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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Belajar Dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan dari sebuah proses yang 

merupakan unsur fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. 

Dalam kegiatan belajar yang paling penting dan pokok adalah 

semua proses belajar untuk memperoleh suatu perubahan yang 

baru secara keseluruhan. 

Proses yang dilakukan oleh setiap individu didalamnya 

terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu baik dalam 

bentuk pengetahuan, pemahaman, kecakapan, keterampilan, sikap, 

kebiasaan dan nilai yang bersifat positif dengan pengalaman yang 

di peroleh untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang 

telah dipelajari. Aktifitas belajar tersebut bisa dilakukan di rumah, 

di sekolah atau di mana saja. Belajar juga merupakan tindakan dari 

sebuah perilaku siswa yang kompleks. Dari tindakan tersebut maka 

belajar hanya akan di alami oleh siswa itu sendiri yang akan 

menjadi penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Ketika siswa melakukan eksplorasi dengan alam maka siswa 

tersebut akan mengamati, melakukan, mencoba, serta menyaksikan 

suatu proses sehingga apa yang sudah di eksplorasi dapat menjadi 
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pedoman oleh siswa itu sendiri. Oleh karena itu, harus di ciptakan 

suasana agar belajar di sekolah, di rumah atau dimana saja 

berlangsung secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan.  

Menurut Budningsih yang di kutip oleh Suyono dan 

Hariyanto       (dalam Belajar dan Pembelajaran 2011: 75) belajar 

merupakan aktifitas atau kegiatan seseorang  atau individu itu 

sendiri dengan melibatkan suatu proses berpikir yang sangat 

kompleks yang terjadi pada semua orang. Dengan belajar, aspek 

inteligensi anak dapat berkembang sehingga anak didik akan 

menjadi manusia yang cerdas secara inteligensi, cerdas secara 

emosi, cerdas psikomotornya serta memiliki keterampilan dalam 

hidup. Karena itu, pembelajar mampu mengembangkan ranah-

ranah potensinya dalam berbagai ranah belajar. 

Ranah belajar diklasifikasikan ke dalam 3 ranah, yaitu:  

a. Ranah Kognitif 

Adalah ranah belajar yang menyatakan dengan prinsip-

prinsip yang telah dipelajari yang berkaitan dengan aspek-

aspek intelektual yang di dalamnya mencakup kemampuan 

berpikir, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisi, 

sintesis dan penilain.  
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b. Ranah Afektif 

Adalah ranah yang berkaitan atau berhubungan dengan 

sikap,  nilai, perasaan, minat, sikap, emosi, kebiasaan dan 

nilai. 

c. Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan pekerjaan yang 

melibatkan anggota badan yang berkaitan dengan aspek-

aspek keterampilan seperti fungsi system saraf, otot dan 

fungsi psikis.  

Dari pengertian belajar yang telah di uraikan di atas maka 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

perilaku atau pribadi seseorang dengan pengalaman yang 

telah mereka pelajari. 

2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi yang saling berkaitan 

antara  peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar tertentu yang meliputi guru dan siswa 

yang saling bertukar informasi untuk mendapatkan suatu 

pemahaman melalui proses pembelajaran. Dengan demikian 

pembelajaran merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh 

sesuatu diluar pembelajaran seperti kompetensi guru, kualifikasi 

personal siswa, kelengkapan sarana, kebijakan politik dan 

tekhnologi informasi yang di peroleh. Oleh karena itu sistem 
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dalam pembelajaran perlu dirancang secara utuh dan komprehensif 

agar proses pembelajaran mampu memberdayakan potensi siswa 

secara maksimal.  

Menurut Saekhan Muchith (2007: 121) pembelajaran pada 

hakekatnya merupakan sebuah system yang artinya terciptanya 

suatu pembelajaran disebabkan karena adanya berbagai komponen 

yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, 

Saekhan Muchith menjelaskan inti dari pembelajaran adalah 

bagaimana seorang guru mampu melaksanakan dan 

mengembangkan materi (kurikulum) kepada siswa dengan materi-

materi yang telah di siapkan untuk memenuhi kompetensi atau 

standar kompetensi tersebut. 

 Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan sistematis 

dan sistematik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara 

pendidik (guru) dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan 

sekitar untuk menciptakan suatu situasi atau kondisi yang 

memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa bagi mereka 

yang saling belajar dan membelajarkan untuk tujuan tertentu. 

