
ALUR PEMBELAJARAN SENI ( PENGENALAN UNIT MATERI AJAR) 

 

Assalamu’ alaikum wr wb 

Salam sehat!!!! 

Berikut saya sampaikan agenda pembelajarannya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Panduan Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan pelajaran Seni Musik 
Tujuan pembelajaran musik berdasarkan rasionalisasi di atas adalah  untuk membantu peserta didik dalam 

mengekpresikan diri terhadap fenomena kehidupan lewat musik. Peserta didik juga dilatih untuk peka 

terhadap persoalan pribadi maupun permasalahan sosial di lingkungan mereka tinggal. Selain itu, peserta 

didik akan mampu mengembangkan kemampuan praktik bermusik dengan tingkat musikalitas yang baik 

dan  mampu menerapkan keterampilan bermusik tersebut dalam kehidupan  sehari-hari secara 

bertanggung jawab. Dalam proses pembelajaran musik  ini, peserta didik diharapkan untuk dapat 

mengembangkan kepribadian  dan karakter dalam bermusik baik untuk diri sendiri, sesama, dan alam 

sekitar. 

 

Bagan Elemen-Elemen Seni Musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elemen-elemen yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran seni, termasuk seni musik meliputi elemen 

mengalami (experiencing), menciptakan (creating), berpikir dan bekerja secara artistik, refleksi 

(reflecting), dan berdampak (impacting). Penjabaran dari setiap elemenelemen musik tersebut dalam 

keterkaitannya 

Info  

1. Tahun ajaran 2021 / 2022 ini, SMK N 1 Temanggung sekarang sudah menggunakan 

Paradigma Baru; yaitu Sekolah Penggerak, Sekolah yang menjadi pusat keunggulan (SMK 

PK). Hal ini berdampak, salah satunya pada mata pelajaran SENI. Pada tahun ajaran 

sebelumnya namanya SENI BUDAYA, tapi sekarang hanya SENI saja. Jam Pembelajaran 

seni hanya 2 JP. 

2. Mata pelajaran SENI hanya terdapat pada fase E (kelas X) saja,  

3. Sumber belajar belum tersedia untuk peserta didik,  

4. Agenda 1 tahun pembelajaran SENI SMK N 1 TEMANGGUNG 

a. Seni Musik 

b. Seni Rupa  

5. Pembelajaran Pada awal semester ganjil ini, dari pengampu sedang melaksanakan PPG, 

sehingga pembelajaran sedikit terhambat atau sering terlambat menyampaikan materinya 

sampai selesai ( akhir oktober) 

6. Silakan anda unduh / download materinya pada lampiran “SENI_MUSIK-BG-KLS_X” 
 

Tujuan Pelajaran Profil Pelajar Pancasila

Alur Capaian Pembelajaran Karakter Mata pelajaran

SENI MUSIK



2. Profil Pelajar Pancasila 
Pendidikan musik kelas X ini juga akan berintegrasi bukan hanya dengan berbagai bentuk seni dan 

keilmuan yang lain, tetapi juga berintegrasi dengan pembentukan karakter berbangsa dan bernegara dalam 

pembelajaran Profil Pelajar Pancasila. Para peserta didik akan belajar untuk melihat berbagai macam 

aspek keragaman yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dalam proses belajar mengajar di 

bidang musik, seperti keberagaman musik daerah, bentuk dan gaya bermusik lokal-nasional, beragam 

budaya bernyanyi, keragaman bahasa, budaya, dan adat-istiadat yang berhubungan dengan bidang 

seni/budaya lokal-nasional. Dengan demikian, para peserta didik dapat membangun rasa toleransi dan 

memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan seni dan budaya. Keberagaman tersebut 

dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dapat memperat rasa persaudaraan, saling 

menghargai, dan mengasihi, serta peduli bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. 

3. Karakter Spesisifik mata pelajaran Kelas X 
Karakteristik dalam pendidikan seni musik mencakup beberapa hal yang dapat memberikan dampak 

dalam kehidupan manusia, antara lain: 

1) Pengembangan musikalitas; 

2) Pengembangan imajinasi secara luas; 

3) Kebebasan berekspresi; 

4) Menjalani disiplin kreatif; 

5) Penghargaan akan nilai-nilai keindahan; 

6) Pengembangan rasa kemanusiaan, toleransi dan menghargai perbedaan; 

7) Pengembangan karakter/ kepribadian manusia secara utuh (jasmani, mental/psikologis, dan rohani). 

