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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai latar 

belakang masalah penelitian. Untuk membantu membahas 

masalah tersebut, diperlukan adanya landasan teori yang 

digunakan sebagai pedoman dasar dalam melakukan 

pembahasan lebih lanjut. Dalam Bab II ini akan membahas 

mengenai masalah matematika dan penyelesaian masalah, 

berpikir, otak manusia, stimulasi, dan musik klasik 

instrumental. 

2.1  Masalah Matematika  

2.1.1 Pengertian Masalah Matematika 

Khavari (2006), Masalah adalah kesulitan atau 

tantangan yang membutuhkan solusi. (Winarni, 2011) suatu 

pertanyaan akan menjadi masalah jika siswa tidak 

mempunyai cara yang digunakan untuk bisa menjawab 

pertanyaan tersebut. Masalah matematika dapat dipecahkan 

dengan efektif dan efisien dengan kemampuan membaca dan 

bernalar yang dimulai dengan merumuskan, mengumpulkan 

informasi, mencari gagasan, merumuskan gagasan dalam 

langkah tindakan, memeriksa setiap langkah, menulis solusi, 

menafsirkan hasil yang diperoleh (Martono, 2007). 

Berdasarkan pendapat diatas masalah dalam pembelajaran 

matematika adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dipecahkan oleh siswa yang memiliki solusi didalamnya. 
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Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi 

prosedural urutan tindakan, tahap demi tahap secara 

sistematis (Wena, 2011). Selain itu (Hamalik, 2013) 

mengemukakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu 

proses mental dan intelektual dalam memecahkan suatu 

masalah berdasarkan data dan informasi yang akurat, 

sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. 

Dengan kata lain, pemecahan masalah menuntut kemampuan 

memproses informasi untuk membuat keputusan tertentu. 

Menurut Polya (dalam Winarni, 2011) dalam memecahkan 

masalah diperlukan langkah-langkah perencanaan yang 

meliputi memahami, merencanakan, melaksanakan, dan 

mengoreksi kembali apa saja yang telah dilakukan. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan 

diatas, bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses 

dalam memecahkan masalah sesuai dengan langkah Polya 

yang dimulai dengan memahami masalah, merencanakan 

pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan 

memeriksa setiap langkah, menulis solusi, menafsirkan hasil 

yang diperoleh yang berdasar pada data dan informasi yang 

akurat. 

 

2.1.2 Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah 

Rumus, teorema, dan yang lainnya tidak dapat secara 

langsung digunakan dalam memecahkan masalah, karena 

masalah satu dengan masalah yang lainnya tidak selalu sama 

dalam penyelesaiannya. Setiap akan memecahkan masalah 
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selalu terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam menyelesaikannya. 

Banyak cara dalam memecahkan masalah, namun 

dalam penelitian ini pemecahan masalah yang akan 

digunakan yaitu pemecahan masalah menurut Polya (Winarni 

dan Harmini, 2011) yang terdiri dari 4 langkah yaitu: 

a. Memahami Masalah; Terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk memahami suatu masalah antara lain: 

membaca masalah secara berulang-ulang agar dapat 

memahami masalah dan  menentukan apa yang akan 

diketahui dan yang ditanyakan dari masalah 

b. Perencanaan Pemecahan Masalah: Menyatakan kembali 

permasalahan ke bentuk matematika dan menggunakan 

rumus 

c. Melaksanakan Perencanaan Pemecahan Masalah 

d. Melihat/Mengecek Kembali Kelengkapan Pemecahan 

Masalah: Mengecek kembali hasil perhitungan yang 

meliputi mengecek operasi yang digunakan, satuan yang 

digunakan, dll, jawaban sudah menjawab semua pertanyaan 

atau tidak, dan meninjau kembali apakah ada cara lain yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan penyelesaian yang 

sama. 

 

2.2  Berpikir 

2.2.1 Pengertian Berpikir 

Berpikir dalam arti terbatas tidak dapat didefinisikan. 

Tiap kegiatan jiwa yang menggunakan kata-kata dan 
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pengertian selalu mengandung hal berpikir. Berpikir adalah 

satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan 

penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Berpikir untuk 

menemukan pemahaman atau pengertian yang dihendaki. 

