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SARI 
 

Idih Eko Novianto, 2006. Pembelajaran Keyboard Dasar di “Sekolah 
Musik R-DDIV Pratama”  Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama 
Tari dan Musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 
 
  Kursus musik di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 
menerapkan pembelajaran keyboard dasar dengan materi, metode, dan evaluasi 
yang disesuaikan dengan perkembangan dan karakteristik anak. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul Pembelajaran 
Keyboard Dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 

Masalah yang diangkat yaitu tentang pembelajaran keyboard dasar di 
“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah 
Musik R-DDIV Pratama” Semarang. Manfaat penelitian ini adalah (1) sebagai 
referensi tentang pembelajaran keyboard bagi guru atau pengajar keyboard (2) 
sebagai masukan guna mengupayakan dan meningkatkan daya pembelajaran alat 
musik di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. 
Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2005 sampai bulan Januari 2006 di 
“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan melalui 3 tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan kesimpulan/ 
verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan  
triangulasi sumber dan metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi, metode, dan evaluasi 
pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 
selalu berorientasi pada karakteristik perkembangan dan kemampuan anak, selain 
itu pembelajaran keyboard dasar di tempat kursus musik tersebut selalu 
diupayakan untuk membantu, membimbing, mengarahkan, dan menggali potensi 
siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan: (1) Materi tangga nada yang 
digunakan dalam pembelajaran keyboard dasar dapat ditambah dengan yang lain 
dan dalam pemberian materi hendaknya menggunakan notasi balok. (2) Pengajar 
harus bisa lebih serius, sehingga anak bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. 
(3) Penilaian akhir atau evaluasi hendaknya dilakukan dua kali dalam satu tahun 
atau enam bulan sekali dan lebih mengutamakan kemampuan dan keterampilan 
siswa. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

“Segala sesuatu yang diawali dengan berat, lambat laun akan terasa ringan 

dan membuahkan hasil, asalkan pantang menyerah dalam menghadapi 

sesuatu tersebut”. 

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan 

diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku” 

( AL FAJR ayat 15 ) 
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ALLAH SWT pencipta seluruh umat manusia. Untuk ayah dan ibu yang terkasih, 

yang telah memberi semangat, adik-adikku (Ervi, Reli, dan Fitri) yang saya cintai, 

spesial buat temanku (Yanu, Fitri, Tepos, Dek ari, Alex, Kentrung, Ina, Bom2, 

Wahyu, jak’s, Emil, Siska). Dan teman-temanku seperjuangan angkatan 2001. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aspek pendidikan sangatlah penting dalam pelaksanaan pembangunan 

di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan di Indonesia bertanggung jawab 

atas perubahan dan perkembangan bangsa. Agar pembangunan dapat tercapai 

maka pendidikan perlu diutamakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

yang tertuang dalam Pancasila. Dalam rumusan pendidikan nasional 

terkandung tiga aspek pendidikan, yaitu aspek pengetahuan (kognitif), aspek 

keterampilan (psikomotor), serta nilai dan sikap (afektif). Ketiga aspek 

tersebut hendaknya dilaksanakan secara berimbang antara satu dengan yang 

lain. Pendidikan nasional merupakan tujuan final dari seluruh pelaksanaan 

pendidikan di Indonesia. 

Berkaitan dengan masalah pendidikan menurut Dewantara, (1962:14) 

menyatakan pendapatnya bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, atau 

intelektual dari tubuh anak kita agar dapat memajukan kesempurnaan hidup 

dan selaras bagi penghidupan yang kita didik sesuai dengan dunianya. la 

menyatakan lebih lanjut bahwa pendidikan adalah usaha sadar memanusiakan 

manusia atau membudayakan manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi 

yang menuju kedewasaan intelektual, sosial, moral sesuai dengan kemampuan 

dan martabatnya sebagai manusia. 
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Untuk pencapaian mutu pendidikan, maka perlu digalakkan adanya 

perencanaan yang terarah dan teratur. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan 

baik, maka harus melalui tiga ruang lingkup pendidikan, yaitu pendidikan 

formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang terorganisasi di dalam 

sistem sekolah, yang diselenggarakan secara tepadu dan mempunyai kurikulum 

untuk mencapai tujuan kurikuler (Sumarno, 1997:208). 

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang terorganisasi di luar 

sistem persekolahan, baik yang diselenggarakan secara terpisah maupun terpadu 

untuk kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk melayani warga 

belajar. Untuk mencapai tujuan belajar materi nonformal biasanya bersifat 

praktis, dimaksudkan agar segera dapat dimanfaatkan. Pendidikan nonformal 

dapat dilakukan di dalam ataupun diluar gedung sekolah, serta tidak mempunyai 

jenjang pendidikan. Misalnya meliputi pendidikan kemasyarakatan, 

keolahragaan, kepemudaan dan kebudayaan. 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di 

manapun orang tersebut berasal (dengan) tanpa dipengaruhi oleh waktu, tempat 

tujuan, bimbingan, dan organisasi tertentu. Pendidikan informal biasanya 

dimulai dari lingkungan keluarga. Keberhasilan pendidikan ini tanpa melakukan 

evaluasi formal yang berbentuk ujian. Pendidikan sangat penting bagi 

pembentukan pribadi seseorang misalnya pengaruh orang tua, orang-orang lain 

yang ditemui anak dalam pergaulan sehari-hari dapat menentukan sikap dan 
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nilai-nilai yang dijadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya Sukasno dan 

Satmoko dalam Natawidjaja, (1989:7) 

Sekolah merupakan tempat pendidikan yang terarah dan terencana yang 

akan menjadikan generasi muda dapat berkembang secara optimal, sehingga 

mempunyai daya pikir dan kreativitas yang bermutu. Di era globalisasi seperti 

sekarang ini, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Demikian halnya 

dengan sekolah-sekolah musik atau sanggar musik sangat diminati oleh berbagai 

kalangan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah perkotaan.  

“Sekolah musik R-DDIV Pratama” Semarang merupakan salah satu 

kursus musik yang ada di kota Semarang. “Sekolah musik R-DDIV Pratama” 

Semarang memiliki program pembelajaran yang terdiri dari pembelajaran vokal, 

gitar elektrik, bass elektrik, drum, keyboard, serta kelas band. Pembelajaran 

keyboard di sekolah musik tersebut meliputi pembelajaran keyboard dasar dan 

keyboard mahir satu. Khususnya pembelajaran keyboard dasar, sebagian besar 

siswanya merupakan anak usia 6-12 tahun. Untuk itu,  materi, metode , dan 

evaluasi pembelajaran keyboard dasar di sekolah musik tersebut selalu 

disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan anak. Dengan adanya 

materi, metode, dan evaluasi yang tepat, maka siswa diharapkan dapat 

menguasai lebih lanjut tentang karakter beberapa bagian dari instrument 

keyboard. 

 Berkait dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah 
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Musik R-DDIV Pratama” Semarang. Dalam penelitian ini penulis hanya akan 

meneliti pembelajaran keyboard dasar pada anak yang berusia antara umur 6 

sampai 12 tahun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul 

adalah “Bagaimanakah pembelajaran keyboard di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran keyboard di 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi guru atau pengajar alat musik keyboard dapat meningkatkan potensi bagi 

peserta didik, sehingga dapat lebih berkualitas dan mempunyai referensi dalam 

hal pembelajaran, khususnya tentang instrumen keyboard. 

b. Sebagai masukan guna mengupayakan dan meningkatkan daya pembelajaran alat musik di 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 
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E. Sistematika Skripsi  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengertian pembelajaran, pengertian belajar, pengertian 

mengajar, komponen pembelajaran, pembelajaran dalam perspektif psikologi, 

pembelajaran keyboard, kerangka berpikir.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

teknik keabsahan data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan dan membahas gambaran umun hasil dari penelitian 

tentang pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dan saran. Bagian akhir skripsi berisi tentang 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A.  Pembelajaran 

1. Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan mengenai hakekat 

balajar mengajar. Karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi peristiwa 

belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar mengajar karena pembelajaran pada hakekatnya adalah aktivitas belajar 

antara guru dan siswa (Utuh, 1987:9). 

Menurut Tarigan, (1997:12-13), yang dimaksudkan dengan pembelajaran 

adalah pengalaman belajar yang dialami oleh siswa dalam proses menguasai tujuan 

pembelajaran khusus. Dalam hubungannya dengan pembelajaran seni musik, maka 

pembelajaran seni musik adalah kegiatan belajar mengajar yang dialami oleh siswa 

dalam proses menguasai tujuan pembelajaran khusus mata pelajaran seni musik. 

Dalam proses pembelajaran terdapat unsur tujuan pembelajaran tujuan instruksional, 

proses pembelajaran dan hasil pembelajaran (Sudjana, 1984:2). 

Menurut Darsono, dkk (2000:24) pembelajaran dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu pembelajaran secara umum dan secara khusus. Pengertian pembelajaran 

secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 
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Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

disengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan pembelajaran 

(learning), merupakan proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku 

yang terjadi karena adanya sesuatu pengalaman atau latihan. Proses perubahan 

perilaku yang ditimbulkan oleh pengalaman dan latihan adalah pembelajaran. 

Perubahan tersebut yang menonjol adalah variabel kepribadian, kemampuan dan 

keterampilan (sebagai hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan) Tim MKDK 

IKIP Semarang, ( 2002:92). 

a) Pengertian Belajar 

Menurut Winkle dalam Darsono, dkk (2000:4) mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan 

pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. 

Menurut Syah (2004:7) belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis 

dan jenjang pendidikan. Teori belajar menurut Syah berarti perubahan yang terjadi 

dalam proses belajar adalah bakat pengalaman atau praktek yang dilakukan 

dengan sengaja dan disadari atau dengan kata lain bukan secara kebetulan (1996-

155). 

Belajar secara umum atau populer ialah pengertian belajar yang disepakati 

oleh semua ahli yang menyelidiki tentang masalah belajar. Pada umumnya ahli-ahli 
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tersebut, dalam bidang pendidikan maupun psikologi mempunyai pendapat yang 

sama bahwa hasil suatu aktifitas belajar adalah "perubahan", bahwa perubahan itu 

terjadi karena "pengalaman" juga tidak ada perbedaan antara ahli yang satu dengan 

yang lain. Perbedaan baru akan terlihat pada saat apakah perbedaan itu positif atau 

negatif, nampak (overt) atau tidak nampak (covert), pada keseluruhan pribadi atau 

pada aspek. Sedangkan pengertian belajar secara khusus menurut para ahli yang 

menganut aliran psikologis tertentu, setuju bahwa hakekat belajar adalah perubahan, 

namun bagaimana proses perubahan yang terjadi berbeda antara ahli satu dengan 

ahli yang lain (Darsono, 2000:2-5). 

b)  Pengertian Mengajar 

Mengajar adalah suatu usaha pengajar atau guru untuk memimpin 

siswa kearah perubahan, dalam arti kemajuan proses perkembangan jiwa dan 

sikap pribadi pada umumnya dan proses perkembangan intelektual pada 

khususnya (Ahmadi, 1982:32). Menurut Alfin dalam Roestijah, (1982:13), 

mengajar merupakan aktivitas guru yang membimbing siswa untuk dapat 

mengubah dan mengembangkan skill attitude (bakat dan kemampuan), idea 

(cita-cita), appreciation (penghargaan), dan knowledge (pengetahuan). 

Mengajar pada dasarnya merupakan usaha untuk menciptakan kondisi 

atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar (Sardiman 1989:46). Secara lebih terperinci 

menurut Tarigan dalam (Iswaji dan Purwanto 1989:46), mengemukakan unsur 
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yang berperan dalam belajar mengajar yaitu unsur siswa, guru, tujuan, materi, 

metode, media dan evaluasi. 

