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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan musik merupakan salah satu faktor yang mendukung 

perkembangan musik, tidak terkecuali di Indonesia. Para musisi dan penikmat 

musik yang berkontribusi dalam perkembangan musik di Indonesia dapat 

terbentuk karena mereka dikenalkan pada musik serta mendapatkan pendidikan 

musik. Pendidikan musik yang diberikan sejak usia ini dapat memberikan manfaat 

seperti peningkatan perkembangan bahasa, interaksi sosial, melepaskan stress, 

meningkatkan kemampuan kognitif, kreativitas, pemikiran abstrak dan 

kemampuan mengingat.
1
 Kemampuan intelektual siswa juga ikut meningkat 

karena dapat menstimulasi keseimbangan kerja otak kiri dan otak kanan dengan 

meningkatkan kemampuan analisis pada otak kiri dan kreativitas pada otak 

kanan.
2
 Pendidikan musik dikenalkan melalui dasar-dasar teori musik, seperti 

tangga nada, ketukan, pitches, intervals, scales, chords, scale degrees, dan dasar 

teori musik lainnya yang akan berguna dalam membentuk harmoni, melodi, serta 

ritme dalam musik.
3
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Mempelajari ritme merupakan salah satu esensi penting dalam 

pembelajaran musik karena memiliki fungsi untuk membantu membangun fondasi 

terhadap perkembangan emosional dan intelektual dari siswa. Ritme sebagai 

struktur waktu dari musik tersusun dari tiga komponen berbeda, yaitu pola 

(menggambarkan sela waktu yang bervariasi antara panjang setiap notasi yang 

dimainkan), tanda sukat (pecahan bilangan yang menunjukkan jumlah ketukan 

dalam satu bar serta nilai atau jenis notasi dari setiap ketuknya) dan tempo 

(menunjukkan kecepatan pulsasi dari lagu).
4
 Oleh karena itu, kemampuan ritme 

diindikasikan dengan memahami notasi balok, nilai ketukan dari notasi balok, 

tanda sukat dan tempo. Kemampuan ritme yang baik akan membantu 

meningkatkan kemampuan membaca partitur dengan cepat dan merasakan ritme 

dari musik.  

Namun, pada saat melakukan observasi di kelas tiga Sekolah Dasar Surya 

Bangsa, siswa tidak diberikan pengenalan terhadap dasar teori musik dengan rinci. 

Siswa dituntut untuk dapat memainkan lagu yang diberikan tanpa menguatkan 

pembelajaran mengenai dasar teori musik terlebih dahulu. Teori musik berupa 

pengenalan nama notasi dan nilai notasi, hanya diberikan pengajar saat di awal 

pembelajaran sebelum masuk dalam lagu sehingga siswa masih kesulitan untuk 

memahami nilai notasi, ketukan dan tanda sukat dari lagu. Siswa kemudian 

melakukan imitasi permainan pianika dari pengajar. 

Salah satu metode yang baik untuk diterapkan di kelas pada siswa usia 

tujuh hingga sembilan tahun adalah metode pembelajaran permainan. Metode 
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pembelajaran permainan berarti menyampaikan bahan ajar dalam bentuk 

permainan. Melalui metode pembelajaran permainan, guru dapat menarik 

perhatian siswa karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan serta melibatkan siswa secara maksimal dalam proses 

pembelajaran.
5
 Namun, pada kenyataannya, metode pembelajaran yang digunakan 

di kelas tidak menggunakan metode pembelajaran permainan, namun ceramah dan 

imitasi. Pembelajaran di kelas juga tidak berdasarkan pada RPP. Pembelajaran 

bersifat satu arah dan ditekankan pada pembelajaran praktik sehingga pengajar 

langsung mengajarkan siswa memainkan lagu. Semua tanda notasi baru dan 

ketukan dijelaskan atau diingatkan sebelum lagu mulai dimainkan (hanya dalam 

waktu singkat) tanpa memperhatikan pemahaman siswa terhadap penjelasan 

pengajar. Pada saat praktik, siswa memainkan pianika dengan mengimitasi contoh 

langsung dari guru, sehingga siswa hanya mencontohkan tanpa memahami notasi 

yang ditekan. 

Siswa yang berada di kelas tiga sekolah dasar, dengan rentang umur tujuh 

hingga sembilan tahun, gemar dengan aktivitas membaca kalimat yang dilihat, 

menulis dan memiliki kemampuan berhitung seperti menambah atau mengurangi 

angka dengan cepat. Kemudian, siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan 

mendapatkan informasi melalui mengamati, bertanya, serta melakukan percobaan.  

