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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Model Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran  

 Model pembelajaran meruapakan salah satu faktor penting yang berperan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Model pembelajaran 

mengacu kepada pendekatan pembelajaran yang digunakan termasuk di dalamnya 

tujuan pengajaran, langkah kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 

pengelolaan proses pembelajaran (Trianto dalam Yahya & Pramukantoro, 2013 hlm. 

97).  

 Selanjutnya Joyce & Weil (2011) menyebutkan bahwa model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, 

dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancangan pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas belajar mengajar. 

 Mengacu kepada pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan posedur sistematik 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dan para pendidik dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Untuk 

kebutuhan pembelajaran gitar dasar di RAMC, model pembelajaran sangat berperan 

dalam merancang kerangka konseptual sehingga nantinya dapat menjurus kepada 

langkah-langkah pembelajaran gitar dasar yang lebih sistemtik lengkap perumusan 

materi dan alokasi waktu pelaksanaan proses pembelajaran. 

 Mengacu kepada fungsi model pembelajaran, Trianto (2010) menyebutkan 

bahwa model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran. Untuk pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat 

dari materi yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran serta tingkat kemampuan 
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peserta didik. Menurut Kardi dan Nur (dalam Trianto, 2010) terdapat ciri-ciri khusus 

dalam pembelajaran, diantaranya: 

a. Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

Model pembelajaran mempunyai teori berfikir yang masuk akal. Seorang 

pendidik dalam menciptakan model pembelajar haruslah berlandaskan kepada 

hal logis sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar (tujuan 

pembelajaran). Dalam model pembelajaran mempunyai tujuan pembelajaran 

serta panduan sistematis mengenai proses peserta didik belajar. 

c. Sebuah model pembelajaran harus mempertimbangkan mengenai karakter 

peserta didik agar proses pembelajaran dapar berjalan secara efektif. 

d. Sebuah model pembelajaran harus berlandasan kepada lingkungan proses 

pembelajaran berlangsung.  

  

2.1.2 Tahapan Pembelajaran 

 Setiap model pembelajaran mempunyai tahap-tahap (syntax) yang dapat 

dilakukan peserta didik berlandaskan bimbingan pendidik. Antara syntax yang satu 

dengan yang lain memiliki peredaan, akan tetapi tetap menjurus kepada tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Oleh karena itu seorang pendidik perlu menguasai 

dan dapat menerapkan berbagai keterampilan mengajar, agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang beraneka ragam lingkungan yang lebih varatif.   

Sintak merupakan kumpulan aturan yang membentuk suatu bahasa. Sintak 

mendefenisikan bagaimana suatu langkah dikembangkan menjadi suatu prosedur 

yang benar sehingga dapat disusun menjadi suatu program yang dapat berjalan 

dengan benar (Kasali, 1994). Dalam lingkungan pendidikan, tahapan pembelajaran 

dapat diartikan sebagai suatu pola urutan (syntax) dari suatu model pembelajaran 

menggambarkan keseluruhan urutan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh 

serangkaian kegiatan pembelajaran. Suatu sintaks pembelajaran menunjukkan dengan 

jelas kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik, urutan 
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kegiatan-kegiatan tersebut, dan tugas-tugas khusus yang perlu dilakukan oleh peserta 

didik. Sintak dari berbagai macam model pembelajaran mempunyai komponen yang 

sama. Misalnya, semua pembelajaran diawali dengan menarik perhatian peserta didik 

dan memotivasi peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap model 

pembelajaran selalu mempunyai tahap “menutup pelajaran” yang berisi merangkum 

pokok-pokok pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan 

pendidik. Di samping ada persamaannya, setiap model pembelajaran antara sintaks 

yang satu dengan sintaks yang lain juga mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaan 

inilah terutama yang berlangsung di antara pembukaan dan penutupan pembelajaran, 

yang harus dipahami oleh para guru agar supaya model-model pembelajaran dapat 

dilakukan dengan berhasil (Trianto, 2010) 

 

2.1.3 Materi Pembelajaran 

 Ketercapaian hasil pembelajaran yang memuaskan secara keseluruhan 

tergantung dengan kapasitas seorang pendidik dalam merancang materi 

pembelajaran. Materi ajar pada hakekatnya merupakan hal yang tidak bisa 

terpisahkan dari Silabus pembelajaran yaitu perencanaan, prediksi dan proyeksi 

tentang apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran. Secara jelas dapat 

diartikan bahwa materi pembelajaran (instructional material) adalah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka 

memenuhi standar kompetensi juga indikator yang telah ditetapkan.   

 Materi pembelajaran dipilih secara optimal untuk memabantu peserta didik 

dalam mencapai hal-hal yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran. Hal-hal yang 

berkaitan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan 

perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran tersebut (Trianto, 2010). 

 Selanjutnya Sudirman (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

klasifikasi materi pembelajaran yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, adapun 

perinciannya sebagai berikut : 
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1. Fakta, yaitu segala yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama 

objek, peristiwa sejarah, nama tempat, nama orang, nama bagaian atau komponen 

suatu benda dan sebagainya. 

2. Konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang biasa timbul 

sebagai hasil pemikiran, meliputi defenisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti 

dan sebagainya. 

3. Prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, 

meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan 

antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. 

4. Prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam 

mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.  

5. Sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap. 

 

Untuk membentuk suatu materi ajar tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip 

pembentukannya, diantaranya kesesuaian, keajegan dan kecukupan (Karuna dalam 

Nugraha, Yulianti, & Khanafiyah, 2013).  

a) Kesesuaian 

Materi pembelajaran yang disusun dalam bahan ajar harus sesuai dengan 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan Indikator tujuan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran gitar dasar di RAMC materi pembelajaran disusun berdasarkan fakta, 

konsep dan prosedur latihan gitar. Fakta-fakta yang terkandung dalam materi 

pembelajaran gitar adalah berupa pengetahuan mengenai organologi gitar, fungsi alat 

musik gitar dan peran  gitar dalam sebuah konsep pertunjukan ensamble. Selanjutnya 

materi pelajaran mengenai konsep aspek musikal terdiri dari aspek musikal, seperti 

bentuk ritme yang efektif untuk pembelajaran gitar dasar, bentuk melodi sederhana, 

perubahan metrum pada bentuk lagu sederhana. Selanjutnya dalam hal prosedur 

latihan gitar materi dimuat berdasarkan teknik-teknik yang efektif untuk 

diaplikasikan ke dalam permainan  gitar dasar. 
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b) Keajegan 

Keajegan maksudnya materi-materi pembelajaran harus mewakili seluruh 

kompetensi dasar yang ditargetkan dalam suatu pembelajaran gitar. Pada 

pembelajaran gitar dasar harus memuat materi ajar sesuai dengan rumusan standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan Indikator yang telah ditetapkan. 

 

c) Kecukupan 

Kecukupan maksudnya yaitu perencana bahan ajar yang mengandung materi-

materi pembelajaran yang hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik 

menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Adapun dalam mengidentifikasi materi 

ajar dalam pembelajaran gitar dasar harus mempertimbangkan terhadap tingkatan 

perkembangan intelektual, emosional, sosial, potensi peserta didik serta disesuaikan 

dengan pengalokasian waktu pembelajaran. 

 Selanjutnya dalam mengaplikasikan materi ajar dalam sebuah proses 

pembelajaran maka seorang pendidik harus mempunyai strategi agar dapat menjaga 

suasana belajar tetap kondusif.  Strategi merupakan suatu usaha rencana jangka 

panjang yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk 

pencapaian tujuan tertentu. Strategi berguna untuk mengarahkan suatu organisasi 

mencapai suatu tujuan (Kasali, 1994). Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan 

sebagai a plan, method, or series of actvities designed a particular educational goal 

(Sanjaya, 2008). Dengan demikian strategi pembelajaran diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Pada prisnsipnya strategi masih bersikap konseptual 

tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan 

pembelajaran. 

 Selanjutnya sebuah strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu 

diperhatikan oleh instruktur, guru dan pendidik dalam proses pembelajaran. Terdapat 

3 strategi yang berkaitan dengan pembelajaran yaitu, (1) strategi pengorganisasian 

pembelajaran, (2) strategi penyampaian pembelajaran, (3) strategi pengelolaan 

pembelajaran (Dewi, Candiasa, & Suarni, 2014). 
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1. Strategi pengorganisasian pembelajaran 

Strategi pengorganisasian pembelajaran yaitu mengorganisasi isi 

pembelajaran atau biasa disebut sebagai strategi struktural. Strategi pengorganisasian 

mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur 

dan prinsip yang berkaitan. Strategi pengorganisasian, lebih lanjut dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Startegi mikro mengacu kepada 

metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, atau 

prosedur atau prinsip.  

Strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi 

pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. 

Strategi makro berurusan dengan bagaimana memilih, menata urusan, membuat 

sintesis dan rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. Pemilihan isi 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada penentapan 

konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Penataan urutan isi mengacu 

pada keputusan untuk menata dengan urutan tertentu konsep yang akan diajarkan. 

Pembuatan sintesis diantara konsep prosedur atau prinsip. Pembuatan rangkuman 

mengacu kepada keputusan tentang bagaimana cara melakukan tinjauan ulang konsep 

serta kaitan yang sudah diajarkan (Dewi, Candiasa, & Suarni, 2014) 

2. Strategi Penyampaian Pembelajaran 

Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel lima 

metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian 

pembelajaran adalah: menyampaikan isi pembelajaran kepada pelajar, dan 

menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pelajar untuk 

menampilkan unjuk kerja (Dewi, Candiasa, & Suarni, 2014). 

3. Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode 

yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan 

variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan 

keputusan tentang pengorganisasian dan penyampaian yang digunakan selama proses 

pembelajaran. Paling tidak, ada 3(tiga) klasifikasi penting variabel strategi 
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pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik, 

dan motivasi (Dewi, Candiasa, & Suarni, 2014). 

 

2.1.4 Tutor Sebaya 

Salah satu perbedaan latar belakang antara guru dan siswa yang dianggap 

menjadi penyebab kurang maksimalnya hasil belajar siswa adalah perbedaan bahasa 

ibu yang digunakan oleh guru dan siswa. Perbedaan bahasa ibu ini menyebabkan 

siswa kurang bisa menangkap penjelasan materi dari guru secara maksimal, walaupun 

seharusnya bahasa baku yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa 

indonesia, pada kenyataannya masih banyak siswa yang lebih nyaman jika dijelaskan 

dengan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa madura. Sedangkan bahasa ibu dari guru 

pengajar adalah bahasa jawa. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka guru 

berusaha mencari solusi dengan menerapkan pembelajaran kooperatif yang 

mengedepankan kerja sama antar siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satu 

metode dalam pembelajaran kooperatif adalah metode tutor sebaya (peer tutoring). 

Inti dari metode tutor sebaya (peer tutoring) adalah guru memberdayakan siswa yang 

mempunyai daya serap tinggi terhadap materi yang dijelaskan guru untuk membantu 

siswa lain yang daya serapnya rendah.  

