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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada bidang pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan penglihatan lebih 

akrab disebut dengan anak penyandang tunanetra. Istilah tunanetra tidak saja 

mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi 

terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari 

dalam belajar. Kondisi penglihatan anak yang termasuk setengah melihat (low 

vision) atau rabun adalah bagian dari kelompok tunanetra. Menurut (Somantri, 

2006, hal. 65) pengertian tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya 

(kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan 

sehari-hari seperti halnya orang awas. Berdasarkan acuan tes snellen card dalam 

ilmu kesehatan, anak penyandang tunanetra dapat dikelompokan menjadi dua 

macam, yaitu buta dan low vision. Maksud dari buta adalah jika anak sama sekali 

tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar, sedangkan low vision yaitu anak 

masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar. 

Anak penyandang tunanetra memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi, 

motorik, dan kepribadian yang sangat bervariasi. Kepribadian anak penyandang 

tunanetra sangat tergantung pada sejak kapan anak mengalami ketunanetraan, 

bagaimana tingkat ketajaman penglihatannya, berapa usianya, serta bagaimana 

tingkat pendidikannya. Menurut Somantri, anak penyandang tunanetra lebih 

superior tampak dalam hal ketajaman sensori, ingatan maupun kreativitasnya 

dibandingkan anak awas. Anak tunanetra pada umumnya cenderung memiliki daya 

ingat yang tinggi, namun rendah dalam pengembangan konsep (Somantri, Sutjihati 

2006). Tunanetra mengandalkan indra lainnya yaitu indra pendengaran, pengecap, 

perabaan, dan pembau atau penciuman untuk mendapatkan pengenalan, pengertian, 

atau makna yang lengkap tentang lingkungannya dalam sehari-hari. Kelebihan yang 

dimiliki oleh tunanetra dapat merasakan keadaan di sekitarnya. Seorang tunanetra 

bisa mengenali suara jauh lebih sensitif dibandingkan dengan orang normal. 

Beberapa dari mereka cenderung memiliki keahlian menggunakan alat musik yang 

sesuai dengan tingkat pembelajarannya secara khusus.
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Akibat dari ketunanetraan, pengenalan atau pengertian terhadap dunia luar 

anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh, akibatnya mempunyai 

keterbatasan dalam bergerak. Perkembangan kognitif anak penyandang tunanetra 

cenderung terhambat, disebabkan perkembangan kognitif tidak saja erat kaitannya 

dengan kecerdasan atau kemampuan intelegensinya, tetapi juga dengan 

kemampuan indra penglihatannya. Perkembangan emosi anak penyandang 

tunanetra akan sedikit mengalami hambatan, disebabkan oleh keterbatasan 

kemampuan anak penyandang tunanetra dalam proses belajar. Selain itu 

perkembangan sosial anak penyandang tunanetra sangat tergantung pada 

bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan terutama lingkungan keluarga 

(Somantri, Sutjihati 2006, hal. 81-85).  

Terdapat beberapa kelebihan yang memberikan peluang kerja dalam bidang 

seni musik bagi penyandang tunanetra. Kebiasaan mereka belajar melalui indra 

pendengaran dan perabaan, merupakan modal dalam menekuni bidang musik. 

Mereka bisa menjadi seorang musisi, penggubah musik, pelatih atau guru seni 

musik. Terdapat teknologi yang dapat memberikan pembaruan dalam proses 

pembelajaran bagi tunanetra, seperti pembelajaran musik menggunakan tulisan 

braille, dan perangkan lunak yang terdapat dalam gadget maupun komputer 

(Criswell, 2015).  

Jika siswa tunanetra tidak memiliki pengetahuan membaca tulisan braille, 

McCann dalam (Criswell, 2015) menyarankan menggunakan beberapa bahan saja 

seperti software untuk membaca software sonar yang bernama dancingdot atau 

semacam hotspotclicker atau sumber lain yang dipandu oleh seorang pembantu atau 

guru braille. Menurut Mudjito A. K. pengajaran kepada individu tunanetra yaitu 

menggunakan media yang bersifat taktual dan bersuara seperti benda model, benda 

nyata dan media yang bersuara yaitu peranti lunak JAWS. (Mudjito A. K., 2012, 

hal. 26). Komputer juga mengandalkan indra pendengaran dan perabaan. Komputer 

dapat terhubung dengan alat musik yang mengandalkan piranti lunak seperti JAWS 

seorang tunanetra dapat merekam permainan alat musik, vokal, maupun suara 

lainnya. 
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Butuh metode pembelajaran khusus bagi penyandang tunanetra yang ingin 

mempelajari musik. Pada penyandang tunanetra diperlukan waktu untuk 

mempelajari sesuatu termasuk mempelajari alat musik dan mempelajari komputer. 

