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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Musik merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh pada 

kehidupan manusia, mulai dari janin hingga lanjut usia.1 Akan tetapi mempelajari 

musik sering dianggap sebagai salah satu kegiatan yang hanya dilakukan ketika 

seseorang memiliki waktu luang.2 Edukasi musik sendiri sudah ada sejak zaman 

Yunani kuno, bahkan dalam sistem pendidikan Plato, musik merupakan suatu 

pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan manusia.3 Menurut Abraham A. 

Schwadron salah satu profesor di Universitas California, Los Angeles, mempelajari 

musik dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan emosi seseorang.4 Selain 

itu menurut J. Terry Gates salah satu profesor musik edukasi di State University of 

New York, Buffalo, mempelajari musik dapat meningkatkan fokus seseorang.5 

Mempelajari musik dari kecil juga dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar 

maupun motorik halus pada anak, selain itu bermusik dari kecil dapat meningkatkan 

kepercayaan diri, kedisiplinan dan kreatifitas pada anak.6 Oleh karena itu menurut 

 
1 Wendy L. Sims, dan Cathi C. Wilson, Music Makes the Difference (Reston, United States of 

America: MENC, 2000), 12. 
2 Michael L. Mark, ed., Music Education. 2nd ed, (London, Britain: Routledge, 2002), 127. 
3 Ibid, 5.  
4 Ibid, 175.  
5 Ibid, 213. 
6 Sims dan Wilson, Music Makes the Difference, 110-111. 
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beberapa edukator seperti salah satunya Samuel Winkley Cole menerapkan musik 

dalam kurikulium sekolah sangat penting.7 

Dalam pembelajaran musik, terdapat beberapa hal yang harus dipelajari 

seperti mempelajari rimik, dinamika, unsur-unsur musik, dan lain-lainnya. Namun 

satu hal yang tak kalah penting yaitu membaca notasi balok. Notasi balok adalah 

sebuah simbol dalam musik, pada awalnya notasi balok tidak seperti yang kita 

ketahui sekarang ini. Notasi pada zaman dahulu hanya berbentuk kotak-kotak kecil, 

dan kotak tersebut tidak melambangkan nada secara spesifik. Hingga pada akhirnya 

seorang pedagog musik yang bernama Guido D’Arezzo membuat simbol notasi 

balok yang kita ketahui saat ini. Notasi balok merupakan simbol yang dapat 

membantu anak dalam menentukan tinggi rendah sebuah nada, nilai nada, dan 

bagaimana cara memainkan atau menyanyikan nada tersebut.8 

Dalam pembacaan notasi balok, terdapat beberapa keterampilannya 

sendiri yaitu sight-reading, rehearsal reading dan silent reading. Silent reading 

merupakan suatu keterampilan dalam membaca, sebuah lagu atau notasi tanpa harus 

mengubahnya dalam bentuk gerakan motorik. Untuk menguasai keterampilan ini 

anak harus mengerti dan dapat mengidentifikasi simbol-simbol yang digunakan 

dalam notasi musik, namun sering kali anak-anak mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi simbol-simbol yang ada pada notasi balok.  

Margaret Hubicki dan T. R. Miles melakukan riset yang mengatakan 

bahwa kesulitan yang dialami anak dalam membaca simbol pada notasi balok 

 
7 Mark, Music Education, 96.  
8 Marzoki, Latifah Kodijat, Penuntun Mengajar Piano, (Cetakan 4. Jakarta, Indonesia: Curio 

Design Studio, 2008), 6. 
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disebabkan oleh warna dari notasi itu sendiri. Warna hitam dan putih pada notasi 

balok dianggap dapat membatasi kemampuan anak dalam membaca notasi. Oleh 

karena itu, mereka menggunakan warna pada notasi balok. Warna yang mereka 

gunakan merupakan warna-warna pada pelangi. Di mana setiap nada memiliki 

warnanya sendiri contohnya C berwarna merah, D berwarna kuning, E berwarna 

biru dan yang lainnya.9  

Menurut kompetensi inti dan kompetensi dasar seni musik dari 

pemerintah, siswa yang duduk di kelas dua tingkat sekolah dasar dapat mengenal 

dan menampilkan pola irama dalam lagu anak-anak. Pada kurikulum Sekolah XYZ, 

siswa kelas dua tingkat sekolah dasar harus bisa membaca notasi C, D, E, F, G, A, 

dan B pada notasi balok. Tetapi pada kenyataannya siswa-siswi ini mengalami 

kesulitan dalam mengidentifikasi not pada notasi balok. Mereka masih 

kebingungan dalam membedakan peletakan E dan G, D, F dan A. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan metode colour 

notation dalam meningkatkan kemampuan membaca notasi musik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di atas rumusan masalah yang didapat 

adalah, bagaimana penggunaan metode colour notation dalam meningkatkan 

kemampuan membaca notasi musik pada siswa kelas II SD XYZ di Lippo 

Karawaci? 

 

 
9 Hubicki, Margaret, and T.R. Miles, "Musical Notation and Multisensory Learning." Child 

Language Teaching and Therapy 7, no. 1 (1991): 63, doi:10.1177/026565909100700104. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah didapat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan metode colour notation dalam 

meningkatkan kemampuan membaca notasi musik pada siswa kelas II SD XYZ di 

Lippo Karawaci. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah XYZ adalah dapat mengetahui permasalahan siswa dalam 

membaca notasi di sekolah tersebut, jika metode colour notation berhasil 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca notasi, maka guru dapat 

menerapkan metode colour notation untuk meningkatkan kemampuan siswa 

kelas dua dalam membaca notasi musik. 

2. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengalaman peneliti dalam mengajar 

sebuah kelas, selain itu menambah pengetahuan peneliti dalam meningkatkan 

kemampuan membaca notasi balok dengan metode colour notation. 

3. Bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan pembaca tentang 

penggunaaan metode colour notation dalam meningkatkan kemampuan siswa 

dalam membaca noatsi balok.  

1.5 Ruang Lingkup  

Penelitian ini terfokus untuk melihat bagaimana penggunaan metode 

colour notation dalam meningkatkan kemampuan membaca notasi musik pada 
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siswa kelas II SD XYZ di Lippo Karawaci. Hasil dari pembelajaran siswa dalam 

membaca notasi ini akan dinilai berdasarkan indikator membaca notasi berupa, 

huruf abjad pada musik, solmiasi, dan peletakan not pada garis birama. 

Kemampuan membaca notasi ini diukur melalui soal tes tertulis. 

1.6 Sistematika Penelitian  

Penelitian ini ditulis dengan kerangka sistematis sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan, pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan 

sistematika penulisan yang akan digunakan pada penelitian ini.  

BAB II Landasan Teori, peneliti menguraikan teori-teori yang akan 

menjadi landasan bagi peneliti selama penelitian ini berlangsung. Teori-teori 

tersebut berhubungan dengan notasi musik, metode colour notation, kemampuan 

kognitif siswa, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.  

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang 

akan digunakan, desain penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, insturmen penelitian dan teknik analisa data 

yang akan digunakan peneliti.  

BAB IV Analisa dan Pembahasan, pada bab ini peneliti akan menjelaskan 

deskripsi data, sebelum tindakan, pelaksanaan tindakan, post-test, analisis data 

penelitian yang didapatkan, kemudian peneliti akan melakukan pembahasan dari 

data yang didapatkan. 
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BAB V Kesimpulan dan saran, peneliti akan menjabarkan kesimpulan dari 

penelitian ini, keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti, serta saran-saran 

setelah menjalankan penelitian ini. 

 

  