Siswa yang berperan sebagai tutor terlebih dahulu dibekali oleh materi yang 

akan dibahas dalam kegiatan belajar mengajar yaitu jurnal penyesuaian, neraca lajur 

dan menyusun laporan keuangan. Pembekalan ini dapat dilakukan di dalam maupun 

di luar jam pelajaran. Siswa yang berperan sebagai tutor bertugas membantu 

temannya yang mengalami kesulitan melalui proses diskusi setelah mendapatkan 

pembekalan dari guru pengajar. Peran guru pada proses ini adalah mengawasi 

kelancaran pelaksanaan metode dengan mengamati, mencatat perkembangan proses, 

memberikan pengarahan serta evaluasi proses untuk selanjutnya digunakan sebagai 

dasar perbaikan pada proses selanjutnya. Pembelajaran ini mempunyai kelebihan 

ganda yaitu siswa yang belum memahami materi mendapat bantuan lebih efektif 

untuk memahaminya sedangkan bagi tutor merupakan kesempatan untuk 

mengembangkan diri.  
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Menurut Susilowati (2009, hlm. 3-28) tutor sebaya adalah seorang murid 

membantu belajar murid lainnya dengan tingkat kelas yang sama. Metode tutor 

sebaya dilakukan dengan cara memberdayakan kemampuan siswa yang memiliki 

daya serap tinggi, siswa tersebut mengajarkan materi kepada teman-temannya yang 

belum paham sehingga memenuhi ketuntasan belajar semuanya. Jadi, diharapkan 

dengan adanya tutor sebaya, peserta didik yang kurang aktif menjadi aktif. Dalam 

kelas tutor sebaya, tugas guru adalah sebagai fasilitator, mediator, motivator dan 

evaluator. Sedangkan tugas tutor adalah membantu temannya yang mengalami 

kesulitan belajar, karena hubungan antara teman sebaya umumnya lebih dekat 

dibandingkan hubungan guru – siswa (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004, 

hlm. 184). Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode tutor 

sebaya adalah (1) memilih tutor dengan syarat termasuk dalam peringkat 10 terbaik 

berdasarkan nilai rapor atau nilai evaluasi sebelumnya dan dapat menguasai materi, 

(2) membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kecerdasan 

siswa (ada yang pandai, sedang dan kurang), (3) tutor memberikan bimbingan dan 

membahas soal yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, (4) mengisi lembar 

observasi selama proses pembelajaran berlangsung, dan (5) melaksanakan evaluasi 

belajar secara individu. 

 

2.1.5 Taksonomi Bloom 

 Konsep Taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. 

Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan beserta dengan kawan-kawannya. Pada 

tahun 1956, terbitlah karya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain, 

dan pada tahu 1964 terbitlah karya Taxonomy of Educataional Objectives, Affective 

Domain, dan karyanya yang berjudul Handbook on Formative and Summative 

Evaluation of Student Learning pada tahun 1971 serta karyanya yang lain Developing 

Talent in Young People (1985). Taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau 

tujuan pendidikan menjadi tiga domain (ranah kawasan): kognitif, afektif, dan 

psikomotor (Winkel, 1987). 
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 Adapun bentuk klasifikasi dari tiga domain pembelajaran Bloom adalah 

sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-

aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, 

dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kawasan afektif yaitu kawasan 

yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan 

terhadap moral dan sebagainya 

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor kebanyakan dari kita menghubungkan aktivitas motor 

dengan pendidikan fisik dan atletik, tetapi banyak subjek lain, seperti menulis dengan 

tangan dan pengolahan kata juga membutuhkan gerakan. Kawasan psikomotor yaitu 

kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. 

 

2.2 Gitar 

2.2.1 Pengertian Gitar  

Gitar merupakan instrumen yang dimainkan dengan cara dipetik dan juga ada 

yang dimainkan dengan teknik strumming. Instrumen gitar memiliki 6 (enam) senar 

dengan nada yang berbeda-beda. Urutan nada dari senar pertama hingga senar ke 

enam yaitu E-B-G-D-A-E. Dengan perkembangan teknologi, instrumen gitar 

memiliki berbagai pengembangan dari segi tampilan hingga perangkat lain sebagai 

pendukungnya. Namun dari berbagai perbedaan dari perkembangan gitar, maka 

instrumen ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pembelajaran gitar tidak hanya terfokus dalam teknik saja, tetapi juga 

didampingi dengan pemahan unsur musik salah satunya yaitu ritme. Ritme 

merupakan suatu bunyi dalam waktu. Menurut Muttaqin (2008, hlm.101) ritme 

adalah susunan susuanan diantara durasi nada-nada  yang pendek dan panjang, nada-

nada yang bertekanan dan yang tak bertekanan menurut pola tertentu. Dalam suatu 
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bentuk lagu pengelompokan ritme (tanda birama) terdapat dalam garis paranada 

setelah kunci (clef). Tanda birama tersusun dari dua bagian angka, angka pertama 

menunjukan pola tekanan yang berulang-ulang dengan dibatasi oleh garis pembatas 

vertikal yang biasa disebut dengan garis birama, sedangkan angka yang terletak 

dibawahnya menunjukan jenis nada yang dijadikan satuan (4/4, 6/8). Kemudian 

susunan dari beberapa ritme yang saling berkaitan dan berkesinambungan akan 

membentuk pola yang teratur, sehingga pola ritme tersebut menjadi sebuah iringan 

musik. 

Bermain gitar tentunya tidak hanya cukup dengan memahami ritme, akan 

tetapi diperlukan juga sebuah teknik untuk memainkan gitar yaitu dengan memetik 

senar/dawai pada gitar. Ritme yang sudah dibentuk menjadi sebuah pola iringan dapat 

dipadukan dengan menggunakan teknik memetik gitar, sehingga terciptanya sebuah 

pola iringan. Menurut Luis Millan (1553) dalam (Mintargo, 2008, hlm. 11-12) pada 

bukunya yang berjudul El Maestro, terdapat simbol diperoleh keterangan bahwa 

simbol jari yang digunakan ialah Dedillo dan Dedos. Dedillo adalah simbol jari 

telunjuk yang dipakai secara terus menerus memetik dawai, sedang Dedos dipakai 

menggunakan ibu jari. Kedua jari tersebut digunakan secara bergantian. Menurut 

Millan teknik dedillo biasa digunakan pada tangga nada menurun dan Dedos 

sebaliknya untuk tangga nada naik. 