Mengajar adalah tugas dan kewajiban seorang guru, jadi guru 

bertanggung jawab penuh dalam proses pengajaran. Apalah artinya seorang 

siswa tanpa adanya guru. Mengajar dalam rangka membimbing anak didik 

kearah perubahan tingkah laku sesuai kebutuhan individu atau kebutuhannya 

sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu guru berfungsi sebagai pengajar 

sekaligus pendorong dalam proses belajar mengajar. 

2. Komponen Pembelajaran 

Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen yang sangat 

berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar (Darsono, 2001:78). Komponen 

pembelajaran tersebut adalah. 

a) Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

disengaja, tujuan ini harus searah dengan tujuan siswa. Tujuan belajar siswa adalah 

pengembangan optimal, yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. 

Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah agar siswa mencatat perkembangan 

optimal dalam ketiga aspek tersebut ( tim MKDK IKIP Semarang, 1996:12 ). 
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b) Materi Pembelajaran 

Menurut Caroll dalam Siswoyo (1996:10) kemampuan siswa menguasai 

materi tertentu berhubungan dengan jumlah waktu yang dipersyaratkan Dalam 

arti, jika siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan materi pembelajaran yang 

dipelajari, dan berpartisipasi di dalam kegiatan yang direncanakan untuk 

mempelajari materi tersebut, maka siswa akan mempelajari materi pembelajaran 

tersebut sesuai dengan tingkat yang diinginkan. 

c)  Proses Belajar dan Pembelajaran 

  Proses belajar selalu mengarah kepada keterlibatan intelektual 

emosional siswa dan keterlibatan fisik siswa apabila diperlukan. Keterlibatan 

intelektual emosional siswa secara optimal dalam pembelajaran, diarahkan untuk 

membelajarkan siswa bagaimana belajar tentang pengetahuan, sikap, dan nilai 

(Moedjiono, 1994:106-107). Ditegaskan pula oleh (Sardiman, 1986:34) bahwa 

pembelajaran itu sendiri adalah usaha sadar guru untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat. Disini Jelas bahwa 

masalah pembelajaran tidak akan lepas dari hal proses peristiwa belajar 

mengajar. Namun demikian dalam pembelajaran ini kedudukan guru  hanya 

sebagai fasilitator, peserta didiklah yang menentukan aktivitasnya, karena peran 

subyek didik lebih dominant. Pemberian motivasi dari guru merupakan fakta 

penting dalam proses pembelajaran. Dengan motivasi tinggi, peserta didik akan 
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lebih bersemangat, ulet dan berusaha dalam mencapai tujuan belajar yang 

optimal.  

  Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa unsur pokok 

pembelajaran yang mendukung yaitu: unsur siswa, unsur guru, unsur metode, 

unsur sarana dan prasarana, unsur lingkungan.  

1) Unsur siswa 

 Unsur siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah 

bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa merupakan masukan mentah atau input dan hasil yang dicapai atau 

output. 

2) Unsur guru 

 Guru sebagai figur pendidik yang bertugas membimbing dan 

mengarahkan cara belajar siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

Peranan guru sangat bergantung pada tingkat penguasaan materi, metode 

mengajar dan pendekatan mengajar yang digunakan. Ditegaskan oleh Hasibun 

dalam Roestijah (1982:39) bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pengajar dikelas, ada tiga tahap yang harus dilalui yaitu tahap sebelum 

pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, dan tahap sesudah 

pembelajaran. 



 

 

12

3) Unsur metode  

Dalam kegiatan belajar mengajar metode akan mempengaruhi proses 

pencapaian tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Jamalus (1981:30) yang 

dimaksud metode dalam kegiatan belajar mengajar adalah seperangkat upaya 

yang dilaksankan dan disusun dengan tujuan menciptakan suasana belajar 

mengajar yang menguntungkan hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu 

kegiatan belajar mengajar guru telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan 

sedemikian rupa sehingga nantinya dapat tercipta situasi belajar mengajar yang 

menguntungkan. 

Metode pembelajaran memegang peranan sangat penting dalam penyusunan 

strategi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Metode dapat diartikan cara yang 

berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan belajar bagi siswa seperti kegiatan 

individual, kegiatan belajar kelompok, atau kegiatan belajar massal. Metode pada 

dasarnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan menentukan baik tidaknya 

suatu pembelajaran, diperlukan patokan (kriteria). Salah satu kriteria utama yang 

menentukan dalam penggunaan metode adalah tujuan yang akan dicapai. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, selain kriteria tujuan, diperlukan kriteria 

lain yaitu: peserta didik, situasi, kemampuan guru, dan sebagainya. Oleh karena itu 

penggunaan suatu metode banyak tergantung pada kemampuan guru yang 

bersangkutan. 
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Metode terdiri dari berbagai jenis, yang biasanya sering digunakan dalam 

kegiatan mengajar antara lain ialah: metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi, percobaan (eksperimen), latihan (stimulasi), kerja kelompok, karya 

wisata, dan sosiodrama atau bermain peran (roleplaying). 

Analisis singkat tentang masing-masing metode mengajar tersebut dapat 

diikuti dalam uraian-uraian sebagai berikut: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan 

telah lama dalaksanakan oleh guru. Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran 

secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek jika penggunaannya benar-benar 

disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan 

batas-batas kemungkinan penggumaannya. Cara mengajar dengan ceramah dapat 

dikatakan juga sebagai metode kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang 

digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi, atau uraian tentang 

suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, karena pada saat yang 

sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab, atau 
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siswa bertanya guru menjawab. Dalam kamunikasi ini terlihat adanya hubungan 

timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. 

c. Metode Diskusi 

Metode diskusi pada dasarnya adalah bertukar informasi, pendapat, dan 

unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian 

bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan atau topik yang 

sedang dibahas. Dalam diskusi, setiap orang diharapkan memberikan sumbangan 

pikiran, sehingga dapat diperoleh pandangan dari berbagai sudut berkenaan 

dengan masalah tersebut. Dengan sumbangan dari setiap orang, kelompok 

diharapkan akan maju dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain, langkah demi 

langkah, sampai dihasilkannya pemikiran yang lengkap mengenai permasalahan 

atau topik yang sedang dibahas. 

d. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang cukup efektif, 

sebab membantu para siswa memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses 

atau peristiwa tertentu. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang 

memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu, dimana keaktifan lebih 

banyak pada pihak guru. 

 



 

 

15

e. Metode Eksperiman 

Jika dalam metode demonstrasi, keaktifan lebih banyak dari pihak 

guru, metode eksperimen langsung melibatkan para siswa melakukan 

percobaan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. 

Eksperimen sering dilakukan dalam pengajaran bidang studi IPA, dimana 

metode ini merupakan unsur pokok dalam pendekatan inquiri dan discovery 

(belajar dengan menemukan). 

f.  Metode Pemberian Tugas 

Metode ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan tugas atau kegiatan yang berhubungan dengan pelajaran, 

seperti mengerjakan soal-soal, mengumpulkan kliping, dan sebagainya. 

Metode ini dapat dilakukan dalam bentuk tugas atau kegiatan individual 

ataupun kerja kelompok, dan merupakan unsur penting dalam pendekatan 

pemecahan masalah atau problem solving. 

g. Metode Karyawisata 

Melalui metode ini, para siswa diajak untuk mengunjungi tempat-

tempat tertentu diluar sekolah. Tempat-tempat yang akan dikunjugi dan hal-

hal yang perlu diamati telah direncanakan terlebih dahulu, dan setelah selesai 

melakukan kunjungan, para siswa diminta untuk membuat atau 

menyampaikan laporan. 
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h. Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama atau bermain peran, merupakan metode yang 

sering digunakan dalam mengajarkan nilai-nilai dan memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial dengan orang-orang 

dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya, para siswa diberi berbagai peran tertentu dan 

melaksanakan peran tersebut, serta mendiskusikannya dikelas. 

4) Unsur sarana dan prasarana 

 Sarana dan prasarana adalah alat penunjang yang digunakan dalam 

proses belajar dan mengajar, seperti buku pelajaran, alat praktik, ruang belajar, 

laboratorium dan perpustakaan. Materi, guru, metode, dan sarana dan 

prasarana merupakan wahana yang berpengaruh dalam proses pembelajaran. 

5) Unsur lingkungan 

 Lingkungan belajar yang kondusif dapat memungkinkan terciptanya 

proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Lingkungan yang dimaksud 

adalah lingkungan sosial, budaya dan alam yang ada di masyarakat sekitar 

dapat dipakai sebagai sumber sarana belajar.  

d) Evaluasi Pembelajaran 

 Dalam konteks belajar, evaluasi menunjukkan suatu kegiatan untuk 

menentukan nilai basil pencapaian belajar yang diperoleh dari siswa. Evaluasi 
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merupakan bagian integral dari proses pendidikan karena dalam proses 

pendidikan guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar dan mengajar 

telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Tim MKDK IKIP Semarang, 

1996:63 ). 

 Menurut Darsono, (2000:107) secara operasional hasil evaluasi 

belajar dan pembelajaran dapat difungsikan sebagai: 

1. Alat bagi guru untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. 

Pencapaian tujuan pendidikan itu meliputi pencapaian tujuan kognitif, 

afektif, art, (sikap dan nilai) dan psikomotor (ketrampilan). 

2. Dasar untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan belajar siswa yang 

biasanya diwujudkan dalam rangka, huruf atau kualifikasi yang lain. 

3. Motivasi belajar bagi siswa, evaluasi dapat mendorong siswa belajar. 

4. Alat diagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai masukkan dalam pengajaran remedial. 

5. Balikan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan kurikulum ke dalam 

proses belajar mengajar. 
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B.   Pembelajaran dalam Perspektif Psikologi 

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari dua kata Yunani psyche yang 

berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu 

jiwa. Namun yang dimaksud dengan jiwa sejak dahulu kala sampai sekarang, belum 

pernah ada kesepakatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sarwono dalam Walgito 

(1992:17) Clifford T. Morgan misalnya memberikan definisi psikologi adalah ilmu 

yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Boring dan Langefeld memberi 

definisi yang berbeda yaitu psikologi adalah studi tentang hakekat manusia. Garden 

Murphy mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang 

diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dan definisi-definisi tersebut 

pada umumnya sepakat untuk menyimpulkan bahwa obyek studi psikologi adalah 

tingkah laku, baik pada manusia ataupun hewan. Sedangkan pengertian psikologi 

anak adalah i1mu jiwa yang mempelajari tentang anak, karakteristik anak, 

perkembangan anak, dan lain sebagainya yang mencakup tentang kehidupan anak. 

Aspek psikologi meliputi: berpikir, persepsi, ingatan, intelegensi/kecerdasan, 

emosi, dan motif. Beberapa aspek tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar 

bagi perkembangan psikis manusia. Beberapa aspek psikologi tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

1. Berpikir 

 Berpikir adalah terdapatnya aktifitas mental, aktifitas kognitif yang berwujud 

mengolah informasi dari lingkungan dengan simbol-simbol atau materi-materi yang 
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disimpan dalam ingatan, khususnya dalam memori jangka panjang Walgito, 

(2002:134). Berpikir dapat dipandang sebagai pemrosesan informasi dari stimulus 

yang ada (starting position) sampai pemecahan masalah (finishing position) atau goal 

state. Maka berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan 

respons. 

2. Persepsi 

 Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu 

merupakan proses yang berujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

reseptornya. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus 

itu diteruskan ke pusat syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga 

individu menyadari apa yang ia lihat, yang ia dengar dan sebagainya.  

3. Ingatan 

 Ingatan berhubungan dengan pengalaman yang telah lampau. Dengan 

demikian dapatlah dikemukakan bahwa apa yang diingat merupakan hal yang pernah 

dialami, pernah diamati. Orang dapat mengingat sesuatu kejadian, ini berarti kejadian 

yang diingat itu pernah dialami, atau dengan perkataan lain pernah dimasukkan dalam 

kesadaran, kemudian disimpan dan pada suatu ketika kejadian itu ditimbulkan 

kembali di atas kesadaran. 
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4. Intelegensi/kecerdasan 

 Perkataan intelegensi berasal dari kata latin “intelligere” yang berarti 

menghubungkan atau menyatukan satu sama lain (to organize, to relate, to bind 

together). Pengertian intelegensi memberikan bermacam-macam arti bagi para ahli. 

