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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Seperti yang kita ketahui bersama ada berbagai macam alat sekarang 

ini. Pada umumnya ada empat jenis alat musik yang kita kenal, dilihat dari 

cara memainkannya, yakni alat musik pukul, tiup, petik, dan gesek. 

Kemudian kita mengenal nama-nama instrumen yang dimainkan orang 

misalnya drum, timpani, kulintang, gitar, sitar, kecapi, piano, organ, violin, 

viola, selo, dan kontra bas. Tiap alat musik tersebut mempunyai daya 

tariknya tersendiri bagi orang-orang yang akan belajar ataupun bagi pemain 

alat musik profesional sekalipun. Dari sekian banyak jenis alat musik yang 

sudah disebutkan di atas setidaknya ada dua instrumen yang paling banyak 

diminati oleh banyak orang, yakni piano dan violin.  

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan berfokus 

kepada proses remaja pemula dalam mengenal dan mempelajari teori dasar 

musik, khususnya pada ritme dan notasi musik klasik menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas eksperimental. ini masih berhubungan langsung 

dengan pekerjaan yang digeluti oleh peneliti yakni seorang guru seni budaya 

musik dengan peminatan kelas alat musik keyboard.  

Peneliti akan menggunakan beberapa teknik yang merupakan bagian 

dari  metode pengajaran yang dicetuskan oleh dua tokoh pendidikan musik 

yakni Shinichi Suzuki dan Zoltán Kodály. Teknik-teknik tersebut antara lain 

teknik imitasi dan pengulangan yang diambil dari metode pengajaran 
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Shinichi Suzuki serta teknik rhythm syllables, stick notation, two-part work, 

dan interpretasi dari handsigns yang diambil dari metode pengajaran Zoltán 

Kodály. 

Sekolah ABC, tempat penelitian dilakukan, mempunyai empat 

jenjang pendidikan yang dibagi menjadi dua departemen utama, yakni 

Departemen Junior dan Departemen Senior. Peneliti sendiri menjadi salah 

satu guru bidang Seni Budaya di Departemen Senior yang membawahkan 

SMP dan SMA. Dalam Departemen Senior mata pelajaran Seni Budaya 

dibagi menjadi dua kategori, yakni Seni Musik dan Seni Rupa. Seni Musik 

sendiri mempunyai empat kelas peminatan, tiga di antaranya adalah kelas 

peminatan alat musik (biola, gitar, dan keyboard) dan satu untuk olah suara 

(vokal). Hal ini tentunya berbeda dengan sistem pelajaran Seni Musik di 

Departemen Junior, yang membawahkan TK dan SD, di mana semua anak 

belajar musik secara umum, baik itu alat musik ataupun olah suara. Khusus 

untuk SMP, mata pelajaran Seni Rupa dimasukkan ke dalam mata pelajaran 

non-peminatan.  

Semenjak menjadi guru kelas Seni Budaya peminatan keyboard, 

peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi siswa seperti tidak 

bisa membaca not balok dan mempunyai kemampuan yang lemah tentang 

membunyikan ritme. Berdasarkan studi awal terhadap kelas 8 DEF pada 

mata pelajaran Seni Budaya, khususnya pelajaran Keyboard, menunjukkan 

ada 11 dari 14 siswa yang belum mahir dalam membaca dan membunyikan 

ritme serta membaca notasi balok. Oleh karena itu peneliti memutuskan 

untuk mengambil penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 
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kemampuan siswa dalam hal membaca ritme dan notasi balok menggunakan 

teknik dari metode Suzuki dan Kodály. Selain daripada itu, faktor 

terbatasnya waktu pertemuan serta jumlah siswa yang banyak dalam satu 

kelas juga memberikan tantangan tersendiri bagi peneliti.  

Memang tidaklah mudah untuk mengajar musik dengan waktu yang 

terbatas, karena belajar musik itu berkaitan erat dengan proses. Cepat atau 

lambatnya proses tersebut tergantung kepada guru, sebagai ahli di 

bidangnya, dan juga dari siswa itu sendiri. Memang kondisi idealnya adalah 

jika guru mempunyai solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa dalam belajar musik ditambah lagi dengan siswa 

yang mampu berpikir kritis dan mampu menemukan cara belajarnya sendiri 

berbekal dari pengetahuan yang sudah didapat baik dari guru ataupun orang 

lain yang lebih ahli dibanding dia sendiri. Pada kenyataannya memang tidak 

seperti itu, tetapi dengan cara atau metode pengajaran dan dukungan 

motivasi yang tepat kondisi ideal tersebut dapat didekati atau bahkan 

dicapai. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Peneliti menemukan beberapa masalah selama mengajar di SMP 

ABC selama beberapa tahun belakangan ini. Masalah-masalah yang 

tersebut adalah:  

1) Siswa bergabung ke kelas seni musik peminatan keyboard dengan 

pengetahuan dan kemampuan musik yang rendah, bahkan nol. 
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2) Beberapa siswa menganggap bahwa kelas seni musik adalah sebagai 

batu loncatan mendapat nilai dengan mudah menyebabkan mereka 

tidak belajar dengan sungguh-sungguh. 

