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A. Tujuan Pembelajaran
 Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat mengidentifikasi makna dan
keunikan lagu daerah setempat dengan baik
 Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat mengamati dan
mengidentifikasi penyajian beberapa lagu daerah lain dengan tepat
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.1 Memahami teknik dan gaya menyanyi
lagu-lagu daerah

3.1.1 Mengidentifikasi makna dan keunikan
lagu daerah setempat.

4.1. Menyanyikan lagu-lagu daerah yang
sesuai dengan teknik, gaya, dan
dialektika atau intonasi kedaerahan

4.1.1 Mempresentasikan kesimpulan tentang
teknik dan gaya menyanyi lagu daerah.

C. Materi Pembelajaran
 Mengidentifikasi makna dan keunikan lagu daerah setempat.
 Menyimpulkan hubungan antara keunikan lagu daerah yang telah dipelajari dengan
masyarakat pendukungnya
 Mempresentasikan kesimpulan tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah.
 Menyanyikan lagu daerah setempat dengan tehnik yang benar

D. Kegiatan Guru
1. Mempersiapkan materi/literasi yang mudah dipelajari oleh siswa
2. Mempersiapkan lembar kerja siswa untuk penilaian harian
3. Mempersiapkan Laptop, Buku Paket Seni Budaya dan Buku Lagu untuk kegiatan
pembelajaran Luring
4. Guru memberi salam, menyapa sekaligus mengingatkan kepada siswa untuk
menggunakan protokol kesehatan
5. Guru bersama siswa membuat kesepakatan tentang proses pembelajaran yang akan
dilakukan seperti tata cara bernyanyi dan pengumpulan tugas
6. Guru memotivasi siswa agar tetap semangat belajar pada masa pandemi Covid-19

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Pendekatan Saintifik
Metode
: Ceramah, Demonstrasi dan Diskusi
F. Kegiatan Inti
1. Guru menyampaikan materi pokok pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
2. Guru memberikan materi pokok pembelajaran dan menjelaskan kepada siswa
3. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa yang sudah disediakan
4. Guru mengarahkan siswa untuk mengamati dan mendengarkan lagu daerah yang
dinyanyikan secara unisono secara langsung melalui media elektronik
5. Guru memeriksa lembar kerja siswa yang sudah selesai dikerjakan
6. Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Seni
Musik. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang
belum dipahami.
G. Sumber Pembelajaran
- Buku Lagu Wajib, Lagu Nasional, Daerah, dan Populer
- Buku Paket Seni Budaya Kelas VIII
H. Penilaian
Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan
I.

Penutup dan Refleksi Kegiatan
1. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2. Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat dan
mengikuti pembelajaran selanjutnya
3. Guru mengingatkan siswa agar senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan, agar terhindar
dari Covid-19
4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
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