 

2.2.2 Sistem Penjarian dan Teknik Memainkan Gitar 

 Setelah gitar mengalami penyempurnaan teknik permainan maupun 

instrumen, cara tersebut diatas tidak dipergunakan. Sebagai gantinya digunakan 

empat jari dengan memakai simbol jari dari bahasa Spanyol sebagai berikut: (1) Ibu 

jari disebut Pulgar disingkat p, (2) jari telunjuk disebut Indice disingkat i, (3) jari 

tengah disebut Medio disingkat m, dan (4) jari manis disebut Anular disingkat a. 

Kemudian dari simbol jari tersebut dipraktekkan kedalam teknik memetik gitar. 

Teknik petikan gitar terdiri dari 2 teknik yaitu apoyando dan tirando. Apoyando 

biasanya teknik memetik dengan senar memetik satu persatu, sedangkan  tirando 

digunakan untuk memetik sebuah akord atau untuk memainkan arpeggio. 
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a. Petikan Apoyando (rest stroke) 

Yaitu memetik senar dengan menyandarkan jari pada senar sebelahnya setelah 

jari tersebut memetik senar yang dimaksud. Cara ini juga sering dikenal dengan 

petikan bersandar. Petikan ini adalah petikan yang paling dasar dan paling berguna 

dalam permainan gitar terutama untuk nada-nada solo. Berikut adalah foto mengenai 

posisi tangan kanan dalam memetik gitar dengan teknik apoyando: 

 

   
     Foto 2.1 Posisi Tangan Kanan Dalam Memetik Gitar Dengan Teknik Apoyando 

 (Dokumentasi: Linggono, 2008) 

 

Setelah melakukan petikan, jari bersandar pada senar terdekat searah petikan. 

Latihan petikan apoyando dengan senar 1 terbuka, petiklah senar 1 dengan jari i 

setelah selesai jari i harus bersandar pada senar 2 terbuka. kemudian hal serupa 

lakukan untuk jari m , sambil memainkan nada dengan jari m, dengan waktu yang 

sama naikkan jari i sehingga terlepas darin senar. Apabila dilihat dari samping 

pergantian kedua jari tersebut memberikan kesan seperti sepasang kaki yang sedang 

berjalan. Ulangi latihan tersebut dengan petikan yang sama, tetapi dengan senar yang 

berbeda yaitu senar 2, 3, 4 dan 5 dengan variasi jari i m, i a dan m a secara berganti-

ganti (Lenggono, 2008). 

 

b. Petikan tirando (free stroke) 

Yaitu memetik senar dengan tidak menyandar senar lainnya setelah jari 

memetik senar yang dimaksud. Cara ini sering disebut juga sebagai petik hindar, 

karena jari-jari tidak boleh bersandar. Jari memetik senar tanpa mengenai senar lain. 

Jenis petikan ini adalah petikan yang digunakan untuk memainkan akor-akor atau 
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arpeggio. Berikut adalah foto mengenai posisi tangan kanan dalam memetik gitar 

dengan tekhnik tirando: 

 

 
 

Foto 2.2 Posisi Tangan Kanan Dalam Memetik Gitar Dengan Teknik Tirando 

 (Dokumentasi: Linggono, 2008) 

 

 

 

 

 

 

2.3 Musikalitas Gitar  

2.3.1 Tuning Pada Instrumen Gitar 

 Sebelum memainkan insrumen gitar seorang pemain harus dapat melakukan 

tuning terhadap masing-masing senar gitar.  Adapun deskripsi dari nama dan posisi 

senar gitar dalam fretboard untuk senar opens string adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Posisi Nada-nada Gitar Pada Senar Open String 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

 Selanjutnya adapun nada-nada gitar tersebut apabila diaplikasikan kedalam 

garis paranada adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 tuning gitar open string 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

 Adapun beberapa teknik tuning gitar yang dapat dilakukan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. General Tuning  

 

Gambar 2.3 General Tuning 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

   

Dalam melakukan General Tuning adapun langkah awal yang harus dilakukan 

adalah (1) melaraskan senar ke 1 menurut nada E; (2) tekan fret ke V senar ke 2; (3) 

petik senar ke 1 tanpa ditekan; (4) selaraskan nada kedua senar tersebut; (5) periksa 

harmonic tuning dengan cara meyentuh senar B pada fret ke XII; (6) bandingkan 

dengan fret ke VII senar ke 1 

 

 

Gambar 2.4 General Tuning 1 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

 Selanjutnya untuk general tuning langkah ke 2 dapat dilakukan dengan: (1) 

tekan fret ke IX senar ke 3; (2) petik senar ke 1 tanpa ditekan; (3) selaraskan nada 

kedua tersebut; (4) periksa harmonic tuning dengan cara menyentuh senar G fret XII 

dan menekan senar E fret ke III 
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Gambar 2.5 General Tuning 2 

 (Dokumentasi: Macel Helfrich. D, 2017) 

 

 General tuning langkah ke 3 dapat dilakukan dengan: (1) tekan fret ke IX 

senar ke 4; (2) petik senar ke 2 tanpa ditekan; (3) selaaskan nada kedua senar 

tersebut; (4) periksa harmonic tuning dengan cara menyentuh senar D fret ke XII dan 

menekan senar B fret ke III. 

 

 

Gambar 2.6 General Tuning 3 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

 General tuning langkah ke 4 dapat dilakukan dengan cara (1) tekan fret ke V 

senar ke 5; (2) petik senar ke 4 tanpa ditekan; (3) selaraskan nada kedua senar 

tersebut; (4) periksa harmonic tuning dengan cara menyentuh senar A fret ke XII dan 

menakan G fret ke II. 

 

 

Gambar 2.7 General Tuning 4 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich D, 2017) 

 

 General tuning langkah ke 5 dapat dilakukan dengan: (1) tekan fret ke X senar 

ke 6; (2) petik senar ke 5 tanpa ditekan; (3) selaraskan kedua nada tersebut; (4) 

periksa harmonic tuning dengan cara menyentuh senar A fret ke XII dan menekan 

snar D fret ke II 
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Gambar 2.8 General Tuning 5 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

 General tuning langkah ke 6 dapat dilakukan dengan; (1) petik senar ke 6 

tanpa ditekan; (2) petik senar ke 1 tanpa ditekan; (3) selaraskan ke dua nada tersebut. 

