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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Olah vokal merupakan kegiatan untuk melatih teknik memproduksi suara dengan 

baik dan benar saat bernyanyi. Pada pembelajaran vokal Sunda, olah vokal digunakan 

untuk melatih intonasi, pernapasan, artikulasi / diksi, register suara, resonansi dan 

sebagainya.  Dewasa ini pembelajaran vokal Sunda sudah banyak dikembangkan, 

namun kajian tentang pembelajaran olah vokal Sunda dengan fokus pembahasan 

mempelajari teknik dasar melatih ketepatan nada pada laras Sunda belum pernah 

dicoba dikembangkan oleh para peneliti lain.  

Selama ini vokal Sunda sering dipraktikkan para guru Bahasa Sunda dalam 

pembelajaran kawih Sunda, salah satunya di SMAN 1 Soreang. Namun fakta di 

lapangan selama proses pembelajaran guru tidak menyampaikan teknik olah vokal 

Sunda dikarenakan guru tersebut bukan ahli pada bidang vokal Sunda sehingga tidak 

memiliki kemampuan teknik vokal yang baik, adapun salah satu guru yang dikatakan 

bisa bernyanyi namun belum paham teknik vokal Sunda hanya mendemonstrasikan 

langsung menyanyikan contoh kawih Sunda tanpa menjelaskan pengetahuan titilaras 

dan teknik olah vokal Sunda. Hal ini karena minimnya sumber belajar teknik olah 

vokal Sunda sehingga pada saat pembelajaran praktik guru hanya menugaskan 

langsung siswa-siswinya untuk mempelajari kawih / tembang Sunda dari berbagai 

media secara mandiri tanpa dibimbing diberi pengantar pengetahuan teknik olah 

vokal Sunda terlebih dahulu. Minimnya pengalaman auditif siswa pada laras Sunda 

khususnya laras degung sehingga  siswa selalu fals ketika menyanyikan lagu Sunda, 

hal ini mengakibatkan siswa selalu tidak percaya diri menyanyikan lagu Sunda karena 

siswa menemukan tingkat kesulitan  nada-nada lagu Sunda lebih tinggi daripada 

nada-nada diatonis. Apalagi dengan kondisi pada saat ini karena pademi, guru 

kesulitan mempraktikkan vokal Sunda karena harus belajar jarak jauh, dimana guru 
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dituntut untuk membuat metode dan media pembelajaran menggunakan berbagai 

teknoklogi.  Berdasarkan pengamatan tersebut, peneliti merancang solusi dengan 

menyiapkan skenario desain pembelajaran olah vokal Sunda laras degung melalui 

pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai teknologi.  

Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi dalam metode pembelajaran agar bisa dilaksanakan meskipun tidak tatap 

muka secara langsung. Teknologi berperan sebagai media pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pembelajaran seperti e-learning, Youtube, Google Classroom, 

dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Munir (2009, hlm.29) 

Melalui media pembelajaran tersebut, akan terjadi komunikasi dua arah (interaktif) 

antara pembelajar dengan pengajar, pembelajar dengan pembelajar lain, atau 

pembelajar dengan lembaga penyelenggara pembelajaran jarak jauh. Inisiatif untuk 

berkomunikasi datang dari pembelajar atau dari pengajar. Kelebihan pembelajaran 

jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yaitu materi pembelajaran dapat disimpan 

dan diakses oleh pengajar dan pembelajar kapan saja dan dimana saja,namun ada 

beberapa kendala yang dihadapinya, antara lain keterbatasan fasilitas teknologi, 

seperti laptop atau komputer, handphone sebagai alat komunikasi, dan tentunya 

internet, pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada fasilitas 

tersebut. Hal tersebut diungkapkan Darsono dkk dalam Putri, dkk (2020, hlm. 231)  

Ada beberapa keunggulan dari pembelajaran jarak jauh ini diantaranya adalah: 1) 

Dapat terjadi pendistribusian pendidikan ke semua penjuru Tanah Air dengan 

kapasitas yang tak terbatas. 2) Tidak terbatas oleh waktu, bahwa proses pembelajaran 

dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing. 3) 

