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Paduan suara Voice Of Conservation merupakan salah satu unit kegiatan 

mahasiswa di Universitas Negeri Semarang yang anggotanya adalah gabungan 

mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di UNNES. VOC terdiri dari banyak 

orang yang memiliki karakter yang berbeda. Walaupun begitu, paduan suara 

Voice Of Conservation tetap berprestasi. Dengan banyaknya prestasi yang telah 

dicapai, tentu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 

pelatih dalam berlatih sehingga paduan suara Voice Of Conservation bisa 

berprestasi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa didalam latihan, pelatih 

memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pelatih. Dalam praktiknya, pelatih 

pelatih akan berperan menjadi seorang pemimpin , menjadi seorang sahabat, dan 

menjadi orang tua bagi seluruh anggota paduan suara tersebut. Peran-peran itu 

sesungguhanya merupakan wujud dari pendekatan psikologi yang digunakan oleh 

pelatih. 

Saran ditujukan pada pelatih VOC untuk terus meningkatkan kepekaan dalam 

memahami karakter para penyanyi dengan cepat agar dapat menangani gejala 

psikologi yang terjadi dengan tepat. Selanjutnya, saran untuk para penyanyi VOC 

untuk lebih meningkatkan frekuensi latihan dan meningkatkan kepekaan, 

keterampilan dalam teknik vokal, serta lebih percaya diri pada saat berpaduan 

suara. Selain itu, saran untuk pihak Universitas Negeri Semarang, diharapkan 

supaya terus mendukung program VOC dalam upaya mengembangkan potensi 

mahasiswa dibidang paduan suara dan upaya meningkatkan reputasi Universitas. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seni sebagai suatu bentuk ekspresi yang memiliki sifat-sifat kreatif, 

emosional, individual, abadi dan universal. Sesuai dengan salah satu sifat seni 

yakni kreatif, maka seni sebagai kegiatan manusia selalu melahirkan kreasi-kreasi 

baru, mengikuti nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Seperti yang kita 

ketahui, bahwa kebutuhan terhadap seni sudah menjadi naluri manusia, karena 

pada prinsipnya manusia menyukai sesuatu yang indah, enak untuk dilihat., dan di 

dengar. Pandangan itu akan lebih indah dan sempurna bila disertai alunan suara. 

Karena kesenangan itulah, muncul pandangan seni sebagai alat yang tidak pernah 

lepas dari kehidupan manusia, seni musik khususnya. 

Musik merupakan bahasa yang universal, karena musik mampu di 

mengerti dan dipahami oleh setiap orang dari bangsa apapun di dunia ini. Tidak 

bisa dipungkiri bahwa musik telah berada di sekeliling kehidupan manusia sejak 

manusia itu sendiri berada dalam kandungan ibu-nya. Beberapa ahli menyatakan 

bahwa musik adalah suatu hasil karya, cipta, rasa manusia yang tak terlihat, tapi 

dapat didengar dan dirasakan, kemudian ditampilkan dalam suatu event 

pertunjukan dan disaksikan oleh berbagai kalangan, yakni oleh penikmat musik, 

pengamat musik dan masyarakat awam (Dick & Careway, 2009: 4). Musik 

memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari sesuai 

dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Kita juga mengenal fungsi musik 
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diantaranya sebagai media hiburan, media ritual, media pengobatan, pendidikan 

sebagai media informasi dan lain sebagainya. 

Musik dalam kehidupan sosial dapat dipelajari secara formal dan non 

formal, atau informal melalui bidang pendidikan. Menurut Tirtaraharja (1990 : 13-

15), yaitu : 

“Pendidikan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pendidikan formal, 

pendididan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan 

yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan 

informal adalah pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang 

berlangsung alamiah dan wajar. Pendidikan non formal adalah pendidikan di 

lingkungan masyarakat (salah satu contohnya adalah kursus dan kelompok 

belajar) tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan 

aturan-aturan yang lebih longgar “. 

Berdasarkan uraian tersebut, musik dalam kehidupan sosial yang dapat 

kita pelajari dengan pendidikan non formal salah satunya adalah mengikuti 

pelatihan paduan suara. Pelatihan paduan suara ini bisa kita lakukan pada 

kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu dalam bidang paduan 

suara. Paduan suara adalah nyanyian bersama dalam beberapa suara. Biasanya 

nyanyian bersama itu dalam delapan suara, empat suara, tiga suara, atau paling 

sedikit dua suara (Jamalus, 198: 95). Pada umumnya, paduan suara memuat empat 

suara, tetapi bisa juga delapan suara (Syafiq, 2003: 225). Dalam Kamus Musik, 

paduan suara adalah satuan vokal yang dalam penampiannya berbagi menjadi 

beberapa jalur suara, masing-masing yaitu suara sopran, alto, tenor, dan bass 

(SATB). 

Di Universitas Negeri Semarang terdapat salah satu organisasi yang 

berkaitan dengan musik, dalam hal ini adalah paduan suara, yaitu Unit Kegiatan 
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Mahasiswa (UKM) Paduan Suara yang diberi nama Voice Of Conservation 

(VOC). VOC merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang 

anggotanya terdiri dari gabungan mahasiswa berbagai fakultas dan jurusan yang 

ada di UNNES. Anggota VOC juga meliputi mahasiswa dari berbagai semester, 

dari semester satu sampai semester empat belas. 

UKM paduan suara VOC telah menjadi suatu wadah dimana setiap 

individu berlatih untuk memiliki suatu tujuan yang sama, prestasi dalam paduan 

suara misalnya. Dalam proses mencapai prestasi tersebut tentu ada banyak 

rintangan yang akan dihadapi oleh tim. Berbeda karakter, sifat, mental, bahkan 

berbeda kemampuan, memang menjadi suatu hal yang cukup rumit. Dibutuhkan 

kerjasama yang baik antara seluruh elemen agar kelompok tersebut benar-benar 

mencapai apa yang ingin dituju. Namun kembali lagi pada sebuah kenyataan 

bahwa dalam sebuah kelompok itu pasti memiliki karakteristiknya masing-

masing. Berbeda antara satu individu dengan individu lain merupakan tantangan 

yang cukup serius dalam sebuah kelompok paduan suara. 

Sebagai sebuah kelompok paduan suara, tentu setiap elemen paduan suara 

memiliki perannya masing-masing. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

bernyanyi paduan suara VOC mengadakan latihan vokal (latihan bernyanyi). 

Setiap individu diajar untuk bernyanyi dan setiap individu wajib untuk bisa 

bernyanyi. Sementara setiap individu tentu memiliki kemampuan dan kualitas 

yang berbeda-beda. Dalam proses latihan pun tentu ada seorang pelatih yang akan 

mengajarkan kelompok paduan suara itu sampai benar-benar bisa bernyanyi 

dengan baik. Sementara itu, dengan adanya perbedaan dari setiap inividu, pelatih 
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harus menyusun strategi agar apa yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 

Dalam hal ini pelatih harus mengerti dan benar-benar paham akan karakter setiap 

anggota paduan suaranya agar sang pelatih dapat memberikan perlakuan, 

pengajaran yang sesuai dan tepat sasaran. 

Setiap perilaku atau tindakkan yang dilakukan oleh pelatih akan 

mempengaruhi atau pasti berdampak pada anggota paduan suara yang dipimpin. 

Begitu pula sebaliknya, setiap perilaku anggota akan sangat berdampak pada 

keberhasilan paduan suara tersebut. Misalnya dari sisi pelatih, ada pelatih yang 

dekat dengan semua orang yang dilatihnya dan pasti perkembangan paduan suara 

itu akan baik, karena ada kenyamanan didalamnya. Ada juga pelatih yang cuek 

atau bahkan hanya dekat dengan beberapa orang, pasti perkembangannya akan 

terhambat karena terjadi ketidak cocokkan. Contohnya dari sisi penyanyi, ada 

penyayi yang memiliki karakter bandel dan keras kepala, pasti itu akan sangat 

mempengaruhi proses latihan dan juga hasil. Begitu sebaliknya, jika setiap 

individu dalam kelompok paduan suara memiliki karakter yang baik dan mau 

mendengar arahan pelatih maka, pasti mempengaruhi selama proses dan hasilnya 

pun pasti akan berbeda. 

VOC unnes memiliki kualitas bernyanyi yang cukup baik. Terbukti 

dengan adanya prestasi-prestasi yang diraih oleh kelompok ini. Beberapa prestasi 

yang pernah diraih antara lain:  

1) Tahun 2015 VOC meraih medali perak dalam Festival Paduan Suara 2th 

ITB International Choir Competition. 
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2) Tahun 2015 VOC meraih medali emas (the winner on pop & jazz 

category) dan perak dalam ajang 4th Bali International Choir Festival. 

3) Tahun 2015 VOC menjadi winner dalam kategori Pop and Jazz di 4th Bali 

International Choir Festival. 

4) Tahun 2016 VOC meraih medali Emas dalam kategori Folklore pada 

Lomba Paduan Suara LPS 9 Saptagita USM. 

5) Tahuan 2017 VOC meraih 2 medali emas dalam 6th Bali International 

Choir Festival kategori Folklore dan Scenic Folklore. 

6) Tahun 2017 VOC mendapatkan kesempatan sebagai delegasi Indonesia 

untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui sajian paduan 

suara dalam 2017 Hainan (21st-Century Maritime Silk Road) Choir 

Festival. 

7) Tahun 2017 VOC meraih 2 Gold Award dalam kategori Pop and Jazz dan 

Mixed Choir di 2017 Hainan (21st-Century Maritime Silk Road) Choir 

Festival. 