Dengan demikian, pola interaksi antara peserta didik dan pendidik 

bisa terjadi dalam berbagai macam cara (Arifin, 2010: 10). 

Pembelajaran merupakan inti dari semua kegiatan pendidikan di 

sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah meliputi kegiatan yang 

di lakukan oleh guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan 
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sampai dengan evaluasi dan program tindak lanjut yang sudah di 

rencanakan berlangsung dalam suasana edukatif antara guru dan 

peserta didik yang mencakup segi kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan 

perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut, sehingga 

mencapai tujuan pengajaran berbasis kompetensi yang sudah ada 

di kurikulum.  

Proses belajar dapat terlaksana berkat siswa yang 

memperoleh sesuatu dari lingkungan sekitar seperti lingkungan 

belajar di sekolah dan lingkungan belajar di masyarakat dari situasi 

atau keadaan yang mereka alami yang akan di jadikan sebagai 

pengalaman. Lingkungan yang menjadi objek pembelajaran siswa 

adalah berupa keadaan alam, benda-benda, pengalaman sosial atau 

hal-hal yang dijadikan sebagai bahan belajar.  

3. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang harus dimiliki 

siswa setelah melaksanakan proses belajar dalam kurun waktu 

tertentu atau jangka waktu tertentu yang akan menjadi tujuan 

utama dalam pembelajaran sebagai hasil yang di harapkan oleh 

siswa. Dalam pembelajaran dikenal dengan tujuan nasional, tujuan 

institusional, tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran 

(instruksional). Perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan 
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dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang 

diharapkan. 

Para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang 

beragam,  tetapi semua merujuk pada esensi yang sama yaitu: 

a. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan 

perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran 

tersebut akan tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran.  

b. Tujuan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan atau deskripsi yang spesifik yang di dalamnya 

mengandung tentang unsur pembelajaran.  

Upaya untuk merumuskan tujuan pemebelajaran dapat 

memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana 

Syaoidah Sukmadinata (2002) mengidentifikasikan empat manfaat 

dari tujuan pembelajaran, yaitu: 

a. Memudahkan dalam mengkomunikasi antara peserta didik 

dan pendidik dengan maksud pendidik sebagai pedoman 

dalam kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga 

siswa tersebut dapat melakukan pembelajaran secara 

mandiri dengan maksud untuk mengarahkan siswa dalam 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. 
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b. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar 

untuk merancang sistem pembelajaran  dalam proses 

pembelajaran. 

c. Membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan 

belajar dan media pembelajaran.  

d. Memudahkan guru mengadakan nilai. 

B. Pengertian Seni 

Seni adalah sebuah kata yang semua orang dipastikan 

mengenalnya walaupun dengan tingkat pemahaman yang berbeda-

beda. Seni juga  merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang sejak 

lahir. Seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia 

yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan manusia yang di 

dalamnya mengandung  unsur keindahan yang mengungkapkan 

perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk gerak,rupa, nada 

dan syair yang dapat mempengaruhi perasaan orang lain bahwa seni 

itu indah.  Asal kata seni adalah dari bahasa Sansekerta yang berarti 

pemujaan, persembahan atau pelayanan. Kata seni berhubungan 

dengan kegiatan agama yang pada akhirnya disebut sebagai kesenian. 

Kesenian adalah karya indah yang merupakan hasil budidaya manusia 

serta sarana yang dapat digunakan sebagai cara untuk menuangkan 

perasaan seseorang dengan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.  

Berikut defisi kesenian menurut beberapa para ahli: 

a. J. J. Hogman 
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Kesenian adalah sesuatu yang mempunyai unsur, ide, aktifitas 

serta artifacts. 

b. Kottak 

Seni sebagai hasil ekspresi, kualitas atau alam keindahan. 

c. William A. Haviland 

Kesenian merupakan keseluruhan sistem yang dapat melibatkan 

proses penggunaan dari imajinasi manusia. 

d. Plato 

Seni adalah peniruan terhadap alam, sehingga karya seni 

merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang dan 

tumbuhan. 

e. Suzanne K. Langer 

Kesenian adalah penciptaan wujud-wujud yang merupakan symbol 

dari perasaan manusia. 

Dari pendapat para  ahli tentan g seni, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 Seni merupakan kegiatan ekspresi jiwa, ide dan perasaan 

manusia. 

 Seni merupakan hasil ekspresi alam keindahan. 

