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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 

 Pengetahuan akan teknik olah suara yang benar merupakan suatu hal yang 

penting bagi seorang penyanyi, karena dengan mengetahui teknik yang benar maka 

seorang penyanyi akan dapat bernyanyi dengan warna suara, intonasi, projeksi, 

resonansi, fleksibilitas suara yang lebih baik, sekaligus dapat bernyanyi dengan 

lebih sehat tanpa melukai pita suara. Untuk dapat menguasai teknik yang benar 

tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan, salah satu teknik paling dasar 

yang perlu diperhatikan adalah postur tubuh yang benar seperti: tubuh harus tegak, 

tetapi santai dan tidak kaku. 

Dengan mengaplikasikan postur tubuh yang benar ini, maka seorang penyanyi akan 

mendapatkan banyak manfaat seperti sistem pernafasan menjadi lebih lancar, 

ketegangan pada tubuh dapat berkurang, dan menyanyi akan menjadi lebih mudah1.  

Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali ketika akan tampil di atas panggung, 

seorang penyanyi dapat mengalami perasaan gugup dan takut yang secara tidak 

langsung akan menimbulkan ketegangan pada seluruh tubuh. Ketegangan pada 

tubuh inilah yang membuat seseorang menjadi tidak mampu untuk mengontrol 

 

1 Julia Davids and Stephen Alexis. LaTour, Vocal Technique: a Guide for Conductors, Teachers, 

and Singers (Long Grove: Ill., 2012). 
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tubuhnya sendiri sehingga kehilangan postur tubuh yang baik, akibatnya terjadi 

beberapa tekanan pada beberapa bagian tubuh2.  

 Salah satu bagian tubuh yang paling terpengaruh adalah lidah. Dengan lidah 

yang kaku, otomatis seluruh bagian yang terkait dengan lidah pun menjadi ikut 

tertekan dan menyebabkan proyeksi suara menjadi tidak tepat,  serta suara yang 

dihasilkan terdengar kasar, seperti dipaksa3 , maka dari itu ketika lidah mengalami 

tekanan sebaiknya segera ditanggulangi4. 

 

 Salah satu metode yang membahas mengenai teknik untuk merelaksasi lidah 

adalah Metode Thompson yang diciptakan oleh Carly Thompson, seorang praktisi 

Teknik Aktivasi Otot yang juga menguasai chiropractic, osteopathic, Shiatsu, 

Psychotherapy serta lulusan Program Studi Fine Arts, Oxford yang selama lebih 

dari 30 tahun telah sering bekerjasama dengan beberapa aktor, aktris, penyanyi 

penerima penghargaan bergengsi Oscar dan Tony Award seperti Hugh Jackman 

(Aktor, Produser), Katie Lee Gifford (Aktris, Penulis), Stephen Lutvak (Penyanyi, 

Penulis lagu, Komposer, Penulis Lirik Musikal Broadway Pemenang Tony Award 

(“A Gentleman’s Guide to Love and Murder” ), Debbie Gibson (Penyanyi, Penulis 

lagu, Produser, dan Aktris), dsb. Tapi kemudian ditengah-tengah penulisan buku 

The Thompson Method of Bodywork meninggal dunia dan kemudian penulisan 

 

2 Carola Grindea, in Tensions in the Performance of Music: a Symposium(London: Kahn & Averill, 

2009). 
3 Cathy Thompson and Tara Thompson Lewis, The Thompson Method of Bodywork: Structural 

Alignment, Core Strength, and Emotional Release (Rochester, VT: Healing Arts Press, 2018). 
4 Edmund Jacobson, "A Manual of Tension Control," ed. Carola Grindea, Tensions in the 

Performance of Music : A Symposium, November 27, 2006, 153-188, accessed February 22, 2019, 

https://www.scribd.com/document/37592529/Tensions-in-the-Performance-of-Music. 



 

 3 

buku dilanjutkan oleh putrinya, yaitu Tara Thompson, yang telah mendampingi 

Carly Thompson selama 12 tahun terakhir, mengikuti setiap kelas-kelas yang diajar 

oleh Carly Thompson, serta kini telah menjadi seorang produser, sekaligus 

penyanyi, dan telah muncul beberapa kali di beberapa stasiun televisi seperti BBC 

TV dan SKY TV 

 Thompson mengatakan bahwa dengan Metode Thompson ini, rahang akan 

menjadi lebih rileks. Yang menjadi pembahasan adalah tingkat keberhasilan 

metode ini apabila dipelajari dalam waktu tertentu oleh mahasiswa-mahasiswi dari 

program studi musik Universitas Pelita Harapan yang akan bernyanyi didepan 

banyak orang. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode Thompson dapat 

berguna bagi penyanyi yang seringkali mengalami ketegangan pada bagian 

lidahnya. Pengembangan yang akan dilakukan disini adalah dengan cara 

mengenalkan metode Thompson kepada  lima orang subjek dari Universitas Pelita 

Harapan, Program Studi Musik, instrumen mayor vokal dengan kisaran usia 18-20 

tahun yang sering mengalami masalah ketegangan pada lidah. Observasi akan 

dilakukan sebanyak lima kali, sepanjang pertemuan subjek akan mempraktekkan 

sendiri metode Thompson tersebut dengan pengawasan, pada pertemuan pertama 

dan terakhir subjek akan menyanyikan lagu Twinkle-twinkle Little Star, seluruh 

kegiatan ini akan direkam dalam bentuk video. Kemudian diukur tingkat 

keberhasilan metode tersebut dengan cara melihat video dan memberikan penilaian 

untuk diisi oleh ahli vokal berdasarkan rubrik yang disertakan. Jika hasil penilaian 
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mengatakan bahwa tingkat keberhasilan lebih banyak daripada yang tidak, maka 

praktek Metode Thompson dapat dikatakan berhasil. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Dari pembahasan di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut 

: 

Apakah penerapan Metode Thompson yang dipelajari dapat membuat subjek 

bernyanyi dengan lebih baik dan nyaman? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah menguji keberhasilan Metode Thompson 

setelah pembelajaran sebanyak lima kali . 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat untuk membantu penyanyi untuk menanggulangi 

ketegangan pada lidah, sehingga dapat bernyanyi dengan lebih nyaman, sehat, dan 

menghasilkan suara yang terproyeksi dengan baik. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

1. Metode yang akan diuji adalah Metode Thompson, yaitu  metode untuk 

merelaksasi lidah dari buku Tensions in The Performance of Music, 

halaman 275-276. 
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2. Partisipan yang akan dipilih adalah mahasiswa-mahasiswi dari program 

studi musik di Universitas Pelita Harapan yang berjumlah 5 orang dari 

angkatan 2018-2019 dengan instrumen mayor Vokal dengan kisaran 

usia antara 18-20 tahun yang seringkali mengalami ketegangan pada 

lidah pada saat menyanyi. 

3. Partisipan akan mendapatkan pelatihan mengenai metode Thompson 

sebanyak lima kali pertemuan, dan akan tampil sebanyak dua kali 

dengan jarak waktu kurang lebih selama sebulan, yaitu sebelum dan 

sesudah belajar Metode Thompson, kedua penampilan ini akan direkam 

dalam bentuk video dan kemudian dinilai dengan menggunakan rubrik 

yang didapatkan dari beberapa buku-buku, literatur, dan jurnal-jurnal, 

kemudian akan dinilai oleh narasumber ahli vokal yaitu Dosen Vokal 

UPH : Cassia Agata.  
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