Prestasi-prestasi tersebut, diraih oleh VOC dengan penuh kerja keras dan 

dukungan dari berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran seorang 

pelatih dalam proses latihan. Dalam kehidupan paduan suara, seringkali 

dihadapkan pada suatu keadaan dimana sifat, sikap, watak, emosi, perasaan, dan 

karakter dari masing-masing individu akan muncul. Maka dari itu, agar berhasil 

dalam proses latihan sangat dibutuhkan peran pelatih dengan memahami anggota 

dari sisi psikologi. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas paduan 

suara dengan menyentuh sisi kehidupan internal yaitu keadaan jiwa. 
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Kata psikologis memang sering kita dengar, namun ketika berbicara 

tentang psikologis, sudah pasti ada banyak sudut pandang tentang hal itu. Dalam 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa psikologis adalah 

sesuatu yang berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan. Psikologis dapat 

diartikan sebagai kejiwaan manusia. 

Akan tetapi, sejak dahulu tidak pernah dijumpai kata sepakat tentang apa 

yang dimaksud tentang jiwa (soul). Desmita (2015: 1) menyebutkan sejak zaman  

Yunani kuno, para filsof berusaha mempelajari jiwa. Plato misalnya, mengatakan 

jiwa adalah ide, Hipocrates berpendapat jiwa adalah karakter, sedangkan 

Aristoteles mengartikan jiwa sebagai fungsi mengingat. Kemudian pada abad ke-

17, Renedescartes, filsof Perancis, berpendapat bahwa jiwa adalah akal atau 

kesadaran. George Berkeley, filsof Inggris yang hidup di akhir abad ke-17, 

menyatakan jiwa adalah persepsi. Sementara itu, John Locke, filsof Inggris 

lainnya, beranggapan bahwa jiwa adalah “kumpulan ide yang disatukan melalui 

asosiasi”. (Sarwono, 1992) 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa ilmu tentang kejiwaan 

manusia disebut dengan psikologi. Secara spesifik, psikologi lebih banyak 

dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, psikologi 

didefenisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku 

manusia, alasan, dan cara melakukan sesuatu, dan juga memahami cara makhluk 

tersebut berfikir dan berperasaan (Gleitman, 1986). 

Menurut Muhibbin (2014:10), dalam ilmu kejiwaan (psikologi), 

menyebutkan bahwa para ahli pada umumnya lebih banyak menekankan 



7 
 

 
 

penyidikan terhadap tingkah laku manusia yang bersifat jasmaniah maupun 

bersifat rohaniah, tingkah laku psikomotor (ranah krasa) bersifat terbuka yang 

meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan seterusnya, lalu tingkah laku 

tertutup yang meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan dan seterusnya. Kita 

dapat menarik simpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik 

selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. 

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat kuat dalam proses 

pertumbuhan psikologi. Lingkungan dalam hal ini meliputi semua orang, barang, 

keadaan, dan kejadian yang ada disekitar manusia. Salah satu dari bentuk 

lingkungan tersebut adalah sekumpulan manusia yang berada dalam satu wadah 

dan membentuk suatu struktur yang biasanya disebut dengan organisasi. 

Menurut peneliti, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang 

“Peran Pelatih Dalam Pelatihan Paduan Suara Dengan Menggunakan Pendekatan 

Secara Psikologi Di Voice Of Conservation (VOC) Universitas Negeri 

Semarang”. Namun penelitian yang sejenis dilakukan oleh Priska Yuli Nugraheni 

Ayudani dalam skripsi yang berjudul “Strategi Pembelajaran Paduan Suara Swara 

Wadhana, Universitas Negeri Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan strategi pembelajaran yang digunakan pada kelompok Paduan 

Suara Mahasiswa “Swara Wadhana” Universitas Negeri Yogyakarta sehingga 

dapat memperoleh prestasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Fokus permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan pada Paduan Suara Mahasiswa 
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“Swara Wadhana”. Data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif. 

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi data dan kecukupan referensial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat strategi pembelajaran yang 

dilakukan sebagai program rutin tahunan, yaitu strategi penerimaan warga baru 

(Penwaru), yang dilakukan dengan tes wawancara dan musikalitas.  

Dari penjelasan tersebut, penelitian dari Priska Yuli menjadi acuan peneliti 

untuk melihat bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan pada Paduan 

Suara Mahasiswa “Swara Wadhana” dan metode penelitian yang dipakai dalam 

mengolah data. Peneliti menganggap penelitian-penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian Pendekatan Psikologi dalam Pelatihan Paduan Suara Voice Of 

Conservation (VOC) di Universitas Negeri Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa penting bagi tim 

paduan suara dan terutama bagi pelatih untuk menyadari terdapat pengaruh yang 

besar dari keadaan jiwa setiap anggota paduan suara itu. Berperan dengan 

memandang secara psikologi akan sangat menunjang kelompok paduan suara 

untuk mencapai suatu proses yang lebih bermakna dan tentunya untuk meraih 

sebuah prestasi yang gemilang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil 

sebuah judul penelitian “Peran Pelatih Dalam Pelatihan Paduan Suara Dengan 

Menggunakan Pendekatan Secara Psikologi di Paduan Suara Voice Of 

Conservation (VOC) Universitas Negeri Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

akan diangkat adalah: 

1) Bagaimana peran pelatih dalam pelatihan paduan suara dengan 

menggunakan pendekatan psikologi di paduan suara Voice Of 

Conservation Universitas Negeri Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah yang dijabarkan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis: 

1) Peran pelatih dalam pelatihan paduan suara dengan menggunakan 

pendekatan psikologis di paduan suara Voice Of Conservation Universitas 

Negeri Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian nantinya, maka manfaat yang dapat diambil 

adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran dengan 

menggunakan pendekatan psikologis dalam pelatihan paduan suara, serta dapat 

digunakan untuk referensi penelitian berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi anggota, dapat meningkatkan mentalitas dan karakter juara dalam 

bidang paduan suara. 
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1.4.2.2 Bagi Pelatih, dapat menjadi gambaran atau deskripsi tertulis tentang 

strategi pelatihan paduan suara yang digunakan di Voice Of Conservation 

(VOC). 

1.4.2.3 Bagi Voice Of Conservation (VOC), dapat menjadi bahan pertimbangan 

tim agar lebih efektif dalam meraih prestasi. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

1) Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dalam membekali diri 

sebagai calon pelatih. 

2) Dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan pelatihan paduan suara. 

3) Dapat menambah pemahaman yang mendalam tentang pentingnya 

memahami individu dari pandangan psikologi dalam upaya 

meningkatkan prestasi. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka awal penyusunan 

penelitian yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi 

dan memepermudah para pembaca dalam mengetahui gambaran serta garis-garis 

besar skripsi. Penulis mencoba merangkum dalam suatu sistematika sebagai 

berikut: Bagian Awal, terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, 

Halaman Pernyataan Penulis, Motto dan Persembahan, Lembar Intisari, Halaman 

Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Lembar Daftar Tabel, Lembar Daftar 

Gambar, Lembar Daftar Lampiran. 

Bagian Isi skripsi, terdiri dari: Bab 1 (Pendahuluan) berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
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penulisan skripsi; Bab 2 (Kajian Pustaka dan Landasan Teoritis) berisi uraian 

tentang tinjauan pustaka dari penelitian yang relevan dan faktor-faktor pendukung 

dari pendekatan psikologi dalam pelatihan paduan suara dan Kerangka Berpikir; 

Bab 3 (Metode Penelitian) Membahas tentang Metode Penelitian yang 

dipergunakan oleh Penulis, yang meliputi: tentang Pendekatan Penelitian, Tempat 

dan Waktu Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan 

Teknik Analisis Dat; Bab 4 (Hasil Penelitian dan Pembahasan). Pada bab ini 

memuat hasil yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian dilapangan sebagai 

hasil penelitian dan dibahas secara deskriptif kualitatif dengan analisis data; Bab 5 

(Penutup). Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian Akhir Skripsi ini terdiri atas: daftar pustaka, lampiran – lampiran, 

antara lain: Lampiran Surat Keputusan Pembimbing, Surat Keterangan Penelitian, 

Instrumen Penelitian, Data Pengurus dan Anggota Paduan Suara, Lampiran foto 

hasil penelitian, Lampiran Hasil Wawancara. 



 
 

12 
 

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang sejenis dari peneliti terdahulu mengenai pendekatan 

psikologi dalam pelatihan paduan suara yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Ayugi Destiannisa tahun 2012 dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi 

Metode Pendekatan Kognitif Dalam Pembelajaran Paduan Suara”. Dalam 

penelitian ini disebutkan peran pembimbing ataupun pelatih dalam suatu kegiatan 

non formal seperti ekstrakulikuler paduan suara menggunakan pendekatan dalam 

pembelajaran yang tepat kepada siswa yang mengikuti agar dapat mencapai tujuan 

secara efektif, efisien, dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan. Dalam 

kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler paduan di SMP N 2 Kendal pelatih 

menggunakan metode yang efektif yaitu metode pendekatan kognitif. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa penerapan atau aplikasi metode pendekatan kognitif 

dalam pembelajaran ekstrakulikuler paduan suara di SMP N 2 Kendal adalah 

melalui tahapan–tahapan seperti, (1) persepsi, (2) perhatian, (3) bahasa, (4) materi 

pembelajaran ekstrakulikuler paduan suara, (5) ingatan, (6) imajeri, (7) penalaran, 

dan (8) pemecahan masalah. 

Selain itu, beberapa kajian tentang musik sebagai terapi telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eko 

Raharjo (2011) dalam jurnal penelitian yang berjudul “Musik Sebagai Terapi”. 

Dalam jurnal penelitian ini dibahas tentang peran musik sebagai terapi yang  
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dilakukan oleh YPAC Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 

musik yang dilakukan dalam proses terapi musik di YPAC Semarang mencakup 

kegiatan mendengarkan musik, merespon musik dengan gerak berirama, 

bernyanyi, membaca notasi, dan bermain alat musik. Proses terapi tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan daya konsentrasi anak, mengembalikan individu 

yang tertutup ke realitas, melatih persepsi, menimbulkan harga diri, membentuk 

hubungan interpersonal, meningkatkan pengenalan dan pengetahuan musik, dan 

menghilangkan kelelahan serta menciptakan suasana santai. Penelitian yang 

dilakukan oleh Eko Raharjo ini erat kaitannya dengan hubungan antara psikologi 

seseorang dengan musik atau dalam hal ini yaitu paduan suara. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Adhadiantin pada tahun 

2016 dalam jurnal penelitian yang berjudul “Kajian Psikologi Para Pemain Band 

Sakadathu Dalam Musik Club Malam Di Liquid Semarang”. Dalam penelitian ini 

disebutkan bahwa Psikologi para pemain band Sakadathu dalam musik dunia 

malam Liquid Semarang dilihat dari gaya bermusik cukup fleksibel, tiap pemain 

mempunyai karakter diri dan karakter musik yang berbeda. Intigritas yang tinggi 

pada pekerjaannya dan memiliki sikap kesetiakawanan antarsesama anggota band. 