Menurut Paedagogig dalam Walgito, (2002:146) yang dimaksud dengan intelegensi 

ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat 

berpikir menurut tujuannya. 

5. Emosi 

 Yang dimaksud emosi adalah, kalau keadaan perasaan telah begitu kuat, 

hingga hubungan dengan sekitar terganggu. Dalam keadaan emosi, individu kurang 

dapat menguasai diri. Perilakunya biasanya tidak lagi memperhatikan norma yang 

ada dalam hidup bersama. Maka sering dikemukakan, emosi cenderung terjadi 

berkaitan dengan perilaku yang mengarah (approach) atau menyingkiri (avoidance) 

dan pada umumnya disertai dengan ekspresi kejasmanian, sehingga orang lain 

menetahui bahwa ia sedang mengalami emosi. 

6. Motif 

 Motif berasal dari bahasa latin movere yang berarti bergerak atau to move 

menurut Branca dalam Walgito (2002:168). Karena itu motif diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu 

atau merupakan driving force. 
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 Motivasi mempunyai tiga aspek, yaitu: 1) keadaan terdorong dalam diri 

organisme (a driving state), yakni kesiapan bergerak karena kebutuhan misalnya 

kebutuhan jasmani, karena keadaan lingkungan, atau karena keadaan mental seperti 

berpikir dan ingatan; 2) perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan; 3) goal atau 

tujuan yang dituju oleh suatu perilaku. 

Pembelajaran dalam perspektif psikologi, dapat dilihat dari aliran yang ada 

dalam pembelajaran dan dapat di dilihat dari perkembangan dan karakteristik anak 

usia 6 sampai 12 tahun.  

1. Aliran-aliran yang ada dalam pembelajaran: 

Pengertian belajar secara khusus menurut Darsono, dkk (2000:15-18) 

dibagi menjadi empat aliran psikologis yaitu : 

a) Belajar menurut aliran Behavioris 

Kaum behavioris berasumsi bahwa manusia adalah makhluk pasif, tidak 

mempunyai potensi psikologis yang berhubungan dengan kegiatan belajar, antara 

lain pikiran, persepsi, motivasi, dan emosi. Dengan asumsi ini, manusia dapat 

direkayasa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang penting dalam belajar 

adalah pemberian stimulus yang berakibat terjadinya tingkah laku yang dapat di 

observasi dan diukur. Oleh karena stimulus harus dipilih sesuai dengan tujuan 

dan dilakukan secara berulang-ulang (latihan) supaya terjadi respon 

mekanistik. Kaum behavioris tidak meyakini adanya perubahan tingkah laku 
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abstrak. Intinya aliran behavioris lebih condong kearah perubahan yang real 

atau nyata, dalam arti tingkah laku yang nampak. 

b) Belajar menurut aliran Kognitif 

Ahli-ahli yang menganut aliran Kognitif berpendapat bahwa belajar 

adalah peristiwa internal, artinya belajar baru dapat terjadi bila ada 

kemampuan dalam diri orang yang belajar. Penganut aliran Kognitif 

memandang orang yang belajar sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk 

memahami obyek-obyek yang berada di luar dirinya (stimulus) dan 

mempunyai kemampuan untuk melakukm suatu tindakan (respon) sebagai 

akibat pemahamannya itu. Agar terjadi perubahan, harus terjadi proses berfikir 

lebih dahulu dalam diri seseorang, yang kemudian menimbulkan respon yang 

berupa tindakan.  

c) Belajar menurut aliran Gestalt 

  Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan 

materi kepada siswa sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna). 

Bantuan guru diperlukan untuk mengaktualkan potensi mengorganisir yang 

terdapat dalam diri siswa (keseluruhan lebih bermakna dari bagiannya). 
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d) Belajar menurut aliran Humanis 

Menurut Sumanto dalam Darsono, Dkk (2000 : 18) mengemukakan bahwa 

umum Humanis beranggapan tiap orang menentukan sendiri tingkah lakunya. Orang 

bebas memilih sesuai kebutuhannya, tidak terikat pada lingkungannya. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran adalah membantu masing-masing individu untuk 

mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dalam mewujudkan potensi-

potensi yang ada pada diri masing-masing. 

Menurut Natawidjaja (1985:17) belajar merupakan suatu proses perubahan 

pada dini seseorang. Dengan demikian belajar itu berlangsung dengan mengikuti 

langkah-langkah dan tahap-tahap tertentu, sehingga dapat mencapai suatu hasil 

belajar yang diinginkan. Hasil belajar tersebut dapat diamati dalam tingkah laku 

orang yang belajar. 

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah 

perubahan yang permanen dalam hal kecenderungan tingkah laku karena dipicu oleh 

pengalaman dan latihan. 

2) Perkembangan dan karakteristik anak usia 6 sampai 12  

Fase kanak-kanak adalah fase seseorang sebelum menuju ke fase 

remaja. Untuk mencapai ke fase remaja, maka dibutuhkan suatu proses. Dalam 

proses tersebut, anak mempunyai tujuan untuk ingin segera menuju kefase 

remaja (Bradway, 2003:97). 



 

 

24

Anak pada usia 6 sampai 12 tahun adalah anak yang mulai memasuki usia 

sekolah dasar, sering juga disebut masa kanak-kanak akhir atau masa bermain. 

Karena pada masa ini perkembangan sosial anak nampak sangat menonjol, 

perkembangan sikap sosial pada masa ini juga ditandai dengan mulai hilangnya sikap 

egosentris yang kemudian berubah pada orientasi sosial. Perkembangan yang juga 

menonjol pada masa ini adalah perkembangan dalam bidang keterampilan yang 

meliputi keterampilan untuk dapat menolong dirinya sendiri, keterampilan menolong 

orang lain, keterampilan untuk sekolah, dan terutama berbagai keterampilan yang 

diperlukan dalam bermain. Secara umum perkembangan masa ini tidak berbeda 

dengan perkembangan yang terjadi pada masa balita, sehingga perkembangan yang 

terjadi lebih diarahkan untuk melanjutkan pola yang terbentuk pada masa balita. 

Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual 

atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau 

kemampuan kognitif (membaca, menulis, dan menghitung). Daya pikir anak pada 

masa ini, sudah berkembang kearah berpikir kongkret dan rasional (dapat diterima 

akal). Masa ini biasa disebut dengan masa operasi kongkret, yaitu masa berakhirnya 

berpikir khayal dan mulai berpikir kongkret atau nyata. Periode ini ditandai dengan 

tiga kemampuan atau kecakapan baru, yaitu: mengklasifikasikan (mengelompokkan), 

menyusun atau mengasosiasikan angka dan bilangan, kemudian mereka juga 

memiliki kemampuan yang berkaitan dengan perhitungan (angka), seperti 

menambah, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Di samping itu, pada akhir masa 

ini anak sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah yang sederhana. 
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Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar 

diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir dan daya 

nalarnya. Anak sudah bisa diberi dasar-dasar keilmuan (membaca, menulis, dan 

berhitung), pengetahuan tentang menusia, hewan, lingkungan alam sekitar, dan lain 

sebagainya. Untuk mengembangkan daya nalar anak, maka perlu diberikan latihan 

mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaian anak terhadap berbagai hal baik 

yang dialaminya, maupun peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Misalnya yang  

berkaitan dengan dengan materi pelajaran, tata tertib sekolah, pergaulan yang baik 

dengan teman sebaya atau orang lain, dan sebagainya. Dalam rangka 

mengembangkan kemampuan anak, maka guru/pengajar memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengemukakan pertanyaan, memberikan komentar atau 

pendapatnya tentang materi pelajaran yang sudah dipelajari atau dijelaskan oleh guru. 

Ketika seorang anak memasuki sekolah dasar atau ibtidaiyah pada umur 

enam atau tujuh tahun sampai dua belas tahun atau tiga belas tahun, perkembangan 

fisiknya mulai tampak benar-benar proporsional (berkesinambungan). Artinya, organ-

organ jasmani tumbuh serasi dan tidak lebih panjang atau lebih besar dari yang 

semestinya. Hal ini terbukti misalnya, ukuran tangan kanan tidak lebih panjang 

daripada tangan kiri atau ukuran leher tidak lebih besar daripada ukuran kepala yang 

disangganya. 

Anak yang berusia antara umur 6 sampai 12 tahun pada dasarnya suka pada 

musik, Hal ini terlihat dari dirinya yang suka menyayikan lagu, baik melalui acara tv, 
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radio, atau sajian musik secara live. Menurut John W.Santrock dalam Josep 

(2004:65), menyatakan pendapatya bahwa pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-

anak mulai memperlihatkan keterampilan-keterampilan manipulatif 

menyerupai kemampuan-kemampuan orang dewasa. Mereka mulai mampu 

memperlihatkan gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat yang 

diperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang bermutu bagus atau 

memainkan lagu sulit dengan suatu instrumen musik. Anak perempuan 

biasanya melampaui anak laki-laki di dalam keterampilan ini. 

Pengalaman yang diperoleh anak dan keterampilan mengingat yang 

dimilikinya merupakan hal penting bagi anak dalam memperoleh 

keterampilan motorik tertentu. Dengan perkataan lain pengembangan 

keterampilan motorik memerlukan latihan-latihan, selain itu anak juga harus 

memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum ia mampu 

memadukannya dengan kegiatan motorik yang lebih kompleks karena itu 

pula agar dapat menguasai suatu keterampilan perlu mendapat kesempatan 

untuk berlatih (Moeslichatoen, 2004:I6-l7). 

Carin dan Sund dalam Josep (2004:59) menyatakan bahwa manusia 

memiliki potensi untuk menjadi kreatif. Bila manusia terlibat dalam tindakan kreatif, 

maka hal tersebut akan lebih menumbuhkan konsep diri yang dimilikinya dan 

akhirnya akan membuat manusia lebih sadar sebagai individu. Sebaliknya bila 

kesempatan berekspresi secara kreatif tidak ada, maka potensi yang dimilikinya akan 

menurun dan ini akan mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan mental. 
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Demikian juga Bower, Bootzin, dan zajonc dalam Josep (2004:59) 

mengemukakan bahwa dukungan sosial merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan 

kreativitas anak. Untuk merealisasikan gagasan kreatif menjadi suatu wujud yang 

dapat diamati, dirasakan, didengar, ataupun dinikmati, perlu melewati suatu proses 

yang disebut proses kreatif. 

Dalam hubungannya antara musik dan anak, Gordon dalam Josep, (2004:61) 

mengemukakan pendapatnya bahwa kemampuan musik pada anak adalah potensi 

untuk belajar musik yang menunjukan adanya kemungkinan itu dalam diri anak, 

penguasaan musik adalah apa yang telah dipelajari dihubungkan dengan kemampuan 

musik, yang menunjukan aktualisasi. Pada dasarnya tiap anak mempunyai 

kemampuan musik sejak lahir sebesar 68% dari bakat rata-rata, 16% diatas rata-rata, 

dan 16% dibawah rata-rata. 

Lebih lanjut Gordon dalam Josep, (2004:62) mengemukakan pendapatnya 

bahwa apa bila pengalaman musik diberikan setelah anak berumur 9 tahun, 

maka pengalaman musik dari lingkungan tidak akan mempengaruhi 

kemampuan musiknya. Setelah berusia 9 tahun, hal itu disebut kemampuan 

musik yang telah menetap. Dasar dari kemampuan perkembangan musik dan 

kemampuan musik yang menetap disebut audiasi, yang terjadi bila seseorang 

mendengar dan memahami musik, walaupun secara fisik tidak ada bunyi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk melatih kreatifitas musik 

anak sebelum berusia 9 tahun. 