Berpikir adalah daya yang paling utama dan merupakan ciri 

yang khas yang membedakan manusia dari hewan (Purwanto, 

2014). 

Berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap 

informasi, seperti saat membentuk konsep, terlibat dalam 

pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat 

keputusan. Manusia dapat berpikir secara konkret atau secara 

abstrak, berpikir tentang masa lampau dan tentang masa 

depan. (Siswono, 2004) Tujuan berpikir ialah agar dapat 

membuat pertimbangan, berinstropeksi, mengevaluasi ide-ide, 

menyelesaikan persoalan, dan mengambil keputusan. 

Gilmer menjelaskan bahwa berpikir merupakan suatu 

pemecahan masalah dan proses penggunaan gagasan atau 

lambang-lambang pengganti suatu aktivitas yang tampak 

secara fisik (Wowo, 2011). John W. Santrock juga 

mendefinisikan berpikir sebagai manipulasi atau mengelola, 

dan mentraformasi dalam memori (Santrock, 2009). Pendapat 

ini menunjukan bahwa dalam merumuskan suatu masalah, 

memecahkan masalah, ataupun dalam memahami sesuatu, 

dilakukan suatu aktivitas berpikir. 
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2.2.2 Proses Berpikir 

Proses berpikir merupakan urutan kejadian mental 

yang terjadi secara alamiah atau terencana sistematis pada 

konteks ruang, waktu, dan media yang digunakan (Wowo, 

2011). Menurut Abdul Rahman dalam proses berpikir orang 

menghubungkan pengertian satu dengan pengertian yang lain 

untuk mendapatkan pemecahan masalah dari persoalan yang 

dihadapi (Shaleh, 2008). Menurut (Suryabrata, 2004) proses-

proses yang dialami dalam berpikir antara lain:  

a. Pembentukan pengertian, artinya dari satu masalah, 

pikiran kita membuang ciri-ciri tambahan, sehingga 

tinggal ciri-ciri yang tipis pada masalah itu. Yang harus 

diingat dalam pembentukan pengertian adalah 

pengertian itu mempunyai isi yang tepat, kalau perlu 

pembentukan pengertian itu harus dibantu dengan hal-

hal yang nyata. Pengertian itu sendiri adalah suatu alat 

pembantu berpikir untuk mendapatkan pandangan yang 

konkret dari kenyataan-kenyataan. Pembentukan 

pendapat: artinya pikiran dapat digabungkan atau 

diceraikan menjadi beberapa pengertian, yang menjadi 

tanda khas dari masalah itu. 

b.  Pembentukan keputusan, artinya pikiran dapat 

digabungkan menjadi pendapat pendapat tersebut. 

menurut terjadinya, ada 3 macam keputusan, yaitu: 

1)  Keputusan dari pengalaman-pengalaman 

2) Keputusan dari tanggapan-tanggapan 

3)  Keputusan dari pengertian-pengertian 
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c.  Pembentukan kesimpulan: artinya pikiran dapat menarik 

keputusan dari keputusan-keputusan yang lain. Menurut 

terjadinya ada 3 macam kesimpulan yaitu: 

1)  Kesimpulan Induksi adalah kesimpulan yang 

ditarik dari keputusan-keputusan yang khusus 

untuk mendapatkan yang umum. Misalnya besi 

kalau dipanaskan memuai, loyang kalau 

dipanaskan memuai, tembaga kalau dipanaskan 

memuai. 

2)  Kesimpulan Dedukasi ialah kesimpulan yang 

ditarik dari keputusan yang umum untuk 

mendapatkan keputusan yang khusus. Misalnya 

semua manusia pasti mati, kartta manusia, Kartta 

mesti mati. 

3)  Kesimpulan Analogi ialah kesimpulan yang sama. 

