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ABSTRAK 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan 

perwujudtan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan 

suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan tersebut mengenali, menghargai 

dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas 

pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya yaitu peserta didik. 

Penelitian ini membahas tentang proses pembelajaran ensambel perkusi dengan 

instrumen nonkonvensional di SD Alam Harapan Kita Klaten. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis kualitatif dengan menyertakan 

teknik - teknik penelitian antara lain: Studi pustaka, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan cara memperhatikan proses pembelajaran 

dalam beberapa kali pertemuan dengan satu pengajar dan beberapa siswa - siswi mulai 

dari materi pembelajaran, cara pengajar dalam memberikan materi, dan sikap siswa/i pada 

saat proses pembelajaran. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya 

dalam pengembangan ilmu pengetahua di bidang Pendidikan Musik terutama pada 

pembelajaran anak agar berfikir kreatif dan inovatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata siswa/i  ensambel perkusi dengan instrumen nonkonvensional di SD Alam 

Harapan Kita Klaten lebih menyukai materi yang disampaikan dengan permainan dan 

keceriaan. Dapat disimpulkan bahwa materi ensambel yang berhubungan dengan teknik 

sering kali membosankan bagi siswa-siswi jika tidak dikemas menjadi lebih menarik,asik 

dan  dengan materi lagu.  

 

Kata kunci: ensambel, instrumen, nonkonvensional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudtan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa 

dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan 

tersebut mengenali,menghargai dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal 

ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota 

masyarakatnya yaitu peserta didik. 

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 

secara optimal sehingga ia dapat mewujudkan diri dan berfungsi sepenuhnya sesuai 

dengan kebutuhan pribadi dan  masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan 

kemampuan yang berbeda-beda.  

Pendidikan bertanggung jawab memandu, mengembangkan dan 

meningkatkan bakat tersebut. Termasuk dari mereka yang berbakat istimewa atau 

memiliki kemampuan kecerdasan yang luar biasa (gifted and talendted). Dulu orang 

biasanya mengartikan "anak berbakat" sebagai anak yang memiliki tingkat 

kecerdasan (IQ ) yang tinggi. Namun sekarang semakin di sadari bahwa yang 

menentukan keterbakatan bukan hanya intelegensi melainkan kreatifitas dan 

motivasi untuk berorestasi. 
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Kreativitas atau daya cipta memungkinkan penemuan-penemuan baru 

dalam bidang ilmu dan teknologi serta berbagai bidang usaha manusia lainnya. 

Kreatifitas dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai bekal dalam 

menghadapi berbagai macam tantangan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, 

politik,maupun dalam bidang budaya dan sosial.  

Dalam membangun sebuah keakraban dan kekompakan, bermain musik 

ensambel menjadi salah satu media yang tepat. Pengertian Musik Ansambel yaitu 

kata ansambel berasal dari bahasa Perancis. Ansambel berarti suatu Rombongan 

musik. Sedangkan pengertian ansambel menurut kamus musik, ansambel adalah 

kelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam 

sebutannya. Jadi, musik ansambel adalah bermain musik secara bersama-sama 

dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu 

dengan aransemen sederhana. 

      Pembelajaran musik yang perlu kita perhatikan antara lain cara atau 

pendekatan yang dipergunakan dalam menyajikan atau menyampaikan materi 

pelajaran musik itu sendiri. Menempati peranan yang tak kalah penting dalam 

proses belajar mengajar agar anak nyaman dan dapat mengekspresikan emosinya di 

dalam musik secara berirama dan teratur. Dalam pemilihan metode apa yang tepat, 

guru harus melihat situasi dan kondisi anak serta materi yang  akan diajarkan. 

      Dalam kegiatan belajar mengajar daya serap peserta didik tidaklah sama. 

Dalam menghadapi perbedaan tersebut, strategi pengajaran yang tepat sangat 

dibutuhkan. Strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan siswa 
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dalam kegiatan mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

menghadapi masalah tersebut sehingga pencapaian tujuan pengajaran dapat 

tercapai dengan baik. Dengan pemanfaatan metode yang efektif dan efisien, guru 

akan mampu mencapai tujuan pengajaran. 

      Dalam hal ini masa kanak-kanak menjadi masa yang penting dan 

sangatlah  berpengaruh dalam pengembangan kreatifitas dan kecerdasan. 