Kesesuaian materi pembelajaran dengan zaman sekarang dimana menggunakan 

teknologi. Sedangkan Lukiyadi dalam Putri (2020. hlm.231) memaparkan ada 

beberapa kekurangan dari pembelajaran jarak jauh yaitu: 1) Jaringan internet yang 

buruk. 2) Anak yang lambat belajar. 3) Anak yang menjadi malas untuk belajar secara 

mandiri, dalam artian sering mengandalkan google dalam mencari jawaban. 4) Listrik 

padam ketika sedang melakukan pembelajaran online. 
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Pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi ini mempengaruhi terjadinya 

perubahan sistem dan efektivitas pembelajaran khususnya kegiatan pembelajaran 

praktik vokal Sunda di SMAN 1 Soreang. Maka dari itu, peniliti memanfaatkan 

teknologi sebagai media pembelajaran olah vokal Sunda  dengan cara membuat video 

pembelajaran yang menampilkan secara audio dan visual mengenai teknik olah vokal 

Sunda khususnya untuk melatih ketepatan nada pada laras degung. Mengingat belum 

pernah ada buku atau sumber pendomannya untuk pembelajaran tersebut, dalam 

dunia vokal Sunda secara teoretis terdapat beberapa ragam tangga nada atau laras 

meliputi: laras salendro, laras madenda, laras degung sesuai dengan kebutuhannya 

maka guru dapat menyiapkan bahan pembelajaran tentang olah vokal Sunda tersebut 

secara optimal. Pembelajaran vokal Sunda di sekolah-sekolah umumnya memberikan 

materi lagu dalam laras degung, berkaitan dengan kenyataan tersebut maka peneliti 

dalam hal ini akan mencoba mengembangkan teknik berlatih olah vokal Sunda dalam 

laras degung, diantaranya intonasi untuk melatih ketepatan nada laras degung dan 

menguasai bayangan nada laras degung, teknik pernapasan untuk melatih penggunaan 

pernafasan diafragma saat menyanyikan vokal Sunda, artikulasi dan diksi untuk 

melatih cara pengucapan vokal a/i/u/e/o yang baik dan benar sesuai dengan 

karakteristik vokal Sunda. 

Pedoman berlatih olah vokal Sunda belum pernah dikembangkan oleh para ahli 

dalam bentuk tulisan yang konverhensif, melalui penelitian ini peneliti akan berupaya 

menyusun dan mencobakan konsep belatih olah vokal Sunda dalam bentuk 

pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media Youtube, Cubase, Inshot  dan 

Zoom Meeting. Metode yang digunakan pada pembelajaran olah vokal Sunda adalah 

metode drill, metode pembelajaran ini menekankan pada kegiatan latihan secara 

berulang. Menurut Jamalus dalam Febriandi (2020, hlm.4) pengalaman dalam 

kegiatan olah vokal bagi siswa dapat diperoleh melalui mendengarkan musik, 

membaca musik, berkreasi dengan musik, sehingga siswa dapat memiliki gambaran 

secara menyeluruh tentang suatu karya seni musik dan lainnya. Menggunakan metode 
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drill pada model pembelajaran jarak jauh berlatih olah vokal Sunda laras degung 

dapat membantu siswa berlatih olah vokal Sunda secara berulang namun efektif dan 

menarik karena model pembelajaran ditampilkan secara audio dan visual melalui 

aplikasi Youtube sehingga maksud dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan 

kepada siswa. Materi pembelajaran berupa etude dasar laras Sunda secara audio yang 

diproses menggunakan software Cubase selanjutnya audio tersebut digabungkan 

dengan gambar dan notasi angka menggunakan aplikasi Inshot pada IOS dengan hasil 

akhir berbentuk video pembelajaran. Sedangkan pembelajaran dilakukan secara 

virtual yaitu melalui Zoom Meeting, adapun langkah-langkah penerapannya: (1) Guru 

memberi penjelasan singkat tentang konsep berlatih olah vokal Sunda laras degung. 