Sebab analogi dari kata an (=tidak) dan a (=tidak) 

dan logis (=benar). Jadi analogi berarti benar, atau 

sama. Artinya kesimpulan analogi adalah 

kesimpulan yang ditarik dengan jalan 

membandingkan situasi yang satu dengan situasi 

yang lain, yang telah dikenal. Tetapi karena 

biasanya pengenalan kita kepada situasi 

pembanding ini kurang teliti, maka kesimpulan 

analogi ini biasanya juga kurang benar. 
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2.3  Otak Manusia 

2.3.1 Otak 

Membahas konsep berpikir maka tidak bisa dipisahkan 

dengan organ tubuh yang mengatur proses berpikir itu sendiri, 

aktivitas berpikir dikendalikan dalam organ tubuh yang 

disebut otak. Otak merupakan pusat kontrol segala aktifitas 

yang dilakukan oleh manusia yang selalu bekerja setiap saat. 

Menurut Sherrington (dalam Buzan & Barry, 2004) otak 

merupakan alat tenun yang mengagumkan yang di dalamnya 

jutaan benang berkedap-kedip, menganyam pola yang sudah 

mulai pudar. Selalu pola mempunyai arti, walaupun tidak 

pernah ada yang diam. 

Otak terdiri dari 2 belahan otak besar, serebrum, yang 

dihubungkan oleh struktur seperti jembatan yang disebut 

korpus kalosum, 2 belahan otak kecil, serebelum, yang 

dihubungkan oleh vermis, dan batang otak yang dari bawah 

ke atas terdiri dari medulla oblongata, pons varoli, 

mesensefalon dan diensefalon. Ke atas, diensefalon 

menyambung ke otak besar. Medulla oblongata ke bawah 

menyambung ke sumsum belakang (Markam,  2010).  

Hadianto (2007), Setiap sel otak (neuron) terdiri dari: 

kompleks elektrokimia yang sangat banyak, sistem yang 

memproses data mikro, dan sistem penyebaran / transmisi 

yang kompleks dimana ketiga unsur ini dapat dimasukkan ke 

dalam kepala jarum pentul. Setiap sel otak memiliki ribuan 

cabang yang menyebar dari inti sel (nucleus). Cabang-cabang 

neuron disebut dendrite. Sebuah cabang yang panjang disebut 
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axon. Axon adalah jalan keluar utama untuk menyebarkan 

informasi sel. 

Setiap dendrite dan axon, panjangnya bervariasi dari 1 

milimeter sampai dengan 1,5 meter. Disepanjang dan 

sekelilingnya terdapat tonjolan seperti jamur kecil yang 

disebut spina dendritis dan tombol sinaptis. Setiap spina 

dendritis/tombol sinaptis berisi sekumpulan zat kimia yang 

membawa pesan utama dalam proses berpikir manusia. Spina 

dendritis atau tombol sinaptis dari satu sel otak akan 

berhubungan dengan tombol sinaptis dari sel otak yang lain 

dan ketika ada rangsangan listrik yang bergerak melewati sel 

otak, zat kimia akan dipindahkan melintasi ruang sempit yang 

disebut celah sinaptis. Ketika suatu pesan atau pikiran atau 

memori tertentu dihidupkan kembali dan disalurkan dari sel 

otak ke sel otak, maka terdapat jalur biokimia 

elektromagnetik yang terbentuk. Setiap dari jalur ini dikenal 

sebagai jejak memori/peta mental. 

 

2.3.2 Bagian Otak Manusia  

Otak manusia memiliki tiga bagian dasar (DePorter & 

Hernacki, 2004) yaitu:  

a. Batang/otak reptil. 

Bagian ini bertanggung jawab atas fungsi-fungsi 

motor sensor pengetahuan tentang realitas fisik yang 

berasal dari pancaindra. Perilaku yang ada dalam otak 

reptil berkaitan dengan insting mempertahankan hidup, 

dorongan untuk mengembangkan spesies, perhatiannya 
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adalah pada makanan, tempat tinggal, reproduksi, dan 

perlindungan wilayah. Ketika seseorang merasa tidak 

nyaman, otak reptil ini spontan bangkit, bersiaga, atau 

melarikan diri dari bahaya. Jika otak reptil ini dominan, 

maka menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir pada 

tingkat yang lebih tinggi.  

b. Limbic system/otak mamalia  

Di sekitar otak reptil ini terdapat bagian otak 

mamalia. Sistem limbik ini terletak pada bagian tengah 

dari otak manusia. Fungsinya bersifat emosional dan 

kognitif, yaitu menyimpan perasaan, pengalaman, dan 

kemampuan belajar. Sistem ini juga mengendalikan bio-

rhythm manusia, seperti pola tidur, lapar, haus, tekanan 

darah, detak jantung, gairah seksual, temperatur dan kimia 

tubuh, metabolisme dan sistem kekebalan. Sistem ini 

merupakan bagian penting dalam mempertahankan 

kehidupan manusia.  