Selama ini pembelajaran aransemen combo tingkat SMALB di SLB Negeri A Kota 

Bandung, masih menggunakan metode konvensional. Metode konvensional 

tersebut yaitu dengan menggunakan ceramah, di mana komunikasi dalam 

pembelajaran hanya bersifat satu arah. Guru memberikan contoh aransemen yang 

telah dibuat, lalu diikuti kembali oleh para siswa. Pembelajaran secara 

konvensional tidak mampu menumbuhkan kreativitas siswa dalam mengaransemen 

musik. Siswa tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengeluarkan ide dan 

gagasannya, sehingga kreativitas dan keterampilan siswa dalam membuat 

aransemen musik combo tidak berkembang. Hal ini sangat disayangkan karena 

beberapa siswa tunanetra memiliki kemampuan dan bakat luar biasa pada bidang 

musik.  

Pendengaran siswa tunanetrapun memiliki sensitivitas bunyi lebih terlatih 

dari orang yang memiliki penglihatan awas pada umumnya. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah solusi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

diharapkan dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi siswa dalam 

mengeluarkan ide–ide kreatifnya, sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan yang 

luas dalam mengaransemen musik. 

Terkait dengan penelitian ini, dapat digunakan digital audio workstation 

(DAW) yakni software audio yang dapat digunakan untuk merekam, memutar 

kembali, mengedit, dan menggabungkan berbagai suara. Pada kelompok DAW 

terdapat beberapa software seperti Cubase, Nuendo, Adobe Audition, Sonar, dll. 

Saat ini software sonar memiliki kelebihan dapat dihubungkan dengan software 

pembaca layar komputer JAWS. Penghubungan kedua software ini sangat 

membantu tunanetra.  

Mengingat begitu pentingnya pembelajaran seni musik bagi penyandang 

tunanetra maka diperlukan adanya inovasi berupa model pembelajaran yang lebih 

kreatif agar pembelajaran seni musik lebih berkembang. Dalam penelitian ini 

peneliti membuat model pembelajaran aransemen combo menggunakan software 
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sonar. Penelitian dilakukan bagi siswa penyandang tunanetra yang sudah pernah 

memiliki pengalaman mempelajari dasar penggunaan komputer dan memiliki 

pengalaman menggunakan alat musik untuk permainan combo. 

Peneliti berasumsi bahwa penggunaan media software sonar dalam 

pembelajaran aransemen combo dianggap tepat. Diharapkan dengan menggunakan 

software sonar siswa dapat membuat aransemen menggunakan media software 

sonar dengan merekam, memutar kembali, mengedit, dan menggabungkan 

berbagai suara dalam sebuah karya. Model pembelajaran aransemen combo 

menggunakan media software sonar dapat meningkatkan keterampilan, 

kemampuan berpikir kreatif, mempromosikan toleransi serta kerjasama diantara 

siswa untuk menciptakan sebuah aransemen combo. 

Dari latarbelakang pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian berjudul 

“MODEL PEMBELAJARAN ARANSEMEN COMBO MENGGUNAKAN 

MEDIA SOFTWARE SONAR BAGI SISWA DI SLB NEGERI A KOTA 

BANDUNG”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan pembelajaran aransemen combo siswa belum dapat mampu 

menggagas ide kreatif dalam pembelajaran aransemen combo, maka diperlukan 

adanya model pembelajaran aransemen combo menggunakan media software sonar 

bagi siswa di SLB Negeri A Kota Bandung. Peneliti membagi pertanyaan penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi dan potensi pembelajaran aransemen combo di SLB 

Negeri A Kota Bandung ? 

2. Bagaimana desain model pembelajaran aransemen combo menggunakan 

media software sonar bagi siswa di SLB Negeri A Kota Bandung ? 

3. Bagaimana implementasi model pembelajaran aransemen combo 

menggunakan media software sonar bagi siswa di SLB Negeri A Kota 

Bandung ? 

