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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Gambar 4.1 : Jalan Utama Kampus III UNWIRA 
(Doc. : Handri April 2018) 

 

UNWIRA merupakan salah satu universitas yang terdapat dikota 

Kupang. Kata UNWIRA ini merupakan singkatan dari Universitas Katolik 

Widya Mandira. UNWIRA lahir dari rahim Gereja Katolik Nusa Tenggara 

dan Kongregasi Serikat Sabda Allah (SVD). Ia lahir dan ada karena di NTT 

masih sangat terbatas perkembangan kualitas awam, khususnya melalui 

pendidikan tinggi. Nama Widya Mandira, yang berarti “Menara Ilmu 

Pengetahuan”, dicetuskan pertama kali oleh almarhum P. Dr. Van Trier, 

SVD, pada tahun 1958 karena pada waktu itu ada rencana pembukaan 

Universitas Katolik di Ende – Flores. Namun rencana itu tidak bisa 

direalisasikan. 

Keinginan untuk mendirikan Universitas Katolik di NTT muncul 

kembali pada akhir tahun 1970 – an. Kemudian dimatangkan dalam 
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musyawarah antar pimpinan gereja se – Nusa Tenggara dan para tokoh 

Katolik di Kupang pada tanggal 11-12 Desember 1981. Musyawarah ini 

melahirkan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus (YAPENKAR) dengan 

akta wakil notaris Silvester Joseph Tjung, SH, Nomor 722, tanggal 12 

Desember 1981 (direvisi dan dikukuhkan lagi pada tanggal 19 juli 1986 

dengan akta nomor 119). Pada tanggal, 15 Desember 1981, yayasan ini 

membentuk panitia persiapan pembangunan Universitas Katolik Widya 

Mandira (UNWIRA). Setelah matang persiapannya, pada hari raya kabar 

sukacita, tanggal 25 maret 1982, dewan pimpinan YAPENKAR, yang 

diketuai Uskup Kupang, waktu itu Mgr. Gregorius Monteiro, SVD, dengan 

surat keputusan nomor 01 tahun 1982, menyatakan berdirinya Universitas 

Widya Mandira (UNWIRA). Kuliah pertama dari Universitas baru ini dimulai 

pada tanggal,  24 September 1982, tanggal yang kemudian ditetapkan sebagai 

Dies Natalis UNWIRA. 

UNWIRA berasaskan pancasila dan bernafaskan iman katolik. 

Universitas Katolik Widya Mandira mengacu pada nilai – nilai  dan semangat 

yang bersumber dari iman dan ajaran suci gereja katolik. UNWIRA didirikan 

terutama untuk mengemban misi gereja katolik dalam mewujudkan panggilan 

sucinya, dalam mendorong setiap manusia (tanpa membedakan suku, agama, 

ras, dan golongan) dan masyarakat untuk mengembangkan bakat – bakat 

insaninya demi mencapai martabatnya sebagai pribadi dan masyarakat yang 

manusiawi. 
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Spiritualitas dasar UNWIRA, diinspirasi oleh spiritualitas 

pelindungnya, yakni St. Arnoldus Janssen, adalah “ Ut Vitam Habeant 

Abundantius - Agar mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam 

segala kelimpahannya”, yang dikutip dari doa Yesus, Sang Gembala yang 

baik. 

