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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) merupakan salah satu pembelajaran 

yang terdapat di pendidikan sekolah dasar.Pendidikan Seni Budaya dan 

Keterampilan diberikan di sekolah karena unik, bermakna, dan bermanfaat 

terhadap kebutuhan perkembangan siswa, seperti kegiatan berekspresi, berkreasi 

dan berapresiasi melalui: “belajar dengan seni,” “belajar melalui seni” dan 

“belajar tentang seni.”  

Pendidikan seni di sekolah bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa 

dan memiliki peranan penting dalam kehidupan. Hal tersebut juga diungkapkan 

oleh Soetedja yaitu, “Seni merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan 

manusia. Seni berkontribusi dalam pembentukan sikap pembelajaran seumur 

hidup, membantu dalam memahami dan menghargai perbedaan serta mendukung 

kemampuan dasar kecakapan hidup, literasi, numerasi, dan perspektif masa 

depan.”1 

Dalam mata pelajaran seni budaya dan keterampilan terdapat seni rupa, 

seni tari dan seni musik. Seni rupa menghasilkan karya seni berupa lukisan, 

patung dan ukiran. Seni tari, keterampilan gerak berdasarkan gerakan tubuh. Seni 

                                                           
1 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III: Pendidikan Disiplin Ilmu (Bandung: PT. 
IMTIMA, 2007), 413.   
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musik, kemampuan dalam memainkan alat musik, vocal dan apresiasi karya 

musik.  

Musik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan menurut Kodaly, 

musik harus dipelajari sejak kecil. Kodaly juga percaya bahwa musik sudah ada di 

dalam diri sendiri dan musik harus dipelajari dengan kesenangan, bukan dengan 

paksaan. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, maka 

diperlukan metode pembelajaran yang efektif. Salah satu metode pengajaran yang 

digunakan adalah Rhythm Syllables yaitupembelajaran ritme dengan 

menggunakan suku kata. Dengan menggunakan rhythm syllables, siswa dapat 

merasakan langsung dengan tubuh sendirisehingga pembelajaran bisa menjadi 

efektif. Dengan menggunakan metode Rhythm Syllables, pembelajaran seni 

musik akan menjadi lebih menarik bagi peserta didik. 

Dalam observasi pendahuluan yang telahdilaksanakan pada tanggal 20 

Februari sampai tanggal 27 Maret 2019 di Sekolah Dasar Strada Bhakti Nusa, 

peneliti menemukanproses pembelajaran di dalam kelas tersebut adalah kurang 

efektif karena siswa belum memahami konsep dasar ritme dan pola ritmik secara 

kognitif maupun secara motorik. Hal tersebut ditunjukkan dengan respon siswa 

saat belajar terlihat bingung karena siswa tidak memahami materi pembelajaran. 

Sebagai contoh untuk belajar ritmik siswa diminta memainkan sebuah lagu yang 

dicontohkan guru, namun siswa tidak mengerti bagaimana melakukan ketukan 

secaramerata dan tidak memahami pola irama sehingga siswa hanya mencari 

bunyi not pada pianika tanpa melihat ketukan. Fungsi pelajaran musik lebih 

kepada mengisi waktu agar tidak kosong, sehingga materi pembelajaran tidak 
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dipersiapkan secara matang. Hasil pembelajaran hanya diperoleh berdasarkan bisa 

nyanyi satu persatu ke depan atau memainkan pianika dengan coba-coba dan 

pianika sudah diberi lebel angka 1,2,3,4,5,6,7 untuk notasi do,re,mi,fa,sol,la,si dan 

seterusnya.  

Berdasarkan kondisi mitra diatas, penulis meyakini dengan menggunakan 

pendekatan Rhythm Syllablesdari Kodaly dapat meningkatkan kualitas belajar 

mengajar menjadi lebih efektif dalam pelajaran musik di kelas IV-B Sekolah 

Strada Bhakti Nusa SD. Oleh sebab itu, penulis akan mengangkat topik penelitian 

yang berjudul ”penerapan materi pembelajaran ritmik dengan rhythm syllables 

untuk meningkatkan keaktifan siswa dan efektifitas proses pembelajaran musik di 

kelas IV-B SD Strada Bhakti Nusa” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan materi pembelajaran ritmikdengan Rhythm 

Syllables dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

musik di kelas IV-B SD Strada Bhakti Nusa? 

2. Bagaimana penerapan materi pembelajaran ritmik Rhythm Syllables 

dapat meningkatkan efektifitas proses pembelajaran musik di kelas IV-

B SD Strada Bhakti Nusa? 
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1.3 Tujuan  penelitian 

Berdasarkan permasalan di atas maka dapat disusun tujuan penelian ini 

yaitu untuk menganalisis dan mengetahui: 

1. Cara menerapan materi pembelajaran ritmik dengan Rhythm Syllables 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran musik di 

kelas IV-B SD Strada Bhakti Nusa. 

2. Penerapan materi pembelajaran ritmik Rhythm Syllables dapat 

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran musik di kelas IV-B SD 

Strada Bhakti Nusa. 

1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat ke dalam dan ke luar yaitu: 

1. Bagi pendidik dapat memperluas pengetahuan dan mendapatkan 

pengalaman baru dalam mengajarkan materi pembelajaran ritmik 

dengan Rhythm Syllables dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran musik di kelas IV-B SD Strada Bhakti Nusa. 

2. Bagi peserta didik agar menjadi efektif dan aktif dalam materi 

pembelajaran ritmik. 

3. Bagi sekolah agar terdapat peningkatan kualitas pembelajaran 

terhadap pendidik dan peserta didik di dalam kelas. 

4. Bagi peneliti agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti 

membatasi pembahasan hanya pada ruang lingkup “Penerapan Materi 

Pembelajaran Ritmik Dengan Rhythm Syllables Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Dan Efektifitas Proses Pembelajaran Musik Di Kelas IV-B SD Strada 

Bhakti Nusa”. 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan teori-teori dan konsep-konsep yang 

digunakan sebagai bahan dasar acuan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian berupa metode, 

pengumpulan data dan metode pengujian data yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dan 

dianalisa berdasarkan konsep-konsep yang ada. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil 

yang ditemukan setelah mendapatkan respon dari para responden 

dan diperkuat dari fakta dan teori-teori yang sudah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


