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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Musik merupakan salah satu cabang kesenian yang tidak dapat dilepaskan 

dalam kehidupan manusia di dunia. Musik seringkali digunakan untuk beragam 

tujuan diantaranya untuk media ekspresi, ritual keagamaan, hiburan masyarakat, 

dan media pendidikan. Dalam dunia kedokteran misalnya, musik digunakan untuk 

memberikan suatu efek relaksasi terhadap syaraf-syaraf manusia dalam membantu 

proses pemulihan kesehatan jiwa maupun raga. Dalam kehidupan sehari- hari musik 

biasanya digunakan sebagai media hiburan dari anak-anak sampai orang tua. 

Dalam pendidikan formal, musik yang digolongkan dalam mata pelajaran 

Kesenian atau Seni Budaya, menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari 

oleh para siswa di sekolah, dari tingkat SD sampai SMA. Bahkan musik juga 

dipelajari secara khusus di tingkat perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi 

yang menyelenggarakan pendidikan musik adalah Departemen Pendidikan Musik, 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).  Kenyataan memperlihatkan bahwa 

terdapat banyak siswa yang berprestasi di bidang musik, baik tradisional atau 

modern. Namun, tidak jarang pula terdapat siswa yang kurang tertarik dan 

menganggap bahwa pelajaran musik atau seni di sekolah tidak penting seperti 

halnya pelajaran matematika atau IPA (Elliot, 1993: hal. 5). Salah satu 

penyebabnya adalah karena pelajaran seni, khususnya di Indonesia, tidak 

diikutsertakan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN). 

Walaupun pelajaran Kesenian atau Seni Budaya tidak dilibatkan dalam UAN, 

namun pemerintah terus-menerus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui 

penyempurnaan kurikulum sekolah, termasuk pelajaran Kesenian atau Seni 

Budaya. Adanya Kurikulum Tahun 1984, 1994, 2004 atau Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yang disempurnakan pada 2006 menjadi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), dan Kurikulum 2013 (K 13) merupakan fakta-fakta dari 
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upaya pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum sekolah (Gustina, 2006: hal. 

9). 
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Tiga kurikulum terakhir, yaitu KBK, KTSP, dan K 13, secara khusus 

memiliki paradigma yang sama, yaitu memfokuskan pada siswa atau yang lebih 

dikenal dengan paradigma student-centered (berpusat pada siswa). Paradigma ini 

digunakan karena paradigma yang digunakan dalam beberapa kurikulum 

sebelumnya, yaitu paradigma teacher-centered (berpusat pada guru), dipandang 

kurang dapat meningkatkan pengetahuan siswa terhadap pelajaran yang mereka 

pelajari. Menurut Slamet Priyadi (2012: 2) paradigma teacher-centered itu 

mengacu pada teori behaviorisme. Selanjutnya Priyadi menjelaskan: 

Teori behaviorisme telah mendominasi sistem pembelajaran di sekolah kita, 

model pembelajaran teacher centered yang cenderung menganggap siswa 

bagaikan kertas putih menjadi ciri utama. Dalam pembelajaran model ini, ciri 

utamanya siswa menjadi pasif karena proses pembelajaran banyak 

didominasi guru dengan metode ekspositorinya yang menjadikan pelajaran 

seni musik menjadi tidak menarik dan membosankan karena disajikandan 

disampaikan dengan cara verbalistik, hafalan semata. Guru sangat 

memonopoli proses pembelajaran sehingga siswa tidak tumbuh dan 

berkembang kreatifitasnya. Padahal pengembangan pengajaran secara 

seimbang antara belahan otak kiri dan otak kanan harus dilakukan secara 

terpadu dan menyeluruh” 

 

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa dalam Mata Pelajaran Seni Budaya 

biasanya terjadi peristiwa dimana guru terlalu banyak memberikan sesuatu yang 

berisfat verbal dan teori sehingga menjadikan proses pembelajaran menjadi tidak 

menarik. Ini mengakibatkan siswa tidak tumbuh dan berkembang dalam 

kreatifitasnya. 

Dalam K 13, musik dipelajari dalam mata pelajaran Seni Budaya dan 

dilaksanakan untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah, dari SD sampai 

SMA. K13 di tingkat SMA misalnya, salah satu pokok bahasannya memfokuskan 

pada kemampuan musikal siswa melalui permainan alat musik. Salah satu elemen 

penting dalam permainan alat musik adalah penguasaan siswa terhadap ritmik.  