Pada saat awal pendiriannya, UNWIRA hanya terdiri dari 3 Fakultas 

yaitu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik yang 

berkedudukan di Kupang dan Fakultas Filsafat dan Teologi Katolik yang 

berkedudukan di Ledalero Maumere – Flores. Fakultas Teologi dan Filsafat 

Katolik ini kemudian berdiri sendiri kembali pada tahun 1983 dan pada tahun 

yang sama berdirinya Fakultas Ekonomi. Setelah dua tahun berjalan 

UNWIRA membuka lagi satu Fakultas baru, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik dan pada tahun akademik 1986 – 1987 dibuka lagi Fakultas 

Hukum. Tahun akademik 1991 – 1992 dibuka Fakultas Filsafat dan pada 

tahun akademik 2000 – 2001 UNWIRA kembali membuka lima (5) program 

studi baru jenjang strata satu (S1) yaitu Program Studi Pendidikan 

Sendratasik pada FKIP, Teknik Informatika pada Fakultas Teknik, Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Komunikasi 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Program Pascasarjana 

Magister Manajemen Jenjang Strata Dua (S2). Jadi saat ini UNWIRA 

memiliki tujuh Fakultas yang mengelolah 21 Jurusan / Program Studi. 
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Sejak berdirinya hingga saat ini UNWIRA telah dipimpin oleh 5 orang 

Rektor yaitu : 

No. Nama Rektor Masa Jabatan 

1 P. Dr. Herman Embuiru, SVD (almarhum) 1982 – 1992 

2 P. Yohanes Mendjang, SVD, MA (almarhum) 1992 – 1997 

3 P. Yohanes Bele, SVD, MA (almarhum) 1997 – 2005 

4 P. Dr. Cosmas Fernandez, SVD, MA 2005 – 2009 

5 P. Yulius Yasinto, SVD, MA, M.Sc 2009 – 2017 

6 P. Dr. Philipus Tule, SVD 2017 – sekarang 

Tabel 4.1 : Daftar Rektor UNWIRA Kupang 
(Sumber data : Tata Usaha FKIP UNWIRA Kupang Tahun 2018) 

 

1. Visi dan Misi UNWIRA 

a. Visi 

Unwira menjadi unggul dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, berdasarkan nilai – nilai kristiani di 

kawasan Timur Indonesia. 

b. Misi 

Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Katolik Widya Mandira 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta 

pengabdian kepada masyarakat serta pengabdian kepada masyarakat 

secara berkelanjutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni bagi generasi muda kawasan Timur Indonesia 

untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, yaitu bermutu, 

mandiri, global dan toleran. 

  



99 
 

2. Tata Letak UNWIRA Kupang 

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sampai saat ini terletak di 3 

lokasi yaitu : 

a. Kampus I (utama) 

Tata letak kampus 1 (utama) sangat strategis. Sebelah Timur 

berbatasan dengan SMKN 2 Kupang, sebelah barat berbatasan 

dengan SMPK dan TK St. Maria Goreti, sebelah selatan berbatasan 

dengan dengan jalan A. Yani dan sebelah utara berbatasan dengan 

SDK Donbosko dan SMP, SMA Giovani. Dilihat dari tata 

kependudukan, kampus 1 (utama) terletak di RT.001/RW.13, 

Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. 

         

(a) (b) 

Gambar 4.2 : Kampus I UNWIRA 

(a) Kampus Utama UNWIRA dan (b) Kampus FKIP UNWIRA 
(Doc. : Handri April 2018) 

 

 

b. Kampus II         

Kampus II UNWIRA terletak di Jalan San Juan, Penfui 

Kupang. Kampus ini merupakan pusat kegiatan perkuliahan 

mahasiswa Fakultas Filsafat Agama. FFA tidak hanya khusus untuk 
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frater – frater atau kaum berjubah saja tetapi bagi siapa saja boleh 

kuliah di sana. Kampus Fakultas Filsafat Agama berdekatan dengan 

kampus III UNWIRA. 

