? 

3. Metode 

pembelajaran musik 

bagi band Just 4_U 

a. Metode apa saja yang 

digunakan pelatih dalam 

pembelajaran musik bagi 

kelompok band Just 4_U ? 

b. Adakah metode khusus yang 

digunakan dalam 

pembelajaran? 

c. Mengapa metode tersebut 

digunakan? 

d. Apakah semua metode ini 

mudah dipahami oleh siswa? 

e. Bagaimana menjaga 

komunikasi antara pelatih 

dengan siswa dalam proses 

pembelajaran band? 

 

Pelatih 

 



 

4. Sistem 

Pembelajaran 

a. Materi lagu apa saja yang 

sudah dipelajari oleh band 

Just 4_U ? 

b. Bagaimana proses 

penyampaian materi dari 

pelatih? 

c. Bahasa seperti apakah yang 

digunakan dalam 

pembelajaran? 

d. Bagaimana cara 

mengevaluasi dari 

pembelajaran ini? 

Pelatih dan 

Peserta didik 

 

Peserta didik 

 

 

Pelatih dan 

Peserta didik 

 

Pelatih dan 

Peserta didik 

5. Aransemen Lagu a. Di dalam menggarap lagu, 

aransemen apa yang biasa 

dibawakan / digarap? 

b. Mengapa alasannya memilih 

aransemen tersebut? 

c. Pengaruh dari siapa? 

 

d. Siapa yang mempunyai ide 

mengaransemen? 

e. Apakah semua terlibat dalam 

mengaransemen lagu? 

Pelatih dan 

Peserta didik 

 

Pelatih dan 

Peserta didik 

Pelatih dan 

peserta didik 

Pelatih dan 

Peserta didik 

Pelatih dan 

Peserta didik 

 



 

f. Langkah-langkah dalam 

mengaransemen lagu seperti 

apa? 

g. Membutuhkan waktu berapa 

lama untuk mengaransemen 

satu lagu? (Gambang Suling) 

h. Aransemen tersebut ditulis 

atau tidak? 

i. Lagu apa yang pertama kali 

digarap / diaransemen? 

Pelatih 

 

 

Pelatih dan 

Peserta didik 

 

Pelatih dan 

Peserta didik 

Pelatih dan 

Peserta didik 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilaksanakan 

peneliti untuk memperoleh data tentang latar belakang / awal mula 

terbentuknya band Just 4_U di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. 

B. Pembatasan 

Dalam penelitian ini, wawancara terhadap responden dilaksanakan 

secara langsung oleh peneliti, dengan membagi beberapa kelompok yaitu : 

1. Personil band Just 4_U. 

2. Leader dari group band Just 4_U. 

3. Pelatih band Just 4_U. 

Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara informan dengan 

tujuan menciptakan suasana akrab, santai dan wajar namun tetap 

didasarkan pada aspek-aspek yang terkait dengan rumusan masalah 

penelitian. 

C. Pokok-pokok Pertanyaan 

1. Bagaimana sejarah / awal mula berdirinya band Just 4_U? 

2. Kapan tepatnya band Just 4_U mulai terbentuk? 

3. Apa makna / arti nama dari Just 4_U? 

4. Siapa pendiri / yang memulai membentuk band ini? 

5. Apa alasannya memilih kegiatan ekstrakurikuler band? 

6. Prestasi apa saja yang sudah pernah diraih? 

 



 

7. Pengaruh pembelajaran musik selain di SMA BOPKRI 1 bagi peserta 

didik. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilaksanakan 

peneliti untuk memperoleh data tentang peranan siswa di dalam band ini 

memainkan instrumen apa, belajar dengan siapa dan alasan mengapa 

mengambil alat musik tersebut serta berapa lama siswa mempelajari alat 

musik tersebut sehingga bisa mahir sampai sekarang. 

B. Pembatasan 

Dalam penelitian ini, wawancara terhadap responden dilaksanakan 

secara langsung oleh peneliti dengan siswa yang tergabung dalam 

kelompok band Just 4_U di SMA Bopkri 1 Yogyakarta. 

Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara informan dengan 

tujuan menciptakan suasana akrab, santai dan wajar namun tetap 

didasarkan pada aspek-aspek yang terkait dengan rumusan masalah 

penelitian. 

C. Pokok-pokok Pertanyaan 

1. Alat musik / instrumen apa yang anda mainkan di dalam pembelajaran 

band ini? 

