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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berkenaan dengan pendidikan seni dalam Permendiknas no.22 tahun 

2006 tentang Standar Isi Kurikulum 2006 dijelaskan bahwa mata pelajaran 

Seni Budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis 

budaya.  Juga disebutkan bahwa  Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan 

di berikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan dan kebermanfaatan 

terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik. 

Mata pelajaran Seni Budaya bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan : (1) memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan 

keterampilan; (2) menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan 

keterampilan; (3) menampilkan kreatifitas melalui seni budaya dan 

keterampilan;dan (4) menampilkan peran serta dalam seni budaya dan 

keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pembelajaran seni music untuk tingkat 

SD  yaitu  mengapresiasi karya seni music dan mengekspresikan diri melalui 

karya seni musik. 

Sedangkan Kompetensi Dasar seni music di SD mencakup (1)  

mengidentifikasi  unsure/elemen  musik  dari  berbagai sumber  bunyi yang 

di hasilkan tubuh manusia;(2)  mengelompokkan bunyi berdasarkan sumber 

bunyi yang di hasilkan oleh tubuh manusia;(3)  menunjukkan sikap apresiasi 

terhadap sumber bunyi yang di hasilkan oleh tubuh manusia;(4) 
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menampilkan permainan pola irama sederhana ;(5)  mengekspresikan diri 

melalui vocal;(6) mengekspresikan diri melalui alat music atau sumber 

bunyi yang dihasilkan oleh tubuh manusia;(7)  melafalkan lagu anak-

anak;(8)   menyanyikan lagu anak-anak secara individual,kelompok maupun 

klasikal.  Sedangkan elemennya terdiri atas empat unsure yakni: (1)  pitch 

(nada, melodi, harmoni);(2)  tempo(irama); (3) warna suara; dan (4)  

dinamik (keras lembut). 

Dinamik  adalah semua hal yang berhubungan dengan perbandingan 

volume nada (keras lembut).  Sumber bunyi yang di hasilkan oleh tubuh 

manusia adalah  siulan, tepuk tangan, hentakan kaki  dsb.  Sedang alat music 

dapat di bedakan atas: (1) alat musik Nusantara atau alat music tradisional 

seperti suling bambu, talempong, angklung dsb.(2)  alat music non 

tradisional seperti gitar, piano, drum, saxophone, recorder dan lain-lain. (3)  

alat music non konvensional yakni:  bahan yang dapat menjadi sumber suara 

seperti batu, logam, kayu, plastik dan sebagainya. 

Dari uraian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa hakekatnya 

kompetensi yang di harapkan dari pendidikan seni musik untuk siswa SD 

adalah:(1) agar siswa mampu memadukan unsur etika, logika dan estetika, 

meliputi: pemahaman,persepsi,analisis, evaluasi, apresiasi dan 

berproduksi;(2) memiliki kepekaan inderawi,estetis dan artistic melalui  

pengalaman bereksplorasi, berekspresi dan berkreasi dalam mendukung 

kecerdasan  emosional, intelektual, moral spiritual sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan anak;(3) mampu berkreasi dalam mengembangkan 
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kemampuan perceptual, pemahaman, apresiasi, kreatifitas dalam 

berproduksi;(4) memiliki kemampuan dasar dan mampu berkreasi 

berdasarkan inspirasi yang bersumber pada alam dan lingkungan sekitar 

anak dan mengolah medium seni music;(5) mampu menghargai karya 

sendiri dan karya orang lain serta keragaman seni budaya setempat dan 

Nusantara; (6) mampu mempergelarkan, menyajikan karya seni atau 

merancang, memamerkan di kelas dan lingkungan sekolah 

(Depdiknas,2001:8) 

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pembelajaran seni pada 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan,  guru hendaknya memiliki 

kompetensi untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran yang 

tepat.  Proses pembelajaran seni di tingkat SD dimulai dari tidak sekedar 

konsep, melainkan harus di dukung adanya bahan atau alat peraga secara 

kongkrit.  Mengingat  pentingnya  pemahaman tentang seni khususnya 

dalam hal seni musik siswa di harapkan dapat menunjukkan kemampuan 

mengidentifikasi, merespon secara aural dan visual serta membaca dan 

menulis musik, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada karya musik 

yang dibuat siswa dengan  mengembangkan  kemampuan untuk berfikir dan 

mengekspresikan diri dalam bunyi dan nada serta dapat mendengar apa yang 

dilihat dan melihat apa yang didengar.  Untuk itu dalam penelitian ini 

peneliti melakukan pengumpulan data dan kesimpulan awal tentang 

kemampuan dan keterampilan siswa Kelas IV SDN Tanjunggunung dalam 

hal memahami  bunyi dan nada  berdasarkan Standar Kompetentnsi tentang 
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Seni Musik  yaitu : Mengapresiasi karya musik, dan Mengekspresikan diri 

melalui karaya seni musik.  Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah : 

Mengekspresikan diri melalui vocal,alat musik atau sumber bunyi 

sederhana.      