(2) Guru mempertunjukkan bagaimana berlatih olah vokal Sunda laras degung 

melalui aplikasi Youtube dengan baik dan benar sesuai dengan konsep dan aturan 

tertentu. (3) Guru meminta siswa untuk menirukan olah vokal Sunda laras degung 

secara berulang melalui bimbingan dari guru sehingga dicapai hasil belajar sesuai 

dengan tujuan. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan instrumen 

evaluasi pembelajaran jenis tes bentuk tindakan dengan ranah penilaian psikomotorik, 

menurut Sutomo dalam Asrul (2014, hlm.42) Tes tindakan dapat digunakan untuk 

menilai kualitas suatu perkerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, 

termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan 

dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan. Tindakan atau unjuk kerja yang 

dapat dinilai seperti: memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/ deklamasi, 

menggunakan peralatan laboratorium, dan mengoperasikan suatu alat.  Dalam 

penelitian ini menilai keterampilan dan kemampuan siswa-siswi dalam menyanyikan 

kawih Sunda laras degung setelah mempelajari video pembelajaran olah vokal Sunda 

laras degung melalui pembelajaran jarak jauh. 

Peneliti akan mencobakan kajian ini di SMAN 1 Soreang,  adapun alasan yang 

menjadi latar belakang permasalahan pembelajaran vokal Sunda di sekolah tersebut 

diantaranya: Guru bukan ahli vokal Sunda sehingga tidak paham teknik olah vokal 

Sunda yang baik, minimnya pengalaman auditif laras Sunda sehingga siswa 
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mengalami kesulitan selalu fals saat menyanyikan lagu Sunda dan mengakibatkan 

siswa lebih tertarik mempelajari lagu-lagu diatonis / musik Barat,  metode 

pembelajaran guru hanya mendemonstrasikan langsung karena minimnya sumber 

belajar olah vokal Sunda, dalam pembelajaran vokal Sunda pada umumnya 

memberikan materi lagu laras degung.  Perhatian peneliti tersebut difokuskan dalam 

kajian ini dengan judul Olah Vokal Sunda Laras Degung Melalui Pembelajaran Jarak 

Jauh Di SMAN 1 Soreang. Penelitian pembelajaran olah vokal Sunda tersebut belum 

pernah dikembangkan, berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dinyatakan 

bahwa sifat kajian ini original dan belum pernah dilakukan oleh para peneliti lain. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan 

permasalahan penelitiannya yaitu desain pembelajaran olah vokal Sunda laras degung 

melalui pembelajaran jarak jauh. Dari pokok permasalahan tersebut, maka difokuskan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain pembelajaran olah vokal Sunda laras degung di SMAN 1 

Soreang?  

2. Bagaimana implementasi pembelajaran olah vokal Sunda laras degung melalui 

pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran olah vokal Sunda laras degung melalui 

pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang?  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah membuat rancangan pembelajaran olah vokal 

Sunda laras degung melalui pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang. Adapun 

yang menjadi tujuan khususnya adalah untuk mendeskripsikan data dalam bentuk 

tulisan ilmiah dan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Membuat desain pembelajaran jarak jauh olah vokal Sunda laras degung 

melalui pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang 



6 
 

 
Wina Lerina, 2021 
OLAH VOKAL SUNDA LARAS DEGUNG MELALUI PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI SMAN 1 SOREANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Mendeskripsikan rancangan dan implementasi pembelajaran olah vokal 

Sunda laras degung melalui pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang 

3. Mengetahui hasil evaluasi pembelajaran olah vokal Sunda laras degung 

melalui pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pembelajaran olah vokal Sunda laras degung melalui pembelajaran 

jarak jauh serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara 

teoritis. 

2. Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam 

mengimplementasikan olah vokal Sunda laras degung melalui pembelajaran 

jarak jauh. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

teori mengenai olah vokal Sunda laras degung melalui pembelajaran jarak 

jauh 

c. Bagi peserta didik 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan ajar dalam melatih kemampuan olah 

vokal Sunda.  