Dorongan orang tua sangat berpengaruh pada anak dalam 

perkembangan kepribadian. Begitu juga dengan perkembangan musik anak, 
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anak suka pada musik karena sering mendengarkan musik. Pada tahap awal 

perkembangan musik pada anak, anak biasanya menggunakan kemampuan 

pendengarannya untuk mendengarkan musik (ear training). Ear training adalah 

latihan kemampuan pendengaran atau katajaman pendengaran musik, baik 

ketepatan ritmik maupun ketepatan nada. Kemampuan merupakan gabungan 

dari dua faktor, yaitu faktor kebiasaan dan faktor pembawaan (Walgito, 

2002:134). Faktor kebiasaan dapat dikembangkan melalui latihan teratur 

disamping faktor lain yang tidak dapat dipisahkan darinya yaitu faktor 

pembawaan atau musikalitas. 

C.   Pembelajaran Keyboard 

Keyboard adalah alat musik harmonis yang berfungsi sebagai melodi 

sekaligus sebagai pengiring sebuah lagu saat dimainkan, dan alat musik keyboard 

mempunyai ambitus yang luas. Keyboard merupakan alat musik bernada yang 

mempunyai susunan nada permanen, yang ditandai dengan tuts-tuts berwarna hitam 

dan putih. Alat musik keyboard sangat digemari masyarakat, karena mereka tidak 

perlu menyiapkan beberapa alat musik untuk membawakan sebuah lagu atau 

instrumen karena di dalam alat musik keyboard sudah ada beberapa bentuk suara alat 

musik lainya seperti misalnya; suara alat musik drum, gitar, violin, bass, string, dan 

masih banyak lagi suara alat musik lain yang siap untuk dimainkan. Makanya tidak 

heran jika alat musik keyboard terus dikembangkan, baik bentuk maupun modelnya. 



 

 

29

Pembelajaran keyboard adalah proses belajar mengajar, dimana guru 

mengajarkan pada siswa tentang alat musik, khususnya alat musik keyboard. Menurut 

Soewito, (1992:10) Pembelajaran keyboard dasar meliputi berbagai tahap yaitu : 

1. Mengenal Alat Musik Keyboard  

Sebagai tahap awal atau dasar dalam belajar keyboard, terlebih dahulu 

siswa diajarkan tentang fungsi dari bagian-bagian alat musik keyboard. 

Bagian-bagian keyboard antara lain terdiri dari tuts, tombol pengatur (style, 

voice, song, dan sebagainya), akan tetapi ada pula keyboard yang mempunyai 

pedal bass yang biasa disebut dengan organ. Walaupun ragam keyboard 

berbeda-beda, tetapi susunan nada-nadanya akan sama saja, yaitu tersusun 

pada tuts-tuts yang permanen bewarna putih dan hitam. Oleh karena itu cara 

memainkannya pun sama akan sama juga. Pada tuts terdapat nada-nada yang 

berbeda, dan mempunyai nama nada yang berbeda-beda. Dalam pengenalan 

keybord siswa juga diajari tentang letak nada-nada pada tuts. Nada-nada 

tersebut yaitu C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B. Pada tuts keyboard 

tersebut mempunyai tinggi rendah nada yang berbeda. 

2. Latihan Pelemasan Jari 

 Pada tahap pelemasan jari, siswa diajarkan teknik penjarian sepuluh jari 

dengan maksud agar jari-jari siswa dapat lebih mudah menggerakkan jarinya 

ketika menekan tuts pada keyboard. karena jari merupakan gerak reflek yang 



 

 

30

mampu memainkan berbagai melodi dan mengiringi sebuah lagu. Dan ini 

harus mampu dilakukan oleh seorang pemain keyboard. Pada tahapan ini 

siswa dituntut untuk sering melatihnya. 

3. Latihan Melodi dalam Nada Dasar Natural 

Untuk memainkan melodi suatu lagu dengan membaca notasi, maka 

terlebih dahulu siswa harus memperhatikan hal-hal penting yang terdapat 

dalam partitur atau notasi angka tersebut, seperti: tanda kunci, Nada Dasar, 

Birama, Tempo, Dinamik, dan tanda-tanda lainnya. Setelah memperhatikan 

tanda-tanda tersebut, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah 

menyesuaikan nada awal dalam lagu dengan tuts keyboard berikut dengan 

penempatan jari-jari tangan. Demikianlah seterusnya harus dengan tepat 

menyesuaikan nada-nada dalam lagu pada tuts-tuts serta penempatan jari-jari 

tangan menurut semestinya. 

4.  Latihan memainkan lagu 

Dalam memainkan lagu, sebelumnya harus menguasai teknik terlebih 

dahulu karena hal ini dimaksukan agar pembelajaran keyboard berjalan dengan 

lancar. Tahap latihan memainkan lagu adalah tahap lanjutan dari latihan 

membaca notasi, karena setelah latihan membaca notasi kemudian siswa 

diarahkan untuk menerapkannya kedalam permainan lagu.  
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D.   Kerangka berpikir 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan guru sedemikian rupa 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Dalam 

pembelajaran terdapat beberapa komponen yang sangat berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran, yaitu: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran keyboard merupakan 

proses belajar mengajar, di mana guru mengajarkan pada siswanya tentang alat  

musik keyboard. Khususnya dalam pembelajaran keyboard dasar meliputi 

beberapa tahap yaitu: mengenal alat musik keyboard, latihan pelemasan jari, 

latihan melodi dalam nada dasar natural, dan latihan memainkan lagu. 

Berkaitan dengan hal tersebut di muka, maka beberapa permasalahan yang 

mengenai materi, metode, dan evaluasi pembelajaran keyboard dasar selalu 

dianalisis dengan  menggunakan kacamata psikologi (karakteristik dan 

kemampuan anak).  

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa anak pada usia 

6 sampai 12 tahun adalah anak yang mulai memasuki usia sekolah dasar, dan 

sering juga disebut masa kanak-kanak akhir atau masa bermain. Pada usia 

tersebut, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan 

tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan 

kognitif (membaca, menulis, dan berhitung). Perkembangan fisik pada anak 

usia 6 sampai 12 tahun sudah mulai tampak proporsional, misalnya ukuran 

tangan kanan tidak lebih panjang dari tangan kiri atau ukuran leher tidak lebih 

besar dari ukuran leher yang disangganya. Pada dasarnya, anak pada usia 

tersebut suka terhadap musik. Hal ini terlihat dari diri mereka menyanyikan 

lagu, baik melalui acara tv, radio, maupun sajian musik secara live. Mereka 



 

 

32

juga mulai mampu memperlihatkan gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, 

dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang bermutu 

bagus atau memainkan lagu sulit dengan suatu instrumen musik. Dalam hal 

keterampilan, biasanya anak perempuan melampaui anak laki-laki. Dalam hal 

pembelajaran terhadap anak, biasanya seorang guru akan menggunakan metode 

yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Adapun metode pembelajaran 

tersebut meliputi: metode ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, 

metode demonstrasi, metode eksperimen, metode pemberian tugas, metode 

karyawisata, serta metode sosiodrama.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas 

dengan sudut pandang psikologi, artinya materi, metode, dan evaluasi dalam 

pembelajaran keyboard dasar telah memperhatikan aspek-aspek psikologi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan dan 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi, (Ali, 1984:21). Penelitian ini 

termasuk jenis deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menguraikan tentang keadaan fenomena, dalam hal ini adalah 

pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar obyek tersebut dapat diketahui 

kebenarannya dengan jelas dan dapat dipergunakan untuk kepentingan peneliti dan 

masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bersifat fenomenal atau nyata, agar 

mendapat kebenaran dan keabsahan penelitian sesuai dengan yang diinginkan. 

Penelitian deskriptif  kualitatif dilakukan sesuai dengan kenyataan tanpa rekayasa. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2001:23) Penelitian 

kualitatif berperan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara utuh (holistik), 

tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, 

tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian deskriptif kualitatif 

lebih mementingkan proses dari pada hasil, hal ini disebabkan karena hubungan 

antara bagian-bagian yang akan diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam 
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proses, karena proses dalam penelitian kualitatif sangatlah besar peranannya bila 

dibandingkan dengan hasil. 

B.  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan disebuah lembaga kursus musik yaitu di 

daerah pasadena Semarang yang mempunyai nama “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang. Yang menjadi kajian penelitian ini adalah pembelajaran 

keyboard dasar yang meliputi: materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran.  

C.   Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh sumber data yang paling 

utama adalah tulisan atau kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan tambahan 

misalnya, dokumen foto-foto, serta data-data statistik. Untuk memperoleh data atau 

informasi yang kongrit maka perlu ditentukan sumber data atau informasi yang 

berasal dari nara sumber yang dipandang memiliki wawasan atau pengetahuan 

yang luas dibidangnya tentang informasi yang akan ditanyakan, agar 

memperoleh sumber data yang diinginkan sesuai dengan kenyataan dan 

narasumber yang dimaksud adalah pengajar keyboard dasar, murid-murid, dan 

pimpinan “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal itu 

mempunyai tujuan yang kompleks agar benar-benar memperoleh data yang 

akurat, relevan, dan terpercaya. Semua ini tidak terlepas dari data-data yang 

dlperoleh secara absah. 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah teknik penelitian berupa deskripsi yang 

faktual, cermat, dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia 

dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Data itu 

diperoleh berkat adanya peneliti dilapangan dengan mengadakan pengawasan 

secara langsung. (Nasution, 1996:59). Di sini, peneliti mengamati secara 

langsung proses pengajaran keyboard dasar di “Sekoah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

yang saling berhadap-hadapan secara fisik, yang satu melihat muka dan yang 

lain mendengarkan dengan telinganya sendiri (Hadi, 1983:192). 

Sebelum mengadakan wawancara, terlebih dahulu peneliti 

mempersiapkan pedoman wawancara agar pelaksanaan wawancara lebih terarah 
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sesuai dengan tujuan teknik. Teknik wawancara digunakan untuk melengkapi 

data yang diperoleh dengan metode observasi. Peneliti menyadari bahwa dengan 

observasi saja belum cukup untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

sesuai dengan apa yang diiginkan. Dalam wawancara ini dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan pihak 

yang diwawancarai, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, 

dengan demikian akan memperoleh informasi yang jelas. Dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah musik. Untuk kelengkapan 

wawancara, peneliti juga melakukan wawancara dengan pengajar dan siswa 

keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode atau cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan yang berwujud data, catatan penting, buku, atau 

dokumentasi yang berhubungan dengan obyek peneliti (Arikunto, 1981:123). 

Bentuk dokumentasi yang diperlukan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi buku materi pelajaran dan foto-foto saat pembelajaran 

sedang berlangsung. Dengan teknik ini peneliti dapat mempelajari literatur-

literatur dari buku materi pelajaran dan foto-foto yang ada hubungannya dengan 

masalah penelitian. 
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Hasil dokumentasi tersebut selanjutnya diorganisasikan sedemikian rupa 

sehingga menjadi data yang dapat mendukung dan saling melengkapi, yaitu data yang 

diperoleh dari metode observasi dan wawancara. 

E. Teknik Analisis Data 

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu data yang telah diperoleh dari hasil 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi diorganisir, untuk kemudian data yang 

sudah ada tersebut berulah digabungkan lalu disimpulkan untuk menjelaskan sasaran 

yang dikaji. 

Menurut Moleong (2001:190) teknik analisis data merupakan proses 

analisis yang dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis didalam lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar-gambar dan foto-foto. Data yang telah diperoleh 

tersebut kemudian dianalisis dan mengklasifikasikan data, mendeskripsikan dan 

menginterprestasikan data menurut isinya, selanjutnya analisis data dilakukan dengan 

pendekatan deskriptif, yaitu suatu usaha untuk menggambarkan hal sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
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1. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses dimana hasil dari penelitian difokuskan, 

disederhanakan agar mendapatkan data yang valid dan lebih fokus. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan 

cara sedemikian rupa agar dapat diverifikasi atau ditarik kesimpulan. 

2. Sajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks naratif 

yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang jumlahnya banyak dan 

telah disederhanakan. 

Data yang terorganisasi dan telah melalui proses penyederhanaan, 

kemudian disajikan secara deskriptif, dalam bentuk gambar, diagram, tabel 

ataupun foto. Dalam mendeskripsikan data harus dilakukan secara sistematis 

dan dalam kesatuan bentuk pokok masalah yang didasarkan pada 

karakteristik sasaran. Sasaran penelitian tersebut yaitu tentang pembelajaran 

keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 
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3. Penarikan kesimpulan / verifikasi 

Penarikan kesimpulan diambil apabila telah melalui proses observasi, 

wawancara, dokumentasi, maka baru dapat dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu 

mempersingkat data dengan cara mengambil inti pokok dari penelitian data. 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data, yaitu 

dengan memahami dilapangan, setelah direduksi dan dideskripsikan dalam bentuk 

sajian data. Selanjutnya baru dapat menarik kesimpulan akhir yang sistematis. 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan metode.  

 

1.  Sumber 

Mengecek kembali data yang diperoleh dengan informasi dokumen serta 

sumber informasi untuk mendapat derajat kepercayaan adanya informasi dan 

kesamaan pandang serta pemikiran. Sumber data diperoleh dari informan yaitu 

pimpinan kursus musik dan pengajar keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang serta Kegiatan pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah 

Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 

2.  Metode 

Metode digunakan untuk mendapatkan keabsahan dalam penulisan hasil 

penelitian. Dalam perolehan data, peneliti mendapatkan data dari berbagai 

informasi sehingga perlu adanya pengabsahan data untuk mempertanggung 

jawabkan kebenarannya dengan melakukan wawancara serta dokumentasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV ini akan disampaikan hasil penelitian dan pembahasan 

yang disajikan secara menyatu dan realita, yang di dalamnya meliputi hasil 

penelitian beserta pembahasannya itu akan didahului dengan uraian secara singkat 

berkait dengan gambaran umum kursus musik di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang.. 

A.  Gambaran Umum “Sekolah Musik R-DDIV PRATAMA” Semarang 

1.   Sejarah Singkat “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 

Bapak Lulus Aji P S.pd selaku pendiri dan pimpinan “Sekolah Musik R-

DDIV Pratama” Semarang memulai usahanya sebagai seorang guru privat musik. 

Bapak Lulus mengawali kariernya sebagai guru privat sejak tahun 1998. Tapi 

pada akhirnya ia mempunyai rencana untuk membuka kelas band, selain 

mempunyai kesibukan sebagai guru privat musik. Pada suatu ketika ia bertemu 

dengan seorang yang ingin mewujudkan keinginannya tersebut. Akhirnya Bapak 

Lulus bernegosiasi dengan orang tersebut untuk membuka sebuah kelas band. 

Lalu terwujudlah semua keinginannya yaitu mempunyai sebuah kelas band. Kelas 

band tersebut diberi nama “Sekolah Musik R-DDIV Pratama”. Seseorang yang 

dimaksud adalah Bapak Diyono S.H. Bapak Diyono yang berkedudukan sebagai 

pelindung sekaligus pemilik “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 
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Setelah berjalan menjadi kelas band Bapak Lulus mempunyai gagasan 

untuk membuka sebuah kursus musik juga ditempat tersebut. Akhirnya selain 

sebagai tempat belajar musik, “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” juga berfungsi 

sebagai studio musik, dimana orang bisa bermain musik dengan menyewa studio. 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” terletak di jl. Candi Tembaga Raya 702 Perum 

Pasadena - Manyaran - Semarang. 

2.   Keorganisasian 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang mempunyai struktur 

organisasi kepengurusan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Berikut 

ini struktur organisasi “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang yaitu: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pelindung 

    Pimpinan 

    Kep. Administrasi    Kep. Kelas Band    Kep. Kelas Vokal      Kep. Kelas Keyboard 

    Operasional     Operasional 
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3.   Staf Pengajar 

  Sebagian besar guru atau pengajar yang mengajar di “Sekolah Musik R-

DDIV Pratama” Semarang masih tergolong muda. Tenaga pengajar yang ada di 

sekolah musik tersebut berjumlah enam orang. Adapun daftar guru pengajar di 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang adalah sebagai berikut: 

1.   Priska Anggra Prasetyo (mengajar keyboard) 

2.   Atmo Purnomo (mengajar vokal) 

3.   Andre Dwi Pambudi (mengajar vokal entertaint) 

4.   Avan Hidayanto (mengajar gitar elektrik) 

5.   Ari Prabowo (mengajar drum) 

6.   Lulus Aji Priharto (mengajar bass elektrik) 

 

4.   Jenis Kursus dan pesertanya 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang memiliki atau mengadakan 

tujuh jenis kursus. Adapun jenis kursus yang diadakan adalah: kursus keyboard, 

vokal, vokal entertain, gitar elektrik, bass elektrik, drum, dan ditambah  kelas 

band. Peserta yang mengikuti kursus adalah  

-  Peserta kursus keyboard                          : 18 orang 

-  Peserta kursus vokal dan vokal entertain    : 21 orang 

-  Peserta kursus gitar elektrik                     : 6 orang  

-  Peserta kursus bass elektrik                      : 2 orang 
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-  Peserta kursus drum                                 : 7 orang  

 

   Ditambah lagi jumlah band yang ada sebagai berikut : 

-  Jumlah band ada 12 band                         : 60 orang 

Para siswa yang mengikuti kursus musik rata-rata masih duduk dibangku 

sekolah dasar dan menengah pertama. Dari jumlah keseluruhan siswa, paling 

banyak masih sekolah di bangku SD dan SLTP. Siswa SD dan SLTP semuanya 

ada 98%, sedangkan yang 2% terdiri dari siswa umum atau sudah bekerja. 

Jumlah dari keseluruhan siswa yang mengikuti kursus keyboard dasar 

adalah 11 siswa, yang terdiri dari 9 siswa berusia 6 sampai 12 tahun dan 2 siswa 

lainnya berusia 13 sampai 19 tahun. Adapun daftar nama siswa tersebut adalah: 

a.  Siswa usia 6 sampai 12 tahun yaitu: 

1.  Adi Prasetya 

2.  Dhea Natasya 

3.  Putri Nur Syarifah 

4.  Gerri Fawas 

5.  Cut Naza Aulia 

6.  Tia Karunia 

7.  Deandra Devana 

8.  Wisnu Saputra 

9.  Novia Ariani 

b. Siswa usia 13 sampai 19 tahun yaitu: 
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10.  Arif Dian Pambudi 

11.  Bayu Eko Ferdiansah 

Peserta yang mengikuti keyboard mahir satu berjumlah 6 siswa, yaitu: 

1.  Ditha Steveana Dewi 

2.  Vania Dewi 

3.  Adnin Anida Rahayu 

4.  Danur Ilham Khoiruman 

5.  Indra Yulistiyanto 

6.  Bobby Garinda .P  

Pembelajaran keyboard mahir satu dapat ditempuh setelah menempuh  

pembelajaran keyboard dasar terlebih dahulu, karena itu merupakan tingkatan 

dalam kursus (grade). Perbedaan pembelajaran keyboard dasar dan pembelajaran 

keyboard mahir satu terletak pada teori, materi, dan teknik. Dalam hal teori, 

pembelajaran keyboard dasar masih menggunakan notasi angka, sedangkan 

pembelajaran keyboard mahir satu sudah menggunakan notasi balok. Dalam hal 

materi, pembelajaran keyboard dasar sebagian besar masih memainkan lagu anak-

anak sedangkan pembelajaran keyboard mahir satu sudah memainkan lagu yang 

mengijak kearah dewasa, walaupun masih terdapat sedikit lagu anak-anak. 

5    Sarana dan Prasarana 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang mempunyai sarana dan 

prasarana alat musik yang cukup menunjang, setidaknya sudah dapat memenuhi 
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untuk belajar musik. Adapun daftar sarana dan prasarana yang ada adalah sebagai 

berikut : 

1).  Keyboard                                   : 3 buah 

2).  Gitar Elektrik                             : 2 buah 

3).  Bass Elektrik                              : 1 buah 

4).  Drum                                          : 1 buah 

5).  Ruangan                                     : 2 ruang AC 

 

6.   Tata Tertib dan Ketentuan Bagi Siswa 

a.  Siswa mengisi formulir pendaftaran dan membayar uang pendaftaran   sebesar 

Rp. 25.000,- 

b.  Siswa memberikan jadwal alternatif untuk dipilih instruktur atau pengajar 

(privat) dan administrasi akan memberikan jadwal kelas-kelas yang sudah ada 

untuk dipilih siswa baru. 

c.  Pembayaran SPP dilakukan setiap awal pertemuan dan selanjutnya tanggal 1 

s/d 10 setiap bulannya. 

d.  Dalam 1 bulan pertemuan wajib sebanyak 4 x jadwal sesuai kesepakatan siswa 

dan instruktur atau pengajar. Jika akan mengganti jadwal wajib diberitahukan 

minimal sehari sebelumnya, jadwal pengganti harus sesuai dengan 

kesepakatan siswa dan instruktur atau pengajar dan diketahui manajemen. 

e.  Siswa wajib membeli modul sesuai kelas yang diambil untuk proses belajar 

mengajar. 
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f.  Siswa wajib memberitahu kepada administrasi jika akan berhenti les atau 

kursus sebelum tanggal 1 setiap bulannya sehingga tidak dikenai biaya kursus 

bulan berikutnya. 

g.  Siswa berhak mengajukan komplain kepada manajemen jika ada instruktur 

atau pengajar yang terlambat atau tidak datang tanpa konfirmasi, untuk minta 

diganti jadwal sesuai peraturan yang berlaku. 

 

7.   Pelajaran 

a.  Buku pelajaran yang dipakai dan ditentukan oleh “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” diwajibkan bagi para siswa untuk membeli dan memiliki buku-buku 

pelajaran atau modul tersebut, tidak boleh membuat foto copy sendiri. 

b. Siswa mentaati petunjuk pelajaran yang telah ditentukan oleh guru masing-

masing. 

c. Pelajaran diberikan 1 kali dalam seminggu atau 4 kali dalam sebulan. 

d. Semua siswa diwajibkan mengikuti pelajaran tambahan atau kegiatan 

tambahan yang diadakan oleh “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang.  

 

8.   Sopan Santun 

a.  Dalam mengikuti pelajaran, murid harus berpakaian bersih, rapi dan sopan 

serta bersikap hormat pada guru. 

b. Selama pelajaran berlangsung siswa dimohan disiplin dan menjaga 

ketenangan. 

c.  Siswa wajib ikut menjaga kebersihan ruang kelas serta alat-alat musik dan 

termasuk AC dan sebagainya. 
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d.  Siswa dilarang membawa makanan dan minuman  dalam ruang kelas. 

 

9.   Ujian 

a.  Untuk mengikuti ujian dikenakan uang ujian yang besarnya telah ditentukan 

dengan menyerahkan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar. 

b.  Uang ujian yang telah dibayar oleh pihak siswa bila terjadi pembatalan ujian 

tidak bisa diambil kembali dengan alasan apapun. 

c. Ujian diadakan setahun sekali oleh “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang. Bila diadakan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian, siswa 

wajib mengikutinya. 

d. Bagi siswa yang telah selesai mengikuti ujian, diliburkan 1 kali untuk 

refreshing. Bagi siswa yang tidak mengikuti ujian, kursus berjalan seperti 

biasa. 

e.  Siswa yang telah lulus ujian, akan mendapatkan ijasah/sertifikat dari “Sekolah 

Musik R-DDIV Pratama” Semarang. 