Data dan kesimpulan awal yang didapatkan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 1) 34 siswa kelas IV SDN Tanjunggunung kurang bisa 

manyanyi ketika  guru  memperkenalkan sebuah lagu baik lagu daerah 

maupun lagu nasional. 2) 33 siswa kelas IV SDN Tanjunggunung belum 

memahami bagaimana cara membaca notasi angka atau solmisasi. 3) Siswa 

kelas IV SDN Tanjunggunung masih kurang bersemangat ketika guru 

menerangkan tangga nada notasi angka. 4) Sekitar 40% siswa kelas IV SDN 

Tanjunggunung sering ribut pada saat guru menerangkan pelajaran seni 

musik. 5) Masih kurangnya media pembelajaran seni serta terbatasnya 

kemampuan guru  dibidang seni musik. 6) Sepertiga siswa kelas IV SDN 

Tanjunggunung kurang bersemangat dalam membaca dan melagukan notasi 

angka yang terdapat dalam salah satu lagu wajib dan lagu-lagu daerah  

untuk  pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. 7)  Banyak siswa  yang 

lupa tentang pelajaran seni musik khususnya tentang notasi angka. 8) Siswa 

sering diam saat guru dan teman sekelasnya membaca notasi angka 

bersama-sama. 

        Berdasarkan data dan kesimpulan diatas  tentang keterampilan  

siswa terhadap pelajaran seni musik terutama dalam hal membaca notasi 

angka yang perlu mendapat perhatian khusus dari guru.  Perhatian ini bukan 
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hanya dalam hal cara penyajian materinya, tetapi perlu dipelajari lebih dini 

letak kesalahan yang dilakukan siswa dan alternatif cara mengatasinya.  

Kesalahan yang umum dilakukan oleh siswa dalam menyanyikan atau 

menyebutkan bunyi  nada diantaranya adalah: 1) siswa kurang dapat 

membaca notasi angka dengan tepat. 2) Siswa kurang memperhatikan 

penjelasan guru. 3) Kurang bersemangat dalam mengajukan pertanyaan. 4) 

Kurang semangatnya siswa pada saat menyanyikan lagu.  

Dengan memperhatikan kesenjangan-kesenjangan tersebut diatas 

maka peneliti berupaya untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas dalam 

pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan khususnya di kelas IV SDN 

Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan 

memilih materi bermain seruling recorder di kelas IV pada semester genap 

tahun 2010/2011. Untuk Standar Kompetensi ; Mengekspresikan diri 

melalui karya seni musik. 

 Untuk meningkatkan keterampilan membaca notasi angka atau 

yang disebut SOLMISASI di kelas IV   peneliti akan menggunakan media 

seruling recorder sebagai upaya meningkatkan keterampilan membaca 

solmisasi atau notasi angka bagi siswa kelas IV SDN Tanjunggunung.  

Kiranya sangat tepat apabila peneliti merumuskan judul penelitian ” 

Peningkatkan Keterampilan Membaca Notasi Angka dengan 

Menggunakan Alat Musik Recorder” pada pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK) Kelas IV SDN Tanjunggunung Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang. 
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1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan analisa diatas yang dapat disimpulkan rumusan masalahnya 

adalah:  

1. Apakah penggunaan media alat musik recorder dapat meningkatkan  

keterampilan siswa dalam membaca   notasi angka SOLMISASI  pada 

pelajaran seni budaya dan keterampilan (SBK) ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan  keterampilan membaca notasi angka bagi siswa kelas IV 

SDN Tanjunggunung dengan menggunakan media alat musik recorder. 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dan hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa dengan 

menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. 

b. Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta hasil belajar 

siswa. 

c. Dapat beraktivitas dengan baik saat proses pembelajaran 

berlangsung.  

2. Manfaat bagi guru 

a. Masukan dalam menghadapi kendala yang sama dalam mengajar di 

kelas. 
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b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru. 

c. Meningkatkan profesionalitas guru dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang lebih realistis. 

d. Merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan keberagaman 

siswa dalam ruang belajar sehingga hasil belajarnya dapat 

meningkat. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a) Dapat menciptakan strategi pembelajaran yang baru dan 

menyenangkan dalam upaya memperbaiki masalah-masalah 

pembelajaran di kelas. 

b) Dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran pada khususnya pembelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan. 

c) Mewujudkan salah satu misi sekolah sebagai lembaga pendidikan 

yang    berbasis budaya. 

 

1.5  Batasan Istilah 

Batasan permasalahan pada penelitian ini adalah: 

a. Penelitian di tujukan untuk siswa kelas IV SDN Tanjunggunung   

Semeseter II Tahun 2010/2011 Kecamatan Peterongan Kabupaten 

Jombang. 

b. Materi pembelajaran adalah mata pelajaran Seni Budaya dan 

Keterampilan tentang SOLMISASI 
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c. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

dengan media belajar berupa alat musik seruling recorder. 

1.6   Hipotesis Tindakan  

1. Jika penggunaan media alat musik seruling  recorder di 

implementasikan dengan baik maka akan dapat meningkatkan 

keterampilan membaca notasi angka bagi siswa kelas IV SDN 

Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. 

2. Jika penggunaan media alat musik seruling recorder di laksanakan 

dengan baik maka akan dapat meningkatkan  keterampilan siswa 

khususnya pada pelajaran seni musik.  