 Seni merupakan sistem yang dapat melibatkan proses imajinasi 

manusia. 

 Seni merupakan karya seni yang memiliki nilai estetis. 

 Seni merupakan kemahiran keterampilan kelakuan. 
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Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa seni atau kesenian 

adalah ekspresi, gagasan atau perasaan manusia yang diwujudkan 

melalui pola kelakuan yang menghasilkan karya indah itu senndiri 

yang bersifat estetis dan bermakna. 

C. Musik 

1. Pengertian Musik 

Musik merupakan bentuk perilaku manusia yang unik dan 

memiliki pengaruh yang kuat yang disusun sedemikian rupa 

sehingga mengandung irama dan keharmonisan lagu dari suara 

yang dihasilkan. Musik hadir secara alami menjadi bagian dari 

kehidupan seseorang dan berkembangan dalam  jiwa manusia itu 

sendiri. Bahkan sejak bayi masih dalam kandunganpun sudah 

selektif merespon atau merasakan alunan musik yang di 

perdengarkan. Berdasarkan hal ini para ahli berpendapat bahwa 

proses belajar seseorang sebenarnya telah dimulai sebelum 

manusia dilahirkan sampai sekarang ini. Musik bukan sebuah kata 

asing lagi di semua kalangan masyrakat saat ini, walaupun 

dibeberapa wilayah Indonesia tidak dikenal terminology tersebut. 

Misalnya dalam kamus bahasa Jawa tidak terdapat kata “musik” 

namun tidak berarti di Jawa tidak ada musik. Terlepas dari 

pemahaman tentang apa dan bagaimana musik, paling tidak 

sebagai salah satu cabang seni yang sudah seusia kehidupan ini, 

musik telah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Baik berdiri 
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sendiri dengan nama musikologi maupun berperan sebagai ilmu 

yang membantu dalam ranah interdisplin. 

Dalam dunia pendidikan, musik sangat besar peranannya 

dalam membantu mencerdaskan anak didik, suatu penelitian di 

Rhode Island yang dikutip oleh Djohan Salim (2010:68) dalam 

Psikologi Musik menyatakan bahwa siswa sekolah dasar yang 

mengikuti kelas musik sebagai bagian dari pelajaran kesenian 

mengalami peningkatan kemampuan membaca matematinya 

meningkat secara dramatis. Terbukti bahwa siswa yang belajar 

apresiasi musik memperoleh skor 46 poin lebih tinggi bila mereka 

memiliki pengalaman pentas seni dibandingkan dengan yang tidak 

mengikuti pendidikan musik. Musik mempunyai kemampuan 

mempengaruhi suasana hati, memberikan semangat bahkan musik 

juga mampu menyembuhkan perasaan seseorang, oleh karena itu 

musik juga banyak di manfaatkan sebagai sarana terapi dalam 

dunia kedokteran, sebagai sarana hiburan dan sebagai sarana 

ekspresi diri.   

2. Unsur Musik 

Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan 

berbagai suara ke dalam pola-pola yang mudah dimengerti dan 

dipahami manusia yang didalamnya terdapat ritmik, melodi, 

harmoni dan timbre  yang teratur.  

Musik, baik vocal maupun instrumental, terdiri atas empat unsur: 
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a.  Ritme / Irama 

Ritme adalah urutan perbedaan nilai nada yang dibunyikan. 

Misalnya nada re dibunyikan selama empat ketuk ( 2 . . . ), atau 

selama dua ketuk ( 2 . ) atau satu ketuk ( 2 ). Sebuah lagu 

berlangsung dalam waktu tertentu yang terbagi atas bagian-

bagian yang sama. Setiap bagian mempunyai irama yang 

lengkap, artinya ada bagian (not) bertekanan (berat) dan ada 

yang tidak bertekan (ringan). Bagian pendek ini disebut birama 

yang menjadi unsur dasar dari musik. 

b. Melodi 

Melodi adalah urutan nada yang diperdengarkan dari tangga 

nada universal maupun dari musik berbagai bangsa tentang 

tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam 

musik. Melodi merupakan bagian dari rangkaian akord dalam 

waktu.  

c. Harmoni dalam pengertian sempit adalah bunyi serempak dari 

paling sedikit tiga buah nada apabila di nyanyikan akan 

menghasilkan bunyi yang harmoni. Nada-nada ini sebagai 

pengiring bagi nada-nada melodi yang menimbulkan suara 

yang selaras dengan akord. Nada-nada yang serentak berbunyi 

disebut akord. Deretan akor-akord dalam suatu musik disebut 
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harmoni. Suara yang harmoni ditunjukan melalui pembagian 

suara seperti pada paduan suara atau vocal group. 

