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ABSTRAK 

 

Sarifah Hutasoit (NIM. 2103340058) Model Pembelajaran Modelling The 

Way Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Seni Musik Dalam Materi 

Bernyanyi Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Brastagi Tahun Ajaran 

2014/2015. Fakultas Bahasa  Dan Seni. Universitas Negeri Medan 2015. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa dalam 

materi bernyanyi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Brastagi Tahun Ajaran 

2014/2015, dan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

praktek bernyanyi siswa kelas VII dengan menggunakan model pembelajaran 

modelling the way. 

 

Penelitian ini berdasarkan pada landasan teoritis yang menjelaskan pengertian 

model pembelajaran, pengertian hasil belajar, pengertian musik, dan pengertian 

bernyanyi. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Brastagi dengan subjek adalah siswa 

kelas VII yang berjumlah 28 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah tes hasil belajar, wawancara, observasi lapangan, studi kepustakaan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I diperoleh nilai rata-rata adalah 78,21. 

Pada siklus II nilai rata-rata 87,14 , menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 

8,93. Dan kelulusan secara klasikal pada siklus I mencapai 64,28% (17 orang) 

sedangkan pada siklus II mencapai 92,82% (26 orang). Dengan demikian model 

pembelajaran Modelling the way dapat meningkatkan hasil belajar bernyanyi 

siswa. 

 

Dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar bernyanyi 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Brastagi Tahun Ajaran 2014/2015 adalah cara 

mengajar guru yang cenderung menggunakan model pembelajaran lama atau 

tradisional, hanya menjelaskan materi atau teori saja tanpa dibarengi penerapan 

gaya mengajar yang sesuai dengan materi, guru tidak menjelaskan materi dengan 

praktek sehingga siswa sulit memahami materi bidang studi seni budaya 

khususnya pada materi bernyanyi, terutama untuk mempraktekkan cara bernyanyi 

yang baik. Cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi bernyanyi tersebut 

dengan menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran 

modelling the way. Dengan menerapkan model pembelajaran modelling the way 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Brastagi Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Modelling The Way, Bernyanyi dan Hasil 

Belajar 

 

 