Siswa juga antusias untuk memecahkan persoalan sendiri serta antusias terhadap 

aktivitas yang menggunakan fisik mereka.
6
 Pada pembelajaran musik, seharusnya 
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siswa berumur tujuh hingga sembilan tahun telah mengerti nilai notasi berupa not 

penuh, not setengah, not seperempat dan not seperdelapan. Pada kenyataannya, 

pada saat pelajaran musik di kelas tiga Sekolah Dasar Surya Bangsa berlangsung, 

ketukan telah ditulis pada kertas lagu yang telah dibagikan oleh pengajar, 

sehingga siswa tidak diajarkan untuk mengerti serta menghitung ritme sendiri. 

Siswa juga hanya berada dalam posisi duduk, berbicara dan bermain pianika tanpa 

membaca karena menirukan permainan dari guru atau sesama temannya sehingga 

fokus siswa tidak sepenuhnya terarah pada pengajar.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran 

permainan karena dengan menggunakan aktivitas yang disukai oleh siswa, maka 

pembelajaran tidak akan menjadi membosankan serta dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang membantu siswa dalam menyerap bahan ajar lebih 

mudah. Metode pembelajaran permainan dapat diterapkan untuk siswa umur tujuh 

hingga sembilan tahun karena mereka berada dalam tahap gemar dengan aktivitas 

bermain, terutama bergerak secara aktif menggunakan fisik sehingga pengajar 

dapat mengemas pembelajaran ritme dengan media pembelajaran untuk menarik 

aktivitas pembelajaran bagi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran di kelas akan 

lebih menyenangkan dan antusias siswa dapat meningkat terhadap pembelajaran 

musik karena penyampaian bahan ajar dikemas sebaik mungkin dalam berbagai 

bentuk permainan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penerapan metode permainan dapat 

meningkatkan kemampuan ritme pada pembelajaran musik siswa kelas III di SD 

Surya Bangsa? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis dan mengetahui cara penerapan metode permainan untuk 

meningkatkan kemampuan ritme pada pembelajaran musik siswa kelas III di SD 

Surya Bangsa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Bagi Sekolah Dasar Surya Bangsa adalah untuk memahami permasalahan 

yang terjadi pada kelas musik di sekolah sehingga jika metode pembelajaran 

permainan berhasil meningkatkan kemampuan ritme yang ada pada siswa di 

sekolah tersebut, maka metode ini dapat diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan ritme pada siswa kelas tiga di SD Surya Bangsa. 

2.   Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti 

terhadap pengalaman mengajar serta mempelajari perbandingan dari 

penggunaan metode pembelajaran yang diterapkan oleh pihak sekolah dengan 
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metode pembelajaran permainan sehingga peneliti dapat mengetahui 

keefektifan dari masing-masing metode pembelajaran terhadap siswa kelas 

tiga di SD Surya Bangsa 

3.  Bagi pembaca adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang 

keefektifan penggunaan metode pembelajaran permainan dalam 

meningkatkan kemampuan ritme pada siswa kelas tiga, dengan rentang usia 

tujuh hingga sembilan tahun. 

1.5 Ruang Lingkup 

  Penelitian ini akan terfokus untuk melihat penerapan metode pembelajaran 

permainan terhadap peningkatan kemampuan ritme pada pembelajaran musik 

siswa kelas III di Sekolah Dasar Surya Bangsa. Kemampuan ritme siswa dinilai 

berdasarkan indikator nilai ketukan, tempo, tanda sukat dan notasi balok. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes dan rubrik penilaian. 

Penelitian akan dilakukan terhadap 23 siswa kelas III di SD Surya Bangsa dengan 

menerapkan lima ragam permainan yang akan dijabarkan pada bab selanjutnya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini ditulis dengan kerangka sistematis sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika 

penulisan yang digunakan pada penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

dari penelitian ini. Teori-teori yang dijabarkan berhubungan dengan 

pendidikan musik, ritme, metode pembelajaran permainan, dan 

perkembangan siswa umur tujuh hingga sembilan tahun. Selain itu, 

kerangka berpikir dan hipotesis penelitian juga tercakup pada bab 

ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, desain 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta 

indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini menjelaskan deskripsi penelitian, kegiatan pada pra-siklus, 

kegiatan pada saat pelaksanaan siklus, analisis data penelitian yang 

diperoleh serta hasil analisis akan dibahas secara lebih detail. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini, keterbatasan 

dalam penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan setelah 

melakukan penelitian ini.  

 

 