 

d. Timbre / Warna suara 

Timbre atau warna suara. Misalnya warna suara terompet 

dengan nada a1, berbeda dengan suara piano pada a1 yang 

sama. Perbedaan warna suara inilah yang disebut timbre. 

Timbre instrumental dapat diperoleh dari berbagai macam alat 

musik. Ada tiga warna musik yang bersumber dari tiga 

amacam alat yaitu: 

a. Alat musik berdawai ( gitar, biola, piano, dan lain-lain ). 

b. Alat musik tiup ( clarinet, hobo, horn, dan terompet ). 

c. Alat musik perkusi ( gamelan, drum, tambur dan timpani ). 

D. Musik Perjuangan 

Musik perjuangan merupakan musik yang lahir dari kondisi 

bangsa Indonesia yang terjajah oleh bangsa asing. Dengan 

menggunakan musik, para pejuang berusaha mengorbankan semangat 

persatuan untuk bangkit melawan penjajah. Musik perjuangan 

memiliki ciri-ciri anatara lain: syair-syair yang diciptakan pada masa 

itu umumnya berisi ajakan untuk berjuang, berkorban demi tanah air 

dan bangsa, memiliki birama 2/4, 4/4, dan 6/8, irama musiknya pun 

dibuat cepat da semangat dan diakhiri dengan semarak, bentuk 

kompisisi lagu ada dua hal yaitu: lagu perjuangan dengan semangat 
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berkobar ( mars ) dan perjuangan yang menyentuh perasaan ( hymne 

). 

Lagu perjuangan memiliki fungsi sebagai sarana upacara 

dimana kedudukan para pemain dan peserta didalam seni musik harus 

dilibatkan seperti anggota paduan suara, pengiring dan d irigen. 

Lagu-lagu perjuangan adalah; Indonesia Raya, Garuda Pancasila, 

Bagimu Negri dan Maju Tak Gentar. 

E. Teknik Bernyanyi Melalui Solmisasi 

1. Pengertian Solmisasi 

Seni musik merupakan salah satu bidang seni yang terdapat 

dalam pembelajaran Seni Budaya. Seni Budaya yang menuntut 

siswa aktif serta memiliki kemampuan memainkan alat musik dan 

bernyanyi. Khusus dalam hal berolah vokal siswa harus mampu 

membaca notasi musik baik yang berwujud huruf maupun angka 

serta mampu membidik nada agar dapat memyanyikan lagu secara 

baik dan benar, karena hal ini sebagai acuan dalam mempelajari 

olah vocal. Kemampuan ini dapat dilatih dan ditingkatkan melalui 

teknik solmisasi.  

Solmisasi adalah sistem menempatkan sebuah suku kata 

berbeda pada setiap not angka, kemudian membaca notasinya 

sambil menyanyikanya. Menurut latifah Kodijat ( 1989 : 68 ) 

solmisasi adalah menyanyikan notasi angka dengan memakai 

nama-nama dari sistem Guido Di Arezzo : do-re-mi-fa-sol-la 
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kemudian ditambah dengan si. Notasi angka merupakan tulisan 

musik dengan menggunakan angka 1-2-3-4-5-6-7 sebagai 

pernyataan urutan jenjang nada. Pada praktiknya biasanya sering 

ditambah satu angka dan diberi titik di atas angka tersebut sebagai 

tanda lebih tinggi oktafnya.  

oktaf 

1 –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7 – i 

 

do  re  mi  fa  sol  la  si  do 

oktaf 

Dari do rendah ( 1 ) ke do tinggi ( i ) di sebut “oktaf” maka 

dari do rendah hingga nada si di hitung satu oktaf. Dalam kegiatan 

pembelajaran musik sering terdengar seseorang menyanyikan 

nada-nada dengan pengucapan do re mi fa sol la si pengucapan ini 

dapat di tuliskan dengan notasi angka 1 2 3 4 5 6 7 seperti yang 

dijelaskan diatas. Susunan angka-angka tersebut disebut dengan 

tangga nada. Sedangkan cara pengucapanya di sebut sitem 

doremisasi atau solmisasi. 