Sakadathu terbilang kurang stabil dilihat dari gaya hidup. Lingkungan sehari-hari 

yang berinteraksi dengan kalangan atas dunia malam, hidupnya cederung menjadi 

boros dan hedonis. 

Penelitian lain dilakukan oleh Guido Denta Christian Kartika tahun 2016 

dalam jurnal yang berjudul “Metode Latihan Paduan Suara Universitas Airlangga 

Oleh Yosafat Rannu Leppong”. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Subjek 



14 
 

 
 

penelitian, yaitu Yosafat Rannu Leppong. Posisi subjek sebagai pelatih/conductor 

tim Paduan Suara Universitas Airlangga. Objek dalam penelitian ini ditekankan 

pada metode latihan yang diterapkan oleh Yosafat Rannu Leppong dalam 

membina tim Paduan Suara Universitas Airlangga. Pengumpulan data melalui 

beberapa cara yaitu, (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi. Validitas 

data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu, (1) triangulasi sumber, (2) 

Triangulasi Waktu, (3) Triangulasi Metode. Selain itu peneliti juga menggunakan 

Analisis kasus negatif dan member check untuk mendukung kredibilitas data. 

Yosafat Rannu Leppong sebagai dirigen dan pelatih tim Paduan Suara 

Universitas Airlangga memiliki tiga metode yang paling efektif untuk menunjang 

proses latihan, yaitu, metode linear, metode simultan dan metode repetitif. Dalam 

penerapannya Yosafat menggunakan ketiga metode tersebut secara 

berkesinambungan. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam proses latihan, 

antara lain, (1) Krisis Attitude oleh penyanyi, (2) Kurangnya disiplin, (3) Tuntutan 

lagu yang rumit dalam ajang kompetisi, (4) Keterbatasan waktu latihan. Dalam 

karirnya selama 10 tahun melatih, Yosafat bersama tim Paduan Suara Universitas 

Airlangga berhasil meraih berbagai prestasi dari kompetisi Nasional hingga 

Internasional. Berdasarkan penelitian, penerapan metode melatih yang ditinjau 

dari ilmu direksi paduan oleh Yosafat sangat berdampak dengan berkembangnya 

kualitas tim secara personal maupun interpersonal. 

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Merry 

Intan Permatasari pada tahun 2016 dalam jurnal yang berjudul “Pembelajaran 

Ekstrakurikuler Paduan Suara Sixer Voice Choir Di Sma Negeri 6 Surabaya”. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengambil latar di SMA 

Negeri 6 Surabaya. Pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan 

triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dilakukan melalui proses 

reduksi data, penyusunan data, pemeriksaan data, dan tampilan data. Pembelajaran 

Ekstrakurikuler paduan suara Sixer Voice Choir di SMA Negeri 6 Surabaya ini 

menggunakan metode latihan atau drill, demonstrasi dan Tanya jawab, dengan 

menggunakan media alat musik keyboard. Dari hasil evaluasi, nilai yang 

diperoleh anggota paduan suara sudah memuaskan. Penilaian anggota paduan 

suara berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh pelatih. Faktor-faktor 

keberhasilan prestasi belajar yaitu dari minat bakat siswa, orang tua, pihak 

lingkungan sekolah dan pihak luar. Dari dukungan tersebut, telah banyak 2 

kejuaraan yang telah diperoleh oleh tim Paduan suara Sixer Voice Choir sampai 

dengan saat ini. Baik kejuaraan perlombaan tingkat kabupaten, Nasional hingga 

Internasional. 

Selanjutnya, penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ratna Luhung Strinariswari pada tahun 2015 

dalam jurnal yang berjudul “Strategi Pembelajaran Ekstrakurikuler Paduan Suara 

Di Smp Negeri 2 Jepara”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Analisis data menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan, direduksi 

(disederhanakan), disajikan dan disimpulkan dalam bentuk kata-kata. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ekspositori, strategi pembelajaran kooperatif 
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dan strategi pembelajaran afektif. Dalam pelaksaanaannya, pengampu 

menyampaikan materi dengan ceramah, membentuk 3-4 kelompok dan melakukan 

latihan sesuai dengan materi yang diajarkan maupun latihan teknik vokal, setelah 

itu mempresentasikan secara bergantian didepan kelompok lain. 

Lalu, ada pula penelitian lain yang relevan, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Martha Ratnaningtyas Dwi Savitri (2010) yang berjudul “Metode 

Pembelajaran Vokal pada Paduan Suara Vocalista Angels di Klaten” 

menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran olah vokal, pelatih atau tentor 

menerapkan metode khusus pengajaran musik. Adapun metode tersebut adalah 

metode analisa sintesa yang dalam pelaksanaannya menggabungkan beberapa 

metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

demonstrasi, metode drill, metode imitasi, metode membaca dan metode 

menghafal/berpikir. 

Penelitian lain yang berkaitan dengan paduan suara adalah penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh Rizki Mei Dwi Putri tahun 2013 tentang 

upaya meningkatkan kemampuan bernyanyi dalam kegiatan ekstrakurikuler 

paduan suara Melalui pelatihan Solfegio Pada siswa kelas vii smp negeri 2 

pangkah Kabupaten tegal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan solfegio 

dapat meningkatkan kemampuan bernyanyi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 

paduan suara. Berdasarkan hasil penilaian siklus 1 hanya 55% siswa yang 

mencapai kategori nilai baik dan sangat baik (>70) kemudian meningkat pada 

hasil penilaian siklus 2 dapat mencapai indikator keberhasilan yakni sebanyak 

80% siswa sudah mencapai nilai dengan kategori baik dan sangat baik (>70) . 
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Perilaku siswa juga mengalami perubahan yang positif. Siswa yang sebelumnya 

kurang bersemangat, kurang antusias, dan kurang aktif dalam mengikuti 

ekstrakurikuler paduan suara menjadi lebih antusias, tertarik, bersemangat, dan 

lebih aktif selama proses pembelajaran melalui pelatihan solfeggio. 

Penelitian lain yang relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aryanti 

Anita Umbu Lele (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Teknik Vokal Pada Paduan Suara Inovatif Dengan Menggunakan 

Metode Imitasi Dan Drill”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan 

teknik vokal paduan suara inovatif dengan menggunakan metode imitasi dan drill. 

Hal ini dilihat dari peningkatan rata-rata kelas sebelum dan sesudah diberikan 

tindakan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan vokal anggota paduan suara, 

maka dilakukan evaluasi yaitu praktik bernyanyi yang dilakukan pada setiap akhir 

siklus yaitu anggota paduan suara melakukan teknik vokal dengan benar sesuai 

dengan yang diharapkan. Peningkatan teknik vokal dapat dilihat dari hasil tes 

yang dilakukan pada setiap akhir siklus, dan terjadi peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Berikut nilai rata-rata hasil evaluasi/tes penilaian teknik vokal paduan 

suara yang diperoleh. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Monica Novrida H.S (2017) 

dengan judul penelitian “Komunikasi Instruksional Pelatih Dalam Melatih Teknik 

Bernyanyi Paduan Suara Cantabile Pekanbaru“. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa komunikasi instruksional dalam latihan nyanyian Cantabile Choir 

Pekanbaru menggunakan lima metode, metode pelatihan, metode demonstrasi, 

solfegio (metode mendengarkan), metode imitasi dan metode ceramah disertai 
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dengan pertanyaan dan jawaban. Semua metode ini sangat efektif dalam memberi 

para penyanyi pemahaman teknik bernyanyi. Dalam menyampaikan instruksi, 

pelatih juga menggunakan simbol verbal dan nonverbal untuk mendukung proses 

komunikasinya. Media yang digunakan adalah media audio, media audio visual, 

media visual dan media cetak. Media yang digunakan untuk membantu choach 

untuk memberikan pemahaman teknik bernyanyi dan media audiovisual adalah 

media yang sangat efektif. Hambatan yang terjadi dalam komunikasi instruksional 

adalah kendala sumber, hambatan saluran, dan kendala komunikan. 

Selain itu, penelitian lain yang relevan, kaitannya dengan kepelatihan 

paduan suara adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli (2015) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Paduan Suara Bagi Mahasiswa Unnes”. Penelitian ini sama-sama dilakukan pada 

Paduan Suara Mahasiswa UNNES, namun topik yang dibahas berbeda. Tujuan 

penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui profil UKM Paduan Suara Unnes. 2) 

Mengetahi kegiatan anggota UKM Paduan Suara. 3) Mengetahui peran UKM 

Paduan Suara bagi mahasiswa di lingkungan Unnes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) UKM Paduan Suara berdiri sejak tahun 1999 dengan 

nama Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Unnes. Tahun 2008 PSM Unnes berganti 

nama menjadi Unnes Choir dan tahun 2014 Unnes Choir mulai ditambahkan 

dengan nama Voice of Conservation (VOC), di bawah bimbingan dari pembina 

UKM Paduan Suara saat ini yaitu Drs. Eko Raharjo, M.Hum Voice of 

Conservation (VOC) mulai mengikuti berbagai perlombaan paduan suara mulai 

dari tingkat lokal, regional, maupun nasional yang dilatih oleh Drs. Eko Agus 
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Kandung selaku pelatih vokal dan Reza Volcom selaku pelatih koreo. Anggota 

Voice of Conservation (VOC) angkatan 2014/2015 yang aktif saat ini berjumlah 

97 mahasiswa yang terdiri dari delapan fakultas di Unnes dengan berbagai jurusan 

dan tingkat semester yang berbeda. 2) Kegiatan di UKM Paduan Suara meliputi 

open recruitment, Passion Harmony Perform (PHP), pelatihan teknik dasar 

paduan suara, latihan rutin, dan event UKM paduan suara. 3) Peran UKM Paduan 

Suara bagi mahasiswa di lingkungan Unnes meliputi belajar berorganisasi, 

mengembangkan potensi, menambah pengetahuan, dan teknik bernyanyi paduan 

suara, serta menumbuhkan semangat untuk berprestasi dan menumbuhkan rasa 

kekeluargaan antar anggota. 