 

10. Kurikulum “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 

Kursus Musik di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 

mempunyai kurikulum sendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran 

Keyboard. Dalam hal ini kurikulum Keyboard dasar yang akan dikaji, jadi peneliti 

hanya akan menguraikan kurikulum pembelajaran keyboard dasar saja. 
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Kurikulum untuk kursus keyboard di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang hanya terdiri dari dua kategori yaitu: 

1.  Kurikulum Keyboard Dasar. 

2.  Kurikulum Keyboard mahir Satu. 

Materi Keyboard Dasar berisi tentang : 

1.  Pengenalan Tangga Nada  

-    Tangga Nada C Mayor (C=do) 

2.  Teknik Memainkan Keyboard 

a)  Teknik Penjarian tangan kiri 

Teknik penjarian tangan kiri yang diajarkan di “Sekolah Musik R-

DDIV Pratama” Semarang terdiri dari dua macam cara yaitu:  

 1) Teknik penjarian tangan kiri sebagai bass yaitu latihan penjarian dimana  

tangan kiri dilatih untuk memainkan bass. Tangan kiri berfungsi sebagai 

bass. 

2) Teknik penjarian tangan kiri sebagai style yaitu latihan penjarian dimana 

tangan kiri dilatih untuk memainkan akord, tapi akord tersebut diurai. 

Tangan kiri sebagai akord yang diurai. 

b)  Membaca Notasi 

Membaca notasi yaitu latihan membaca sedikit demi sedikit notasi 

yang ada sampai menguasai dengan benar. 
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c) Memainkan Lagu  

Memainkan lagu yaitu latihan bermain lagu dengan iringan style dari       

keyboard. 

 

B.  Pembelajaran Keyboard Dasar Di “Sekolah Musik R-DDIV PRATAMA”     
Semarang 

 

Pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang menggunakan keyboard berukuran standar (ukuran orang dewasa), dan 

tidak ada pengelompokan kategori dalam proses pembelajarannya. Jadi kelompok 

kategori anak-anak dan kategori dewasa digabung menjadi satu, tetapi bila telah 

melalui keyboard dasar barulah menginjak ke keyboard mahir satu. Dalam 

penelitian ini peneliti hanya akan meneliti pada anak usia 6 sampai 12 tahun 

(sekolah dasar), walaupun ada juga peserta dewasa yang belajar keyboard dasar. 

Waktu pembelajaran berlangsung selama 60 menit atau 1  jam. Dalam 

satu minggu pertemuan diadakan satu kali. Pelaksanaan pembelajaran keyboard 

dasar pertama-tama dimulai dengan pengenalan tangga nada, terus dilanjutkan 

dengan latihan penjarian. Tangga nada tersebut menggunakan tangga nada C 

mayor. Penjarian diulang-ulang sampai siswa dapat melakukannya dengan baik 

dan benar. Penjarian tersebut meliputi latihan jari kanan sampai bisa, baru 

dilanjutkan jari kiri sampai benar-benar bisa, masing-masing latihan diulang 

minimal sepuluh kali dengan tempo dari lambat semakin dipercepat. Setelah itu 

dilanjutkan dengan latihan lagu sederhana (pendek). Lagu yang digunakan 
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sebagian besar lagu anak-anak dan sebagian kecil lagu klasik. Permainan lagu 

tersebut harus sesuai dengan penjarian yang terdapat dalam notasi lagu. Jika ada 

siswa yang masih kurang dapat memahami permainan dengan benar, maka guru 

dapat membimbing serta memberikan contoh secara perlahan-lahan dengan 

banyak mengulangi materi yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan agar siswa 

benar-benar mengerti cara memainkan keyboard dengan baik dan benar menurut 

teori dan sesuai dengan notasi lagu yang ada. Setelah selesai proses pembelajaran, 

guru memberikan tugas yang harus dipelajari oleh siswa untuk dimainkan pada 

pertemuan berikutnya. Lama dan tidaknya proses pembelajaran tergantung pada 

siswa itu sendiri. Pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik RDDIV 

Pratama” Semarang yang meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran akan dijabarkan sebagai berikut: 

1.  Tujuan Pembelajaran Keyboard Dasar di “Sekolah Musik R-DDIV 
PRATAMA” Semarang 

 Dalam proses pembelajaran keyboard di “sekolah musik R-DDIV 

Pratama” Semarang, mempunyai tujuan yaitu menyalurkan bakat dan minat siswa 

dalam memainkan alat musik keyboard, membantu siswa dalam belajar 

memainkan keyboard dan lebih menyukai alat musik tersebut, melatih 

keterampilan dalam memainkan keyboard, melatih siswa agar lebih menekuni dan 

serius dalam belajar keyboard. 
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2. Materi Pembelajaran Keyboard Dasar di “Sekolah Musik R-DDIV 
PRATAMA” Semarang 

Materi pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik RDDIV 

Pratama” Semarang meliputi pemilihan materi dan penyampaian materi yang 

dikaitkan dengan kemampuan anak. Pemilihan materi menjadi tujuan utama 

dalam pembelajaran keyboard dasar. Materi pembelajaran keyboard dasar yang 

diberikan di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang telah disusun secara 

terstruktur oleh tim guru dengan persetujuan dari pimpinan Kursus musik. Materi 

pembelajaran keyboard dasar yang diberikan di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” selalu disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Materi 

pembelajaran keyboard dasar meliputi, pengenalan tangga nada, latihan penjarian, 

latihan membaca notasi, dan latihan memainkan lagu. Dalam latihan memainkan 

lagu, materi lagu berasal dari bahan sumber yaitu dari kumpulan buku lagu anak-

anak. Contoh lagu tersebut adalah: Burung Kakaktua, Selamat Ulang Tahun, 

Gembala Sapi, Ode de Joe, dan ada pula materi yang menggunakan lagu klasik 

seperti misal lagu Fur Elise yang sudah disederhanakan notasi lagunya. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa lebih mudah dalam menerima materi.  

Materi keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 

selalu disesuaikan dengan kurikulum dan tingkatan (grade). Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat menerima materi dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Materi pembelajaran keyboard dasar diberikan dalam bentuk paket, 

sehingga tidak terdapat perbedaan materi antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Meskipun demikian, siswa yang pandai mendapat kesempatan untuk mempelajari 



 

 

52

materi baru jika materi lama sudah bisa. Sedangkan siswa yang lambat dalam 

menangkap materi pelajaran akan tertinggal materi karena mereka harus 

menempuh seluruh materi yang diberikan sampai mereka benar-benar bisa dalam 

mengusai materi tersebut. Jika materi yang lama sudah mereka kuasai, mereka 

baru diperbolehkan untuk mempelajari materi berikutnya. Di “Sekolah Musik R-

DDIV Pratama” Semarang, siswa perempuan lebih cepat menangkap materi 

pelajaran dibandingkan siswa laki-lakinya. Untuk menangani siswa  yang lambat 

(sebagian besar siswa laki-laki), pengajar selalu membimbing dan membantu 

siswa tersebut  dengan lebih sabar sehingga siswa yang lambat tidak tertinggal 

jauh dalam hal perolehan materi pelajaran. 

Anak pada usia 6 sampai 12 tahun biasa disebut dengan masa kanak-

kanak atau masa bermain, di mana pada masa tersebut anak selalu merasa senang 

jika disuruh bermain. Untuk menyiasati hal tersebut, “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran keyboard dasar 

setiap satu minggu sekali. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak merasa bosan 

dalam menerima materi pelajaran serta mereka tidak merasa tersita waktu 

bermainnya.  

Dalam mengajar keyboard dasar pada anak, guru mempunyai pegangan 

sendiri yang diterapkan dalam memberikan materi. Hal ini bertujuan agar 

menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa. Guru mempunyai cara 

yang paling mudah agar dapat dipahami oleh siswa. Cara penyampaian tersebut 

diantaranya mengenalkan penjarian pada siswa dalam memainkan tuts keyboard. 
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Penyampaian materi pembelajaran keyboard di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang hanya dibedakan atas tingkat dasar dan mahir satu saja, yang 

telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Untuk materi tingkat dasar pada 

awalnya sebagai berikut : pengenalan tangga nada, latihan penjarian, latihan 

membaca notasi, dan latihan memainkan lagu. 

a.  Pengenalan Tangga Nada 

Pengajar keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang memberikan materi tentang tangga nada. Adapun tangga nada yang 

diajarkan adalah tangga nada C mayor. Kemudian pengajar menjelaskan kepada 

siswanya bahwa tangga nada merupakan susunan nada dalam satu oktaf dengan 

tingkatan serta jarak yang teratur, dan dalam satu oktaf terdiri dari tujuh nada. 

Dalam menyampaikan materi tangga nada tersebut, pengajar selalu 

menjelaskannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh siswanya. Adapun 

materi tangga nada di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang adalah C 

mayor yang disampaikan dengan menggunakan notasi angka karena agar 

memudahkan siswa dalam membaca notasi. Tangga Nada C mayor yang 

disampaikan menggunakaan notasi angka yang terdiri dari dua oktaf dan 

dimainkan dengan sepuluh jari secara naik turun pada tuts keyboard, hal ini 

dilakukan mengingat jari-jari tangan pada anak masih terlalu kecil untuk 

menjangkau wilayah oktaf yang luas, maka hanya diberikan dua oktaf saja. Dalam 

pembelajaran keyboard dasar ini masih terdapat beberapa siswa yang agak 

kesulitan dalam memainkan keyboard. Mereka mengalami kesulitan tersebut 
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mengenai letak notasi pada tuts keyboard. Dalam mengatasi hal ini, pengajar 

memberikan sedikit bantuan terhadap anak yang khusus mengalami kesulitan 

tersebut yaitu dengan cara menuliskan notasi pada permukaan tuts keyboard 

dengan spidol untuk memudahkan siswa dalam menekankan jarinya. Jadi hal ini 

dilakukan khusus untuk anak yang mengalami kesulitan dalam mengetahui letak 

nada pada tuts. Setelah pelajaran bagi anak tersebut selesai, notasi yang dituliskan 

dengan spidol tadi dihapus lagi dan baru digunakan lagi untuk anak yang tidak 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran keyboard.   

Dalam notasi angka nada dapat disusun dan dituliskan sebagai berikut : 

     1       2       3      4       5       6        7       1 

     c       d       e       f        g       a        b       c’    

         1        1       ½      1       1       1       ½  

 

           
       Gambar 1: Latihan memainkan tangga nada (Foto: Idih Eko Novianto, 2006) 
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b. Latihan Penjarian atau Pelemasan Jari 

1.   Letak dan posisi jari 

Dalam memainkan keyboard, jari-jari tangan membawa peranan penting, 

oleh karena itu letak atau kedudukan jari-jari tangan harus diatur secara benar dan 

semestinya sesuai dengan aturan/teknik yang berlaku.  

Sebelum mengerjakan latihan-latihan pelemasan jari secara rutin 

berulang-ulang, siswa di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 

dikenalkan dahulu tentang letak dan posisi jari pada tuts keyboard. Pengajar 

menjelaskan bahwa dalam memainkan nada pada tuts keyboard ditekankan untuk 

melatih jari-jari tangan yang berjumlah 10 jari, itupun tidak dilakukan dengan 

sembarangan melainkan menurut teknik yang benar. Dengan demikian tiap-tiap 

jari itu mempunyai tugas masing-masing untuk menekan tuts pada keyboard. Ini 

memang diperlukan suatu latihan yang sungguh-sungguh secara rutin, mengingat 

ukuran jari-jari pada anak usia 6 sampai 12 tahun masih terlalu kecil untuk 

memainkan keyboard yang berukuran standar. Untuk menghilangkan kejenuhan 

atau kebosanan anak dalam latihan penjarian keyboard, pengajar selalu 

memberikan materi selingan lagu di mana lagu tersebut dimainkan sesuai dengan 

letak jari masing-masing pada tuts. 

