KISI-KISI MATERI PLPG
MATA PELAJARAN SENI MUSIK KLASIK
Standar Kompetensi Guru (SKG)
No
a
1

Kompetensi
Utama
b
Pedagogik

Kompetensi Inti Guru
(KI)
C
1. Menguasai
karakteristik peserta
didik dari aspek fisik,
moral, spiritual,
sosial, kultural,
emosional, dan
intelektual

Kompetensi Guru Mata Pelajaran
(KD)
d
Memahami karakteristik
pesertadidik yang berkaitan
dengan aspek fisik, intelektual,
sosial-emosional, moral,
spiritual, dan latarbelakang
sosial-budaya

e
Membedakan berbagai
aspek perkembangan
peserta didik berdasarkan
ciri-cirinya

Memahami karakteristik
pesertadidik yang berkaitan
dengan aspek fisik, intelektual,
sosial-emosional, moral,
spiritual, dan latarbelakang
sosial-budaya
Mengidentifikasi kesulitan
perserta didik dalam pelajaran
yang diampu

mengidentifikasi berbagai
aspek perkembangan
peserta didik berdasarkan
ciri-cirinya

Mengidentifikasi kesulitan perserta
didik dalam pelajaran yang diampu

Menjelaskan kesulitan
belajar perserta didik
dalam menguasai
pengetahuan
Mengidentifikasi kesulitan
perserta didki dalam
pelajaran yang diampu

Mengidentifikasi kesulitan perserta
didik dalam pelajaran yang diampu
Mengidentifikasi kesulitan perserta
didik dalam pelajaran yang diampu
Mengidentifikasi kesulitan perserta
didik dalam pelajaran yang diampu

Pedagogik

2. Menguasi teori
belajar dan prinsipprinsip pembelajaran
yang mendidik

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

menjelaskan kesulitan
belajar perserta didik
dalam menguasai
pengetahuan

Menjelaskan kesulitan
perserta didik dalam
pelajaran yang diampu
menjelaskan langkahlangkah mengatasi
kesulitan belajar

Mengidentifikasi kesuitan perserta
didik dalam pelajaran yang diampu

Melaksanakan langkahlangkah mengatasi
kesulitan belajar
pengetahuan

Mengidentifikasi kesuitan perserta
didik dalam pelajaran yang diampu

Melaksanakan langkahlangkah mengatasi
kesulitan belajar praktik
alat musik
Mengidentifikasi berbagai
pendekatan pembelajaran
dan ciri-cirinya

Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam mata pelajaran yang
diampu

Standar Kompetensi Guru (SKG)
No

Kompetensi
Utama

a

b

Pedagogik

Pedagogik

Kompetensi Inti Guru
(KI)
C

3. Mengem bangakan
kurikulum yang
terkait dengan mata
pelajaran yang
diampu

4. Menyelenggara
pembelajaran
mendiri

kan
yang

Kompetensi Guru Mata Pelajaran
(KD)

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

d
Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam mata pelajaran yang
diampu

e
Mengidentifikasi berbagai
strategi pembelajaran dan
ciri-cirinya

Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam mata pelajaran yang
diampu

Mennelaskan berbagai
strategi pembelajaran dan
ciri-cirinya

Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara
kreatif dalam matapelajaran yang
diampu

Menerapakan berbagai
metode pembelajaran yang
mendidik dan
menyenangkan

Menentukan pengalaman belajar
yang sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diampu

Mengidentifikasi ciri-ciri
model pembelajaran

Menentukan pengalaman belajar
yang sesuai untuk mencapai tujuan
pem belajaran yang diampu

Menerapkan model-model
pembelajaran

Memilih materi pembelajaran yang
terkait dengan pengalaman belajar
dan tujuan pembelajaran

Menjalaskan kriteria
pemilihan materi
pembelajaran

Memilih materi pembelajaran yang
terkait dengan pengalaman belajar
dan tujuan pembelajaran

menjelaskan langkahlangkah memilih materi
pembelajaran

Menyusun dan melaksanakan
pembelajaran yang lengkap baik
teori maupun praktik

Menyusun rancangan
pembelajaran praktik alat
musik sesuai mata
pelajaran yang diampu