 

b. Quick Tuning  

Quick Tuning merupakan tekhnik peyeteman gitar secara cepat apabila terjadi 

penurunan nada pada senar gitar. Quick tuning langkah ke 1 dapat dilakuan dengan 

cara tekan fret V senar ke 2, dan bandingkan dengan senar 1 tanpa ditekan. 

 

 

Gambar 2.9 Quick tuning 1 

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

 Quick tuning langkah ke 2 dapat dilakukan dengan cara tekan fret IX senar ke 

3 dan bandingkan dengan senar ke 1 tanpa ditekan 

 

Gambar 2.10 Quick tuning 2  

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

  

 Quick tuning langkah ke 3 dapat dilakukan dengan cara tekan fret IX senar ke 

4 dan bandingkan dengan senar ke 2 tanpa ditekan.  

 

 

Gambar 2.11 Quick tuning 3  
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 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

 Quick tuning langkah ke 3 dapat dilakukan dengan cara tekan fret X senar ke 

5 dan bandingkan dengan senar ke 4 tanpa ditekan.  

 

 

Gambar 2.12 Quick tuning 4  

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

Quick tuning langkah ke 3 dapat dilakukan dengan cara tekan fret X senar ke 

6 dan bandingkan dengan senar ke 4 tanpa ditekan.   

 

 

Gambar 2.13 Quick tuning 4  

 (Dokumentasi: Marcel Helfrich. D, 2017) 

 

c. Harmonic Tuning  

Harmonic tuning dapat dilakukan dengan cara: (1) sentuh senar ke 2 tepat di 

atas fret ke 5 menggunakan jari telunjuk; (2) sentuh senar ke 1 tepat diatas fret ke 7 

dengan jari manis; (3) petik senar ke 2 lalu senar ke 1; (4) selaraskan nada ke dua 

senar tersebut. 

 Harmonic tuning juga dapat dilakukan dengan cara yang sama pada senar ke 4 

dan ke 3 pada posisi fret yang sama, demikian juga pada senar ke 5 dan ke 4, senar ke 

6 dan ke 5. Terakhir selaraskan senar ke 6 fret ke VII dengan senar 2 ke XII. 

 

2.4 Pemeliharaan dan Perawatan Gitar 

 Alat musik gitar sebagai salah instrumen petik harus memiliki perawatan serta 

pemeliharaan khusus agar instrument tersebut tetap terawat. Setiap kali seseorang 

bermain gitar tanpa disadari manusia mengeluarkan keringat yang cukup banyak dari 
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tangannya. Hal ini dikarenakan kerja otak dan gerak tangan yang cukup menguras 

energi. Apabila  diperhatikan setiap permukaan yang dibatasi tiap fret-nya (fretboard) 

cenderung berkarat. Hal ini disebabkan oleh kotoran, keringat, dan debu yang 

melekat pada gitar. Sehingga suara gitar menjadi Out of tune. Penyebab dari hal ini 

daikarenakan setelah bermain gitar senar pada instrument terkena keringat, kotoran, 

debu dan lain-lain. Jadi semacam itu lah yang menyebabkan suara gitar menjadi 

cempreng dan out of tune. 

 Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat instrument 

gitar, diantaranya (Arala, 2011): 

a. Bersihkan Senar 

Membersihkan seluruh bagian senarnya dengan cara dilap dengan bahan kaus 

yang lembut. Bila perlu, basahi dengan cairan/string cleaner (pembersih senar) yang 

tersedia di toko musik. 

 

b. Bersihkan Gitar 

Body gitar perlu dibersihkan dengan kain berbahan lembut. Bagian-bagian 

yang sulit dijangkau dapat dibersihkan dengan bantuan kuas yang berbulu lembut. 

Bila perlu untuk menambah agar instrument tetap mengkilap gunakan cairan guitar 

polish. 

c. Rumah Gitar  

Rumah gitar yang biasa disebut sebagai softcase dan hardcase merupakan 

media untuk melindungi gitar dari benturan. Softcase lebih ringan dan mudah untuk 

dibawa, sedangkan hardcase melindungi instrumen gitar secara total dari benturan. 

Setelah memainkan instrumen gitar, selalu simpan di dalam case apabila tidak 

dimainkan. Maka gitar anda akan lebih awet dan tidak mudah rusak. 

 

d. Posisi Penyimpanan Gitar 

Posisi penyimpanan gitar yang benar ialah meletakkan gitar pada stand guitar 

dengan posisi gitar berdiri, yakni posisi ujung neck berada pada bagian atas. 
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e. Pengenduran Senar 

Selain membersihkan senar gitar, seorang pemain gitar juga perlu 

mengendurkan senar gitar apabila tidak dipakai dalam waktu yang lama. Ini bertujuan 

agar neck pada gitar tidak melengkung. Senar gitar yang  berada pada posisi tuning 

adalah senar dengan yang memiliki regangan, dan tegangan ini menarik dua sisi yang 

saling tarik menarik. Pada instrument gitar, tarikan akibat ketegangan ini dapat 

mengakibatkan neck bengkok, meski kemungkinannya sangat kecil. 

 

f. Perawatan Fretboard 

Fretboard adalah tempat bersarangnya kotoran akibat keringat dari jari dan 

kotoran. Jika dibiarkan terlalu lama, bisa menjadi kotoran yang menumpuk. Setiap 

seorang pemain mengganti senar gitar, maka diharuskan untuk membersihkan 

fretboard dengan pick gitar, lalu lap dengan bahan kaus. 

 

g. Penggantian Senar 

Jika senar gitar sudah berkarat, maka disarankan untuk segera menggantinya. 