Berikut ini keterangan nama jari : 
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                      Tangan kiri                                                                Tangan kanan 

 

Keterangan :   i      =  ibu jari 

  tl      =  jari telunjuk  

   t      =  jari tengah 

  m     =  jari manis 

  k      =  jari kelingking 

Antara ibu jari (i), jari telunjuk (tl), jari tengah (t), jari manis (m) dan jari 

kelingking (k), tentu tidak sama panjangnya, oleh karena itu dalam menekankan 

pada tuts keyboard harus menyamakan terlebih dahulu panjang jari-jari tersebut 

dengan cara membengkokkan ke bawah pada jari-jari yang lebih panjang, 

sehingga kedudukannya pada tuts akan menjadi sama.  

k

m 
t tl

i i 

tl t m

k 
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Dalam pembelajaran pelemasan jari, pengajar memberi materi tetap 

dalam melemaskan jari. Selain materi tetap tersebut, siswa juga diberi kebebasan 

untuk menciptakan cara dalam melemaskan jari mereka sendiri. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa lebih kreatif dan terampil dalam melemaskan jari, 

mengingat anak pada usia 6 sampai 12 tahun sudah mengalami perkembangan 

khususnya dibidang keterampilan.  

Pengajar menjelaskan kepada siswa tentang cara menekankan jari-jari 

yang diusahakan harus sama tekanannya. Hal ini dilakukan agar nada yang 

dihasilkan akan sama antara volume tinggi atau rendahnya. Karena tekanan yang 

keras akan menghasilkan nada keras, sedang tekanan yang lemah juga akan 

menghasilkan suara nada yang lembut pula. Oleh karena itu latihan perlu 

dilakukan secara rutin, agar jari yang satu mempunyai daya tekan yang sama 

dengan jari yang lainnya.  

Berikut ini letak jari menurut pembagiannya masing-masing : 
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    Letak jari menurut pembagiannya masing-masing. 
 
 
Gambar diatas menunjukkan bahwa setiap jari mempunyai tugas menurut 

bagiannya masing-masing, yaitu: 

Tangan kiri:                                                       Tangan kanan: 

K     (kelingking)          menekan  C                   i     (ibu jari)            menekan  C 

m     (jari manis)           menekan  D                   tl    (telunjuk)          menekan  D 

t       (jari tengah)          menekan  E                    t     (jari tengah)      menekan  E 

tl      (jari telunjuk)        menekan  F                   m    (jari manis)       menekan  F 

i       (ibu jari)                menekan  G                   k     (kelingking)     menekan  G 

 

2.   Teknik Penjarian tangan kiri sebagai Bass 

 Dalam memainkan teknik penjarian bass, terlebih dahulu siswa diajari 

latihan melodi dengan tangan kanan. Hal ini dimaksudkan agar dalam memainkan 
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lagu dengan keyboard dapat terdengar selaras antara jari kanan dan jari kiri dalam 

memainkan melodi dan bass. Jadi bass menyesuaikan dengan melodi lagu. 

     Teknik penjarian tangan kiri sebagai bass merupakan teknik yang melatih 

penjarian tangan kiri untuk memainkan bass. Tangan kiri berfungsi sebagai bass. 

Adapun latihan penjarian tangan kiri sebagai bass pada pembelajaran keyboard 

dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang adalah sebagai berikut:  

    Posisi tangan 

       1.  kanan            :  1 2 3 4 5 4 3 2   :  

       kiri                    :  1 2 3 4 5 4 3 2   : 

  2.  kanan            :  1 2 3 4 5 4 3 2   : 

       kiri  :   5 4 3 2 1 2 3 4   : 

  3.  kiri  :   C  G  C  G      : 

       kanan            :   1 2 3 4 5 4 3 2   : 

           4.  kiri            :   C  E  G  E      : 

     kanan            :   1 2 3 4 5 4 3 2   : 

Catatan : masing-masing latihan diulang minimal 10 kali dengan tempo makin 

cepat. 

Latihan lanjutan : 

        Posisi tangan 

 1) kiri            C         G             C      G              G           G       

     kanan  1        1       3       3     1       1       3       3     2      2      4      4 

 

     kiri   G                 G   C               G  C                    G 

     kanan 2        2        4       4  3       3       5       5      3     3      5      5 

       kiri G       F        E     D  C  G  C              
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    kanan 5        4        3      2      1           5          1  

 2)  kiri              C         G   C                G              G             G 

    kanan 1        2        3        1  2       3        1        3     2      3      4     2 

    kiri G                 G       E                 E          E             E  

    kanan 3        4        2       4      3       4        5        3     4      5      3      5    

               kiri          G                G              C           C          C 

    kanan 5        4        3       2     1            1           1 

Keterangan: tangan kiri berfungsi sebagai bass dan diimbangi dengan tangan kanan sebagai 

melodi. Jadi kedudukan tangan kiri sebagai bass dimainkan dengan lima jari satu 

persatu tidak di bunyikan secara bersama (akord) sesuai dengan letak dan posisi 

tangan pada tuts keyboard.  

                                               

                  Gambar 2: Latihan teknik penjarian tangan kiri sebagai bass  

                                            (Foto: Idih Eko Novianto, 2006) 
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3.  Teknik Penjarian tangan kiri sebagai akord  

  Teknik penjarian tangan kiri sebagai akord merupakan teknik yang melatih 

penjarian  tangan kiri untuk memainkan akord, dan akord tersebut diurai. Adapun 

latihan penjarian tangan kiri sebagai akord yang diurai pada pembelajaran 

keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang adalah sebagai 

berikut:  

                                                          :  C   :   1     3      5 

 

                                         :  Dm  :   2     4      6 

 

                 :  Em  :     3     5     7   

 

                                    :    F    :    4     6     1 

 

      :  Am  :    6     1      3 

 

      :  Bm  :    7      2     4   

Latihan 1 

 

                   C                 F   G                            F 

 

              C                           Am                         Dm                          G 

 

Latihan 2 

  

                  C                             F                            G                             F 

 

                       C                          Am                        Dm                           G 

      

                     C 
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Teknik penjarian tangan kiri sebagai akord yang diurai harus dilakukan 

secara rutin dimulai dari latihan satu baru dilanjutkan latihan ke dua dan 

seterusnya dengan menggunakan tangan kiri, hal ini dimaksudkan untuk melatih 

jari-jari tangan kiri dalam permainan akord. 

Jenis-jenis/ragam penjarian tangan kiri sebagai akord yang diurai: 

4/4      1. 

        2. 

3/4       3. 

Penjarian tangan kiri sebagai akord yang diurai mempunyai jenis yang 

beragam yaitu disesuaikan dengan pola irama yang ada, misalnya menurut birama 

4/4  atau 3/4 seperti dicontohkan pada keterangan diatas. 

c. Latihan membaca notasi 

Anak usia 6 sampai 12 tahun sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

kognitif (membaca, menulis, dan menghitung). Untuk mengasah kemampuan 

membaca pada anak, maka “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 

mengajarkan dan melatih siswanya untuk membaca notasi dalam pembelajaran 

keyboard dasarnya. Notasi yang digunakan dalam pembelajaran keyboard dasar di 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang adalah notasi angka. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan siswa dalam membaca notasi dan pada akhirnya 

dapat menerapkannya kedalam permainan lagu. Pelatihan pembacaan notasi di 
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Sekolah Musik tersebut adalah dengan melatih siswanya satu-persatu secara 

bergantian. Selain dilatih membaca notasi, siswa juga diajarkan untuk menghitung 

nilai nada (1 ketuk, ½ ketuk, ¼ ketuk, dan seterusnya). Hal ini dimaksudkan untuk 

mengasah kemampuan kognitif siswa, khususnya kemampuan dalam berhitung.  

      

              Gambar 3:Latihan membaca notasi di bantu oleh pimpinan Sekolah   

                                       Musik (Foto: Idih Eko Novianto, 2006) 
 
 
d. Latihan Memainkan Lagu 

Tahap latihan memainkan lagu adalah tahap lanjutan dari latihan 

membaca notasi, karena setelah latihan membaca notasi kemudian siswa 

diarahkan untuk menerapkannya kedalam permainan lagu. Lagu-lagu yang 

digunakan untuk latihan di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Lagu-lagu yang diajarkan adalah lagu 

anak-anak, karena lagu tersebut dinilai memiliki tingkat kesulitan yang tidak 

terlalu tinggi bagi anak usia 6 sampai 12 tahun. Selain lagu anak-anak, “Sekolah 
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Musik R-DDIV Pratama” Semarang juga memberikan lagu klasik yang sudah 

disederhanakan, mengingat kemampuan anak-anak berbeda dengan kemampuan 

orang dewasa.  Adapun contoh lagu anak-anak (Ode To Joe) dan lagu klasik yang 

telah disederhanakan  (Fur Ellise) adalah: 

“ODE TO JOY” 
 

C=do     

4/4 

  

Tangan kiri            C          G    G  G 

Tangan kanan      3       3        4        5   5 4 3 2 

 

 

        C         G   G  G 
        1       1        2          3  3 2 2 . 
 
 
 
 
        C         G   G  G 
        3        3        4        5  5 4 3 . 
 
 
 
 
        C         G   G  C 
        1         1        2        3  2 1 1 . 
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“FUR ELLISE” 
 

C=do 

3/4   
 
        Am   Am           E  

 32    3 2      3 7     2 1    6        . 1     3 6       7       .  3      5 7     

 

     Am   Am          Am                  E 

       1      .  3 2  3 2 3 7     2 1       6       . 1      3 6      7        . 3      1 7 

 

     Am   C          G                Am 

       6     .  7   1 2 3 . 5      4 3     2       . 4        3 2     1   . 3 2 1 

 

     E   E          Am                 

     7     .   3 2 3 2 3 7 2 1    6       . 1        3 6     

 

     E   Am          Am                 

     7     . 3   5 7   1  . 3 2    3 2     3 7      2 1 

 

     Am    E          Am                 

       6     . 1   3 6  7 . 3 1 7    6        .         .  
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Gambar 4: Latihan memainkan lagu (Foto: Idih Eko Novianto, 2006) 
 

 
3. Metode Pembelajaran Keyboard Dasar di “Sekolah Musik R-DDIV    

PRATAMA” Semarang 

 Pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang lebih diutamakan untuk bisa memainkan keyboard terlebih dahulu, 

kemudian baru dilanjutkan membaca notasi. Untuk bisa mencapai hasil dan tujuan 

pembelajaran yang maksimal, maka pengajar keyboard dasar di “Sekolah Musik 

R-DDIV Pratama” Semarang memilih dan menerapkan metode pembelajaran 

yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan anak didiknya. 

Metode yang diterapkan dalam pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah 

Musik R-DDIV Pratama” Semarang meliputi tiga macam, yaitu: metode tanya 

jawab, metode demonstrasi, dan metode pemberian tugas.  
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a.  Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, karena pada saat yang 

sama terjadi dialog antara guru dan siswa. “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang menggunakan metode tanya jawab yang dikaitkan dengan karakteristik 

dan kemampuan anak dalam hal pembelajaran keyboard dasarnya.  

Anak-anak cenderung memiliki sifat ingin selalu diperhatikan. Untuk itu, 

sebelum pembelajaran keyboard dimulai,  pengajar keyboard di “Sekolah Musik 

R-DDIV Pratama” Semarang selalu menanyakan hal-hal yang ringan pada 

siswanya dengan bahasa layaknya seorang teman, misalnya: menanyakan 

kegemaran siswa dan kegiatan siswa sebelum berangkat ke tempat kursus musik. 

Pertanyaan tersebut hanya sekedar ungkapan atau bentuk perhatian pengajar 

terhadap siswanya, agar siswa merasa diperhatikan sehingga mereka lebih 

bersemangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya.  