Karakteristik pendidikan seni musik di atas, selain berfokus pada pengembangan aspek-aspek musik, juga 

kepada pengembangan soft skills dan pengembangan karakter/ kepribadian para peserta didik di kelas X. 

Dengan demikian, para peserta didik dapat mengalami pembentukan 

dan perkembangan secara utuh, baik dalam hal kemampuan bermusik, maupun kedewasaan kepribadian 

dan karakter dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

4. Alur Capaian Pembelajaran 
Strategi Umum Pembelajaran: 

Strategi pembelajaran pada mata pelajaran seni musik kelas X diupayakan memenuhi Capaian 

Pembelajaran pada Fase E. Terdapat 5 Unit Materi pembelajaran dengan disertai capaian pembelajaran 

tiap unitnya agar dapat lebih terperinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT MATERI AJAR 

1. Eksplorasi Bunyi dalam Musik 

2. Eksplorasi Bentuk Struktur dan Genre Musik 

3. Menciptakan Musik Sederhama 

4. Managemen Musik 

5. Apresiasi Musik 



Pendalaman Materi 

Pertemuan 1 dan 2 

Mendengar dan Mengimitasi Bunyi Musik 

Tujuan Umum Pelajaran Seni Musik 

1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan bunyi beragam jenis alat musik (sumber bunyi dan cara 

membunyikan) menggunakan media pendengaran dan proses bermain musik imitasi. 

2. Peserta didik dapat memahami konsep ritme dengan menggunakan pemahaman gerak/ badan dalam 

konsep pembelajaran mandiri dan berkelompok 

3. Peserta didik mampu menerapkan konsep imitasi dalam bermusik dan penguasaan teknik bermain 

musik. 

 

 

 

 

 

 

Petakan materi pada kolom di bawah ini 

LK 1. Lembar kerja refleksi  

Nama    : ...........................................................................................................  

Kelas    : ........................................................................................................... 

Kompetensi Keahlian  : ........................................................................................................... 

Sekolah   : ........................................................................................................... 

Judul Materi  : ........................................................................................................... 

 

No Butir Refleksi Respon/Jawaban 

1 Daftar peta konsep berisi 

(istilah dan definisi) di 

materi ini 

1. Aeropone adalah alat musik yang memiliki sumber bunyi yang 

berasal dari getaran udara, yang dihembuskan melalui rongga-

rongga alat musik itu sendiri, dan dimainkan dengan cara ditiup. 

2. .... 

3. .... 

4. dst 

2 Daftar materi yang sulit 

dipahami  

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. dst 

3 Daftar materi yang sering 

mengalami miskonsepsi 

 

   

 

Pertemuan 3 dan 4 

Memainkan dan menghasilkan bunyi musik berdasarkan teknik imitasi musik 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat mengidentifikasikan bunyi yang didengar dan mengeksplorasi teknik permainan 

beragam jenis alat musik (sumber bunyi dan cara membunyikan) menggunakan media dengar akan suara 

suara yang bersumber dari alam, lingkungan sekitar (natural bunyi dan elektronik) secara seksama. 

2. Peserta didik dapat menghasilkan karya musik dengan tingkat musikalitas yang baik dan sesuai dengan 

kaidah-kaidah budaya. 

3. Peserta didik dapat bekerja sama dengan sesama dan mengkolaborasikan berbagai unsur bunyi-musik 

dalam menghasilkan karya musik yang indah. 

 

Tugas 1 (individul) 

Setelah Diunduh/ download, silakan anda pelajari materi hal 15 -  21,  petakan 

materi yang menurut anda sulit. 

Tugas 2 (individul) 

Setelah Diunduh/ download, silakan anda pelajari materi hal 30 “Memainkan dan menghasilkan 

bunyi musik berdasarkan teknik imitasi musik” 

Buatlah video permainan alat musik. Silakan upload ke youtobe, setelah itu tautkan link pada GC 