Apabila tidak dilakukan pergantian, maka akan mengakibatkan ketidaknyamanan 

dalam bermain, perubahan warna bunyi pada senar, dan merusak fret gitar. Selain itu 

senar yang sudah berkarat juga dapat mengakibatkan jari terluka. Biasakan untuk 

mengganti senar gitar satu set sekaligus. Hal ini untuk mencegah perbedaan warna 

bunyi antara senar baru dan senar yang lama. 

 

2.5 Ritme 

2.5.1 Pengertian Ritme dan Bentuk Notasi 

Ritme adalah susunan diantara durasi nada-nada yang bertekanan dan yang 

tak bertekanan menurut pola tertentu (Mutaqqin, 2008, hal. 101). Sejalan dengan hal 

tersebut Safrizal (2009) menyebutkan ritme adalah panjang pendeknya nada pada 

melodi lagu, hal itu berkaitan dengan birama karena birama menentukan nilai suatu 

nada pada setiap ketukan. Ritme dapat diibaratkan sebagai denyut jantung bagi 
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musik. Dengan demikian peranan ritme sangat penting, sehingga jika musik tidak 

memiliki ritme maka musik tersebut akan terasa kabur atau melayang.  

Ritme terdapat dalam garis paranada pada lagu yang letaknya tepat di sebelah 

setelah kunci (clef) dan tanda kunci. Untuk memahami ritme secara mendalam, kita 

perlu mengenal jenis nada dan jenis tanda istirahat secara paralel. Jika not 

menunjukkan nada yang harus dimainkan maka tanda istirahat menunjukkan bahwa 

pemain tidak boleh membunyikan selama waktu tertentu. Adapun perincian  

mengenai bentuk, nama not dan tanda istirahat adalah sebagai berikut: 

  Tabel 2.1. Bentuk, nama, dan tanda diam 

 

2.5.2 Pola Ritme 

Menurut Miller dalam Sarosa (2012) ritme adalah salah satu dari konsep-

konsep musikal yang paling sulit untuk didefinisikan. Di dalam kamus musik 

menurut Banoe (2003, hlm. 339), pola ritme adalah pola nilai not atau panjang bunyi 

suatu komposisi musik yang sejalan dengan lagu. Pola ritme yang diulang-ulang 

secara teratur sepanjang lagu sehingga membentuk satuan irama dengan nama 

tertentu. Dari teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pola ritme yang 

diulang-ulang secara teratur dari berbagai instrumen dan dimainkan sepanjang lagu 

akan membentuk suatu pola irama. Pola irama ini mempunyai ciri khas tersendiri dan 

mempunyai nama tertentu. 

Dapat dikembangkan kembali dari penjelasan menurut Sulastianto (2006, hlm. 

53) dalam Sarosa (2012) mengungkapkan bahwa pola irama dasar yang sering 
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digunakan dalam komposisi musik diantaranya mars, waltz, polka, rumba, dan 

bossanova. Dengan demikian pola ritme yang dimaksud adalah pengolahan ritme 

menjadi suatu pola tertentu dari berbagai instrumen musik dan dimainkan berulang-

ulang secara teratur sehingga membentuk suatu irama yang mempunyai ciri khusus. 

 

2.5.3 Pembelajaran Ritme/Ritmik dan Notasi 

Dimyati (2002) menyebutkan bahwa pembelajaran didefinisikan sebagai 

pengorganisasian atas penciptaan atau pengaturan suatu kondisi lingkungan yang 

sebaik-baiknya memungkinkan terjadinya belajar pada peserta didik. Dalam ruang 

lingkup pembelajaran musik, banyak diantara pendidik yang kurang mengedapankan 

pemahaman unsur-unsur musik sebagai dasar dalam pembelajaran musik.  Apabila 

dalam porses ini tidak diajarkan dengan benar dan seksama akan berakibat fatal. Hal 

sederhana ini harus masuk dalam bahan ajar pendidik karena bersifat krusial dan 

punya pengaruh penting dalam proses belajar. 

Berikut ini beberapa hal dasar dalam mempelajari musik. Dua hal yang harus 

dibangun terlebih dahulu sebelum mempelajari notasi menurut Gordon (2015) adalah 

“audiation (audiasi) dan music aptitude.” Audiasi adalah kemampuan seseorang 

dalam mengolah informasi dalam musik melalui pendengaran dan pemahaman musik 

dalam pikiran. Music aptitude adalah kecepatan berfikir seseorang dalam menangkap 

informasi dalam hal bermusik.  

Jadi belajar musik akan meningkat pada prosesnya ketika guru mengetahui 

potensi peserta didik dan juga sebagai guru harus bisa mengajar secara sistematis 

untuk setiap perbedaan individu, dalam hal ini yang dimaksud adalah perlakuan 

kepada tiap peserta didik harus bermacam – macam. Gordon (2015) menyebutkan 

bahwa pada tahap Methodology di sini “peserta didik membangun keterampilan 

audiasi mereka melalui bernyanyi, gerakan berirama, dan instruksi tonal dan pola 

ritme sebelum diperkenalkan ke notasi dan teori musik.”  

Selanjutnya menurut Gordon (2015) ada beberapa tahapan dan tingkatan 

dalam membangun perasaan ritmik maupun tonal yaitu “Aural / Oral, Verbal 

Association, Partial Synthesis, Symbolic Association, Composite Synthesis.” Tingkat 
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Aural / oral adalah fondasi dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, untuk itu tingkat 

ini dianggap sangat penting. Mendengarkan adalah bagian dari proses ini. Biasanya 

saat peserta didik perform dan menyanyi, itu pun bagian dari proses yang bisa kita 

sebut lisan. Akan lebih optimal jika tonal dan irama ini digabungkan seperti sebuah 

loop tapi menggunakan oral atau lisan dengan kata lain diucapkan. Satu peserta didik 

memainkan pola irama dan satu peserta didik lainnya memainkan pola tonal. 

Pada tingkat Verbal Association peserta didik mengasosiasi nama yang tepat 

dengan pola, fungsi tonalitas dan meter yang mereka pelajari di tingkat aural / oral. 

