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MOTTO 
 

“karena masa depan sungguh ada, 

dan harapanmu tidak akan hilang” (amsal 28:13) 
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ABSTRAK 
 

Teknik dasar bermain klarinet merupakan salah satu teknik yang perlu untuk 
diketahui dan diterapkan bagi setiap siswa, hal ini bertujuan agar siswa 
memiliki pondasi bermain klarinet yang baik. Tujuan penelitian ini berfokus 
pada penerapan teknik dasar instrumen klarinet yang telah dilaksanakan 
secara online pada kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Cibinong. 
Mengidentifikasikan proses penerapan dan menganalisis permasalahan saat 
penerapan teknik dasar klarinet. Teknik dasar ini kadang-kadang tidak 
begitu diperdalam untuk menciptakan kebiasaan awal yang baik bagi siswa. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus untuk menggali data lebih dalam, terperinci, 
dan intensif mengenai proses penerapan teknik dasar klarinet bagi siswa 
kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Cibinong. Berdasarkan hasil 
pengamatan adanya kegiatan pembelajaran online yang dikarenakan 
pandemi, siswa memiliki kendala untuk menerapkan teknik dasar klarinet 
yaitu: pernapasan diafragma, ambasir, dan penjarian. Sedangkan pengajar 
memiliki kendala seperti kesulitan untuk berkomunikasi, tidak dapat 
melakukan pembetulan dengan teliti, jaringan dan paket internet yang 
terbatas. Proses pembelajaran klarinet untuk penerapan teknik dasar 
terlebih dahulu dilakukan pemanasan yaitu nada panjang dan latihan tangga 
nada, kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan bermain etude elementary. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran; klarinet; teknik dasar; etude elementary 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap orang. 

Melalui pendidikan seseorang bertumbuh menjadi dewasa sehingga mampu 

hidup mandiri dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Pendidikan 

dilakukan dengan usaha membagikan wawasan, pengalaman, dan 

keterampilan yang dimiliki generasi tua kepada generasi muda. Melalui hal 

itu generasi muda diharapkan agar dapat memiliki kehidupan yang baik 

secara jasmani dan rohani (Sagala, 2003). Setiap orang berhak menemukan 

dan menumbuhkan potensinya dengan menempuh pendidikan tinggi di 

sekolah agar menjadi insan yang lebih baik dan lebih menarik.   

Sekolah merupakan wadah atau tempat yang diberi kewenangan 

untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kata sekolah berasal dari 

istilah Yunani yaitu “schola” yang berarti waktu luang untuk berdiskusi guna 

menambah ilmu dan mencerdaskan akal. Menurut (Suwarno, 2017) sekolah 

merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam proses 

sosialisasi anak setelah memiliki pengalaman hidup di keluarga. Kegiatan-

kegiatan pembelajaran tersebut berupa membaca, menulis, mendengarkan 

dan berbahasa. Setiap kegiatan dilakukan secara teratur dan bertingkat 

dengan syarat-syarat yang jelas. 
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Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang lebih 

memprioritaskan pengembangan kompetensi yang dimiliki, namun juga 

mensyaratkan agar peserta didik mampu menguasai pelajaran umum. 

Menurut (Susanto et al., 2012) “sekolah menengah kejuruan merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja 

dalam bidang tertentu, dapat beradaptasi di lingkungan kerja, dapat melihat 

peluang kerja dan dapat mengembangkan diri di kemudian hari” Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Cibinong yang berlokasikan di Jl. Raya SKB No. 

1, Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jawa Barat memiliki berbagai jurusan 

kompetensi keahlian yaitu perbankan dan keuangan mikro, perhotelan, 

animasi, produksi dan siaran program televisi, produksi film dan program 

televisi, dan program studi keahlian seni pertunjukan dengan kompetensi 

keahlian seni musik. Salah satu mata pelajaran untuk meningkatkan 

kompetensi seni musik adalah Praktek Instrumen Pilihan (PIP). Untuk 

menempuh pendidikan di SMKN 2 Cibinong peserta didik diberikan pilihan 

untuk memilih kejuruan yang akan ditekuni seperti instrumen tiup, 

gesek/string, perkusi, piano dan gitar. Melalui instrumen tersebut, salah satu 

yang akan di teliti pada penelitian ini adalah instrumen klarinet. 

Instrumen klarinet adalah salah satu instrumen tiup kayu yang 

bervariasi penggunaannya, alat musik ini memiliki karakter suara yang 

lembut dan halus. Klarinet dapat digunakan pada musik kamar, orkestra, jazz 

band, marching band maupun sebagai solis. (Soekarno, 2002) 

mengemukakan bahwa “Klarinet adalah instrumen tiup yang kaya akan nada. 
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Terbuat dari tabung kayu berlubang-lubang yang mempunyai tutup terbuat 

dari logam”.  Biasanya instrumen klarinet digunakan sebagai pemegang alur 

melodi yang memiliki beragam macam teknik untuk dapat memainkan 

berbagai jenis lagu dengan maksimum. Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimum dalam memainkan berbagai jenis lagu, dibutuhkannya penerapan 

teknik dasar yang baik dan benar. 