Menyusun dan melaksanakan
pembelajaran yang lengkap baik
teori maupun praktik

Menyusun rancangan
pembelajaran teori musik
sesuai mata pelajaran yang
diampu

Menyusun dan melaksanakan
pembelajaran yang lengkap baik
teori maupun praktik

Melaksanakan
pembelajaran yang
profesional
bidang teori musik

Menyusun dan melaksanakan

Melaksanakan

Standar Kompetensi Guru (SKG)
No

Kompetensi
Utama

a

b

Pedagogik

Pedagogik

Pedagogik

Kompetensi Inti Guru
(KI)
C

5. Memanfatkan
teknologi informasi
dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran

6. Memfasilitasi
pengembangan
potensi peserta didik
untuk
mengaktuaisasi kan
potensinya

7. Menyelenggara kan
dan memanfaatkan
penilaian dan
evaluasi serta refleksi
dalam pembelajaran

Kompetensi Guru Mata Pelajaran
(KD)
d
pembelajaran yang lengkap baik
teori maupun praktik
Memanfaat kanteknologi informasi
dan komunikasi dalam pembelajaran
yang diampu
Memanfaat kanteknologi informasi
dan komunikasi dalam pembelajaran
yang diampu
Memanfaat kanteknologi informasi
dan komunikasi dalam pembelajaran
yang diampu

Menguasai materi,
struktur, konsep, dan
pola pikir keilmuan yang
mendukung mata
pelajaran yang diampu

Merancang media
pembelajaran yang tepat
Menerapkan media dalam
pembelajaran
Merancang pengembangan
belajar kritis dan inovasi
dalam pembelajaran

Menyediaan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mendorong
peserta didik mencapai prestasi
secara optimal

Menerapkan ketrampilan
belajar kritis dan inovasi
dalam pembelajaran

Merancang instrumen penilaian dan
evaluasi dalam pembelajaran

Menjabarkan secara jelas
dan rinci aspek-aspek
penilain dan evaluasi dalam
pembelajaran

Merancang instrumen penilaian dan
evaluasi dalam pembelajaran

Menyusun berbagai
instrumen penilaian dan
evaluasi dalam
pembelajaran

Melakukan penilaian dan evaluasi
serta refleksi dalam pembelajaran

Menganalisis penilaian dan
evaluasi proses dan hasil
belajar

Memanfaatkan hasil penilaian dan
evaluasi dalam pembelajaranan

Profesional

e
pembelajaran yang
profesional
bidang praktik alat musik
Memilih media yang tepat
dalam pembelajaran

Menyediaan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mendorong
peserta didik mencapai prestasi
secara optimal

Memanfaatkan hasil penilaian dan
evaluasi dalam pembelajaranan

2

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

Menerapkan pengetahuan music
berdasarkan pola keilmuan yang
mendukung penguasaan instrumen
Menerapkan pengetahuan musik
berdasarkan pola keilmuan yang
mendukung penguasaan instrumen

Melaporkan penilaian dan
evaluasi hasil pembelajaran
Menjelaskankan hasil
penilaian dan evaluasi
dalam pembelajaran
Memanfaatkan penilaian
dan evaluasi hasil belajar
untuk menetukan
ketuntasan belajar
Menyusun
tangganada
mayor

Menyusun
minor

tangganada

Standar Kompetensi Guru (SKG)
No

Kompetensi
Utama

a

b

Profesional

Kompetensi Inti Guru
(KI)

Kompetensi Guru Mata Pelajaran
(KD)

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

C

d
Menerapkan pengetahuan musik
berdasarkan pola keilmuan yang
mendukung penguasaan instrument

e
Menerapkan
simple

tanda

sukat

Menerapkan pengetahuan musik
berdasarkan pola keilmuan yang
mendukung penguasaan instrumen