Ritmik merupakan salah satu dari unsur yang dapat sangat penting. Karena 

musik pada hakikatnya merupakan pengolahan bunyi dan jeda seperti yang 

dikatakan Kholid dalam Agiel (2013, hlm. 1)  

Musik adalah salah satu bidang seni yang mengolah bunyi 

dan jeda (hening) sebagai bahan bakunya. Bunyi bukan 

hanya diolah secara kerangka harmoni dan alur melodi saja, 

tetapi juga tentang pola ritmis, tempo, ekspresi dan jeda atau 

diam tanpa bunyi merupakan unsur dari pengolahan musik. 
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Musik bukan saja komposisi yang selalu utuh disajikan 

secara mandiri atau disajikan secara khusus untuk 

kepentingan musik, tetapi musik bisa saja dikolaborasikan 

dengan cabang seni lainnya. Salah satu bentuknya adalah 

dengan pengkolaborasian bersama seni peran atau teater, 

yaitu bentuk pertunjukan panggung dari akhir zaman 

pertengahan 

 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa bunyi tidak hanya diolah secara 

kerangka harmoni dan alur melodi saja, tetapi juga pola ritmisnya. Pernyataan 

Kholid tersebut menjelaskan pentingnya peranan ritmik dalam musik karena ritmik 

menentukan durasi dari masing-masing bunyi dalam sebuah rangkaian bunyi atau 

yang biasa disebut dengan melodi. 

Dalam Mata Pelajaran Seni Budaya di sekolah, biasanya pembelajaran ritmik 

dilakukan dengan memanfaatkan alat atau instrumen sebagai media 

pembelajarannya. Beragam alat atau instrumen dapat digunakan, antara lain suling, 

recorder, rebana, dan pianika. Namun, seringkali ditemui sekolah-sekolah yang 

memiliki instrumen dalam jumlah yang terbatas, bahkan ada pula sekolah yang 

tidak memiliki sarana sama sekali. Oleh karena itu guru di sekolah harus kreatif 

dalam melaksanakan pembelajaran dikelas. 

Keterbatasan sarana atau instrumen dalam pelajaran musik dapat mengurangi 

motivasi siswa dalam permainan musik. Uniknya, guru Seni Budaya di SMA 

Kartika XIX 2 Bandung justru dapat memotivasi para siswa dalam pembelajaran 

ritmik dengan menggunakan media lingkungan sekitar. Kenyataan ini tampak pada 

antusiasme para siswa dalam mengikuti pelajaran Seni Budaya. Proses 

pembelajaran menjadi tidak membosankan, tetapi justru memotivasi kemampuan 

musikal para siswa sehingga pelajaran Seni Budaya menjadi salah satu mata 

pelajaran yang dinanti oleh siswa. 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di sekolah tersebut maka 

penulis tertarik untuk memahami pembelajaran ritmik di SMA Kartika XIX 2 

Bandung berdasarkan sudut pandang siswa. Pemahaman atas perspektif siswa 

tersebut dipandang penting karena dalam setiap proses pembelajaran tidak hanya 

melibatkan guru, tetapi juga siswa sebagai pembelajar serta interaksi yang terjadi 

antara guru dan siswa. Sayangnya, banyak topik skripsi di Departemen Pendidikan 

Musik UPI yang hanya memfokuskan pada proses pembelajaran musik dan guru, 
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sementara perspektif siswa sebagai peserta didik atau pembelajar masih sangat 

jarang dikemukakan. Berdasarkan pada kenyataan itu maka penulis mengemukakan 

penelitian yang berjudul: “PERSPEKTIF SISWA TERHADAP 

PEMBELAJARAN RITMIK DENGAN MEDIA LINGKUNGAN SEKITAR DI 

SMA KARTIKA XIX 2 BANDUNG” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan memfokuskan 

pada perspektif siswa terhadap pembelajaran ritmik dengan media lingkungan 

sekitar di SMA Kartika XIX 2 Bandung. Masalah utama dalam penelitian ini 

adalah: mengapa pembelajaran ritmik dengan media lingkungan sekitar dapat 

memotivasi kemampuan musikal para siswa di SMA Kartika XIX 2 Bandung?. 