Kenyataan bahwa bagian otak seseorang yang 

mengendalikan semua fungsi tubuh menjelaskan mengapa 

emosi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi 

kesehatannya Sistem limbrik merupakan panel kontrol 

utama seseorang yang menggunakan informasi dari indra 

pengelihatan, pendengaran, sensasi tubuh dan yang tidak 

begitu sering, indra peraba dan penciuman sebagai 

inputnya. Kemudian informasi tersebut didistribusikan ke 

bagian pemikir dalam otak seseorang, yaitu neokorteks.  
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c. Neokorteks  

Neokorteks terbungkus di sekitar bagian atas dan 

sisi sistem limbic, yang membentuk 80% dari materi otak. 

Bagian otak ini merupakan tempat bersemayamnya 

kecerdasan manusia. Inilah yang mengatur pesan-pesan 

yang diterima melalui pengelihatan, pendengaran, dan 

sensasi tubuh. Proses yang berasal dari pengaturan ini 

adalah penalaran, berpikir secara intelektual, pembuatan 

keputusan, perilaku waras, bahasa, kendali motorik sadar, 

dan penciptaan gagasan nonverbal. Dalam neokorteks, 

semua kecerdasan yang lebih tinggi berada, yang 

membantu manusia unik sebagai spesies. 

 

2.3.3 Otak Kiri dan Otak Kanan 

Hadianto (2007), Tiga bagian otak manusia juga 

menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Kini dua belahan ini 

lebih dikenal sebagai otak kanan dan otak kiri. Eksperimen 

terhadap dua belahan tersebut telah menunjukkan bahwa 

masing-masing belahan bertanggung jawab terhadap cara 

berpikir, dan masing-masing mempunyai spesialisasi dalam 

kemampuan-kemampuan tertentu, walaupun ada beberapa 

persilangan dan interaksi antara antara kedua sisi.  

Proses berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial, 

linear, dan rasional, sisi ini sangat teratur. Walaupun bersifat 

realistis, otak ini mampu melakukan penafsiran abstrak dan 

simbolis. Cara berpikirnya sesuai untuk tugas-tugas teratur 

ekspresi verbal, menulis, membaca, asosiasi auditorial, 
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menempatkan detail dan fakta, fonetik, serta simbolisme. 

Cara berpikir otak kanan berpikir acak, tidak teratur, intuitif, 

dan holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk 

mengetahui yang bersifat nonverbal, seperti perasaan dan 

emosi, kesadaran yang berkenaan dengan perasaan 

(merasakan kehadiran suatu benda atau orang), kesadaran 

spasial, pengenalan bentuk, pola, musik, seni, kepekaan 

warna, kreativitas, dan visualisasi. 

Anggani (2003) juga mengemukakan tentang fungsi 

otak yang dibedakan menjadi dua belahan, yaitu belahan otak 

kiri dan belahan otak kanan. Adapun perbedaan fungsi kedua 

belahan itu adalah sebagai berikut :  

a. Fungsi Belahan Otak kiri : berminat pada fakta, senang 

akan keteraturan. Misalnya meletakkan barang pada 

tempatnya. Menjelaskan pikiran secara verbal, 

menggunakan contoh-contoh yang faktual.  

b. Fungsi Belahan Otak kanan : berminat pada berbagai 

kemungkinan, suka menemukan sesuatu yang baru, 

menjelaskan dengan banyak kegiatan, menggunakan 

contoh-contoh yang penuh imajinasi. 

 

2.4  Stimulasi 

Stimulasi merupakan suatu proses memberikan 

rangsangan sensoris tambahan dalam berbagai bentuk (visual, 

auditori, taktil, vestibular, olfaktori) kepada bayi sebagai 

suatu intervensi terapeutik (Almli, 2005). Teori S-O-R 

(Stimulus-Organism-Response) merupakan proses komunikasi 
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yang menimbulkan reaksi khusus, sehingga seseorang dapat 

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan 

dan reaksi komunikan. Unsur-unsur pada model ini adalah 

pesan (Stimulus), komunikan (Organism), dan efek 

(Response) (Effendy, 2003).  