Menerapkan
compound

tanda

sukat

Menerapkan pengetahuan musik
berdasarkan pola keilmuan yang
mendukung penguasaan instrumen

Menerapkan
campuran

tanda

sukat

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Mengidentifikasi tanda
birama simpel

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Mengidentifikasi tanda
birama compound

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Mengidentifikasi tanda
birama campuran

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Mengklasifikasi tanda
tempo lambat

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Mengklasifikasi tanda
tempo sedang

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Mengklasifikasi tanda
tempo cepat

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Menentukan tanda dinamik
lembut

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Menentukan tanda dinamik
sedang

Menentukan birama, tempo dan
dinamik sebagai dasar teori musik

Menentukan tanda dinamik
keras

Menerapkan tanda kunci dan tandatanda musik sesuai instrumen yang
dikuasai

Mengimplementasikan
tanda kunci G

Menerapkan tanda kunci dan tandatanda musik sesuai instrumen yang
dikuasai
Menerapkan tanda kunci dan tandatanda musik sesuai instrumen yang
dikuasai
Menerapkan tanda kunci dan tandatanda musik sesuai instrumen yang
dikuasai

Mengimplementasikan
tanda kunci C
Mengimplementasikan
tanda kunci F
Menentukan tanda alterasi

Standar Kompetensi Guru (SKG)
No

Kompetensi
Utama

a

b

Profesional

Kompetensi Inti Guru
(KI)

Kompetensi Guru Mata Pelajaran
(KD)

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

C

d
Menerapkan tanda kunci dan tandatanda musik sesuai instrumen yang
dikuasai

e
Menerapkan tanda ekspresi

Menerapkan trasnskrip dan transfos
sesuai instrument spesialisasi

Melakukan transkrip

Menerapkan trasnskrip dan transfos
sesuai instrumen spesialisasi
Profesional

Profesional

Profesional

Menerapkan transpos

Memperagakan
dasar-dasar
musikalitas
(solfegio)
untuk
mendukung penguasaan instrumen
sesuai spesialisasi

Menentukan interval nada
dalam tangganada

Memperagakan
dasar-dasar
musikalitas
(solfegio)
untuk
mendukung penguasaa ninstrumen
sesuai pesialisasi

Menguraikan ritme sukat
simpel

Memperagakan
dasar-dasar
musikalitas
(solfegio)
untuk
mendukung penguasaa ninstrumen
sesuai pesialisasi

Menentukan lagu dengan
bantuan melodi

Menyusunmelodi, interval, ritme
akord dalam tangganada mayor
minor
Menyusun melodi, interval, ritme
akord dalam tangganada mayor
minor

Mengklasifikasikan melodi
dalam tangganada mayor
dan minor
Menetukan interval dalam
tangganada mayor

dan
dan
dan
dan

Menyusun melodi, interval, ritme dan
akord dalam tangganada mayor dan
minor
Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented

Menetukan interval dalam
tangganada minor

Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented

Mengidentifikasi akor
minor

Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented
Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented
Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented

Mengidentifikasi akor
diminised
Mengidentifikasi akor
augmented
Menguraikan akor mayor

Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented
Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented

Menguraikan akor minor

Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented

Menguraikan akor
augmented

Mengidentifikasi akor
mayor

Menguraikan akor
diminised

Standar Kompetensi Guru (SKG)
No

Kompetensi
Utama

a

b

Kompetensi Inti Guru
(KI)

Kompetensi Guru Mata Pelajaran
(KD)

C

d
Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented

e
menjelaskan interval akor
mayor

Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented
Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented
Memperagakan akor mayor, minor,
diminished dan augmented
Menyusun harmoni SATB untuk
membuat paduan suara

Menjelaskan interval akor
minor
Menjelaskan interval akor
diminised
Menjelaskan interval akor
augmented
Menyusun harmoni dalam
empat suara

Menyusun harmoni SATB untuk
membuat paduan suara
Menyusun harmoni SATB untuk
membuat paduan suara

