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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data yang ditemui oleh American Music Therapy 

Association (AMTA), perekaman sesi terapi musik pertama dilakukan pada 

tahun 1800 (American Music Therapy Association, n.d.). Menurut British 

Association for Music Therapy (BAMT), perekaman dalam bentuk audio 

maupun visual diperlukan dalam praktik terapi musik karena data audio/visual 

dapat menjadi alat bantu terapis dalam memantau dan mengevaluasi sesi terapi 

musik yang dijalani (British Association for Music Therapy, 2017). Untuk 

mendapatkan hasil yang optimal, terapis musik perlu berdiskusi dengan 

pembimbing (supervisor) untuk membuat rancangan penanganan, memantau 

perkembangan klien, dan mengevaluasi performa dan intervensi yang 

diberikan terapis musik. Pembimbing dapat menyaksikan video rekaman sesi 

untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai penanganan yang 

dilakukan. 

Terapis perlu membuat laporan evaluasi, baik setiap minggu, maupun 

setelah terminasi, yang membahas tentang tercapai atau tidaknya tujuan yang 

diharapkan dari sesi terapi musik tersebut. Adanya rekaman audio/video akan 

mempermudah proses evaluasi dalam pelaksanaan terapi musik. Terapis dapat 

mengingat dan menghidupkan kembali momen, proses, dan aspek-aspek 
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penting yang terjadi dalam sesi terapi. Video rekaman tersebut juga merupakan 

bukti fisik dari sesi terapi musik yang telah berlangsung. 

Pada pelaksanaan praktik terapi musik di Universitas Pelita Harapan, 

para mahasiswa yang menjalani praktik terapi musik diwajibkan untuk 

merekam sesi terapi musik dari awal hingga akhir, setelah mendapat izin dari 

pihak terkait (klien, wali klien, dan/atau institusi). Para mahasiswa merekam 

sesi terapi musik mereka dengan menggunakan teknik unmanned camera. 

Teknik unmanned camera adalah teknik merekam dengan meletakkan 

perangkat rekam secara statis. Pada umumnya, perangkat rekam diletakkan 

pada suatu posisi yang memungkinkan untuk menangkap terapis dan klien 

dalam satu frame. Maka dapat disimpulkan bahwa teknik unmanned camera 

adalah teknik merekam sesi terapi musik tanpa videografer yang 

mengoperasikan perangkat rekam.  

Meskipun teknik unmanned camera dapat mendokumentasikan 

keseluruhan sesi terapi musik, akan tetapi teknik ini kurang dalam menangkap 

ekspresi dan gerakan klien secara detail. Hal ini mendorong penulis untuk 

mencari apakah terdapat teknik perekaman yang lebih efektif. Penulis 

menemukan jurnal yang berjudul “Toward a Practice of Engaged Filming in 

Nordoff-Robbins Music Therapy,” yang ditulis oleh Megan Graham. Dalam 

jurnalnya, Graham mempertanyakan efektivitas unmanned camera dan 

mencoba mengaplikasikan teknik engaged filming dalam perekaman sesi terapi 

musik. 
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Engaged filming adalah teknik merekam video yang dilakukan oleh 

videografer untuk menangkap esensi proses terapeutik dalam sesi terapi musik. 

Teknik ini mengambil konsep dari metode terapi musik berbasis improvisasi, 

Creative Music Therapy, yang dicetuskan oleh Clive Robbins dan Paul Nordoff 

(Graham, 2016). Pada saat menggunakan metode Creative Music Therapy, 

terapis diharuskan untuk fokus dan engaged dalam improvisasi yang dilakukan 

bersama dengan klien. Sikap fokus dan engaged ini lah yang perlu dimiliki juga 

oleh videografer saat merekam sesi terapi musik. Graham mencetuskan bahwa 

untuk membuat video representasi sesi terapi musik. Oleh karena itu, 

videografer perlu memiliki sikap tersebut serta pemahaman akan terapi musik 

agar dapat menangkap esensi dari proses terapeutik di dalam rekaman video.  

Penelitian ini akan menganalisis apakah teknik engaged filming dapat 

membantu dalam proses evaluasi sesi terapi musik, khususnya untuk 

mendapatkan detail-detail sewaktu kegiatan bermusik bersama klien. 

Penelitian akan dilakukan dengan cara merekam video sesi terapi musik yang 

dilakukan oleh enam mahasiswa Music Therapy, Conservatory of Music, 

Universitas Pelita Harapan. Ketiga partisipan akan membandingkan efektivitas 

dari dua cara perekaman yang berbeda, yakni engaged filming dan unmanned 

camera (kamera statis tanpa videografer). Hasil perbandingan akan dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif - studi kasus. Penelitian ini 

diharapkan dapat membuktikan bahwa penggunaan teknik engaged filming 

dapat membantu proses evaluasi sesi terapi musik khususnya di kalangan 

mahasiswa Fakultas Ilmu Seni, Universitas Pelita Harapan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan rumusan permasalahan dalam penelitian yang 

akan dilaksanakan: 

1. Apakah hasil video rekaman dengan teknik engaged filming efektif 

membantu terapis dalam menangkap detail ekspresi dan gerakan 

klien sewaktu proses evaluasi sesi terapi musik? 

2. Jenis pendekatan terapi musik apa saja yang efektif direkam 

menggunakan teknik engaged filming? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas 

penggunaan teknik engaged filming dalam membantu proses evaluasi sesi 

terapi musik, serta korelasi penggunaannya dengan jenis pendekatan dan 

objektif dari sesi terapi musik.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memperkenalkan cara evaluasi sesi terapi musik yang efektif kepada 

mahasiswa Terapi Musik dan masyarakat umum. 

2. Memberikan referensi standar perekaman video sesi terapi musik 

bagi terapis musik di Indonesia. 
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1.5 Batasan Masalah 

Partisipan dalam penelitian ini adalah tiga mahasiswa Music Therapy, 

Conservatory of Music, Universitas Pelita Harapan. Partisipan akan 

memfasilitasi terapi musik untuk klien lansia. Sesi yang direkam berbentuk sesi 

terapi musik individual. Jumlah sesi yang akan dilaksanakan oleh setiap 

partisipan berkisar antara 13 sampai 15 pertemuan.  

Kecepatan terbangunnya rapport setiap klien berbeda-beda, tergantung 

dari kondisi klien. Namun, apabila terapis telah memiliki pengalaman 

sebelumnya, maka terapis mungkin dapat membangun rapport dalam waktu 

yang cenderung lebih singkat (Hall, 2016). Ketiga partisipan merupakan 

mahasiswa tingkat empat yang telah memiliki pengalaman praktik terapi musik 

selama tiga semester. Perekaman akan dilakukan pada sesi keempat dan kelima, 

karena pada umumnya, di sesi keempat rapport antara terapis dan klien mulai 

terbangun. Sehingga, pada sesi keempat dan kelima kegiatan terapi musik telah 

berjalan sesuai dengan rancangan penanganan.  

 Masing-masing partisipan akan membandingkan pengalaman 

pengevaluasian video sesi terapi musik mereka yang direkam dengan teknik 

engaged filming dan teknik unmanned camera. Hasil perbandingan tersebut 

akan dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan teknik engaged 

filming dalam sesi terapi musik.   


