
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern ini musik sudah merupakan bagian dari kehidupan

sehari-hari, musik terdengar hampir semua tempat, dirumah, kantor, pusat

perbelanjaan, alat transportasi umum, dan sebagainya. Jenis dan ragamnya pun

bermacam-macam. Memang semua orang bisa menikmati musik, termasuk kaum

pelajar. Namun, tidak semua orang paham tentang musik. Tidak semua orang

mampu menentukan mana musik yang baik dan mana yang biasa-biasa saja. Tidak

semua orang mampu mengapresiasi karya Seni budaya dan keterampilan . Untuk

dapat mengapresiasikan musik, dibutuhkan pengetahuan tambahan atau khusus

tentang musik. Musik adalah bunyi yang tersusun rapi dan mengandung beberapa

unsur utama. Nada, harmoni, tempo, dinamika, dan warna suara itulah yang

termasuk warna musik. Dengan mempelajari unsur-unsur utama tersebut

kemampuan seseorang mengapresiasi sebuah karya musik akan semakin baik. Dia

akan lebih mudah menentukan mana karya musik yang bagus dan mana yang

tidak (Klapinglelang, 2008:1). Musik adalah pernyataan isi hati manusia yang

diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi dan ritme serta

mempunyai unsur harmoni atau keselarasan yang indah (Sunarko, 1989:7). Musik

adalah ungkapan gagasan, ide atau ungkapan perasaan jiwa manusia yang estetis

dan bermakna yang diwujudkan melalui media “nada” (suara) baik musik vokal

maupun musik instrumental yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu.

(www.Membaca notasi balok kok susah banget.com) Dengan mempelajari
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unsur-unsur utama tersebut kemampuan seseorang mengapresiasi sebuah karya

seni budaya dan keterampilan akan semakin baik, dia akan lebih mudah

menentukan mana karya seni budaya dan keterampilan  yang bagus dan mana

yang tidak, mana penyanyi yang bagus dan mana yang tidak.

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan

pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Sementara ini bahwa metode

demonstrasi merupakan  metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu

proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran.

Metode demonstrasi ini lebih sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran

yang merupakan suatu gerakan-gerakan, suatu proses maupun hal-hal yang

bersifat rutin. Dengan metode demonstrasi peserta didik berkesempatan

mengembangkan kemampuan mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam

proses serta dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan

(www.Metode demonstrasi dalam belajar.com). Keterampilan membaca notasi

angka yang sulit dipelajari dengan baik, dapat menggunakan dengan metode

demonstrasi dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan , untuk bisa

memperagakan suatu prosedur yang harus dilakukan siswa-siswi yang tidak dapat

dijelaskan dengan kata-kata saja.

Membaca notasi angka dapat direalisasikan seperti mempelajari bahasa

asing. Kita harus mempelajari huruf-huruf yang baru, menyusun suku kata dan

mengejanya sehingga membentuk suatu kata, dan akhirnya menjadi kalimat.

Penguasaan kemampuan membaca notasi angka ini membutuhkan waktu yang
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tidak sebentar, karena dibutuhkan penguasaan kemampuan lainnya seperti: musik

teori, ritmik dan car training (www.Membaca notasi balok kok susah banget.com).

Dari hasil survey kompetensi keguruan lainya, dari segi internal siswa,

seorang guru perlu mengetahui bahwa kemampuan tiap siswa dalam bidang musik

berbeda-beda. Ada siswa yang mampu dalam pelajaran teori musik tetapi lemah

dalam pelajaran vokal atau sebaliknya. ada siswa yang lemah dalam teori musik

dan vokal, tetapi dalam hal memainkan salah satu alat musik mungkin cukup

terampil, hal ini perlu mendapat perhatian dari guru agar dalam memberikan

evaluasi kepada siswa tetap objektif. Permasalahan keterampilan siswa dalam

membaca notasi musik terutama notasi angka pada media musik recorder adalah

menjadi tantangan dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan  di SDN

Mojongapit III Jombang. Bahwa dalam keterampilan membaca notasi angka dari

jumlah siswa sebanyak 21 siswa pada bulan april 2013. Sedangkan pada studi

pendahuluan dari 19 siswa didapatkan tidak ada yang mampu dalam membaca

notasi angka pada media musik recorder, selain itu dari 21 siswa dalam membaca

notasi angka hanya 2 siswa yang sedikit bisa membaca notasi angka.

Kesulitan siswa dalam membaca notasi angka terutama pada tingkat

pemahaman bentuk dan nilai not, bunyi nada yang digunakan dalam notasi angka

seperti bunyi nada DO-RE-MI–FA-SOL-LA-SI, bagaimana membaca dengan

ketukan birama not 4/4, 3/4, 2/4, dan lain-lain (www.Jurnal ptk Seni budaya dan

keterampilan denmas pribadi.com). Berdasarkan masalah tersebut penulis

menyimpulkan, bahwa siswa kelas IV SDN Mojongapit III Jombang masih belum

memahami dan belum mengerti sepenuhnya dengan apa yang disajikan guru

dalam menyampaikan  materi pembelajaran seni budaya dan keterampilan .
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Dengan harapan penerapan metode demonstrasi menjadi salah satu solusi