3. Politis 

Bagi lembaga-lembaga pendidikan dalam bidang seni musik, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran profesional 

dalam bidang olah vokal Sunda.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

1.5.1 Bab I : Pendahuluan  

Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, gap (rumpang), dan latar 

belakang gagasan peneliti tentang olah vokal Sunda laras degung melalui 

pembelajaran jarak jauh. Pembahasannya juga melibatkan beberapa teori dari 

penelitian-penelitian terkait seperti permasalahan pada teknik olah vokal Sunda, 

pembelajaran jarak jauh, aplikasi Youtube, Cubase, Inshot dan Zoom Meeting sebagai 

media pembelajaran serta etude olah vokal Sunda laras degung yang merupakan 

bahan pengajaran pada penelitian ini. 

 

1.5.2 Bab II : Kajian Pustaka 

Bab ini menyampaikan teori-teori dari penelitian terkait terutama tentang 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teknik olah vokal Sunda, model 

pembelajaran jarak jauh, aplikasi Youtube sebagai media pembelajaran dan etude olah 

vokal Sunda laras degung. Pada sub bab ini juga dibahas beberapa teori yang 

berkaitan dengan bab empat seperti, teori pembelajaran jarak jauh, teknik vokal 

Barat, teknik vokal Sunda, Titilaras, dan aplikasi Youtube, Cubase, Inshot, Zoom 

Meeting, serta teori evaluasi pembelajaran. Teori tersebut digunakan terutama pada 

sub bab landasan konseptual di bab empat, yang membahas tentang pembelajaran 

olah vokal Sunda laras degung melalui pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang. 

 

1.5.3 Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab tiga peneliti memaparkan paradigma penelitian yang dipakai yaitu 

pendekatan penelitian kualitatif dengan metode Design Based Research. Penelitian ini 

menggunakan 4 tahap DBR yaitu identifikasi dan analisis masalah, merancang model 

pembelajaran, implementasi, dan refleksi. Objek penelitian 24 siswa/i kelas XI, 

dengan tempat observasi di rumah masing-masing siswa secara daring. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dan 

dokumentasi. 
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1.5.4 Bab IV : Temuan dan Pembahasan 

Pada bab ini peneliti memaparkan desain pembelajaran olah vokal Sunda laras 

degung melalui pembelajaran jarak jauh, tahap pertama identifikasi masalah yang 

terdapat pada olah vokal Sunda laras degung, dengan cara mewawancarai guru 

Bahasa Sunda, guru Seni Budaya dan siswa. Hasil tersebut lalu ditriangulasikan 

dengan permasalahan yang tercatat pada studi literatur, dan refleksi peneliti sendiri 

sebagai seorang guru Seni Budaya konsentrasi musik. Berikutnya peneliti mengambil 

satu permasalahan yang kemudian dianalisa dan dipecahkan melalui suatu rancangan 

model pembelajaran. 

Tahap kedua peneliti memaparkan landasan kontekstual, ini penting karena 

menjadi dasar alur pemilihan desain pembelajaran, orisinalitas, dan garis inovasi 

dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti mulai merancang desain pembelajaran olah 

vokal Sunda laras degung melalui pembelajaran jarak jauh dengan menjabarkannya 

menggunakan tahapan DBR. 

Tahap ketiga peneliti menerapkan pada dua siswa partisipan dan melihat 

perkembangan mereka dalam menggunakan desain pembelajaran ini untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Dalam setiap pertemuan, peneliti mengevaluasi dan merevisi 

desain agar dapat diterapkan pada pertemuan berikutnya. 

Tahap keempat, hasil evaluasi peneliti refleksikan berdasarkan tanggapan dari 

wawancara guru Bahasa Sunda, guru Seni Budaya dan siswa. Setelah tahap refleksi 

peneliti membuat rancangan akhir sebagai hasil revisi final dari pembelajaran olah 

vokal Sunda laras degung melalui pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Soreang.  
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1.5.5 Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab lima peneliti memaparkan kesimpulan hasil temuan dan pembahasan 

serta bukti dengan tanggapan positif dari siswa- siswi dan guru. Rekomendasi 

penelitian ini peneliti persembahkan untuk guru-guru baik mata pelajaran Seni 

Budaya maupun Basa Sunda, desain pembelajaran olah vokal Sunda laras degung 

melalui pembelajaran jarak jauh, etude titilaras degung.  

 

 

 