Pada tingkat Partial Synthesis peserta didik belajar tonal dan pola ritmik secara 

perorangan (masing-masing). Meskipun guru selalu menetapkan konteks tonal atau 

irama, hubungan sintaksis antara pola tidak ditekankan. Pada tingkat ini peserta didik 

didorong untuk memberikan syntax serangkaian tonal.  

Di tingkat Symbol Association peserta didik mulai belajar untuk membaca dan 

menulis notasi musik dengan suara solfege menghubungkan berbagai tahapan yang 

mereka pelajari sebelumnya di tingkat oral / verbal, ini adalah tingkat pemahaman 

teoritis pemebelajaran inferensi. Ketika asosiasi simbolik ini diajarkan dengan benar, 

peserta didik membawa makna dari notasi, yang dimana lebih baik dari mencoba 

mengambil arti dari notasi. Pada tingkat Composite Synthesis peserta didik membaca 

dan menulis serangkaian tonal dan pola ritmik dengan kemampuan mengindentifikasi 

tonal atau meter. 

Mack (2004) mengatakan bahwa “dalam permainan musik, terutama dalam 

pembelajaran komposisi musik, penggunaan alat tidak harus selalu menggunakan alat 

musik konvensional, apalagi jika persoalan alat musik tersebut menjadi faktor 

penghambat dalam proses pembelajaran musik di sekolah.” Hal ini sejalan dengan 

yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran literasi ritmik yang berbasiskan 

komposisi. Pemilihan alat yang digunakan yaitu alat-alat dari dapur masing-masing 

peserta didik. Menurut Yulia  (2009, hlm.22) ritme merupakan “sesuatu yang 

menyangkut ketukan detik yang teratur, tapi juga dengan pola yang teratur, dengan 

nada yang panjang ataupun pendek.”         
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Selama ini pendidikan musik di Indonesia hanya memanfaatkan beberapa 

macam notasi yaitu menurut Jasnanto (2003) yaitu sebagai berikut.   

Notasi Barat (Notasi Balok), Notasi Angka (Notasi Chéve), Notasi Huruf, 

Notasi Tulisan Angin (guru/pelatih menunjukkan gerakan melodi dengan 

tangan di udara) dan Tabulatur (biasa untuk Gitar), bahkan untuk 

pembelajaran musik tradisi (karawitan Sunda dan Jawa) hanyalah notasi 

angka saja. Beberapa komposer tertentu seperti Harry Roesli (Sikat Gigi) dan 

Slamet Abdul Syukur (Tetabeuhan Sungut) memakai Notasi Diagram. Sudah 

barang tentu notasi bukanlah tujuan utama dalam pembelajaran musik, 

melainkan hanya merupakan alat bantu saja, namun perannya sungguh sama 

sekali tidak bisa diabaikan.    

 

Notasi balok dijelaskan oleh Banoe (2003, hlm.299) sebagai tulisan musik 

dengan mempergunakan lima garis datar guna menunjukan tinggi rendahnya suatu 

nada. Seperti kita ketahui notasi musik dibuat untuk mempermudah penggunanya 

tetapi tidak dengan peryataan Kujiken (2013) yang menyatakan bahwa “penggunaan 

musik pada musik tradisional akan menghambat para pemusik untuk memainkan apa 

yang ada di pikiran mereka, notasi musik akan menghambat permainan musik 

tradisional seperti jazz, folk, gregorian chan.”  

 

Sebagaimana kita ketahui notasi itu merupakan sistem tanda yang merujuk 

pada sesuatu. Menurut Aristoteles dalam Jasnanto (2003) yaitu:  

a. Simbolik, yaitu notasi yang didalam pengartiannya sesuai dengan perjanjian 

ataupun konfensi. Sehingga tidak ada hubungan yang jelas terbaca antara 

materi  dengan tanda yang dipergunakan.  

b. Ikonik, yaitu notasi yang memiliki kemiripan antara materi dengan tanda. 

c. Tanda transmusikal, yaitu tambahan-tambahan verbal atau abreviatura di 

dalam notasi musik (allegro, cresc, pp dll).  

 

Selain itu sistem tanda menurut Morris  (dalam Jasnanto, 2003) memiliki 

beberapa dimensi yaitu “1) sintaktis, dimana hubungan formal satu sama lain saling 

diatur dengan tanda-tanda yang berbeda, 2) semantis, tanda menunjukkan musikal. 
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Fakta/keadaan memiliki arti tertentu, 3) pragmatis, menunjuk kepada relasi antara 

tanda dan pemakai tanda.”  

 

2.5.4 Pembelajaran Musik Menurut Carl Orff 

Model pembelajaran yang diajukan oleh Carl Orff yaitu mengolah irama 

bicara (rhytmic speech), isyarat tubuh (body gesture), gerak, menyanyi dan 

permainan instrumen dalam bentuk jalinan musik. Hal-hal tersebut disusun secara 

spiral yang semakin lama semakin kompleks disesuaikan dengan usia peserta didik. 

Model pembelajaran Orff ini banyak menggunakan pendekatan “discovery learning”, 

di mana peserta didik distimulasi untuk menemukan pola, elemen musikal atau aspek 

lain dari musik yang menjadi topik bahasan. Hal-hal tersebut dipelajari, dialami dan 

dieksplorasi (Milyartini, Narawati, Taryo, 2002). Orff percaya bahwa musik perlu 

dipelajari untuk memperkaya kehidupan dan merupakan wahana untuk 

perkembangan spiritual serta emosional (Sheppard, 2012).  

Dengan menggunakan metode pengajaran Orff, peserta didik dapat 

mengawali untuk memproduksi pola iringan gitar dengan cara mengamati kemudian 

mengimitasikan jenis-jenis pola iringan yang mereka ketahui. Selanjutnya setelah 

tahap tersebut dilaksanakan, peserta didik dapat bereksperimen dengan bermacam 

pola iringan yang mereka ciptakan dan kemudian mengkreasikan dengan pola melodi 

pada lagu tertentu (Milyartini, Narawati, Taryo, 2002). 