Pengucapan solmisasi ini berasal dari teks doa Santco Johanes 

yaitu: 

Ut queant Laxis, Resonare Fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, 

Solve poluti, Labii reatum, Santo Johanes. 
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2. Bernyanyi dengan teknik solmisasi 

Solmisasi dalam teknik bernyanyi diterapkan agar siswa 

memiliki penguasaan nada sebagai syarat mutlak agar mampu 

membawakan lagu dengan baik. Rudy My dalam Panduan Olah 

Vokal ( 2008 : 59 ) mengemukakan metode penguasaan nada 

dalam belajar bernyanyi dimaksudkan untuk mempermudah 

pembelajaran dan penguasaanya. Adapun metode pengusaan 

mencakup beberapa tahap yaitu antara lain:  

a. Menghafalkan nada dengan bantuan alat musik harmonis. 

Pada tahap ini dimulai dengan membaca nada dari bawah yang 

telah ditetapkan secara internasional baik lambang, 

pengucapanya dan harganya, yaitu: do re mi fa sol la si do. 

Kemudian diulangi dengan dibalik dari atas ke bawah : do si la 

sol fa mi re do. Setelah teknik ini dikuasi dengan baik 

selanjutnya mengulang sampai benar-benar lancar.  

b. Membuat acak susunan nada 

Langkah selanjutnya adalah membuat acak susunan nada 

contohnya: 

1     3   5    4   2   3   1     5   7   dan  1    2   1   3    1   4   1    5    1    6   

1   7 

Do mi sol fa re mi do sol si          do  re do mi do fa  do sol do 

la  do si 
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Teknik ini juga memerlukan bantuan alat musik agar harga 

nada tetap terkontrol dan sesuai dengan nada yang terdapat 

pada alat musik. Latihan ini terus diulang-ulang dengan variasi 

nada yang berbeda hingga siswa menguasai dengan baik 

perpindahan nada dengan harga yang tetap.  

c. Tebak nada  

Tebak nada adalah menirukan nada yang dibunyikan oleh alat 

musik. Latihan ini juga harus dilakukan terus-menerus sampai 

benar-benar bisa menguasai dengan baik. 

Langkah-langkah bernyanyi yang telah dijelaskan tersebut 

bertujuan untuk mengasah kepekaan dalam menilai harga nada 

secara akurat dengan harga nada yang telah ditentukan.  

F. Tangga Nada 

Nada adalah nilai dari sebuah suara, yang ditentukan oleh 

tangga nada. Tangga nada adalah rangkaian not-not yang disusun 

terdiri dari beberapa nada dengan jarak-jarak tertentu antara satu nada 

dengan nada yang lain. 

Dalam prakteknya, tangga nada disusun dari 8 nada yaitu nada 

7 nada di tambah satu nada dari nada pertama contoh: 

1         2         3         4         5         6         7         i 

do      re        mi       fa       sol        la        si       do 

dalam teori musik tangga nada terdiri atas beberapa jenis 

diantaranya: 
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a. Tangga nada diatonis 

Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 

dua jarak tangga nada, yaitu satu nada dan setengah nada.  

a) Tangga nada mayor adalah tangga nada yang 

dimulai dengan nada do dan diakhiri dengan do 

tinggi. 

Berdasarkan jarak, nada-nada yang memiliki jarak 

satu nada yaitu pada nada: 

1 – 2 ( do – re ) 

2 – 3 ( re – mi ) 

4 – 5 ( fa – sol ) 

5 – 6 ( sol – la) 

Dan jarak ½ nada yaitu: 

3 – 4 ( mi – fa ) 

7 – i ( si – do ) 

Lagu-lagu yang dibuat dalam tangga nada mayor 

mempunyai kesan riang dan penuh semangat. Lagu-

lagu dalam tangga nada mayor contohnya Bagimu 

Negri, Inonesia Raya dan pelangi-pelangi. 

b) Tangga nada minor 

Tangga nada minor adalah tangga nada yang 

dimulai dengan nada la ( 6 ) dan diakhiri dengan la 

satu oktaf lebih tinggi. Lagu-lagu yang dibuat 
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dalam tangga nada minor pada umumnya bersifat 

sentimental dan iramanya tenang. Contoh lagu 

dalam tangga nada minor salah satunya adalah lagu 

Syukur. 