3) Waktu pertemuan untuk bertemu dengan siswa tergolong minim, hanya 

dua sesi setiap minggunya dan ditambah lagi dengan beban tugas dari 

pelajaran yang lain yang membuat waktu untuk siswa berlatih piano 

semakin berkurang. 

4) Siswa memilih kelas seni musik yang tidak sesuai dengan keinginan 

atau kebutuhan mereka secara pribadi, biasanya karena faktor teman. 

Bahkan, dalam kasus tertentu, siswa tersebut menjadi tidak percaya diri 

atau merasa tidak nyaman di kelas karena terpisah dengan teman atau 

teman-teman akrabnya.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah diidentifikasi maka 

penelitian ini dibatasi pada meningkatkan kemampuan musik, terlebih 

dalam kemampuan siswa membaca dan mengartikan notasi balok serta 

membaca dan membunyikan ritme dalam jangka waktu yang singkat. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan 

masalah  yang diteliti meliputi sebagai berikut: 

1. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

notasi musik klasik?  
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2. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan membaca dan 

membunyikan ritme pada level remaja pemula dengan waktu yang 

relatif singkat? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

notasi musik klasik dalam waktu yang singkat. 

2. Untuk mengetahui cara meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

dan membunyikan ritme dalam waktu yang singkat. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan manfaat teoretis dalam membentuk 

sebuah teori pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam kelas 

peminatan alat musik keyboard atau piano klasik di sekolah. Teori-teori ini 

dapat dikembangkan bagi penelitian musik untuk memudahkan siswa dalam 

mempelajari notasi balok dan ritme dengan cepat dan mudah. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi 

salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengajar musik berupa teori 

dan praktik notasi musik dan ritme. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Tesis ini dibagi ke dalam lima bab, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II 

Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, 

Bab V Kesimpulan dan Saran. 

Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang pentingnya belajar 

membaca notasi balok dan menguasai ritme yang menjadi dasar bagi musik 

klasik. Sebagai  guru musik, peneliti berupaya membuat suatu metode yang 

bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam membaca 

notasi balok serta membaca dan memainkan ritme dengan cepat dan benar. 

Selain itu dalam bab ini peneliti juga menuliskan rumusan masalah, manfaat 

penelitian secara teoritis dan praktis bagi pembaca untuk memfokuskan 

permasalahan yang dihadapi. 

Bab II Landasan teori menjelaskan teori-teori yang menjadi 

landasan dalam kegiatan belajar siswa. Landasan teori yang digunakan 

adalan landasan teori belajar, teori membaca notasi balok dan teori praktika 

ritme. Peneliti juga menuliskan teori konstruktivisme, yang 

menggabungkan pengalaman siswa dengan pengalaman yang baru dan juga 

membuat mereka berperan aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan secara 

bermakna, teori Scaffolding, dan juga beberapa teknik-teknik dari metode 

pengajaran musik oleh Shinichi Suzuki dan Zoltán Kodály. 

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif 

menggunakan model Kemmis dan Taggart. Pada bab ini peneliti juga 
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menuliskan instrumen-instrumen penelitian, tempat, waktu, dan subjek 

penelitian, latar penelitian, cara-cara pengambilan data dalam penelitian ini, 

dan juga prosedur yang ditetapkan berdasarkan langkah-langkah yang ada 

dalam PTK. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan menjelaskan hasil dan juga 

pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini peneliti 

menuliskan kegiatan yang dilakukan dari tahap perencanaan hingga pada 

tahap refleksi beserta ulasan data yang diperoleh dari setiap tindakan yang 

dilakukan. Dalam bab ini juga peneliti menggunakan beberapa teknik yang 

diambil dari metode pengajaran musik Suzuki dan Kodály. 

Bab V Kesimpulan dan Saran menjawab pertanyaan yang tertuang 

dalam rumusan masalah. Setelah penelitian berakhir maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi penelitian 

selanjutnya. 

   