Dari beberapa artikel di atas, terdapat reverensi jurnal internasioal yang 

relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iruoma Amaka Ugoo-Okonkwo 

(2013) dengan judul “A Case Study of Teaching Choral Singing in an Urban 

Secondary School of Anambra State Applying Learning Theories” (Studi Kasus 

Penerapan Teori Pembelajaran Mengajar Bernyanyi Paduan Suara di Sekolah Menengah 

Kota Anambra). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengajar paduan suara 

merupakan suatu pekerjaan yang serius dan merupakan suatu pembelajaran. 

Pelatih/guru dan peserta didik mempunyai peranannnya masing-masing. 

Penelitian ini menyelidiki tentang metode pengajaran paduan suara yang 

digunakan oleh kondakter paduan Suara Muda dalam mengajar paduan suara. 

Terdapat variabel yang berbeda dan berbagai teori yang digunakan dalam 

pembentukan suara di sekolah. Ia melangkah lebih jauh untuk menganalisis sejauh 

mana guru vokal menerapkan teori pembelajaran pada metode pengajarannya. 
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Selanjutnya, penelitian relevan lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Tucker Biddlecombe (2012) dengan judul penelitian “Assessing and Enhancing 

Feedback of Choral Conductors Through Analysis and Training” ( 

Penilaian dan Peningkatan Umpan Balik dari Kondakter Paduan Suara Melalui 

Analisis dan Pelatihan). Dalam penelitian ini, kondakter diamati dan dinilai sesuai 

dengan kategori CFAF (Conductor Feedback Assessing Formulir) yaitu Formulir 

Tanggapan Umpan Konduktor, selama tiga latihan paduan suara yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kekhususan umpan balik peserta - termasuk 

penjelasan dari CFAF dan analisis kaset video. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan umpan balik positif dan 

penurunan signifikan dalam penggunaan umpan balik negatif nonspesifik. 

Sebagian besar peserta menemukan CFAF bermanfaat dalam meningkatkan 

kekhususan umpan balik mereka. Mereka melaporkan bahwa latihan, penampilan 

paduan suara, dan sikap anggota paduan suara meningkat ketika umpan balik 

menjadi lebih spesifik. Para peserta juga berbagi pengalaman pribadi mereka 

dengan umpan balik tinggi dan anomali. Hasil dibahas dalam hal implikasi untuk 

pelatihan konduktor dan saran untuk penelitian lebih lanjut. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Peran 

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia 

peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna 

peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, 
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dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut 

penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki 

hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani 

kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau 

dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, 

pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi 

yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat 

memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian 

sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, 

tetapi juga bias di masjid, surau/mushola, rumah, dan sebagainya ( Syaiful Bahri 

Djamarah, 1997:31). 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.  

Jadi, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran 

adalah perilaku seseorang yang dipicu oleh karena suatu keadaan. Seperti seorang 

perempuan ketika sudah memiliki anak, maka perempuan itu akan berperan 

sebagai ibu. 
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2.2.2 Hakikat Pelatih 

Pelatih adalah tokoh sentral dalam proses latihan. Tokoh sentral tersebut 

harus memiliki ciri-ciri yang ideal antara lain, kepribadian, kemampuan fisik, 

keterampilan, kesegaran jasmani, pengetahuan dan pola pikir ilmiah, pengalaman, 

human relation dan kerjasama, dan kreatifitas (Roesdiyanto, 2004:5). Menjadi 

seorang pelatih harus memiliki ciri-ciri tersebut karena hal itu sangat 

mempengaruhi kualitas latihan yang dilakukan serta dalam menyusun jadwal 

latihan yang akan dilakukan sesuai dengan sistematika dalam latihan. 

Menurut Sukadiyanto (2005: 4), tugas seorang pelatih, antara lain : 

merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses berlatih-

melatih; mencari dan memilih olahragawan yang berbakat; memimpin dalam 

pertandingan perlombaan; mengorganisir dan mengelola proses latihan; 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.  

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatih adalah orang yang  

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam suatu bidang kemudian 

dipercaya untuk merencanakan, menyusun, dan memimpin proses latihan, serta 

mengelola proses latihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

orang lain atau anak didik. 

2.2.3 Hakikat Pelatihan 

Istilah pelatihan berasal dari kata “latih” yang pengertiannya erat 

kaitannya dengan “ajar” atau belajar, kemudian menjadi kata latih-an atau 

pelatihan, yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. 
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Pelatihan atau training, menurut Simamora (1995) dalam Tim Pengembang Ilmu 

Pendidikan FIP-UPI (2007: 469) disimpulkan sebagai berikut; 

“(1) pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan berbagai keahlian, pengetahuan, pengalaman; yang 

berarti perubahan sikap, (2) pelatihan merupakan penciptaan 

lingkungan tertentu di mana para pegawai dapat memperoleh atau 

mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuam, dan perilaku 

yang secara spesifik berkaitan dengan pekerjaan, (3) pelatihan 

berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian tertentu yang diarahkan 

untuk membantu pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka pada 

saat ini dengan lebih baik”.  

Pelatihan adalah suatu proses untuk mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen 

Hamalik (2007: 10) menyampaikan bahwa “Pelatihan merupakan suatu 

fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan terus-menerus dalam rangka 

pembinaan ketenagaan dalam suatu organisasi”. Lebih jauh lagi Ikka Kartika 

(2011: 8) dalam bukunya Mengelola Pelatihan Partisipatif menjelaskan bahwa:  

“pelatihan mencangkup tiga aspek pokok yaitu perolehan pengetahuan, 

keterampilan dan pengembangan bakat dalam upaya meningkatkan 

kinerja seseorang dengan sengaja, terorganisir, sistematik, dalam 

waktu relatif singkat, dan dalam penyampaiannya menekankan pada 

praktik daripada teori”. 

 

Menurut Mathis (2002), Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang 

mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat 

dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan 

para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta 

keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada 

batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan 
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pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada 

individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya 

saat ini maupun di masa mendatang. 

Ada beberapa komponen-komponen pelatihan sebagaimana dijelaskan 

oleh Mangkunegara (2005) terdiri dari : 

1) Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat 

diukur. 

2) Para pelatih (trainers) harus ahlinya yang berkualitas dan memadai 

(profesional). 

3) Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

4) Peserta pelatihan dan pengembangan (trainers) harus memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. 

2.2.4 Paduan Suara 

2.2.4.1 Pengertian 

Paduan Suara atau koor (dari Bahasa Belanda, koor) merupakan istilah 

yang merujuk kepada ensembel musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi 

maupun musik yang dibawakan oleh ensembel tersebut. Umumnya suatu 

kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara yang terdiri atas 

beberapa bagian suara. Paduan suara merupakan himpunan dari sejumlah 

penyanyi yang dikelompokkan menurut jenis suaranya (Sitompul, 1988: 1). 

“Paduan suara merupakan satuan vokal yang dalam penampilannya berbagi 
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menjadi beberapa jalur suara, masing-masing suara sopran, alto, tenor, dan bass 

(Banoe, 2003: 320). 

Semua  jenis suara mempunyai  karakter  yang berbeda-beda.  Jenis  

suara soprano, adalah jenis suara perempuan yang mempunyai jangkauan suara 

paling tinggi dari jenis suara lainnya. Berdasarkan pemaparan (Okatara, 2014: 

104) dalam bahasa Italia soprano yng artinya melampaui, sedangkan dalam 

bahasa latin supra  memiliki  arti  super.  Selain  sopran  juga  ada  yang  

disebut  dengan mezzosopran  yang  berarti  suara  sedang  wanita  atau  lebih  

dikenal  dengan pertengahan sopran. Biasanya dalam kelompok paduan suara 

sopran dibagi atas dua, yaitu soprano dan mezzosoprano.  

Alto, ini merupakan jenis suara rendah wanita, hal ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan Simanungkalit (2008: 51) bahwa dalam paduan suara, alto 

juga disebut dengan contra alto, yaitu ambitus suara perempuan paling rendah, 

dan berkarakter berat. Selain sopran dan alto, ada juga yang disebut dengan 

tenor.  

Tenor  merupakan  jenis  suara  tertinggi  dalam  kelompok  laki-laki,  

Tenor merupakan suara yang berada 1 oktaf dibawah suara soprano. Jenis 

suara tenor ini adalah jenis suara yang mengimbangi jenis suara soprano.  

Jenis suara bass, yaitu jenis suara terendah dari semua jenis suara 

dalam paduan suara. Suara bass ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu bass 

buffo, bas profondo, bass baritone dan bass cantante (Okatara, 2011:103). Sifat 

dari jenis suara bass yang sangat rendah ini sering dijadikan dasar, atau landasan 

dari garis-garis harmoni. Dari beberapa jenis suara. Terdapat range vokal yang 
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dapat dicapai oleh masing-masing suara tersebut. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan Ottman (1962: 51) bahwa masing-masing suara mempunyai  

kisaran  normal dalam bernyanyi.  

Soprano adalah jenis suara wanita berambitus tinggi yaitu antara nada 

c1 sampai   a2.   Dengan   melakukan   latihan   rutin,   tingkat   ambitus   

tersebut kemungkinan dapat ditingkatkan. Alto adalah jenis suara wanita yang 

berambitus rendah yaitu antara nada f sampai c2. Kemudian jenis suara 

laki-laki yang berambitus tinggi atau yang disebut dengan tenor, merupakan 

jenis suara yang mempunyai rentang ambitus dari nada c sampai g1. Sementara 

bass merupakan jenis suara terendah pada suara laki-laki yang  memiliki 

kisaran nada dari E sampai c1. Range vokal seperti ini harus dipahami oleh 

seorang penyanyi, agar penyanyi dapat mengetahui apakah lagu yang 

dinyanyikan melebihi atau kurang dari kemampuan asli penyanyi tersebut.  

