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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Berbagai hal yang baru dan berbeda dalam pengajaran musik saat ini mulai 

banyak dibahas baik dalam media online maupun dalam diskusi terbuka para 

pengajar, namun kejadian ini tidak menutup kemungkinan munculnya metode 

pengajaran baru yang biasanya diterapkan pada ilmu-ilmu lain yang dapat 

diimplementasikan ke dalam pembelajaran musik dengan tujuan agar pembelajaran 

berjalan dengan efektif, menyenangkan, kreatif, inovatif, dan pada akhirnya 

menghasilkan pembelajaran musik yang maksimal. 

Banyak anggapan menyebutkan bahwa di dalam pendidikan, bakat berperan 

penting dalam pemahaman akan sesuatu, namun pada praktiknya di dunia 

pendidikan, tentu bukan hanya bakat yang menjadi tolak ukur penuh dalam 

pemahaman siswa. Penggunaan metode belajar yang tepat pada siswa dalam sistem 

pendidikan dari waktu ke waktu selalu menjadi bahan pertimbangan yang patut 

untuk dibicarakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian metode 

adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Maka dari itu, metode pembelajaran yang tepat akan senantiasa mendukung 

pemahaman bersamaan dengan bakat yang dimiliki. Salah satu pembelajaran yang 

dapat menerapkan sebuah metode pembelajaran adalah pembelajaran musik. 
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Pembelajaran musik merupakan sebuah pengajaran seni yang berisi ilmu 

musik. Saat ini, musik merupakan bagian yang terintegral dalam pembelajaran di 

sekolah dikarenakan, musik dapat digunakan untuk memberikan motivasi di bidang 

matematika, sejarah, ilmu sosial, dan sebagainya. Hal tersebut diungkapkan oleh 

ahli yaitu Brunk, yang mengatakan: 

“Music was integrated with social studies and science for young learners. The treatment 

curriculum consisted of two thirty-minute socio-music lessons per week throughout a 

semester instructed by classroom teachers. The comparison curriculum consisted of 

separate subject instruction in social studies, science, and music instructed by subject 

matter specialist”.1 

 

 

Dalam proses pembelajaran musik guru harus dapat merencanakan 

pembelajaran serta menerapkannya dengan menggunakan metode pembelajaran, 

sehingga tujuan dari pembelajaran musik dapat tercapai.2 Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran musik harus menekankan kepada pengalaman musik siswanya 

dengan maksud untuk mengurutkan apa yang akan didapatkan siswa setelah belajar 

musik, mulai dari pengetahuan, apresiasi musik, keterampilan musik hingga pada 

akhirnya siswa memiliki kreativitas estetis dalam musik.3 

Ada beberapa macam metode pembelajaran musik yang sudah dikenal dan 

sudah berkembang sejak lama. Dari berbagai macam metode pembelajaran musik 

yang ada, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Gordon. Metode 
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pembelajaran musik Gordon merupakan metode yang dicetuskan oleh Edwin E. 

Gordon. Metode pembelajaran yang dibuat oleh Gordon adalah audiasi, yang 

merupakan fondasi dalam bermusik. Proses audiasi dapat dijelaskan ketika kita 

dapat mendengar dan memahami musik yang hanya diputar dengan durasi yang 

pendek ataupun tidak ada wujud suara yang diperdengarkan. Metode pembelajaran 

musik Gordon dapat digunakan untuk memberikan pengajaran bagi siswa yang 

bermain instrumen musik, salah satunya adalah instrumen cello. 

Cello adalah sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Cello 

memiliki ukuran badan yang lebih besar dan lebar dari biola. Cello sendiri dapat 

dimainkan secara individual atau kelompok. Berdasarkan pengamatan peneliti pada 

saat ini, masyarakat umum beranggapan bahwa cello merupakan alat musik yang 

sulit untuk dipelajari karena cello memiliki ukuran yang cukup besar dan dimainkan 

dengan teknik-teknik tertentu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menemukan 

metode pembelajaran yang efektif yang dapat membantu pembelajaran cello. Hal 

tersebut menjadi alasan penulis untuk mengupas tentang penggunaan Metode 

Gordon audiasi terhadap pembelajaran cello. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa saja strategi yang dipakai Guru dalam memajukan pembelajaran cello di 

kelas BeSharp? 

2. Bagaimana model belajar cello dengan menggunakan Metode Gordon? 
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3. Bagaimana   pengaruh   model   belajar   dengan metode   Gordon terhadap 

pembelajaran cello di kelas BeSharp? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

 
1. Strategi yang dipakai Guru dalam memajukan pembelajaran cello di kelas 

BeSharp. 

2. Model belajar dengan menggunakan Metode Gordon. 

 

3. Pengaruh model belajar dengan Metode Gordon terhadap pembelajaran 

cello di kelas BeSharp? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ke dalam dan ke luar peneliti 

sendiri yaitu: 

1. Bagi FIS untuk menambah kepustakaan bagi pengembangan peminatan 

pendidikan seni musik terutama cello. 

2. Bagi Siswa BeSharp dapat menerima dan mengaplikasikan musik dengan cara 

yang mudah dan menyenangkan. 

3. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan metode pengajaran untuk 

meningkatkan minat masyarakat Indonesia terhadap pembelajaran cello. 
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1.5 Ruang lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian ini terfokus, maka penulis membatasi penulisan ini hanya 

pada ruang lingkup Analisis Metode Pembelajaran Musik Gordon (Audiasi) Dalam 

Pembelajaran Cello 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 

Penulisan ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan 

diawali dengan pada Bab I dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan diakhiri pada bagian 

sistematika penulisan. 
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