Pengembangan tersebut dapat mulai dikenalkan dengan pendidikan musik kreatif 

untuk anak. Yaitu dalam pembelajaran musik kreatif kita memberikan kebebasan 

kepada anak untuk dapat memilih instrumen atau dalam hal ini mungkin kita akan 

lebih memberikan pengarahan bahwasanya segala media atau alat dapat kita 

gunakan sebagai sumber bunyi. Dan dalam hal ini anak di berikan kebebasan untuk 

memilih dan menentukan alat atau media apa yang akan digunakan sebagai 

instrumen bermusik mereka. Karena itu ansambel perkusi dengan menggunakan 

instrumen unconventional akan lebih tepat sebagai sistem pengaplikasiannya. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana proses pembelajaran ansambel perkusi dengan isntrumen 

nonkonvensional ? 

2. Kendala apa saja dalam proses pembelajaran ansambel perkusi dengan instrumen 

nonkonvensional dan bagaimana solusinya  ? 
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C.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran ini bagi perkembangan 

kreatifitas anak dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk kreatif dan 

mendorong mereka dalam membuat inovasi. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

      Diperlukan beberapa refrensi Pustaka yang dapat diacu dalam menyampaikan 

berbagai pembahasan dan demi kelancaran penulis dalam memperoleh hasil yang 

baik  

1. Buku Sugiyono, 2013, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi dimana peneliti adalah instrumen 

utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan, 

analisis data bersifat induktif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat 

khusus menjadi umum, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. 

2. Menurut Ali, 2006, Ansambel musik adalah sajian musik yang di lakukan 

secara bersama-sama dengan menggunakan satu jenis alat musik atau 

beberapa alat musik. 
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3. Menurut Mudjiono Hasibuan, 2004, Strategi belajar mengajar adalah pola 

umum perbuatan guru dan siswa dalam kegiatan mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar. 

4. Menurut Sudjana, 2005, Metode pembelajaran adalah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsung pembelajaran. 

5. Menurut Ahmadi, 2007, Metode mengajar harus dapat mermbangkitkan 

motivasi, minat atau gairah belajar siswa  

6. Biggs (1985) membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu:  

a. Pembelajaran dalam Pengertian Kuantitatif 

Secara kuantitatif pembelajaran berarti penularan pegetahuan dari guru 

kepada murid. Dalam hal ini guru dituntut untuk menguasai 

pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikanya kepada 

siswa dengan sebaik-baiknya. 

b. Pembelajaran dalam Pengertian Institusional 

Secara institusional pembelajaran berarti penataan segala pengetahuan 

mengajar sehingga dapat berjalan efisien. Dalam pengertian ini guru 

dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan teknik mengajar untuk 

bermacam-macam siswa yang memiliki berbagai perbedaan individual. 

 

E.  METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang “Pembelajaran Ensambel Perkusi Nonkonvensional Di SD 

Alam Harapan Kita Klaten” menggunakan metode analisis kualitatif dengan 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



6 
 

 
 

menyertakan teknik-teknik penelitian antara lain: Studi pustaka, yaitu mencari 

data-data terkait masalah penelitian dari buku-buku dan skripsi yang sudah ada. 

Observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran ensambel perkusi 

menggunakan instrumen nonkonvensional di SD Alam Harapan Kita Klaten 

dengan salah satu pengajar dan beberapa siswa-siswi. Wawancara langsung-

terbuka, yaitu menanyakan kepada siswa-siswi pengajar dan pengurus SD Alam 

Harapan Kita Klaten terkait proses pembelajaran, materi, konsep maupun 

tentang sekolah tersebut. Dokumentasi, yaitu mengambil poto, video, rekaman 

suara yang diperlukan dalam mendukung penelitian tersebut. 

 

F. SISTEMATIKA 

      Tahap kerangka penyusunan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam 

penelitian ini. Adapun susunan sebuah penelitian yang direncanakan sebagai 

berikut: 

Selanjutnya setelah melalui pengumpulan dan pengolahan data, maka 

dilakukan penyusunan sistematika penulisan ilmiah, sebagai berikut:  Karya tulis 

ini terdiri dari empat bab, dengan masing-masing sub bab di dalamnya. Bab 1 

merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika. 

Bab II profil sekolah dan landasan teori, profil SD Alam Harapan Kita Klaten, 

konsep pembelajaran, pengertian pembelajaran, pengertian perkusi. Bab III 

membahas tentang proses pembelajaran ansamble perkusi dengan menggunakan 

instrumen nonkonvensional. Bab IV adalah kesimpulan dan saran. 
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