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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Gangguan mood merupakan sekelompok gambaran klinis yang ditandai 

dengan berkurang atau hilangnya kontrol emosi dan pengendalian diri. Pada 

umumnya, gangguan suasana perasaan (afektif atau mood) sering terjadi pada masa 

remaja atau di awal usia 20 tahun. Gangguan mood dapat berupa depresi, mania 

atau campuran keduanya yang dikenal sebagai bipolar. Gangguan bipolar 

merupakan gangguan mood kronik yang ditandai dengan adanya episode mania 

atau hipomania yang muncul secara bergantian atau bercampur dengan episode 

depresi. Gangguan bipolar dapat pula disebut sebagai depresi manik, gangguan 

afektif bipolar (bipolar affective disorder) atau gangguan spektrum bipolar.1 

 Perubahan mood yang terjadi pada penderita gangguan bipolar terdiri dari 

depresi dan mania. Depresi didefinisikan sebagai kedaan emosional yang ditandai 

dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan rasa bersalah, putus 

asa, menarik diri dari orang lain, dan kehilangan minat dalam aktivitas yang 

biasanya dilakukan. 2  Mania didefinisikan sebagai keadaan emosional dengan 

kegembiraan yang berlebihan, penuh energi, mudah tersinggung, disertai 

hiperaktivitas, berbicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran dan perhatian 

yang mudah teralih. 3 Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan seseorang 

 
1 E. Vieta, Managing Bipolar Disorder in Clinical Practice (New York: Springer Healthcare Limited; 3rd edition, 2013). 
2 Ann M, Kring at al, Abnormal Psychology (Australia: John Wiley & Sons Australia Ltd, 2017),  87 
3 Ibid. 

https://www.bookdepository.com/publishers/John-Wiley-Sons-Australia-Ltd
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menderita Bipolar Disorder adalah faktor genetik, lingkungan, sistem 

Neurochemistry dan Mood Disorders, dan Neuroendokrin. 

 Musik merupakan salah satu media yang dapat mempengaruhi perubahan 

mood. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa peneliti yang menunjukkan bahwa 

musik dapat mempengaruhi mood.4 Murrock menunjukkan bahwa bunyi-bunyian 

yang menyusun musik dapat memengaruhi mood.5 Ganser dan Huda (2010) dalam 

Music’s Effect on Mood and Helping Behavior menunjukkan bahwa musik dengan 

tempo upbeat dan populer serta berisikan lirik prososial meningkatkan mood 

positif; sedangkan musik dengan tempo cepat dan berulang serta berisikan lirik 

antisosial meningkatkan mood negatif; namun keadaan tanpa musik menurunkan 

mood positif dan mood negatif.6 

 Metode Orff terdiri dari beberapa karakteristik, diantaranya adalah speech 

rhythms. Speech rhythms merupakan irama bahasa yang menggunakan nama-nama 

serta kata-kata lain yang dapat dipahami oleh anak-anak pada umumnya. Nama-

nama dan kata-kata tersebut dapat menggunakan kategori tertentu seperti tumbuhan 

atau buah, sehingga dapat membantu siswa untuk mengasosiasikan kata tertentu 

pada durasi ritme/nilai not tertentu.7 Speech rhythms Orff dapat digunakan dalam 

memberikan pengajaran musik bagi para siswa gangguan bipolar. Hal ini 

dikarenakan dalam menerapkan metode speech rhythms, Orff 

mengombinasikannya dengan pola ritme tubuh seperti bertepuk tangan, 

 
4 Hu, X, “Music and Mood: Where Theory and Reality Meet” (03 Februari 2010), 
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/14956/Music%26Mood-final.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
(diakses pada 08 September 2019). 
5 CJ, Murrock, Music and Mood (Nova Science Publishers, Inc; Hauppauge, NY: 2005). 
6 Ganser & Huda, “Music’s Effect on Mood and Helping Behavior” (2010) 
https://pdfs.semanticscholar.org/5f19/ff724abad227675ce63c9b6c152d399aecbf.pdf (diakses pada 08 September 2019). 
7 William M. Anderson dan Joy E. Lawrence, Integrating Music into the Elementary Classroom (Cengage Learning, 2007), 
page 232. 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/14956/Music%26Mood-final.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://pdfs.semanticscholar.org/5f19/ff724abad227675ce63c9b6c152d399aecbf.pdf
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menjentikkan jari, serta menepuk paha sehingga pada saat melakukannya, siswa 

gangguan bipolar merasa seperti sedang memainkan sebuah permainan. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat ini banyak siswa-siswa yang 

menghadapi masalah bipolar dengan kriteria yang telah dijelaskan di atas, termasuk 

yang dialami oleh penulis sendiri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

menemukan cara pembelajaran yang efektif yang dapat membantu penderita 

bipolar. Berdasarkan beberapa argumen di atas dan hasil observasi penulis maka 

penulis tertarik untuk memilih topik Kajian Penggunaan Speech Rhythms Orff 

dalam Pembelajaran Ritme pada Siswa Gangguan Bipolar. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan metode speech rhythms Orff dalam pembelajaran 

musik? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan metode speech rhythms Orff dalam 

pembelajaran musik terhadap siswa gangguan bipolar? 

3. Apakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode 

speech rhythms Orff pada siswa gangguan bipolar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis; 

1. Penggunaan metode speech rhythms Orff dalam pembelajaran musik. 
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2. Pengaruh penggunaan metode speech rhythms Orff dalam pembelajaran musik 

terhadap siswa gangguan bipolar. 

3. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode speech rhythms Orff pada 

siswa gangguan bipolar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah 

1. Bagi FIS, penelitian ini diharapkan dapat membantu dosen untuk mengerti, 

memahami serta mampu mengajari dan menerapkan metode speech rhythms Orff 

terhadap penderita gangguan bipolar disorder. 

2. Bagi penderita, hasil penelitian diharapkan dapat diterima dan diaplikasikan 

dalam pembelajaran musik.  

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi untuk 

mengembangkan dan menggunakan metode-metode lainnya dalam menerapkan 

metode pembelajaran bagi penderita bipolar disorder. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar penelitian ini terfokus maka penulis membatasi pembahasan 

penelitian hanya pada ruang lingkup Kajian Penggunaan Speech Rhythms Orff 

dalam pembelajaran ritme pada siswa penderita gangguan Bipolar Disorder. 

1.6  Sistematika Penelitian 



 

5 
 

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. 

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 
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