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LAMPIRAN 

 

Silabus 

 

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Kabupaten Tangerang 

Nama   : Elian Pristin Mardiana 

Kelas   : X  

Mata Pelajaran : Seni Budaya 

Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dari 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan  menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan  

Pembelajaran 

3.1Memahami jenis dan 

fungsi alat musik 

tradisional 

4.1Memainkan alat musik 

tradisional 

Bab 2 

Alat Musik Tradisional 

 

 Berlatih teknik 

memainkan salah satu 

alat musik 

tradisional. 

 Memainkan alat 

musik tradisional. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Bab 2  

Alat Musik Tradisional 

 

Sekolah   : SMAN 1 Kabupaten Tangerang 

Nama   : Elian Pristin Mardiana 

Mata Pelajaran  : Seni Budaya 

Kelas/Semester  : X/1 

Alokasi Waktu  : 3 × 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

7. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dari kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

8. Mengolah, menalar, dan  menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

4.1   Memainkan alat musik 

tradisional 

 

● Berlatih teknik memainkan salah satu alat musik tradisional. 
● Memainkan alat musik tradisional. 

 

 

C. Materi Pembelajaran 
1. Teknik memainkan alat musik tradisional. 

 

Produk :  -  Memainkan teknik bermain recorder sopran dengan baik 

- Memainkan recorder sopran dengan menggunakan lagu 

tradisional  

a. Teknik Penilaian 

1) Penilaian Sikap 

2) Penilaian Pengetahuan 

3) Penilaian Keterampilan 
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b. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1) Media/alat : Proyektor dan laptop, lengkap dengan media 

presentasi 

Microsoft PowerPoint,alat musik keyboard dan 

recorder sopran. 

2) Bahan : Lembar Aktivitas Siswa (LAS), video Youtube.  

3) Sumber Belajar : Buku Siswa Seni Budaya 1 Kelas X. Penerbit 

Grafindo Media Pratama  

  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 
 

Elian Pristin Mardiana, lahir di Tangerang pada tanggal 02 

Maret 1996. Lahir dari pasangan suami-istri Supristiyono 

dan Surwartini, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. 

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SDN Saga 

V dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan 

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPIT Al-Fatih 

1 Citra Raya, Tangerang dan lulus pada tahun 2012. Di tahun 2012 penulis 

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kabupaten 

Tangerang dan lulus pada tahun 2014.  

Tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Negeri 

Jakarta Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Musik. Selama aktif 

kuliah penulis mengisi waktu luang dengan menjadi tenaga pengajar di salah satu 

Lembaga pendidikan formal dan nonfromal serta mengajar di salah satu sekolah 

musik, kegiatan ini dilakukan penulis untuk menambah pengalaman penulis di 

dunia pendidikan. Pada Tahun 2020, Penulis menyelesaikan S1 Pendidikan Musik 

dengan membuat skripsi tentang “Peningkatan Keterampilan Bermain Recorder 

Sopran Dengan Metode Latihan Pada Siswa Kelas X SMAN 1 Kabupaten 

Tangerang. 