G. Interval 

Tiap-tiap nada memiliki jarak-jarak yang telah ditetapkan oleh 

IMC (International Music Concuil). Dalam suatu tangga nada terdapat 

jarak-jarak seperti dalam tangga nada c berikut ini: 

1        2        3        4        5        6        7        i 

     1         1        ½       1        1       1         ½ 

Dalam suatu tangga nada terlihat bahwa ada yang berjarak satu ( 1 - 2, 

2 - 3, 4 - 5, 5 – 6 dan ada jarak yang setengah ( 3 – 4 dan 7 – i ). Jarak 

dari satu nada ke nada yang lain dinamakan interval. Interval atau 

dalam bahasa Latin disebut intervallum adalah jarak antara suatu nada 

ke nada yang lain, baik ke atas maupun ke bawah menurut tingkat 

derajatnya.  

Jarak ke atas artinya jarak dari nada asal menuju ke atas ( naik 

) sedangkan jarak ke bawah adalah jarak dari asal ke bawah ( turun ). 

Interval disebut juga selang nada, antar nada atau suarantara. Interval-

interval tersebut diberi nama sesuai dengan tingkatanya seperti yang 

tercantum di bawah ini: 

Jarak I dinamakan Prime, contoh c – c           ( do – do ) 

Jarak II dinamakan Second, contoh c – d      ( do – re ) 
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Jarak III dinamakan Terts, contoh c – e         ( do – mi ) 

Jarak IV dinamakan Kwart contoh c – f        ( do – fa ) 

Jarak V dinamakan Kwint, contoh c – g        ( do - sol)  

Jarak VI dinamakan Sext, contoh c – a          ( do – la ) 

Jarak VII dinamakan Septime, contoh c – b   ( do – si ) 

Jark VIII dinamakan Oktaf, contoh c – c’      ( do – do’ ) 

Berikut adalah daftar interval  

Prime   : c – c = 0 d – d = 0 e – e = 0 

Second  : c – d = 1 d – e = 1 e – f = ½ 

Terts  : c – e = 2 d – f = 1½ e – g = 1½ 

Kwart  : c – f  = 2½ d – g = 2½ e – a = 2½ 

Kwint  : c – g = 3½ d  - a = 3½ e – b = 3½ 

Sext  : c – a = 4½ d – b = 4½ e – c = 4 

Septime : c – b = 5½ d – c = 5 e – d = 5 

Oktaf  : c – c’ = 6 d – d = 6 e – e’ = 6 

Berdasarkan daftar interval di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prime : semua berjarak 0  

2. Second : ada yang berjarak ½, ada yang berjarak 1 

3. Terts : ada yang berjarak 1½, ada yang berjarak 2 

4. Sext : ada yang berjarak 4, ada yang berjarak 4½ 

5. Septime : ada yang berjarak 5, ada yang berjarak 5½ 

6. Oktaf : semuanya berjarak 6 
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Berikut adalah pelengkap tentang interval. Nama-nama tambahan 

tentang interval. Nama-nama tersebut adalah murni, besar, dan kecil. 

1. Prime : semua disebut prime murni karena semua jarak 0  

2. Second : yang berjarak ½, disebut second kecil yang berjarak 1 

  disebutsecond besar.  

3. Terts : yang berjarak 1½, disebut terts kecil, yang berjarak 2  

  disebut terts besar. 

4. Sext : yang berjarak 4, disebut sext kecil, yang berjarak 4½  

    yang disebut sext besar. 

5. Septime : yang berjarak 5 disebut septime kecil, yang berjarak  

5½ disebut septim besar. 

6. Oktaf : semua oktaf disebut murni, sebab semua oktaf  

    berjarak 6. 

H. Metode Solfegio 

Metode Solfegio adalah latihan kemampuan pendengaran atau 

ketajaman pendengaran musik, baik ketepatan ritmik maupun 

ketepatan nadanya. Menurut Stanly yang dikutip Sumaryanto 

(2005:40) dikatakan Solfegio adalah istilah yang mengacu pada 

pelatihan vokal dengan  menyanyikan tangga nada, interval dan 

latihan – latihan melodi dengan sillaby zolmization yaitu, 

menyanyikan nada musik  dengan menggunakan suku kata. Dalam 

perkembangannya solfegio bukan hanya menyanyi saja tetapi juga 

mendengar dan membaca nada. Kemampuan membaca nada disebut 
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dengan Sight Reading, kemampuan mendengar nada disebut dengan 

EarTraining, sedangkan kemampuan menyanyi disebut dengan Sight 

Singing. 