Menurut Tim Pusat Musik Liturgi (2009: 5), bahwa kelompok paduan 

suara dapat dikategorikan berdasarkan jenis suara yang terdapat di dalam paduan 

suara tersebut. 

1) Paduan suara campuran, yaitu dengan suara wanita dan suara pria. Jenis ini 

mungkin merupakan yang paling lazim, biasanya terdiri atas suara Sopran, 

Alto, Tenor, Bas, dan sering disingkat sebagai SATB. Namun, ada juga 

jenis suara lain seperti Bariton, dimana Bariton merupakan suara Bas yang 

tinggi, dibawah Tenor. 
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2) Paduan suara wanita, biasanya terdiri atas jenis suara Sopran dan Alto 

yang masing-masing dibagi dua. Namun, seperti suara pria, suara wanita 

juga dibagi menjadi 3, satu lagi yaitu Mezzo Sopran. 

3) Paduan suara pria, biasanya terdiri atas tiga bagian Tenor, Bariton, Bas. 

Jenis lain paduan suara pria adalah paduan suara yang terdiri atas suara 

SATB seperti pada paduan suara campuran namun bagian Sopran 

dinyanyikan oleh anak-anak laki-laki (sering disebut treble) dan bagian 

Alto dinyanyikan oleh pria (dengan tehnik falsetto, sering disebut 

kontratenor). 

2.2.4.2 Jenis-jenis Paduan Suara 

Dalam perkembangan paduan suara, terdapat berbagai macam jenis 

paduan suara berdasarkan berbagai hal. Paduan suara dapat dikelompokan 

berdasarkan penyajiannya, yaitu ada paduan suara yang bernyanyi tanpa 

iringan alat musik atau yang juga disebut sebagai paduan suara acapella, dan 

terdapat pula paduan suara yang diiringi dengan iringan musik seperti piano, 

gitar, kendang, hingga diiringi dengan musik orkestra (Jamalus, 1981: 95). 

Paduan suara juga dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan pengelompokan 

jenis kelamin menjadi beberapa jenis, yaitu paduan suara anak, paduan suara 

remaja, paduan suara dewasa, dan paduan suara sejenis (Tim Pusat Musik 

Liturgi, 1978: 13). 

1) Paduan Suara Anak 

Paduan suara anak-anak merupakan paduan suara yang terdiri dari 

anak-anak usia 12 tahun ke bawah dengan jumlah antara 40-50 anak, 
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sedangkan bila jumlahnya terlalu kecil agak sukar bernyanyi dengan lembut, 

sedangkan bila jumlah terlalu besar agak sulit untuk menjaga ketertiban. Ciri 

khas dari paduan suara anak aalah suaranya masih murni, polos, dan tidak 

dibuat-buat. Persoalan khusus yang perlu diperhatikan dalam paduan suara 

anak yaitu bahan nyanyian yang terbatas karea nyanyian tidak boleh terlalu 

sederhana tetapi juga tidak terlalu sukar (Tim Pusat Musik Liturgi, 2009:13). 

Secara umum, suara anak-anak SD dapat dikelompokkan atas suara tinggi, 

yaitu dari c1 sampai f2, dan suara rendah dari a sampai d2. Berdasarkan luas 

wilayah suara di atas, lagu yang akan dapat dinyanyikan semua anak ialah 

lagu yang menggunakan nada terrendah c1 dan nada tertinggi d2 (Jamalus, 

1988:47). 

 

Gambar 2.1 Wilayah Suara Anak-anak 

(Sumber: Jamalus, 1988:47) 

2) Paduan Suara Remaja 

Paduan suara remaja merupakan paduan suara yang terdiri dari anak 

usia 12-18 tahun dengan jumlah antara 15-50 orang, bila di bawah 15 orang 

anggota belum bisa disebut paduan suara, sedangkan bila lebih dari 50 orang 

anggota kekompakan kurang terjaga. Ciri khas dari paduan suara remaja 

terletak pada semangatnya dalam bernyanyi, terutama dalam lagu yang 

mencerminkan semangat. Persoalan khusus yang perlu diperhatikan dalam 
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paduan suara remaja yaitu mutasi suara pada remaja usia 12 atau 13 tahun, 

pada fase ini suara tidak boleh dipaksa-paksa juga sesudah suaranya berubah, 

perlu dijaga agar nada ekstrim tinggi dan ekstrim rendah dihindari. Artinya 

wilayah suara yang dimiliki masih terbatas dan baru berkembang sedikit demi 

sedikit menjadi makin mantap (Tim Pusat Musik Liturgi, 2009:13). Dapat 

dikatakan suara remaja merupakan masa peralihan dari suara anak-anak 

menuju suara dewasa yang lebih stabil. Luas wilayah suara akan bertambah 

sedikit demi sedikit secara bertahap sesuai dengan latihan-latihan yang 

diberikan, dan sesuai pula dengan pertambahan kematangan fisiknya (Jamalus, 

1988:48). 

3) Paduan Suara Dewasa 

Paduan suara dewasa merupakan paduan suara yang terdiri dari usia 18 

tahun keatas dengan jumlah setidak-tidaknya 20 anggota dan tidak ada batas 

maksimum. Ciri khas dari paduan suara dewasa yaitu memiliki bunyi yang 

paling bulat dan seimbang karena masing-masing suara sudah dapat berdikari 

terutama bila lagunya bergaya polifon. Pada paduan suara dewasa ini sudah 

dapat memainkan lagu-lagu dengan empat suara atau lebih. Sebagai bahan 

perbandingan jika paduan suara terdiri dari empat suara SATB (Soprano, Alto, 

Tenor, dan Bass) adalah sebagai berikut: S = 3, A = 2, T = 2, B = 3 (Tim Pusat 

Musik Liturgi, 2009:14). Menurut Simanungkalit (2008:50) terdapat sifat dan 

karakter jenis suara manusia yaitu jenis suara soprano, alto, tenor dan bass 

yang masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang berbeda (Destiannisa, 
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2012:161-162). Soprano memiliki wilayah nada tertinggi dibandingkan 

dengan alto, tenor, dan bass dalam susunan suara SATB. 

Menurut Muttaqin (2010: 19) soprano adalah jenis suara perempuan 

yang berambitus tinggi, secara kasar berambitus dari nada c1 sampai c3. Tapi 

dengan latihan-latihan khusus ambitusnya dapat lebih lebar lagi. Sedangkan 

menurut Prier (2009: 94) wilayah suara soprano yaitu dari c1 sampai a2. 

Dalam pementasan, soprano  itu dapat digolongkan sesuai mutu.kualitas nada 

suara seperti: dramatic soprano (suara yang ekspresif dan bertenaga), lyric 

soprano (suara ringan dan manis), coloratura soprano (ambitus bernada tinggi 

yang dinyanyikan amat tangkas), kualitas suara soprano seperti pembawaan 

gadis muda enerjik, dan boy soprano (suara laki-laki yang mempunyai 

ambitus sama dengan suara perempuan) (Muttaqin, 2010: 19). 

Suara kedua tertinggi dalam susunan suara SATB adalah alto. Alto 

merupakan ambitus suara perempuan yang paling rendah. Ambitus suara alto 

yaitu dari f sampai d2. Dalam paduaan suara, suara alto memiliki karakter 

berat, dalam, dan berwibawa. Suara alto sering digambarkan sebagai sosok 

ratu dalam sebuah pementasan atau opera  (Muttaqin, 2010: 20). 

Suara ketiga tertinggi atau kedua terrendah dalam susunan suara SATB 

adalah tenor. Tenor adalah suara laki-laki yang memiliki ambitus atau wilayah 

suara paling tinggi. Ambitus suara dari suara tenor yaitu dari B sampai g1. 

Karakter tenor dalam paduan suara adalah bertenaga dan jantan (poweful) 

(Muttaqin, 2010: 20). Sedangkan menurut Prier (2009: 94) wilayah suara 

tenor yaitu dari c sampai a1. 
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Suara terrendah dalam susunan suara SATB adalah bass. Bass juga 

merupakan suara suara laki-laki yang berambitus paling rendah, yaitu dari E 

sampai c1 (Muttaqin, 2010: 20). Sedangkan menurut Prier (2009: 94) wilayah 

suara bass yaitu dari F sampai d1. Sifat dan karakter dari suara bass dapat 

mengimbangi pembawaan suara alto karena bass memiliki suara yang sangat 

rendah, besar, dan dalam. Suara bass dapat digolongkan sesuai dengan 

kualitas suaranya, yaitu sebagai berikut: basso profondo (bass paling dalam 

dengan ambitus paling rendah dengan suara bertenaga), basso cantante 

(ambitus suara sedang dengan kualitas suara ringan dan manis), basso 

buffo/comic bass (suara dengan penuh ketangkasan), basso baritone (suara 

kuat dalam register suara atas dari ambitus bass) (Muttaqin, 2010:20-21). 

 

 

 Gambar 2.2 Wilayah Suara SATB 

(Sumber: Prier, 2004: 94) 

Batas-batas wilayah tersebut hanya sekedar pegangan dan sebagai 

pembelajaran tentang wilayah suara manusia, dalam fakta yang terdapat di 

lapangan tentu saja ada suara-suara yang tidak terdapat dalam salah satu 

wilayah suara yang disebutkan diatas, yang terletak kira-kira di tengah-tengah 
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diantara batas suara yang satu dengan yang lainnya, suara yang lebih rendah 

dari suara soprano dan lebih tinggi dari suara alto disebut mezzosoprano, 

sedangkan suara yang letaknya diantara suara bass dan suara tenor disebut 

suara baritone (Susetyo, 2005: 67). 