 

 

Gambar 4.3 : Kampus II (Kampus FFA) UNWIRA Kupang 
(Doc. : Handri April 2018) 

 

 

c. Kampus III 

Kampus III terletak di Jalan Herman Yohanes, Penfui Kupang 

yang berada tidak jauh dari kampus II, yakni terletak di Jalan San 

Juan Penfui Kupang. Kampus ini terdiri dari 3 gedung yang 

digunakan sebagai tempat perkuliahan Mahasiswa Fakultas Teknik, 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik serta Mahasiswa Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yakni Program Studi Pendidikan 

Sendratasik dan Program Studi Bimbingan Konseling. 
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(a) 

     

(b) (c) 

Gambar 4.4 : Kampus III UNWIRA Kupang 

(a) Kampus FKIP, (b) Kampus FISIP, dan  

(c) Kampus Fakultas Teknik 

(Doc. : Handri April 2018) 

 

3. Gambaran Umum Program Studi Pendidikan Sendratasik UNWIRA 

Kupang 

a. Sejarah Singkat Program Studi Pendidikan Sendratasik 

Program Studi Sendratasik adalah salah satu Program Studi pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Widya 

Mandira Kupang yang merupakan singkatan dari Seni, Drama, Tari 

dan Musik. 



102 
 

Program Studi ini didirikan pada bulan Agustus 1985. Pada awal 

didirikannya Program Studi ini masih berjenjang D3. Bapak Drs. 

Petrus Riki Tukan selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Sendratasik mulai menyusun kurikulum untuk program studi ini. 

Kurikulum tersebut terus menerus dikembangkan dan dibuat 

sedemikian rupa hingga mencapai standarnisasi (sampai sekarang 

Sendratasik berjenjang S1). 

Kurikulum yang dibuat didalamnya meliputi mata kuliah 

keahlian dan mata kuliah umum : 

No. Mata Kuliah Keahlian 

1 Teori Musik  I dan II 

2 Solfegip I dan II 

3 Sejarah Musik I dan II 

4 Paduan Suara I dan II 

5 Praktek Instrumen Musik Sekolah I dan II 

6 Vokal I dan II 

7 Filsafat  Seni 

8 Keyboard I dan II 

9 Harmoni  I dan II 

10 Gitar I dan II 

11 Direksi I dan II 

12 Drama I dan II 

13 Tari I dan II 

14 Aransemen Musik Sekolah I dan II 

15 Musik Liturgi 

16 Musik NTT I dan II 

17 Apresiasi  Seni 

18 Seni Karya dan Lukis 

19 Menulis Partitur 

20 Perencanaan Pengajaran  Musik 

21 Harmoni Lanjut 

22 Analisa Musik 

23 Vocal Grup I dan II 

24 Musik Nusantara 

25 Pementasan Seni 

26 Membaca Partitur 

27 Evaluasi Pengajaran Musik 

28 Metode Penelitian Seni 
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No. Mata Kuliah Keahlian 

29 Pengajaran Seni Holistik 

30 Ansambel I dan II 

31 Komposisi I dan II 

32 Kontrapung 

33 Komposisi Musik Sekolah I dan II 

34 Micro Teaching 

35 Aransemen Musik 

36 Pengalaman Musik Bersama 

37 Ketrampilan Pilihan I dan II 

Tabel 4.2 : Daftar Mata Kuliah Keahlian 
(Sumber data : Tata Usaha FKIP UNWIRA Tahun 2018) 

 

 

No. Mata Kuliah Umum 

1 Pancasila  

2 Agama 

3 Logika 

4 Kewiraan 

5 Dasar – Dasar Kependidikan  

6 Perkembangan Peserta Didik  

7 Etika 

8 Ilmu Alamiah Dasar  

9 Bahasa Indonesia  

10 Bahasa Inggris 

11 Belajar dan Pembelajaran 

12 Profesi Kependidikan 

Tabel 4.3 : Daftar Mata Kuliah Umum 
 (Sumber data : Tata Usaha FKIP UNWIRA Tahun 2018) 

 

Pada Masa jabatan Bapak Drs. Petrus Riki Tukan, Beliau 

mempunyai visi dan misi dalam memegang jabatannya sebagai ketua 

program studi OHT (Otak, Hati, dan Tangan) yang maknanya adalah 

orang yang harus membantu dan melayani orang dengan rendah hati. 