Pada saat pembelajaran berlangsung, pengajar selalu bertanya tentang 

materi yang diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa sehingga 

siswa bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Selain memberikan pertanyaan 

pada siswa, pengajar juga memberikan kesempatan pada siswanya untuk bertanya 

jika pada saat pembelajaran keyboard dasar ada yang merasa belum jelas atau 

kurang jelas mengenai materi yang telah disampaikan. Setelah siswa bertanya, 

kemudian guru menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga siswa 
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tersebut dapat memahami dan menangkap maksud yang disampaikan oleh 

pengajar.  

b.  Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang memperlihatkan 

bagaimana proses terjadinya sesuatu, dimana keaktifan lebih banyak pada pihak 

guru. Pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang juga menggunakan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran. 

Dalam metode demonstrasi, pengajar selalu mempraktekkan atau memberikan 

contoh permainan keyboard semenarik mungkin terhadap siswanya. Dengan 

penyampaian yang menarik, maka siswa juga akan lebih antusias untuk 

memperhatikan dan mengikuti permainan keyboard yang sudah dicontohkan 

pengajar karena pada dasarnya anak-anak usia 6 sampai 12 tahun sudah mulai 

memperlihatkan ketrampilan-ketrampilan menyerupai orang dewasa dan mereka 

juga sudah mulai meniru tingkah laku orang dewasa yang dilihatnya. 

Penerapan metode demonstrasi di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” 

Semarang dinilai sangat efektif karena dengan diberi contoh secara praktek, maka 

siswa dapat dengan mudah memahami materi lagu yang akan diajarkan oleh guru 

atau instruktur keyboard. 
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             Gambar 5: Instruktur/pengajar memberi metode demonstrasi kepada 

                                      siswa (Foto: Idih Eko Novianto, 2006) 

 
c.  Metode pemberian tugas 

Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

intelektual dan kemampuan kognitif. Untuk itu, “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang menerapkan metode pemberian tugas dalam pembelajaran 

keyboard dasar. Pemberian tugas ini meliputi penghafalan materi yang sudah 

disampaikan sebelumnya. Disini, siswa dituntut untuk lebih banyak berlatih di 

rumah masing-masing karena setiap tugas yang diajarkan akan di berikan 

penilaian pada pertemuan berikutnya. Metode ini sangat baik bagi siswa 

mengingat sangat minim atau kurangnya  waktu latihan di tempat kursus musik.  

 



 

 

70

4. Evaluasi Pembelajaran Keyboard Dasar di “Sekolah Musik R-DDIV 
PRATAMA” Semarang 

Evaluasi yang dilaksanakan dalam pembelajaran keyboard dasar di 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang berorientasi pada proses dan 

keterampilan akhir. Adapun penilaian diadakan di setiap pertemuan dan akhir 

tahun pembelajaran. Selain disesuaikan dengan kemampuan siswa, kriteria 

penilaian juga disesuaikan dengan sikap dan tingkah laku keseharian siswa. 

Dengan demikian, pengajar keyboard dasar memiliki kriteria tersendiri dalam 

memberikan penilaian (bersifat variatif) karena selain disesuaikan dengan 

kemampuan siswa, ternyata pengajar juga memandang faktor sikap dan usia. 

Pengajar akan memberikan nilai lebih kepada siswa yang berperilaku baik selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, pengajar juga menilai siswanya 

berdasarkan usia. Misalnya, jika siswa yang usianya paling muda memiliki 

kemampuan sama dengan kemampuan siswa yang paling tua, maka nilai yang 

diberikan kepada anak yang paling muda lebih tinggi daripada nilai yang 

diberikan kepada siswa paling tua. Hal ini dikarenakan adanya nilai tambah bagi 

siswa karena meskipun usianya berbeda, ternyata memiliki kemampuan yang 

sama. Penilaian yang bersifat variatif biasanya digunakan dalam penilaian disetiap 

pertemuan. Sedangkan penilaian akhir tahun biasanya pengajar mengikuti 

peraturan dari tempat kursus musik tersebut (tanpa kriteria khusus).  

Dalam evaluasi atau penilaian yang dilakukan disetiap pertemuan, 

pengajar selalu memberikan 5 materi lagu yang harus dihafalkan siswa untuk 

pertemuan minggu depan. Ketika melaksanakan penilaian, pengajar menyuruh 

siswanya untuk memainkan 3 dari 5 lagu yang ditugaskan. Adapun 3 lagu tersebut 
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merupakan lagu pilihan pengajar. Sedangkan penilaian akhir tahun, lagu yang 

harus dimainkan sebanyak 10 lagu meliputi 5 lagu yang pernah dimainkan dan 5 

lagu baru. Adapun kriteria penilaian harian (setiap pertemuan) meliputi: teknik 

bermain {penjarian, ekspresi (dinamik dan tempo)}, sikap (tingkah laku), dan 

absensi. Sedangkan pada evaluasi akhir, kriteria penilaian meliputi: penguasaan 

materi lagu, penguasaan ketukan atau ritme, penguasaan melodi, pembacaan 

notasi, dan penjarian.  

               

           Gambar 6: Instruktur/pengajar memberi Evaluasi atau penilaian dalam  

                                   pembelajaran (Foto: Idih Eko Novianto, 2006) 

Proses pembelajaran sampai dengan evaluasi harus dilalui oleh siswa 

untuk mendapatkan ijasah atau meningkat ke grade berikutnya dengan nilai yang 

memadai atau standar. Dan yang nilainya belum memenuhi standar yang 

ditentukan, maka siswa masih harus mengulang di grade yang sama pada waktu 

ujian yang berbeda. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab 

IV, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran keyboard dasar pada anak di 

“Sekolah Musik R-DDIV Pratama” Semarang yang meliputi materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran selalu dikaitkan dengan 

karakteristik dan kemampuan anak. Pembelajaran keyboard dasar tersebut 

cenderung bersifat humanistik, maka dapat disimpulkan bahwa pengajar keyboard 

dasar di Sekolah Musik tersebut selalu membantu, membimbing, mengarahkan, 

dan menggali potensi siswa. 

Materi pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang diberikan dalam bentuk paket dan selalu disesuaikan dengan 

karakteristik dan kemampuan anak. Materi yang diajarkan meliputi pengenalan 

tangga nada, latihan pelemasan jari, latihan membaca notasi, dan latihan 

memainkan lagu. Siswa yang pandai mendapat kesempatan untuk mempelajari 

materi baru jika materi lama sudah bisa. Sedangkan siswa yang lambat dalam 

menangkap materi pelajaran akan tertinggal materi karena mereka harus 

menempuh seluruh materi yang diberikan sampai mereka benar-benar bisa dalam 

mengusai materi tersebut. Di sekolah musik tersebut, siswa perempuan lebih cepat 

menangkap materi pelajaran dibanding siswa laki-laki. Materi lagu yang diajarkan 

sebagian besar berupa lagu anak-anak, dan sebagian kecil lainnya berupa lagu 
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klasik yang sudah di sederhanakan terlebih dahulu agar siswa lebih mudah dalam 

menerima materi. Dalam pemberian materi keyboard dasar masih menggunakan 

notasi angka.  

Metode yang digunakan dalam pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah 

Musik R-DDIV Pratama” Semarang terdiri dari metode tanya jawab, metode 

demonstrasi, dan metode pemberian tugas. Dalam metode tanya jawab, pengajar  

dan siswa diperbolehkan bertanya dan ditanya baik dalam hal materi maupun 

pertanyaan yang ringan (kegiatan sehari-hari). Dalam metode demonstrasi, 

pengajar mempraktekkan permainan keyboard dengan gaya yang menarik 

perhatian siswa. Dalam metode pemberian tugas, pengajar memberikan tugas lagu 

yang harus dihafalkan siswa dan kemudian diambil penilaian pada pertemuan 

berikutnya. Ketiga metode tersebut merupakan bekal bagi pengajar di “Sekolah 

Musik R-DDIV Pratama” dalam memberikan materi yang disampaikan untuk para 

siswa. 

Evaluasi pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang terdiri dari penilaian harian (setiap pertemuan), dan penilaian 

akhir tahun. Dalam penilaian harian, kriteria penilaiannya meliputi: teknik 

bermain, sikap (tingkah laku), dan absensi. Sedangkan pada evaluasi akhir, 

kriteria penilaian meliputi: penguasaan materi lagu, penguasaan ketukan atau 

ritme, penguasaan melodi, pembacaan notasi, dan penjarian. Lagu yang diberikan 

untuk penilaian harian berjumlah 5 lagu, dan kemudian pengajar memilih 3 lagu 

untuk dimainkan pada saat penilaian. Sedangkan pada evaluasi akhir, materi lagu 
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yang dinilai berjumlah 10 lagu (5 materi lagu lama dan 5 materi lagu baru). Dalam 

pemberian nilai, pengajar tidak hanya melihat kemampuan siswa saja melainkan 

selalu mempertimbangkan faktor sikap dan usia. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang 

dapat disampaikan oleh peneliti terhadap pembelajaran keyboard dasar pada anak 

di “Sekolah Musik R-DDIV Pratama” adalah: 

1. Materi tangga nada pada pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-

DDIV Pratama” Semarang hanya menggunakan tangga nada C mayor. Untuk itu, 

peneliti berharap agar sekolah musik tersebut dapat menambahkan materi tangga 

nada selain C mayor. Misalnya bisa ditambah dengan tangga nada G mayor, Hal 

ini dimaksudkan agar materi tangga nada keyboard dasar di “Sekolah Musik R-

DDIV Pratama” Semarang lebih beragam dan variatif serta bertujuan untuk kelak 

nantinya digunakan untuk mengiringi nyanyian. Dengan tangga nada yang 

beragam dan variatif, maka diharapkan siswa bisa lebih mengenal dan terampil 

dalam memainkan tangga nada. Materi pembelajaran keyboard dasar juga masih 

menggunakan notasi angka. Untuk melatih kemampuan siswa  hendaknya dilatih 

menggunakan notasi balok, hal ini dimaksudkan agar siswa belajar sedikit demi 

sedikit sehingga menjadi mahir nantinya, karena Pada usia sekolah dasar, anak 

sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar 

yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif (membaca, 



 

 

75

menulis, dan menghitung). Maka tidak ada salahnya jika siswa diberikan notasi 

balok. 

2. Dalam pemberian metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode 

pemberian tugas pada pembelajaran keyboard dasar di “Sekolah Musik R-DDIV 

Pratama” Semarang para pengajar hendaknya selalu memperhatikan siswanya 

dengan melakukan pendekatan-pendekatan khusus untuk mengetahui sifat dan 

karakter anak, hal ini dimaksudkan agar siswa lebih dapat menerima pelajaran 

dengan jelas. Peneliti berharap agar sekolah musik tersebut menambahkan metode 

lain seperti metode ceramah, karena dengan metode ceramah akan menunjang 

siswa dalam kegiatan pembelajaran praktek (sebagai pengantar). 

3.  Pemberian evalusai atau penilaian akhir hendaknya dilakukan dalam satu semester (6 bulan), 

karena dengan demikian pengajar akan lebih mengetahui seberapa kemampuan siswa dalam 

belajar keyboard dasar. Dalam pemberian evaluasi hendaknya lebih mengutamakan kemampuan 

dan keterampilan, karena dalam kursus lebih diutamakan keterampilan dalam memainkan alat 

musik daripada tingkah laku. Berbeda dengan sekolah, selain kemampuan berpikir, keterampilan, 

siswa juga di ajarkan sopan santun dalam bersikap dan bertingkah laku. Jadi dalam kursus bisa 

dikatakan kemampuan dan keterampilan lebih diutamakan daripada sikap siswa, Dengan catatan 

tidak meninggalkan norma sopan santun yang berlaku. Dalam usia sekolah dasar sikap dan 

perilaku bandel ini wajar karena merupakan pembentukan karakter dan sifat. Maka dari itu yang 

perlu diutamakan adalah melatih kemampuan dan keterampilan siswa.  
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