 

2.6 Etika Dalam Bermain Gitar 

2.6.1 Posisi Dan Sikap Anatomi Tubuh Yang Ideal Dalam Bermain Gitar 

 Posisi dan sikap anatomi tubuh yang ideal dan efektif dalam bermain gitar 

tunggal adalah sebagai berikut (Purbolaran, 2011) : 

1. Duduk dalam keadaan rileks. Apabila posisi duduk dalam keadaan tegang dan 

kaku karena akan menghambat permainan gitar sebab tubuh tidak dapat 

bergerak leluasa dalam arti yang wajar. 
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2. Posisi gitar harus stabil. Biasanya posisi gitar yang tidak stabil disebabkan 

oleh ibu jari kiri yang teralalu kuat dalam menekan leher gitar sehingga posisi 

gitar cederung bergerak ke depan. 

3. Gerakan tangan kanan dan kiri harus bebas, kebebasan tangan ditentukan oleh 

kestabilan posisi gitar. Perlu diperhatikan gerakan tangan harus wajar. 

4. Gunakan kursi tanpa sandaran lengan. Tinggi kursi disesuaikan dengan tinggi 

lutut sehingga diantara paha dan kau bagian bawah membentuk sudut siku-

siku, sementara itu telapak kaki menyentuh lantai secara menyeluruh. 

5. Pijakan kaki (foot stool) diletakkan di depan kursi tepat pada kaki kiri. 

Perhatikan bahwa pijakan kaki harus stabil, bila tidak maka akan 

mengakibatkan ketegangan pada kaki. 

6. Posisi duduk harus tegak kedepan. Kaki diatur sedemikian rupa hingga stabil. 

Telapak kaki kiri memijak seluruh permukaan foot stool, posisi kaki kiri lurus 

ke depan dan pahaya sedikit naik ke atas. 

7. Badan tegak lurus agar dapat mengatur pernafasan. Hindari kebiasaan 

membungkuk, hal tersebut dapat menyebabkan seorang pemain cepat 

mengalami kelelahan.  

 

 

 

 

Adapun foto posisi duduk yang benar dalam bermain gitar adalah sebagai 

berikut: 
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    Foto 2.3. Posisi Duduk Dalam Bermain Gitar 

 (Dokumentasi: www.guiarlessoninwimbledon.co.uk) 

 

 

 

2.6.2 Posisi Dan Sikap Tangan Kanan 

 Posisi dan sikap yang baik pada tangan kanan disaat memainkan gitar adalah 

(Purbolaran, 2011): 

1. Ibu jari memetik kearah depan 

2. Jari telunjuk dan tengah disandarkan kesenar di atasnya (appoyando) 

3. Jari telunjuk, tengah dan manis memetik kearah dalam telapak tangan 

(tirando) 

4. Pada waktu memetik senar sema jari-jari dalam keadaan rapat. 

5. Tanga seolah-olah menggenggam bola pimpong pada waktu memetik 

6. Ibu jari melampaui ataupun melewati sudut permukaan jari telunjuk bila 

dilihat dari atas 

7. Legan tangan tidak boleh menyentuh badan (body) gitar 

 

 

Adapun foto posisi dan sikap tangan kanan dalam memetik senar gitar adalah 

sebagai berikut 

http://www.guiarlessoninwimbledon.co.uk/
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Foto 2.4 Posisi Tangan Kanan Sebelum (Kanan) dan Setelah (Kiri) Memetik Senar 

Gitar 

  (Dokumentasi: www.acguitar.com) 

 

   

       

 Selanjutnya adapun foto posisi tangan kanan dalam memetik senar 

gitar yang diambil dari bagian atas pemain gitar: 

 

 

Foto 2.5. Posisi Tangan Kanan Dari Atas 

     (Dokumentasi: www.acguitar.com) 

 

 

http://www.acguitar.com/
http://www.acguitar.com/
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2.6.3 Posisi Dan Sikap Tangan Kiri 

 Posisi dan sikap ang baik pada tangan kiri disaa memainkan instrument gitar 

adalah sebagai berikut (Purbolaran, 2011): 

1. Menekan senar dengan ujung jari 

2. Telapak tangan tidak boleh menyentuh leher (neck) gitar 

3. Ibu jari tidak boleh kelihatan dari depan 

4. Diupayakan ibu jari yan terletak dibelakang leher gitar selalu sejajar dengan 

jari tengah yang menekan senar di depan 

5. Lengan tangan harus rileks selama permainan 

 

Adapun foto posisi dan sikap tangan kiri dalam menggenggam neck gitar yang 

diambil dari arah belakang pemain gitar adalah sebagai berikut 

 

 

Foto 2.6. Posisi Tangan Kiri Dalam Menggenggam Neck Gitar Dari Belakang 

(Dokumentasi: www.douglasniedt.com) 

 

Selajutnya adapun foto posisi dan sikap tangan kiri dalam menggenggam neck 

gitar yang diambil dari arah atas pemain gitar adalah sebagai berikut 

 

 

 Foto 2.7. Posisi Tangan Kiri Dalam Menggenggam Neck Gitar Dari Atas 
               (Dokumentasi: www.douglasniedt.com) 

http://www.douglasniedt.com/
http://www.douglasniedt.com/


37 
 

Marcel Helfrich Dwiantara, 2017 
STUDI NARATIVE INQUIRY PADA KEMAMPUAN RITMIK SISWA DALAM PEMBELAJARAN GITAR DI 
RAMC 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Selajutnya adapun foto posisi dan sikap tangan kiri dalam menggenggam neck 

gitar yang diambil dari arah depan pemain gitar adalah sebagai berikut: 

 

 

     
            Foto 2.8. Posisi Tangan Posisi Tangan Kiri Dalam Menggenggam Neck Gitar Dari Depan 

                (Dokumentasi: www.douglasniedt.com) 

http://www.douglasniedt.com/