2. Mengapa alasannya memilih alat musik tersebut? 

3. Belajar dengan siapa bisa bermain alat musik sampai mahir seperti ini? 

4. Berapa lama mempelajari alat musik / instrumen tersebut? 

5. Ada tidak kendala-kendala dalam belajar instrumen tersebut? 

 



 

6. Adakah referensi musisi yang menginspirasikan? 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilaksanakan 

peneliti untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran musik serta 

metode apa saja yang digunakan pendidik / pelatih band. 

B. Pembatasan 

Dalam penelitian ini, wawancara terhadap responden dilaksanakan secara 

langsung oleh peneliti, dengan membagi beberapa kelompok yaitu : 

1. Personil band Just 4_U. 

2. Pelatih band Just 4_U. 

Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara informan dengan tujuan 

menciptakan suasana akrab, santai dan wajar namun tetap didasarkan pada 

aspek-aspek yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. 

C. Pokok-pokok Pertanyaan 

1. Setiap hari apa ekstrakurikuler band diadakan? 

2. Lagu apa saja yang sudah pernah kalian mainkan dalam pembelajaran ini? 

3. Adakah kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran? 

4. Bagaimana cara mengevaluasi dari hasil lagu yang telah dimainkan? 

5. Bagaimana proses penyampaian materi lagu dari pelatih? 

6. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran ini? 

7. Mengapa metode tersebut digunakan? 

8. Apakah metode tersebut mudah dipahami siswa? 

 



 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilaksanakan 

peneliti untuk memperoleh data tentang aransemen lagu yang biasa digarap 

dan dimainkan oleh band Just 4_U. 

B. Pembatasan 

Dalam penelitian ini, wawancara terhadap responden dilaksanakan secara 

langsung oleh peneliti, dengan membagi beberapa kelompok yaitu : 

1. Personil band Just 4_U. 

2. Pelatih band Just 4_U. 

Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara informan dengan tujuan 

menciptakan suasana akrab, santai dan wajar namun tetap didasarkan pada 

aspek-aspek yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. 

C. Pokok-pokok Pertanyaan 

1. Di dalam menggarap lagu, aransemen apa yang biasa dibawakan / digarap? 

2. Mengapa alasannya memilih aransemen tersebut? 

3. Kenapa ingin menggarap jenis musik seperti itu? 

4. Pengaruh dari siapa bisa membawakan lagu dengan jenis musik dan 

aransemen seperti itu? 

5. Siapa yang mempunyai ide mengaransemen? 

6. Membutuhkan waktu berapa lama untuk mengaransemen satu lagu? 

7. Aransemen tersebut ditulis atau tidak? 

 



 

8. Lagu apa yang pertama kali digarap / diaransemen? 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

A. Tujuan 

Dokumentasi merupakan hasil pembelajaran dan dipergunakan sebagai 

alat bantu pendukung observasi, wawancara dalam rangka mengumpulkan 

data tentang proses pembelajaran musik bagi kelompok band Just 4_U di 

SMA Bopkri Satu Yogyakarta. 

B. Pembatasan 

Bentuk pendokumentasian data dalam penelitian ini berupa: 

1. Rekaman hasil wawancara dengan narasumber/ responden berupa CD. 

2. Surat keterangan wawancara dan identitas responden. 

3. Rekaman permainan musik band Just 4_U mulai dari proses pembelajaran 

hingga pementasan. 

4. Foto dan gambar-gambar yang berhubungan dengan proses pembelajaran 

musik band Just 4_U. 

 

 



 

 

 

 



 

Foto-foto Kelompok Band Just 4_U 

 

 

Observasi penelitian 

 

 

 

Wawancara dengan pelatih band 

 



 

 

Materi lagu pembelajaran dengan tulisan musik sederhana 

 

 

 

Personel Just 4_U bersama pelatih band 

 



 

 

Proses pembelajaran musik Just 4_U di studio sekolah 

 

 

 

Wawancara dengan Joseph ( leader band ) 

 



 

 

Kelompok band Just 4_U saat mengikuti gladi kotor acara HUT BOPKRI 
( Dok. Abi, 18 Januari 2012 ) 

 

 

 

Personel Just 4_U bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X 

 



 

 

Penampilan band Just 4_U saat pentas di Ambarukmo Plazza 
Sumber: ( Dok. Abi, 10 Februari 2012 ) 

 

 

 

 



 

 

 

Intro lagu Gambang Suling yang terdapat perpindahan sukat 

 

 

 
 

 

 