4) Paduan Suara Sejenis 

Paduan suara sejenis yaitu paduan suara yang terdiri antara 25-30 

orang dengan jenis kelamin yang sama. Ciri khas paduan suara sejenis yaitu 

bila dinyanyikan dengan dua atau tiga suara secara halus akan tampak suatu 

keindahan meskipun tidak diiringi dengan musik atau dibawakan secara 

acapella. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah persoalan lagu untuk format 

tersebut yang masih terbatas (Tim Pusat Musik Liturgi, 2009: 14). Jenis 

paduan suara ditentukan oleh jenis suara anggotanya. Suara manusia ini dapat 

dibagi atas: suara wanita, suara pria, dan suara anak-anak. Jika semua anggota 

sebuah paduan suara  adalah wanita, maka dinamakan paduan suara wanita 

(female choir). Dengan demikian ada pula paduan suara pria (male choir), dan 

ada pula paduan suara anak-anak. Jika anggotanya terdiri atas pria dan wanita, 

makan paduan tersebut dinamakan dengan paduan suara campuran (Jamalus, 

1981: 95). 

2.2.4.3 Teknik Bernyanyi dalam Paduan Suara 

Paduan suara merupakan kegiatan bernyanyi. Maka dari itu, sangat 

diperlukan pemahaman-pemahaman oleh setiap anggota paduan suara tentang 

teknik vokal.  Bahkan selain harus menguasai teknik vokal, paduan suara juga 

harus menyeragamkan beberapa hal, seperti dalam produksi nada, mutu suara, 
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ucapan atau artikulasi, intonasi, pernapasan, sikap, ekspresi, dan sebagainya, 

sehingga menghasilkan ungkapan yang padu, seolah-olah semuanya keluar dari 

satu orang yang memiliki jumlah mulut yang banyak (Jamalus, 1981: 95). 

2.2.4.3.1 Sikap Badan 

Saat bernyanyi dalam paduan suara, sikap badan harus disamakan. Ujung 

tulang belakang ditegakkan, tulang pinggang diregangkan, otot perut 

dikencangkan, tulang punggung diluruskan, dada agak dibusungkan, tulang 

tengkuk/leher diregangkan, kepala tegak dengan pandangan lurus ke depan. Harus 

dijaga agar sikap itu tidak ada yang berlebihan (Jamalus, 1988: 61). 

Menurut Rahardjo (1990: 30), “sikap yang benar akan sangat membantu 

memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama terciptanya suara manusia 

yang bersumber pada pita suara. Sikap yang baik antara lain : (1) Kepala harus 

tegak, pandangan ke depan, (2) Tulang punggung lurus, (3) Dada sedikit 

membusung, (4) Kedua kaki terpancang kokoh di lantai dan sedikit renggang”. 

“Dalam bernyanyi, tubuh harus diusahakan dalam keadaan bebas, wajar, tidak 

tertekan atau tidak terganggu sesuatu. Dengan demikian maka pernafasan dan 

ucapan tidak terganggu. Baik bernyanyi dengan berdiri maupun dengan duduk, 

sikap badan harus bebas” (Subakdhi, 1980: 2). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa sikap tubuh 

yang baik pada saat bernyanyi adalah sikap tubuh yang santai dan tidak tertekan 

oleh apapun agar sirkulasi udara tidak mengalami hambatan. Sehingga kualitas 

suara yang dihasilkan akan lebih baik dan indah. 
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2.2.4.3.2 Pernapasan 

Pernapasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru (Purnomo, 

2010: 45). Dalam bernyanyi, pernapasan tidak hanya memegang peranan dalam 

memproduksi suara, tetapi juga untuk menghasilkan suara yang diinginkan dari 

suatu nyanyian. Menurut Oktara (2011: 48) terdapat tiga macam pernapasan yang 

penting diketahui dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan bahu, dan 

pernapasan diafragma.  

1) Pernapasan Dada 

Pernapasan dada umumnya dilakukan dengan membusungkan dada ketika 

mengambil napas untuk mengisi paru-paru. Akan tetapi, teknik seperti ini kurang 

baik karena dapat membuat kita cepat lelah. Sehingga, suara jadi terputus-putus 

dan kurang stabil. Untuk melakukan pernapasan dada, cobalah dengan cara 

mengambil napas sepenuhnya, kemudian dimasukkan ke dalam paru-paru 

sehingga rongga dada membusung ke depan. Kelemahan pernapasan ini adalah 

paru-paru cepat lelah dalam menahan udara, maka pernapasan yang dihasilkan 

tidak stabil karena udara yang dikeluarkan kurang dapat diatur. 

2) Pernapasan Bahu 

Pernapasan bahu pada umumnya dilakukan dengan mengangkat bahu 

untuk mengisi paru-paru pada saat mengambil atau menarik napas. Cara seperti 

ini juga tidak begitu baik karena napas yang dihasilkan dangkal dan bisa membuat 

kalimat jadi terputus-putus. Lakukan pernapasan bahu dengan menarik napas 

dengan mengembangkan bagian atas paru-paru. Hal ini supaya bahu menjadi 
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terangkat ke atas. Teknik pernapasan ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak 

dapat tahan lama dan sikap tubuh terlihat kurang enak. 

3) Pernapasan Diafragma 

Pernapasan diafragma biasa disebut juga pernapasan rongga perut. Teknik 

pengambilan napas dilakukan dengan mengembangkan rongga perut atau 

diafragma, serta mengembangkan tulangg rusuk. Setelah kita menarik napas, 

kemudian napas tersebut dimasukkan ke dalam paru-paru, sehingga terisi penuh 

tanpa terjepit. Teknik pernapasan ini dinilai paling baik digunakan untuk 

menyanyi karena akan menghasilkan napas panjang, ringan, dan santai, serta 

produksi suara akan lebih berkualitas. Dengan pernapasan diafragma, penyanyi 

dapat lebih leluasa dalam berekspresi karena tidak ada tekanan dan desakan dalam 

pernapasan. Ruangan akan leluasa dengan menegangnya sekat rongga badan 

diafragma yang bergerak ke bawah. 

2.2.4.3.3 Artikulasi 

Dalam dunia musik, artikulasi adalah pengucapan kata-kata pada lirik 

lagu. Pada saat kita mendengar seseorang bernyanyi, terkadang si penyanyi 

mengucapkan kata-kata dan lirik lagunya kurang jelas. Kasus seperti ini bisa 

terjadi karena penguasaan teknik artikulasi kurang dipahami (Oktara, 2011: 56). 

Menurut Purnomo (2010: 43) “Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata 

dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar”.  

Artikulasi terbagi atas tiga, yaitu artikulasi huruf vokal, artikulasi huruf 

konsonan, dan artikulasi huruf rangkap/diftong (Widyastuti, 2007: 16). Berikut 

penjelasan ketiga artikulasi tersebut: 
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1) Artikulasi Vokal (huruf hidup) 

Ada 5 vokal yang kita ketahui, yaitu a, i, u, e dan o. Kelima huruf ini 

yang membangun semua kata-kata dalam bahasa Indonesia dan juga 

bahasa asing lainnya. 

2) Artikulasi konsonan/ Huruf mati 

Konsonan merupakan bunyi bantu untuk vokal/huruf hidup, 

pengucapan satu dengan yang lainnya akan berbeda berdasarkan 

pembentukan bunyinya, contoh : 

a) Konsonan b, c, d, g, k, p, t disebut juga konsonan hambat oral 

dibunyikan dengan membentuk ‘hambatan” di mulut oleh alat bicara 

yang ada di mulut. 

b) Konsonan l, m, n, r, ng, disebut juga konsonan hambat nasal, 

dibunyikan dengan membentuk “hambatan” di nasal. Konsonan ini 

disebut juga huruf mati yang bersuara. 

3) Artikulasi Vokal Rangkap (Diftong) 

Diftong adalah bunyi dua vokal yang berurutan, keduanya berbeda 

antara kualitas huruf vokal awal dan akhirnya. Pengucapan setiap vokal 

memerlukan penyesuaian pada kerongkongan dan mulut. Dalam 

menyanyikan diftong, vokal pertama dinyanyikan lebih lama dari vocal 

keduanya, maka vokal yang mendahului diberi tekanan sedikit kemudian 

berubah lebih rileks/luwes kebunyi vokal yang mengikutinya. Contoh : 

Diftong “ai” (permai, dawai, melambai), “au” (engkau, hijau, lampau), 

“oi” (amboina, sepoi-sepoi), “ia” (karunia, dunia), “ua” (semua). 
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2.2.4.3.4 Intonasi 

Istilah intonasi didefinisikan sebagai tinggi rendahnya suatu nada yang 

harus dijangkau dengan tepat. Intonasi atau menyanyikan nada dengan tepat 

pastinya menjadi target yang harus dicapai oleh orang-orang yang berprosesi 

sebagai penyanyi. (Oktara, 2011: 92). Seringkali terjadi bahwa seseorang yang 

sudah mahir mengeluarkan suara yang terang dan cemerlang dengan disertai 

reesonansi yang bagus, namun pada saat  bernyanyi bersama instrumen atau orang 

lain, suaranya terdengar fals (tidak selaras) dengan bunyi di sekitarnya. Oleh 

karena itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam intonasi, 

diantaranya sebagai berikut. 

1) Suasana bernyanyi terlalu tegang. 

2) Konsentrasi dalam bernyanyi kurang. 

3) Para penyanyi kehabisan napas. 

4) Nada yang diulang atau ditahan, melelahkan. 

5) Para penyanyi kurang peka akan keselarasan dalam gabungan suara 

6) Kurang mahir membidik lompatan nada. 

7) Nada-nada pada batas wilayah suara sukar dikuasai. 

8) Nada-nada pada batas wilayah suara sukar untuk dinyanyikan. 

9) Huruf-huruf dengan warna gelap dan terang mempengaruhi tinggi nada. 

10) Kecenderungan mengikuti tangga nada lain. 

11) Tergelincir pada waktu mengayunkan nada.  