Mengidentifikasi tingkatan
akor
Mengalisis akor dalam
paduan suara

Memperagakan progresi akor dengan
menggunakan akor pokok dan akor
bantu

Mengalisis Kaden dalam
lagu

Memperagakan progresi akor dengan
menggunakan akor pokok dan akor
bantu

Menerapkan akor dalam
lagu

Menerapkan
organologi
dan
pengetahuan vocal dan instrumen

Menerapkan teknik
vokal/bernyanyi

Menerapkan
organologi
dan
pengetahuan vocal dan instrumen

Menerapkan organologi
instrumen dalam
penggarapan musik

Menyusun orkestrasi sesuai nadanada dalam piano dalam bentuk
ansambel/orkes
Menyusun orkestrasi sesuai nadanada dalam piano dalam bentuk
ansambel/orkes
Menerapkan
teknik
permainan
instrumen pokok sesuai spesialisasi

Menyusun skor dalam
ansambel

Menerapkan
teknik
permainan
instrumen pokok sesuai spesialisasi

Menjelaskan teknik dalam
instrumen

Profesional

Menerapkan teknik instrumen pokok
sesuai spesialisasi

Menganalisis teknik
instrumen pokok sesuai
instrumen

Profesional

Menampilkan repertoar
sesuai spesialisasi

instrumen

Menentukan repertoar
dalam pertunjukan musik
vokal

Menampilkan repertoar
sesuai spesialisasi

instrumen

Menampilkan repertoar
sesuai spesialisasi

instrumen

Menentukan repertoar
dalam pertunjukan paduan
suara
Menentukan repertoar
dalam pertunjukan musik
tunggal

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

Menyusun skor dalam
orkes
Menerapkan tulisan musik
dengan instrumen

Standar Kompetensi Guru (SKG)
No

Kompetensi
Utama

a

b

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Kompetensi Inti Guru
(KI)
C

Kompetensi Guru Mata Pelajaran
(KD)
d
Menampilkan repertoar instrumen
sesuai spesialisasi
Menampilkan repertoar instrumen
sesuai spesialisasi
Memperagakan dasar-dasar direksi
koor/orkes

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)
e
Menentukan repertoar
dalam pertunjukan
ansambel
Menentukan repertoar
dalam pertunjukan orkes
Menentukan teknik
kondakting

Memperagakan dasar-dasar direksi
koor/orkes

Memperagakan pola
mendireksi koor/orkes
dalamsukat simpel

Memperagakan dasar-dasar direksi
koor/orkes

Memperagakan pola
mendireksi koor/orkes
dalam sukat compound
Menganalisis bentuk lagu
satu bagian

Menganalisis lagu bentuk satu dan
dua untuk mendukung pengetahuan
musik
Menganalisis lagu bentuk satu dan
dua untuk mendukung pengetahuan
musik

Menganalisis bentuk lagu
dua bagian

Merancang karya seni pertunjukan
musik
dalam
format
koor/ansambel/orkes
Merancang karya seni pertunjukan
musik dalam format
koor/ansambel/orkes
Merancang karya seni pertunjukan
musik dalam format
koor/ansambel/orkes
Merancang karya seni pertunjukan
music
dalam
format
koor/ansambel/orkes
Merancang karya seni pertunjukan
music dalam format
koor/ansambel/orkes
Merancang karya seni pertunjukan
music dalam format
koor/ansambel/orkes
Menampilkan pertunjukan musik
dalam format koor/ansambel/orkes

Menyusun instrument
dalam format koor (paduan
suara)
Menyusun instrument
dalam format ansambel

Merancang karya seni
pertunjukan music dalam
format koor
Merancang karya seni
pertunjukan music dalam
format ansambel
Merancang karya seni
pertunjukan musik dalam
format orkes
Menampilkan pertunjukan
musik format koor

Menampilkan pertunjukan musik
dalam format koor/ansambel/orkes

Menampilkan pertunjukan
musik format ansambel

Menampilkan pertunjukan musik
dalam format koor/ansambel/orkes

Menampilkan pertunjukan
music
orkes

Menyusun instrument
dalam format orkes