4. Bagaimana keunggulan dan kelemahan hasil pembelajaran aransemen 

combo menggunakan media software sonar bagi siswa di SLB Negeri A 

Kota Bandung ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, peneliti menyajikan hasil yang ingin 

dicapai melalui penelitian yang dilakukan, meliputi: 

1. Tujuan umum 

Pada penelitian ini, untuk menghasilkan model pembelajaran aransemen 

combo bagi siswa tunanetra yang dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran 

seni musik bagi siswa di SLB Negeri A khususnya di tingkat SMALB. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk: 

a. Membuat model pembelajaran aransemen combo menggunakan media 

software sonar bagi siswa SLB Negeri A Kota Bandung. 

b. Mendeskripsikan proses pembelajaran aransemen combo menggunakan 

media software sonar bagi siswa SLB Negeri A Kota Bandung. 
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c. Mendeskripsikan keunggulan dan kelemahan hasil model pembelajaran 

aransemen combo menggunakan media software sonar bagi siswa SLB 

Negeri A Kota Bandung. 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang pembelajaran musik. 

b. Sebagai penggunaan tentang teknologi dalam pembelajaran aransemen 

combo bagi siswa tunanetra. 

c. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media 

pembelajaran. 

2. Manfaat praktis 

a. Siswa, dapat digunakan untuk pengembangan kreativitas siswa sebagai 

bahan referensi tentang pengembangan model pembelajaran aransemen 

combo menggunakan media software sonar bagi siswa berkebutuhan 

khusus, dengan memberikan alternatif metodologis tentang pembelajaran 

pendidikan seni musik. 

b. Peneliti seni, hasil penelitian tentang model pembelajaran musik untuk 

siswa berkebutuhan khusus ini dapat dijadikan motivasi dan masukan dalam 

melaksanakan penelitian selanjutnya. 

c. Guru musik khususnya guru musik di SLBA, memberikan masukan tentang 

desain model, serta metoda dalam proses pembelajaran untuk siswa 

berkebutuhan khusus sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil 

pemebelajaran seni khususnya seni musik combo dan musik komputer. 

d. Ketersediaan sarana prasarana untuk pembelajaran seni musik bertambah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Struktur organisasi tesis disajikan dengan maksud untuk memberikan 

gambaran secara jelas dan sistematis mengenai susunan dan isi yang terdiri dari 

lima bab yaitu pendahuluan, landasan teoritis, metode penelitian, temuan dan 

pembahasan, dan simpulan, implikasi dan rekomendasi, dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini diuraikan beberapa pokok bahasan diantaranya latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Pada penelitian ini, kelebihannya siswa memiliki peluang di bidang musik 

diantaranya bisa mengaransemen musik, tetapi saat ini kondisi pembelajaran 

aransemen combo di sekolah masih menggunakan metode konvensional, dimana 

siswa hanya meniru apa yang dimainkan dalam permainan combo. Pentingnya 

penggunaan teknologi sebagai media untuk membantu mengaransemen combo. 

Dalam penelitian ini peneliti merancang model yang akan diterapkan dalam 

pembelajaran tersebut. Pada perancangan model ini mengembangkan dan 

memanfaatkan pembelajaran aransemen combo menggunakan media software 

sonar. 

 

BAB II  LANDASAN TEORITIS 

Dalam Bab II menguraikan tentang landasan teori yang digunakan serta memiliki 

peran yang penting dalam sebuah penelitian. Adapun bahasannya mencakup teori 

pembelajaran, tunanetra, combo, aransemen, software sonar. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III menjalaskan lebih terperinci tentang metode penelitian, yang 

didalamnya terdapat beberapa pokok bahasan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode Research and development (R&D) dengan 

model 4D (Define, Design, Develop, dan Disseminate). Partisipan dalam penelitian 

melibatkan Guru combo, Guru Instrumen, dan siswa yang bertempat di SLB Negeri 
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A Kota Bandung, selain itu melibatkan instansi yang terkait. Pengumpulan data 

dalam penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. 

Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif triangulasi. 

 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV ini membahas dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan 

hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai 

dengan urutan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Pembahasan dari rumusan masalah dan persoalan-persoalan dalam 

penelitian ini antara lain, rancangan desain, implementasi model, keunggulan dan 

kelemahan hasil pembelajaran aransemen combo menggunakan media software 

sonar bagi siswa di SLB Negeri A Kota Bandung. Setelah menyajikan temuan 

dalam bentuk yang sesuai dengan tujuan yang jelas, dilakukan menyertai sesuai 

dengan ringkasan penjelasan sehingga temuan menjadi lebih bermakna. 

 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Pada Bab V ini merupakan pembahasan penelitian mengenai simpulan, implikasi, 

dan rekomendasi. Menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian. Simpulan ini menjawab pertanyaan penelitian 

atau rumusan masalah. Implikasi dan rekomendasi ditujukan kepada para pembuat 

kebijakan, kepada pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti 

berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada 

pemecahan masalah di lapangan dari hasil penelitian. 


