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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Musik sangat berkaitan erat dengan matematika, seperti menghitung 

ritmik, dan tempo sebuah lagu. Tidak ada musik yang tidak mempunyai tempo 

dan ritmik yang jelas dan teratur. Maka dari itu, penulis ingin membuktikan 

bahwa musik berkaitan erat dengan matematika dan dengan kegiatan terapi musik 

penulis ingin mengoptimalkan kemampuan berhitung pada anak yang menderita 

diskalkulia.  

Siswa diskalkulia biasanya sulit menentukan arah, tidak dapat 

menyelesaikan kegiatan kalkulasi seperti penambahan, perkalian, pengurangan, 

dan pembagian. Hambatan yang muncul dalam berhitung biasanya karena seorang 

individu mengalami kelemahan pada proses visual, bermasalah dalam 

mengurutkan informasi, sulit mengingat sebuah fakta, konsep serta formula untuk 

menyelesaikan kalkulasi matematis. Penyebab dari diskalkulia dapat melalui 

genetik dan gangguan pada otak akibat kecelakaan (Tatminingsih, 2008).  

Musik dapat menjadi salah satu sarana dan fasilitas untuk meningkatkan 

kemampuan seorang anak dengan keterlambatan belajar khususnya dalam 

berhitung. Terapi musik menggunakan banyak aspek seperti membuat lagu, 

memainkan alat musik, bernyanyi dan sebagainya. Oleh karena itu pendekatan 

dengan terapi musik yang mengajarkan anak dengan cara berbeda menjadi sangat 

diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa musik sangat berkaitan erat dengan 
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berhitung, maka dari itu musik sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi siswa yang 

mengalami diskalkulia (Boettcher, 1994). Penulis memilih topik diatas karena 

matematika merupakan hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, 

seperti menghitung laba, rugi, ataupun kegiatan sehari-hari lainnya yang 

membutuhkan kalkulasi. Dengan terapi musik, kita dapat mengoptimalkan 

kemampuan berhitung seseorang yang terdiagnosa diskalkulia supaya dapat 

meningkatkan kualitas hidup. 

1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang  

Adapun magang terapi musik bertujuan untuk: 

 Mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari selama empat tahun dalam 

terapi musik. 

 Memperoleh gelar S.Sn di Universitas Pelita Harapan. 

 Memperoleh pengalaman kerja dengan sebuah organisasi serta sebagai 

sarana untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. 

 

Adapun manfaat yang didapat, yaitu: 

Manfaat untuk mahasiswa terapi musik Universitas Pelita Harapan: 

 Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat menambah jaringan untuk 

bekerja sama dengan sebuah institusi khususnya sekolah untuk anak 

berkebutuhan khusus. 

 Sebagai pengetahuan baru untuk mahasiswa terapi musik mengenai anak 

yang mengalami diskalkulia dan penanganan terapi musik untuk 

meningoptimalkan kemampuan berhitung pada anak diskalkulia. 
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Manfaat untuk Sekolah Surya Bangsa : 

 Hasil dari pelaksanaan magang diharapkan dapat dijadikan sebagai satu 

referensi untuk sekolah, lembaga, maupun perorangan yang ingin 

mengetahui atau mempelajari efektivitas terapi musik dengan anak-anak 

yang mengalami diskalkulia. 

 Menjadi alternatif / referensi bentuk pengajaran musik secara berkelompok 

bagi siswa SD berkebutuhan khusus. Selain itu, kegiatan bernyanyi dan 

ensemble perkusi dapat meningkatkan fokus dan kreatifitas siswa serta 

merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan dan berguna untuk setiap 

siswa. 

 

1.3      Perumusan dan Pembatasan Masalah  

Penulis akan mempersempit pembatasan masalah, dan dalam penulisan ini 

penulis berpedoman pada perumusan masalah, yaitu : 

 Bagaimana efek terapi musik dalam mengoptimalkan kemampuan 

berhitung pada siswa diskalkulia? 

Penulis memperoleh pembatasan magang sebagai berikut : 

 Diskalkulia diartikan sebagai keadaan lambat belajar khususnya dalam 

berhitung dimana seorang anak sulit dalam mengerti konsep matematika 

seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.  

 Siswa yang dimaksud ialah siswa SD kelas khusus Surya Bangsa dari 

kelas 1 sampai kelas 6 yang mengalami diskalkulia, siswa dikatakan 

mengalami diskalkulia berdasarkan hasil pada dyscalculia test dari 
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Learning Link Technologies dan sudah disesuaikan berdasarkan kurikulum 

SD Surya Bangsa. Penyesuaian berupa pemilihan item-item soal yang 

setara dengan materi belajar siswa SD.  

 Terapi musik adalah suatu penanganan yang dilakukan oleh terapis yang 

terlatih dengan menggunakan media musik yang dilakukan secara individu 

satu minggu sekali dalam waktu 45-50 menit. Terapi musik yang akan 

dilakukan dapat berupa kegiatan musikal berupa bernyanyi, musik dan 

ritmik, musik dan gerak serta kegiatan berhitung dengan menggunakan alat 

bantu yang menyenangkan bagi klien. 

 Selain mengadakan magang di Sekolah Surya Bangsa, tugas dan tanggung 

jawab lain yang harus dilakukan ialah mengembangkan suatu program di luar 

terapi musik. Program tersebut berupa mengembangkan kurikulum dalam 

pembelajaran musik di Sekolah Surya Bangsa yaitu kegiatan ensembel.  

 

1.4 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Magang Terapi Musik 

Adapun pelaksanaan magang yang akan dilaksanakan bertempat di : 

Nama Tempat  : Sekolah Surya Bangsa. 

Alamat  : Jl. Palem Raya Utara no. 1,2,3 Perum. Palem Semi      Tangerang. 

(021-70262661) 

Magang akan dilakukan lima hari dalam seminggu mulai dari bulan 

Februari - Mei 2012 sesi terapi akan dilakukan diantara hari Senin – Jumat pukul 

09.00 – 15.00. Masing – masing klien akan mendapatkan 1 kali sesi terapi per 
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minggu dengan durasi 45 menit. Magang tersebut tidak bisa dilaksanakan apabila 

ada bimbingan dengan Dosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