Menurut Bungin (2007), prinsip stimulus respon ini 

merupakan dasar teori dari jarum hipodermik, teori klasik 

mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat 

berpengaruh. Teori jarum hipodermik memandang bahwa 

sebuah pemberitaan media massa diibaratkan sebagai obat 

yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah audience, yang 

kemudian audience akan bereaksi seperti yang diharapkan. 

Dalam masyarakat massa, dimana prinsip stimulus respons 

mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh 

media dan didistribusikan secara sistematis dan dalam skala 

yang luas, sehingga secara serempak pesan tersebut dapat 

diterima oleh sejumlah besar individu, bukan ditujukan pada 

orang per orang, kemudian sejumlah besar individu itu akan 

merespon pesan informasi itu. 

 

2.5  Musik Instrumental 

2.5.1 Musik 

Musik merupakan seni yang melukiskan pemikiran 

dan perasaan manusia lewat keindahan suara. Musik juga 

menggunakan komposisi suara untuk mengungkapkan apa 

yang ingin disampaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suprapti (2006), musik merupakan seni yang melukiskan 
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pemikiran dan perasaan manusia lewat keindahan suara. 

Sebagaimana manusia menggunakan kata-kata untuk 

mentransfer suatu konsep, ia juga menggunakan komposisi 

suara untuk mengungkapkan perasaan. 

Kamtini (2005), menerangkan bahwa musik adalah 

bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia. 

Seperti halnya seni yang lain, musik merupakan gambaran 

perasaan suatu individu atau masyarakat. Musik merupakan 

hasil dari cipta dan rasa manusia atas kehidupan dan dunianya 

yang dituangkan dengan keindahan suara. Suara tersebut bisa 

berarti sebuah ungkapan yang ingin disampaikan kepada 

orang yang mendengarnya. 

Musik dapat mengoptimalkan perkembangan sisi 

kanan dan sisi kiri otak. Hal ini diyakini membawa manfaat 

dan efek positif bagi perkembangan otak. Musik yang 

dimaksud dalam penelitian adalah musik klasik instrumental. 

Musik klasik menghasilkan gelombang Alfa yang 

menenangkan yang dapat merangsang sistem limbik jaringan 

neuron otak. Hal yang sama dikemukakan Campbell (2001) 

dalam bukunya “Efek Mozart” mengatakan musik Barok 

dapat menciptakan suasana yang merangsang pikiran dalam 

belajar.  

Merrit (2003) menyebutkan manfaat musik, antara lain: 

a. Efek Mozart, adalah salah satu istilah untuk efek yang 

bisa dihasilkan sebuah musik yang dapat meningkatkan 

intelegensi seseorang; 
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b. Refreshing, pada saat pikiran seseorang sedang kacau atau 

jenuh, dengan mendengarkan musik walaupun sejenak, 

terbukti dapat menenangkan dan menyegarkan pikiran 

kembali; 

c. Motivasi, adalah hal yang hanya bisa dilahirkan dengan 

feeling tertentu. Motivasi ini dapat memunculkan 

semangat dan segala kegiatan bisa dilakukan.  

d. Perkembangan kepribadian, kepribadian seseorang 

diketahui mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jenis musik 

yang didengarnya selama masa perkembangan; 

e. Terapi, terapi musik dapat menawarkan stimulus dan 

aktivitas yang memanfaatkan gaya belajar dan area-area di 

dalamnya yang dianjurkan dalam pendekatan kognitif, 

menyediakan lingkungan yang terstruktur untuk interaksi 

sosial dan generalisasi tujuan bahasa dan bicara, serta 

menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan 

memotivasi untuk belajar (Gfeller, dalam Lefevre, 2010). 