Masalah utama itu diuraikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Apa yang dilakukan siswa SMA Kartika XIX 2 Bandung dalam proses 

pembelajaran ritmik dengan menggunakan media lingkungan sekitar dan 

bagaimana media tersebut mereka digunakan? 

2. Bagaimana interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran ritmik dengan 

media lingkungan sekitar dan bagaimana peranan guru dalam proses tersebut? 

3. Bagaimana pandangan siswa terhadap proses pembelajaran ritmik dengan 

menggunakan media lingkungan sekitar yang terjadi dalam setiap pertemuan 

dan apa yang mendasari penjelasan tersebut? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa SMA Kartika XIX 2 Bandung 

dalam proses pembelajaran ritmik dengan menggunakan media lingkungan 

sekitar dan bagaimana media tersebut digunakan. 

2. Untuk mengetahui interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran ritmik 

dengan media lingkungan sekitar dan peranan guru dalam proses tersebut. 

3. Untuk memahami perspektif atau pandangan siswa SMA Kartika XIX 2 

Bandung terhadap pembelajaran ritmik dengan media lingkungan sekitar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.4.1. Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi penelitian 

pendidikan yang mengemukakan keberhasilan proses pembelajaran 

berdasarkan sudut pandang para siswa sebagai pembelajar di sekolah 

1.4.2. Departemen Pendidikan Musik 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi topik penelitian 

pendidikan musik yang tidak hanya melibatkan guru dan metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran musik, tetapi juga memfokuskan pada 

perspektif atau sudut pandang siswa sebagai elemen penting dalam proses 

pembelajaran. Perspektif siswa merupakan hal penting yang perlu dipahami 

oleh institusi pendidikan sebagai upaya untuk mewujudkan paradigma dalam 

K 13, yaitu student-centered (berpusat pada siswa). 

1.4.3. Guru 

memperkaya wawasan dan pengetahuan guru dalam melakukan proses 

pembelajaran Seni Budaya di sekolah, khususnya tentang pembelajaran 

ritmik. 

1.4.4. Mahasiswa Pendidikan Seni Musik 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa Departemen 

Pendidikan Seni Musik, FPSD UPI untuk tidak selalu memfokuskan topik 

penelitian pada guru sebagai pelaksana kurikulum dan metode yang 

digunakan, tetapi pada elemen penting lainnya dalam proses pembelajaran, 

yaitu siswa. Dengan menjadikan siswa sebagai subjek dengan 

‘mendengarkan’ atau memahami penjelasan mereka terhadap proses 

pembelajaran musik yang mereka alami maka kualitas pembelajaran musik di 

sekolah dapat dipahami dengan lebih baik 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Demi menunjang skripsi ini dapat mudah dipahami oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan, oleh karena itu skripsi ini dituangkan ke dalam lima bab 

yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut: 
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 BAB I  : Pendahuluan. 

Dalam bab ini dituangkan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi sebagai landasan dari permasalahan 

dalam melakukan penelitian. 

BAB II  : Kajian Pustaka 

Bab ini memaparkan berbagai teori yang menunjang analisis data 

pada bab IV, dan juga sebagai data pendukung dalam penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian. 

Pada bab ini penulis menjelaskan beberapa hal yaitu lokasi dan 

subjek penelitian, pendekatan penelitian, langkah-langkah 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

keabsahan data sebagai alur penelitian. 

BAB IV : Temuan dan Pembahasan 

Dalam bab ini peneliti melakukan analisis hasil temuan mengenai 

apa yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran ritmik dengan 

media lingkungkungan sekitar di SMA Kartika XIX 2 Bandung dan 

mengapa tindakan itu dilakukan. Kemudian bagaimana peranan 

guru dalam proses pembelajaran ritmik di kelas, serta bagaimana 

pandangan siswa terhadap pembelajaran ritmik dengan media 

lingkungan sekitar dalam Mata Pelajaran Seni Budaya. 

BAB V : Penutup. 

Dalam bab terkahir ini peneliti menyajikan kesimpulan terhadap 

hasil yang diperoleh dalam penelitian sekaligus mengajukan 

rekomendasi mengenai hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan di 

kemudian hari. 

 