(Pusat Musik Liturgi Yogyakarta, 2014: 41) 
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2.2.4.3.5 Frasering 

Menurut Oktara (2011: 65), istilah frasering merujuk pada suatu upaya 

untuk menyanyikan kalimat dengan utuh. Hal ini penting dipelajari agar ketika 

kita menyanyi, kaliamt lagu tersebut dapat memberikan, menjelaskan tema, dan 

menyampaikan berbagai pesan dari sebuah karya kepada para pendengar. 

Frasering dilakukan dengan memenggal kalimat musik menjadi bagian-

bagian yang lebih pendek, namun tetap memiliki kesatuan makna. Hal ini 

bertujuan supaya dapat meotong kalimat musik dengan tepat, berdasarkan isi 

kalimat. Sehingga, upaya untuk mengungkapkan suatu lagu dapat lebih mendekati 

kebenaran yang terkandung didalamnya, sesuai dengan pesan lagu tersebut. 

Menyanyi sama dengan membawakan nyanyian atau lagu. Berdasarkan hal 

ini, setiap penyanyi harus memahi dan menyadari hal-hal berikut.  

1) Makna setiap kalimat yang dinyanyikan. 

2) Tujuan atau pesan atau karakter dari nyanyian secara keseluruhan. 

3) Susunan nada-nada yang ditulis untuk dinyanyikan merupakan suatu 

kesatuan. Artinya, tidak terpenggal-penggal dari sudut susunan 

melodinya. 

Apabila ketiga hal tersebut diselaraskan menjadi satu, bukan tidak 

mungkin bagi kita untuk dapat melakukan teknik membaca kalimat tanpa lagu dan 

teknik menyanyikan kalimat lagu tanpa teks. 

2.2.4.3.6 Pembentukan Suara 

Mutu suara seseorang sangat ditentukan oleh pembentukan mulut orang 

yang berbicara. Untuk bernyanyi pembentukan suara ini perlu diperhatikan. Suara 
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yang baik akan akan sangat tergantung pada bentuk mulut yang digunakan. Suara 

yang dikeluarkan melalui bentuk mulut yang dibuka lebar dan dibulatkan akan 

kedengaran penuh, bulat, dan menyenangkan. Sementara bentuk mulut yang ceper 

akan menghasilkan suara yang sember dan tidak menyenangkan (Jamalus, 1988: 

53). Saat bernyanyi dalam paduan suara, pembentukan mulut, harus disamakan 

sehingga betuk mulut penyanyi terlihat seragam (Jamalus, 1988: 61). 

Menurut Oktara (2011: 70), proses terjadinya suara merupakan hasil 

kerjasama antara paru-paru (motor), pita suara (vibrator), rongga mulut, dan 

rongga hidung (resonator). Latihan pembentukan suara dapat dilakukan dengan 

mendengarkan nada-nada tertentu dengan saksama. Lalu telungkupkan tangan 

pada daun telinga ke arah depan.  

2.2.4.3.7 Resonansi 

Di dalam tubuh manusia, terdapat bagian organ tubuh yang berfungsi 

sebagai resonator. Resonator merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi 

memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Resonator berfungsi 

untuk membantu menguatkan getaran suara sehingga menjadi suara yang kuat. 

Adapun organ – organ tubuh yang berfungsi sebagai resonator terdiri dari dada, 

mulut, hidung, nasopharynxe dan kepala. (Rahardjo, 1990: 13-14). 

Menurut Tim Pusat Musik Liturgi (2014: 35), “Resonansi adalah suatu 

gejala ‘bunyi kembali’ dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul Karena 

adanya ruangan yang memiliki dinding-dinding yang keras sehingga sanggup 

memantulkan suara”. Dalam bernyanyi seorang penyanyi sebaiknya tahu benar 

teknik-teknik yang seharusnya dikuasai termasuk dalam mengatur penggunaan 
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resonator yang ada pada dirinya. Resonator dalam tubuh dapat dibedakan menjadi 

tiga bagian yaitu, resonan atas, resonan tengah dan resonan bawah. Di bagian lain 

dijelaskan adanya pembagian tiga resonan sebagai berikut. 

1) Resonan atas (nasal cavities/langit-langit keras) yakni semua rongga di 

atas mulut dan tenggorokan dalam kepala. 

2) Resonan tengah yakni mulut, pharynx/bagian belakang mulut. 

3) Resonan bawah/dada yakni rongga-rongga dada. (Widyastuti, 2007: 12) 

Rongga-rongga resonansi sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

rongga yang tidak dapat berubah dan rongga yang dapat berubah (Tim Pusat 

Musik Liturgi, 1992). Adapun rongga resonansi yang tidak dapat berubah adalah; 

a) rongga dahi, b) rongga tulang baji, c) rongga tulang saringan yang terdapat di 

kanan kiri dari tulang baji dan yang terakhir d) rongga rahang, baik rahang atas 

maupun rahang bawah. Sedangkan rongga resonansi yang dapat berubah adalah; 

a) rongga tenggorokan, b) rongga mulut dan c) rongga hidung. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Rongga Resonansi  

(Sumber: Pusat Musik Liturgi, 2014: 35) 
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2.2.4.3.8 Interpretasi dan Ekspresi 

Interpretasi berkaitan dengan pemahaman seorang penyanyi terhadap lagu 

yang akan dibawakannya. Pada dasarnya menyanyi adalah menyampaikan suatu 

pesan melalui rangkaian nada yang harmonis. Tentunya, para pencipta lagu 

membuat sebuah lagu dengan penuh perasaan, tema, dan cerita tentang lagu yang 

ia ciptakan itu. Oleh sebab itu lagu yang akan kita bawakan akan disesuaikan 

dengan keinginan sang pencipta lagu sehingga tercapai pesan sesungguhnya dari 

lagu tersebut. Namun melalui interpretasi inilah kita akan lebih mudah 

membawakan dan menjiwai lagu-lagu karya siapapun dengan baik. 

Selain interpretasi, untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam 

lagu seorang penyanyi harus berekspresi sesuai makna lagu. Dalam pembawaan 

suatu karya seni khususnya musik, ekspresi dan interpretasi tidak dapat 

dipisahkan, karena interpretasi diwujudkan melalui ekspresi penyanyi. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Binsar Sitompul sebagai berikut : 

“Ekspresi dalam menyanyi adalah daya gubah dari pada pembawaan suatu 

lagu sebagai perwujudan dari interpretasi (penafsiran) yang berhasil membuat 

pendengarnya terpikat atau setidak-tidaknya terbawa ke dalam suasana dan irama 

musiknya” (Sitompul, 1988: 91). 

Ekspresi dan interpretasi merupakan suatu kesatuan. Dalam suatu 

pembawaan lagu, penyanyi akan mengungkapkan ekspresi dan interpretasi dalam 

dinamika atau tempo yang berubah-ubah sesuai dengan nada yang dinyanyikan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa interpretasi dan 

ekspresi merupakan cara bagi seorang penyanyi untuk memperkuat makna lagu 
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yang dibawakan. Seorang penyanyi harus mampu menyampaikan isi atau pesan 

yang terkandung dalam lagu yang dibawakan. 

2.2.5 Pendekatan 

Menurut Nasution (2007: 190), ada beberapa pendapat mengenai 

pengertian pendekatan, secara spesifik dapat dirumuskan: 

1) Pendekatan yang berarti memandang fenomena, dalam pengertian ini 

pendekatan  menjadi sudut pandang. 

2) Pendakatan yang berarti disiplin ilmu, dalam hal ini ketika disebut studi 

Islam dengan menggunakan pendekatan sosiologis, maka akan sama 

artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu 

sosiologis. 

Ada beberapa istilah dalam dunia penelitian yang hampir sama dengan 

pendekatan baik dari sisi arti maupun tujuannya yaitu theorical framework, 

conceptual framework, approach, perspectife, point of view (sudut pandang) dan 

paradigma yang kesemuaan istilah ini bisa diartikan cara memandang, 

menjelaskan suatu gejala atau peristiwa. Secara umum, pendekatan adalah cara 

pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu kemudian digunakan dalam 

memahami agama. (Abdullah M. Yatimin, 2006: 58) 

2.2.6 Psikologi 

2.2.6.1 Pengertian 

Dalam istilah lama, psikologi disebut sebagai ilmu jiwa, yang berasal dari 

kata bahasa Inggris psychology. Kata psychology merupakan dua akar kata yang 
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bersumber dari bahasa Greek (Yunani), yaitu: 1) psyche yang berarti jiwa; 2) 

logos yang berarti ilmu. Karena beberapa alasan tertentu (seperti timbulnya 

konotasi/arti lain yang menganggap psikologi sebagai ilmu yang menyelidiki 

jiwa), kini berbagai kalangan profesional baik yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan maupun dalam dunia-dunia profesi lainnya yang menggunakan 

layanan “jasa kejiwaan” itu lebih terbiasa menyabut psikologi dari pada ilmu jiwa. 

Sebelum menjadi disiplin ilmu yang mandiri, psikologi memiliki akar-akar 

yang kuat dalam ilmu kedokteran dan filsafat yang hingga sekarang masih tampak 

pengaruhnya. Dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan menjelaskan apa-apa 

yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis (jamsaniah). Sedangkan dalam 

filsafat yang sebenarnya, psikologi berperan serta dalam memecahkan masalah-

masalah rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan.  

Karena kontak dengan berbagai disiplin ilmu itulah, maka timbul 

bermacam-macam definisi psikologi yang satu sama lain berbeda, seperti: 

1) Psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental (de science of 

mental life) 

2) Psikologi adalah ilmu mengenai pikiran (de science of mind) 

3) Psikologi dalah ilmu mengenai tingkah laku (de science of behavior), 

dan lain-lain devinisi yang sangat bergantung pada sudut pandang yang 

mendefinisikannnya. (Muhibbin, 2014: 8) 

Pada asasnya, psikologi menyentuh banyak bidang kehidupan diri 

organisme baik manusia maupun hewan. Psikologi dalam hal ini berhubungan 
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dengan penyidikan mengenai bagaimana dan mengapa organisme-organisme itu 

melakukan apa yang mereka lakukan. 