Siegel (1999), mengatakan bahwa musik dapat 

berperan dalam proses pematangan hemisfer kanan otak, 

walaupun dapat berpengaruh ke hemisfer sebelah kiri, oleh 

karena adanya cross-over dari kanan ke kiri dan sebaliknya 

yang sangat kompleks dari jaras-jaras neuronal di otak. Efek 

atau suasana perasaan dan emosi baik persepsi, ekspresi, 

maupun kesadaran pengalaman emosional, secara predominan 

diperantarai oleh hemisfer otak kanan. 

Pendapat-pendapat para ahli diatas menekankan bahwa 

musik ternyata mampu mengubah sistem kerja saraf manusia. 
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Musik mampu menyeimbangkan belahan otak kiri yang 

berfungsi menangani logika, angka dan organisasi dengan 

belahan otak kanan yang menangani warna, ritme dan seni. 

Sehingga dengan adanya iringan musik saat belajar, saraf 

anak akan menjadi lebih baik dan kondusif dalam menerima 

pelajaran yang akan diserapnya. 

 

2.5.2  Musik Klasik Instrumental 

Musik klasik memberikan nuansa yang menghibur, 

sifat menghiburini menumbuhkan suasana yang 

menggembirakan dan menyenangkan bagi seorang anak. 

Nuansa hiburan itu memberi dukungan positif bagi anak 

dalam menjalankan aktifitasnya. 

Musik klasik memberi rangsangan pertumbuhan 

fungsi-fungsi pada otak (fungsi ingatan, belajar, bahasa, 

mendengar dan bicara, serta analisis intelek dan fungsi 

kesadaran) dan merangsang pertumbuhan gudang ingatan. 

Dengan menikmati musik klasik; gudang ingatan anak 

semakin lama semakin berkembang sehingga daya ingatan 

anak semakin besar, selain itu musik klasik mampu 

merangsang proses belajar anak. Secara umum musik klasik 

mampu membantu seseorang untuk meningkatkan 

konsentrasi, menenangkan pikiran, musik klasik membentuk 

nuansa ketenangan dan membantu seseorang dalam 

melakukan meditasi (Satiadarma, 2004). 

Musik klasik sangat mempengaruhi kondisi fisiologis 

selama melakukan pekerjaan mental yang berat, tekanan 
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darah dan denyut jantung cenderung meningkat, gelombang-

gelombang otak meningkat dan otot-otot menjadi tegang 

(Deporter, 2004). 

Musik klasik sendiri memiliki dimensi kreatif dan 

memiliki bagian yang identik dengan proses belajar secara 

umum. Sebagai contoh, dalam musik klasik terdapat analogi 

melalui persepsi visual, auditori, antisipasi pemikiran 

induktif-deduktif, memori, konsentrasi dan logika. Selain itu 

musik klasik juga berpengaruh sebagai alat untuk 

meningkatkan dan membantu perkembangan kemampuan 

kognitif; penalaran, inteligensi,kreatifitas, membaca, bahasa, 

sosial, perilaku dan interaksi sosial (Djohan, 2005). 

Kemampuan-kemampuan motorik, visual, auditif dan 

sentuhan makin dioptimalkan melalui stimulasi dengan 

memperdengarkan musik klasik. Ritme, melodi, dan harmoni 

dari musik klasik dapat merupakan stimulasi untuk 

meningkatkan kemampuan belajar anak (Gallahue, 1998). 

Melalui musik klasik seorang anak mudah menangkap 

hubungan antara waktu, jarak dan urutan (rangkaian) yang 

merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk kecakapan 

dalam logika berpikir, matematika dan penyelesaian masalah.  

Menurut Kamien (1997) pada bukunya yang berjudul: 

“Music An- Appreciation”, terdapat enam karakteristik yang 

dimiliki oleh musik klasik, yaitu: 

a. Contrast of Mood 

Banyaknya variasi dan kontrasasi mood menerima 

perhatian baru di dunia musik klasik. Pada periode 
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Barok, sebuah lagu dapat mengekspresikan sebuah 

emosi saja, sedangkan emosi dalam komposisi musik 

klasik akan terus berubah. Musik yang dramatis dan 

bergejolak dapat tiba–tiba berubah menjadi musik dansa 

yang ceria. Tak hanya karena adanya kontrasasi tema di 

dalam sebuah movement, tapi juga karena adanya 

kontras yang mencolok dalam sebuah tema. 