yang dapat meningkatkan keterampilan membaca notasi angka siswa siswi kelas

IV, oleh karena itu metode demonstrasi merupakan suatu metode pembelajaran

yang penyajiannya lebih mengutamakan peragaan dan praktik dengan latihan-

latihan yang terus menerus secara berkelanjutan. Lain daripada itu dalam metode

demonstrasi, juga ditunjukkan tentang suatu proses penyampaian materi

pembelajaran secara faktual baik dalam bentuk sebenarnya atau tiruan

(www.Jurnal ptk seni budaya dan keterampilan denmas pribadi.com). Jelasnya

dengan peraga, latihan dan praktek dilakukan oleh guru dalam menyampaikan

materi pembelajaran notasi, maupun oleh siswa dalam proses pembelajaran akan

berpengaruh besar dalam meningkatkan keterampilan membaca notasi angka

siswa kelas IV SDN Mojongapit III Jombang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut tentang peningkatan aktivitas dan keterampilan membaca

notasi angka dengan metode demonstrasi dalam pembelajaran seni budaya dan

keterampilan .

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah tersebut dapat

dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimanakah peningkatan aktivitas membaca notasi angka dengan metode

demonstrasi dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan siswa kelas

IV SDN Mojongapit III Jombang ?
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(2) Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca notasi angka dengan

metode demonstrasi dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan siswa

kelas IV SDN Mojongapit III Jombang ?

1.3 Hipotesis

(1). Jika pembelajaran tentang peningkatan aktivitas siswa dalam membaca notasi

angka dengan penggunaan metode demonstrasi, maka aktivitas siswa dapat

meningkat dalam hal membaca notasi angka. siswa lebih tertarik, dan lebih

cepat menangkap, materi pelajaran karena siswa langsung bisa melihat

peragaan yang ditampilkan guru, serta dapat mempraktikkannya secara

langsung.

(2) Jika pembelajaran tentang peningkatan keterampilan siswa dalam membaca

notasi angka dengan penggunaan metode demonstrasi, maka keterampilan

siswa dapat meningkat dalam hal membaca notasi angka. siswa lebih tertarik,

dan lebih cepat menangkap, materi pelajaran karena siswa langsung bisa

melihat peragaan yang ditampilkan guru, serta dapat mempraktikkannya

secara langsung.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini

bertujuan untuk :

(1) Mengidentifikasi meningkatkan aktivitas siswa dalam membaca notasi angka

dengan penggunaan metode demonstrasi tentang pembelajaran seni budaya

dan keterampilan.
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(2) Mengidentifikasi meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca notasi

angka dengan penggunaan metode demonstrasi tentang pembelajaran seni

budaya dan keterampilan.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1) Manfaat Praktis Bagi Siswa :

(1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam hal membaca notasi angka dengan

penggunaan metode demonstrasi

(2) Meningkatkan keterampilan siswa dalam hal membaca notasi angka dengan

penggunaan metode demonstrasi

(3) Dengan penggunaan metode demonstrasi siswa lebih tertarik, dan lebih cepat

menangkap serta memahami materi pelajaran karena siswa langsung bisa

melihat peragaan yang ditampilkan guru. Dan merekapun bisa langsung

mempraktikkannya secara langsung materi pelajaran tadi.

2) Manfaat Bagi Guru :

(1) Menambah wawasan ilmiah dalam meningkatkan kompetensi diri menuju

profesionalisme,

(2) Menemukan alternatif umpan balik untuk mengetahui kesulitan siswa dalam

membaca notasi musik pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan .

(3) Mengetahui betapa besar pengaruh metode demonstrasi dalam  meningkatkan

keterampilan membaca notasi musik pada pelajaran seni musik kompetensi

dasar menggelar pertunjukan musik kelas.

(4) Dengan menggunakan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran seni

musik dapat menambah wawasan baru dan meringankan tugas guru dalam
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mengajar karena siswa bisa berlatih berulang-ulang mendemonstrasikan

membaca notasi musik dan lagu yang dipelajarinya.

3) Manfaat Bagi Sekolah :

(1) Sebagai bahan kajian dan masukan untuk peningkatan mutu sekolah.

(2) Mewujudkan misi dan visi sekolah sebagai institusi yang selalu

berupaya untuk meningkatkan prestasi akademik.

(3) Memperbanyak media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sebagai sarana

yang aktif, efisien, dan menyenangkan.

(4) Dengan menggunakan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran  seni

musik, sekolah dapat mengembangkan metode pembelajaran sebagai solusi

dari kesulitan-kesulitan atau masalah- masalah pembelajaran di kelas.

1.6 Definisi Istilah

Berdasarkan judul yang ditulis oleh peneliti terlalu panjang, agar tidak

terjadi salah persepsi maka perlu di definisikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa peningkatan aktivitas adalah meningkatkan prestasi aktivitas siswa

dalam hal membaca notasi angka pada media musik recorder pada siswa kelas

IV SDN Mojongapit III Jombang.

2) Bahwa peningkatan keterampilan adalah meningkatkan prestasi keterampilan

siswa dalam hal membaca notasi angka pada media musik recorder pada

siswa kelas IV SDN Mojongapit III Jombang.

3) Membaca notasi angka dapat direalisasikan seperti mempelajari bahasa asing.

Kita harus mempelajari huruf-huruf yang baru, menyusun suku kata dan

mengejanya sehingga membentuk suatu kata, dan akhirnya menjadi kalimat.
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4) Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan

pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.