Namun secara lebih spesifik, psikologi lebih banyak dikaitkan dengan 

kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, menurut Henry Gleitman 

(dalam Syah, 1995 : 8) psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang 

berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara melakukan sesuatu, dan 

juga memahami cara makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Hal-hal yang 

tampak sederhanapun menjadi psikologi, seperti mengapa kita tetap ingat cara 

mengendarai sepeda meskipun sudah 20 tahun kita tidak memakainya, mengapa 

kita bicara, mengapa kita cinta, cemburu, benci, dan sebagainya. 

Selanjutnya, dalam Ensiklopedia Pendidikan, Poerbakawatja dan Harahap 

(1981) membatasi arti psikologi sebagai “cabang ilmu pengetahuan yang 

mengadakan penyelidikan atas gejala-gejala dan kegiatan-kegiatan jiwa”. Dalam 

ensiklopedia ini dibatasi pula bahwa gejala dan kegiatan jiwa tersebut meliputi 

respon organisme dan hubungannya dengan lingkungan.  

Pendapat-pendapat itu sesuai dengan kenyataan yang ada selama ini, yakni 

para ahli pada umumnya lebih banyak menekankan penyelidikan terhadap tingkah 

laku manusia yang bersifat jasmaniah  (aspek psikomotor) maupun yang bersifat 

rohaniah (aspek kognitif dan afektik). Tingkah laku psikomotor (ranah karsa) 

bersifat terbuka. Tingkah laku terbuka meliputi perbuatan berbicara, duduk, 

berjalan, dan seterusnya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, 

berkeyakinan, berperasaan, dan seterusnya. 
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Alhasil secara ringkas dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi adalah 

ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan 

tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam 

hubungannya dengan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini meliputi semua 

orang, barang, keadaaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia. (Muhibbin, 

2014: 10) 

2.2.6.2 Ruang Lingkup Psikologi 

2.2.6.2.1 Psikologi Umum 

Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari 

kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas psikis manusia pada umumnya yang 

dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur, (Sujanto, 2001: 41).  

Sementara itu, menurut Walgito (2010: 25) psikologi umum ialah psikologi yang 

meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas manusia yang 

tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang 

berkultur (dalam arti tidak terisolasi). Psikologi umum memandang manusia 

seakan-akan terlepas dalam hubungan dengan manusia lain. 

2.2.6.2.2 Psikologi Khusus 

Psikologi khusus adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku individu 

dalam situasi-situasi khusus. Psikolgi khusus ini meliputi berikut ini. (Sobur, 

2003: 57). 

1) Psikologi perkembangan 

Psikolgi perkembangan adalah psikologi yang membicarakan 

perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai masa tua. Objek psikologi 



46 
 

 
 

perkembangan adalah perkembangan manusia sebagai person; artinya, masyarakat 

hanya merupakan tempat berkembangnya person tersebut. Psikologi 

perkembangan ini mencakup: psikologi anak (termasuk masa bayi), psikologi 

puber dan adolensi ( psikologi pemuda ), psikologi orang dewasa, dan psikologi 

orang tua. 

2) Psikologi Sosial 

Psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas-

aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Psikologi 

sosial adalah sub disiplin dari psikologi yang mencari yang pengertian 

tentang hakikat dan sebab-sebab dari prilaku dan pikiran-pikiran individu 

dalam situasi sosial. 

3) Psikologi pendidikan 

Psikologi pendidikan adalah subdisiplin psikologi yang mempelajari 

tingkah laku individu dalam situasi pendidikan,yang meliputi pula 

pengertian tentang proses belajar dan mengajar. 

4) Psikologi kepribadian dan tipologi 

Psikologi kepribadian dan tipologi adalah psikologi yang menguraikan 

tentang struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan, dan jenis-

jenis atau tipe-tipe kepribadian. 

5) Psikopatologi 

Psikopatologi adalah psikologi yang  khusus mempelajari kegiatan atau 

tingkah laku individu yang abnormal (tidak normal). 

6) Psikologi diferensial dan psikodiognostik 
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Psikologi ini menguraikan perbedaan-perbedaan antarindividu dalam taraf 

inteligensi, kecakapan, cirri-ciri kepribadian lainnya, dan tentang cara-cara 

guna menentukan perbedaan-perbedaan tersebut. 

7) Pesikologi kriminal 

psikologi kriminal adalah psikologi yang khusus berhubungan dengan 

tindak kejahatan atau kriminalitas. 

8) Parapsikologi 

parapsikologi adalah subdisiplin psikologi yang mempelajari fenomena 

supermormal dengan alat-alat eksperimen atau alat-alat sistematis lain. 

9) Psikologi komparatif 

Psikologi komparatif adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku 

manusia yang dibandingkan dengan hewan, atau sebaliknya. 

10) Psikologi penyesuaian 

Psikologi penyesuaian adalah suatu cabang psikologi yang 

menggambarkan sejumlah cabang ilmu lainya, psikologi perkembangan, 

klinis, kepribadian, social, dan eksperimental.(Ibid, 2003:58). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang 

pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah sebuah sudut pandang dan 

cara atau metode untuk melakukan suatu hal yang berdampak terhadap manusia 

lain. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, peneliti menyusun 

kerangka berpikir dalam penyusunan penelitian ini. Menurut Uma Sekaran dalam 
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Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dengan demikian maka kerangka 

berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang 

lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi 

setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang 

akan dilakukan. Pada penyusunan kerangka berpikir, dapat disimpulkan bahwa 

dalam paduan suara terdapat faktor yang mempengaruhi pencapaian sebuah 

prestasi dan tingkat keberhasilan dalam latihan, yaitu peran pelatih dalam 

pelatihan dan pandangan secara psikologi. Keduanya saling berkaitan dan 

berkesinambungan. Dua faktor tersebut akan berjalan dengan baik, jika pelatih 

dan anggota saling bersinergi, saling memperhatikan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kualitas paduan suara. Dengan adanya kerjasama dari berbagai 

elemen ini, maka akan menghasilkan sebuah prestasi yang gemilang. 

Untuk lebih lengkapnya berikut ini adalah bagan kerangka berfikir dalam 

penelitian ini: 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 

 

(Sumber: Cessna Kurniawan, 2018)
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

mengenai Peran Pelatih Dalam Pelatihan Paduan Suara Dengan Menggunakan 

Pendekatan Secara Psikologi di Paduan Suara Voice Of Conservation (VOC) 

Universitas Negeri Semarang disimpulkan bahwa dalam proses pelatihan, pelatih 

melakukan pendalaman atau pendekatan terlebih dahulu terhadap setiap anggota 

paduan suara yang akan dilatih untuk mengetahui perilaku dan respons dari 

anggota. Pelatih akan berperan menjadi seorang pemimpin, sahabat, dan orang tua 

bagi anggota sebagai wujud dari pendekatan secara psikologi yang dilakukan 

pelatih.  

Pelatih berperan sebagai sebagai pemimpin artinya harus memiliki 3 sikap, 

yaitu : (1) wibawa; (2) ketegasan; dan (3) otoritas atau wewenang. Selain itu, 

pelatih juga akan memposisikan diri menjadi seorang sahabat. Dalam hal ini 

beliau menjadi pendengar yang baik untuk masalah-masalah atau hal apa saja 

yang membuat setiap individu atau tim terganggu dalam proses latihan. Pelatih 

merangkul anggota yang sedang bersedih, dan lebih mengerti suasana jiwa 

anggota. Kemudian yang terakhir adalah pelatih memposisikan diri sebagai orang 

tua, yaitu pelatih dapat memperlakukan anggota seperti anak sendiri sehingga 

setiap anggota merasa paduan suara adalah rumah bagi mereka. Mereka dapat
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 merasa mendapatkan kasih sayang, merasa terlindungi dan bahkan betah dalam 

mengikuti setiap kegiatan di paduan suara. 

 

5.2 SARAN 

Saran ditujukan pada pelatih Paduan Suara Voice Of Conservation untuk 

terus meningkatkan kepekaan dalam memahami karakter para penyanyi dengan 

cepat agar dapat menangani gejala psikologi yang terjadi dengan tepat. Selain itu, 

perlu ditingkatkan lagi terkait mental dan materi lagu yang akan dibawakan. 

Selain berperan dengan pendekatan secara psikologi dalam pelatihan, untuk 

menunjang keberhasilan dan prestasi dari paduan suara, pelatih juga harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi paduan suara, seperti 

rasa atau kegiatan olah rasa dimana setiap penyanyi harus menguasai dirinya 

sendiri untuk lebih merasakan makna lagu agar memunculkan ekspresi yang 

sesuai, mentalitas, rasa percaya diri atau percaya akan kemampuan yang dimiliki 

dan percaya kepada tim, dan adanya rasa takut atau rasa takut salah, takut 

mengecewakan, takut pada pelatih, takut pada senior, takut suara terlampau 

nyaring, kurangnya motivasi berlatih, kurangnya minat untuk berproses, kurang 

konsisten, dll. 

Selanjutnya, saran untuk para penyanyi paduan suara VOC untuk lebih 

meningkatkan frekuensi latihan dan meningkatkan keterampilan dalam teknik 

vokal, lebih percaya diri dalam bernyanyi, lebih peka terhadap lingkungan, lebih 

meningkatkan skill individu, dan  harus lebih disiplin, serta pengendalian diri 

terutama pada saat berpaduan suara. Selain itu, saran untuk pihak Universitas 
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Negeri Semarang diharapkan untuk terus menjaga eksistensinya dan terus 

mendukung UKM dalam mengembangkan potensi mahasiswa khususnya bidang 

paduan suara. 

Berikutnya adalah saran bagi orang tua anggota Paduan Suara Voice Of 

Conservation agar selalu memberi dukungan kepada anaknya dalam setiap 

kegiatan VOC agar dapat menciptakan psikologi anak yang lebih siap untuk 

berprestasi.  

Saran terakhir adalah untuk paduan suara lain dapat menjadi referensi 

dalam mempersiapkan dan meningkatkan mutu. 
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