b. Ritme 

Fleksibilitas ritme menambah variasi dalam musik 

klasik. Sebuah komposisi klasik memiliki beragam pola 

ritme, sedangkan sebuah komposisi barok hanya berisi 

beberapa pola, yang terus dimainkan berulang–ulang. 

c. Tekstur 

Berlawanan dengan tekstur poliponik dari musik barok, 

musik klasik memiliki tekstur yang homoponik. Tetapi, 

tekstur itu pun dianggap sama fleksibelnya dengan 

ritme. Lagu–lagu berganti secara perlahan atau tiba–tiba 

berubah dari satu tekstur ke tekstur lainnya. Sebuah lagu 

bisa saja diawali secara homoponik dengan sebuah 

melodi dan irama yang sederhana, tapi kemudian dapat 

berubah ke sebuah tekstur poliponik yang lebih 

kompleks. 

d. Melodi 

Melodi musik klasik adalah musik yang paling bernada 

dan paling mudah untuk diingat. Melodi klasik sering 

kali memiliki bunyi yang seimbang dan simetris karena 
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mereka sering kali terbuat dari dua bait yang memiliki 

panjang yang sama. 

e. Dinamis dan Piano 

Komposer–komposer musik klasik tertarik dalam 

mengekspresikan corak emosi yang kemudian tertuju 

pada perubahan dinamis secara berurutan, secara besar–

besaran, crescendo dan decrescendo. Crescendo dan 

decrescendo merupakan kesenangan yang mengejutkan, 

yang menyebabkan para penonton terkadang dapat 

dengan gembira bangkit dari kursi mereka. Pada periode 

klasik, keinginan pada perubahan dinamis yang 

berurutan membawa ke pergantian dari harpsichord ke 

piano. Dengan berbagai teknik tekanan jari pada kunci – 

kunci piano, para pianis dapat memainkan piano dengan 

lebih keras atau lebih lembut. 

f. Akhir dari Basso Continuo 

Basso Continuo perlahan mulai ditinggalkan begitu 

memasuki periode klasik. Pada lagu ciptaan Haydn dan 

Mozart, harpsichord tidak lagi digunakan sebagai 

pengiring. Salah satu alasan mengapa Basso Continuo 

menjadi usang adalah banyaknya musik yang diciptakan 

oleh para amatir, yang tak menguasai improvisasi seni 

yang sulit dari bass. Selain itu, para komposer klasik 

juga menginginkan kontrol. Mereka lebih memilih untuk 

menggunakan pengiring yang lebih spesifik daripada 

mempercayai teknik improvisasi. 
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2.6 Sikap Siswa 

Sewaktu kita berada dalam lingkungan dan situasi 

sosial, yaitu ketika kita terlibat dalam interaksi sosial, pasti 

ada berbagai respon mental yang mengevaluasi, membentuk 

pandangan, mewarnai perasaan, dan ikut menentukan 

kecenderungan perilaku kita terhadap manusia atau sesuatu 

yang sedang kita hadapi. Pandangan dan perasaan kita 

terpengaruh oleh ingatan kita akan masa lalu, oleh apa yang 

kita hadapi saat ini. Itulah fenomena sikap yang timbulnya 

tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang sedang kita 

hadapi tapi juga oleh kaitannya dengan pengalaman-

pengalaman masa lalu, oleh situasi disaat sekarang dan oleh 

harapan kita untuk masa yang akan datang. 

Sikap manusia, atau singkatnya kita sebut sikap, telah 

didefinisikan dalam berbagai versi oleh para ahli. Dalam 

Saifuddin (2009) menurut Louis Thurstone (1928), sikap 

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sedangkan 

menurut Chave (1928), sikap merupakan semacam kesiapan 

untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara 

tertentu. Secord dan Backman (1964), sejak keteraturan 

tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan 

kemauan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek lingkungan 

sekitarnya. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa sikap adalah suatu respon siswa terhadap stimulus. 

Stimulus yang diberikan dalam penelitian ini adalah stimulus 

yag berupa kegiatan yang dilakukan selama proses tes 
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pemecahan masalah dengan diberikan musik instrumental 

dalam kelas pada kelompok yang dituju.  

 