1. Pengertian Kemampuan Membaca (Sight Reading) 

Menurut Stanley seperti yang dikutip Sumaryanto 

(2001:31-33) Sight reading adalah membaca not tanpa persiapan 

atau kesanggupan sekaligus untuk membaca dan memainkan 

notasi musik yang belum pernah dikenal sebelumnya  sering 

disebut dengan istilah prima vista. Fungsi sight reading selain 

untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menambah 

pengetahuan tentang bahasa musik juga berfungsi untuk 

menemukan hal–hal baru dalam musik dan  memberikan 

kenikmatan dalam bermusik bagi pemain atau penyaji musik 

hingga pada tingkat ketrampilan mahir. 

Ada dua pendekatan dalam melatih sight reading, yaitu (1) 

dengan memainkan lagu yang mudah dengan tempo yang 

sebenarnya, atau (2) dengan lagu yang sulit dalam tempo yang 

sangat lambat. Richman dalam  Sumaryanto (2001:33). Melalui 

sight reading diharapkan siswa dapat membaca notasi musik 

dengan cepat dan tepat. 

2.    Pengertian Kemampuan Mendengar (Ear Training) 

 Ear Training adalah latihan kemampuan mendengar, 

menurut Kodiyat (1983:68), Ear Training adalah latihan 
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pendengaran secara sistematis, latihan vokal tanpa perkataan 

dengan cara menyanyikan huruf hidup. Latihan pendengaran 

tersebut dilakukan dengan cara menselaraskan dengan not- not 

yang dihadapi. Dengan terbiasanya siswa mendengar secara 

bertahap, maka bayangan nada atau not dari suatu lagu yang 

didengar akan dapat dibayangkan besar kecilnya dan tepat 

tidaknya lompatan nada. Manusia normal sejak lahir sudah 

dibebani dengan kemampuan reaksi terhadap bunyi atau musik, 

sehingga tanpa kegiatan mendengar manusia tidak dapat 

memberikan reaksi terhadap rangsangan yang membentuk bunyi 

(Jamalus, 1981:49). 

Latihan pendengaran musik biasanya dilakukan dalam 

bentuk dikte yang berupa nada yang dinyanyikan kemudian 

ditirukan, yang sebelumnya didahului dengan latihan pendengaran 

dan latihan daya ingat.Diktetersebut berupa melodi, kord, dan 

ritme.Latihan pendengaran ini membutuhkan konsentrasi yang 

sungguh- sungguh agar kesan musik dapat dimengerti dan bila 

dilakukan secara berulang- ulang dapat dijadikan dasar menuju 

tahap pelajaran membaca notasi. Florentinus (1997:62) membagi 

lebih lanjut kemampuan mendengar not (Ear Training) ke dalam 

tiga indikator kemampuan, yaitu: (1) kemampuan mendengar dan 

mengingat ritme atau irama, menuliskan serta menyuarakan 

kembali, (2) kemampuan mendengar dan mengingat melodi atau 
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rangkaian nada, menuliskan serta menyuarakan kembali, dan (3) 

kemampuan mendengar dan mengingat kord atau keselarasan 

gabungan nada.  

Menurut Benward yang dikutip oleh 

Sumaryanto(2001:35), kemampuan pendengaran merupakan 

gabungan dari faktor kebiasaan danpembawaan. Faktor kebiasaan 

dapat dikembangkan melalui latihan teratur, sedangkan faktor 

pembawaan murni berasal dari kemampuan diri yang berupa bakat 

musikalitas. Dalam proses mempelajari sebuah lagu perlu 

ditanamkan pengertian tentang rasa irama atau ritme, agar siswa 

dapat menyanyikan sebuah lagu dengan irama yang sesuai. Selain 

itu perlu ditanamkan juga pengertian tentang bayangan atau 

memori nada, interval, dan melodi sehingga tidak mengalami 

kesulitan dalam menyanyikan sebuah lagu dengan benar.Dari 

penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa kemampuan mendengar 

not (Ear Training) adalah tingkat kepekaan siswa dalam 

mendengarkan, mengingat, menuliskan dan menyuarakan kembali 

unsure – unsur musikkal dalam bentuk notasi musik secara 

langsung, baik pada melodi, ritme maupun kord. 

3.    Pengertian Kemampuan Menyanyikan (Sight Singing) 

Yang dimaksud dengan Sight Singing adalah latihan 

menyanyikan nada sesuai dengan melodi pada lagu.  

 