Proses pembelajaran juga menjadi salah satu bagian yang mendasar 

untuk mendapakan hasil yang maksimal. Pembelajaran membutuhkan proses 

yang panjang dan konsisten agar memperoleh hasil tersebut. Menurut 

(Webster, 2022) fundamental adalah “forming or relating to the most 

important part of something: basic”, melalui kutipan tersebut dapat diartikan 

bahwa fundamental atau dasar merupakan bagian yang terutama. Begitu juga 

dalam memainkan klarinet, dibutuhkannya teknik dasar bermain klarinet 

sebagai pondasi awal bagi peserta didik. Teknik dasar yang diberikan 

pendidik dapat berupa posisi badan ketika memainkan klarinet, posisi jari 

ketika memegang klarinet, ambasir ketika meniup klarinet, dan penggunaan 

teknik pernapasan diafragma. Hasil pembelajaran tersebut akan berpengaruh 

besar terhadap tone color dan intonasi yang dihasilkan dan perkembangan 

teknik klarinet selanjutnya, maka diperlukannya pengetahuan dan latihan 

dasar yang merupakan bagian utama dan terpenting ketika berlatih klarinet, 

dengan itu harus dilatih dengan baik, cermat, dan teliti.  

Munculnya virus yang berasal dari Wuhan, China atau yang disebut 

dengan covid-2019 membuat indonesia mengalami kondisi yang tidak baik. 
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Pemerintah memberikan kebijakan untuk melaksanakan semua kegiatan 

dirumah. Pada kondisi seperti ini semua tenaga pendidikan melaksanakan 

proses belajar mengajar melalui media online. Virus tersebut dapat 

melakukan penularan yang sangat cepat dan menyebabkan kematian dengan 

melakukan kerumunan dan kontak fisik, sehingga pembelajaran online pada 

mata pelajaran praktik instrumen pilihan menimbulkan suatu permasalahan 

karena sulitnya berkomunikasi dan guru tidak dapat melakukan pembetulan 

secara teliti. Hal ini menjadi tantangan seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran praktik instrumen pilihan. 

Permasalahan terkait penguasaan teknik dasar pada masa pandemi 

seperti siswa kesulitan untuk menguasai pernafasaan diafragma karena tidak 

dapat melihat secara langsung bagaimana penerapan yang tepat, sehingga 

ketika siswa memainkan karya musik berdampak pada frasa yang dimainkan 

dan terkadang memaksakan pernapasan untuk mencapai frasa yang panjang. 

Penggunaan ambasir pada siswa juga belum kokoh dan kurang tepat 

sehingga hal ini mempengaruhi intonasi dan tone color yang kurang tepat. 

Setelah itu ditemukan penguasaan teknik penjarian pada kelas X yang 

terbatas, berdampak ketika siswa memainkan arpeggio, tangga nada, 

permainan etude dan lagu dengan tempo yang cepat jari siswa terkadang 

mengalami terselip dan tidak dapat mengikuti tempo yang cepat. Dari 

permasalahan ini bisa disimpulkan bahwa tidak semua siswa dapat 

menguasai teknik dasar. 

  Kurangnya penguasaan teknik dasar pada setiap peserta didik, 
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penelitian ini melakukan pengamatan untuk mengetahui proses penerapan 

teknik dasar pada masa pandemi, yaitu: teknik pernafasan, ambasir, dan 

penjarian pada siswa kelas X jurusan klarinet di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Cibinong. Penelitian Penerapan Teknik Dasar Bermain Klarinet juga 

menguraikan dan memberikan latihan dasar yang bertahap kepada siswa 

kelas X, yaitu: nada panjang, tangga nada, staccato dan arpeggio yang 

bermacam-macam bertujuan untuk meningkatkan penjarian siswa. Selain itu 

penggunaan pernafasan diafragma, ambasir yang baik dan benar dan 

mewujudkan tone color yang bersih. Tentu latihan tersebut sangat penting 

dan bermanfaat bagi siswa klarinet kelas X yang tergolong pemula dalam 

mempelajari instrumen klarinet, sehingga siswa dapat memiliki pondasi awal 

yang tepat dalam bermain klarinet.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan 

utama dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan siswa kelas X di SMK 

N 2 Cibinong terhadap teknik dasar bermain klarinet terutama penggunaan 

teknik pernafasan, ambasir, dan penjarian. Berkaitan dengan permasalah 

tersebut maka dapat dijabarkan dalam beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan teknik dasar: pernapasan, ambasir, penjarian 

dalam pembelajaran praktik instrumen pilihan klarinet secara online 

pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 Cibinong? 

2. Apa hasil dari penerapan teknik dasar dalam pembelajaran praktik 

instrumen pilihan klarinet pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 
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Cibinong? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah dapat memahami mengenai 

penerapan teknik dasar: pernapasan, ambasir, dan penjarian klarinet pada 

siswa kelas X di SMK N 2 Cibinong, maka tujuan tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Memahami dan mengidenifikasi penerapan teknik dasar secara 

menyeluruh pada siswa kelas X dalam penggunaan teknik dasar. 

2. Menganalisis permasalahan dan menemukan solusi dalam proses 

pembelajaran teknik dasar pada kelas X secara online. 

D. Manfaat Penelitian 

 Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan teknik dasar: 

pernafasan, ambasir, dan penjarian klarinet pada siswa kelas X di SMK N 2 

Cibinong, penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut:  

1. Sekolah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bahwa sangat penting bagi siswa untuk memiliki 

pondasi yang baik dan benar dengan menguasai teknik dasar bermain 

klarinet. 

2. Pengajar musik 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi 

pengajar tentang klarinet sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran klarinet. 
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3. Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang 

berhubungan dengan teknik dasar bermain klarinet. 

4. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 
  

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta


	COVER
	PENGESAHAN
	PERNYATAAN
	MOTTO 
	KATA PENGANTAR 
	ABSTRAK 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR NOTASI 
	DAFTAR GAMBAR 
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah  
	B. Rumusan Masalah 
	C. Tujuan Penelitian 
	D. Manfaat Penelitian 