Awalnya di program studi ini hanya ada beberapa pengajar yang 

membantu Bapak Drs. Petrus Riki Tukan yakni P. Daniel Kiti, SVD, 

P. Anton Siguama Letor, SVD, P. Piet Wani, SVD, Sr. Puresa, RVM. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu, Program Studi Pendidikan 
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Sendratasik mendapat penambahan dosen antara lain Bapak Drs. 

Agustinus Beda Ama, S.Sn.,M.Si., Bapak Stanis Sanga Tolan, 

S.Sn,M.Sn., Ibu Flora Ceunfin, S.Sn,M.Sn., Bapak Melkior Kian, 

S.Sn.M.Sn., P. Yohanes Don Bosko Bakok, SVD, S.Sn.M.Sn. selain 

itu ada pula Dosen Honorer. 

Program Studi Pendidikan Sendratasik sudah melakukan 5 kali 

pergantian Ketua Program Studi, yaitu : 

No Nama Dosen Jabatan Masa Jabatan 

1 Drs. Petrus Riki Tukan Kaprodi 1985 - 2000 

2 P. Piet Wani (almarhum) Kaprodi 2000 - 2006 

3 Stanis Sanga Tolan, S.Sn.M.Sn. Kaprodi 2006 - 2009 

4 Drs. Agustinus Beda Ama, S.Sn.M.Sn. Kaprodi 2009 - 2011 

5 Melkior Kian, S. Sn., M.Sn. Kaprodi 2011 - 2019 

6 P. Yohanes Don Bosko Bakok, SVD, S.Sn., M.Sn. SekProdi 2015 - 2017 

7 Flora Ceunfin, S.Sn., M.Sn. SekProdi 2017 - 2019 

Table 4.4 : Daftar Nama – Nama Kepro Pendidikan Sendratasik 
(Sumber data : Tata Usaha FKIP UNWIRA Tahun 2018) 

 

Berikut ini daftar nama – nama dosen tetap pada Program Studi 

Pendidikan Sendratasik UNWIRA Kupang 2018 : 

No. Nama – Nama Dosen Prodi Sendratasik Keterangan 

1 Bapak Melkior Kian, S. Sn, M.Sn.  

2 Bapak Drs. Petrus Riki Tukan   

3 Bapak Drs. Agustinus Beda Ama, S.Sn.,M.Si.  

4 Bapak Stanis S. Tolan, S.Sn, M.Sn.  

5 Ibu Flora Ceunfin, S.Sn, M.Sn.  

6 P. Yohanes D. B. Bakok, S.Sn, M.Sn.  

Tabel 4.5 : Daftar Nama – Nama Dosen Sendratasik 
(Sumber data : tata usaha FKIP UNWIRA tahun 2018) 
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b. Profil Program Studi Pendidikan Sendratasik UNWIRA Kupang  

1. Keadaan Mahasiswa 

No. Semester Jumlah 

1 II 111 

2 IV 84 

3 VI 39 

4 VIII 78 

5 X 25 

6 X11 12 

7 XIV 4 

Tabel 4.5 : Jumlah Mahasiswa Prodi Pendidikan Sendratasik 

Berdasarkan data mahasiswa perprodi yang masih aktif pada Semester 

Genap Tahun Ajaran 2018 

(Sumber data : BAK UNWIRA Tahun 2018) 

 

c. Sarana dan Prasarana pada Program Studi Pendidikan 

Sendratasik          

Pelaksanaan pembelajaran di Program Studi ini, perlu ditunjang 

dengan sarana prasarana yang memadai. Sarana yang dimaksud dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

No. Jenis Alat Jumlah 

1 Gitar Acoustik 11 unit 

2 Gitar Bass 1 unit 

3 Gitar Lead 1 unit 

4 Gong 17 unit 

5 Tambur 1 unit 

6 Organ Elektrik 2 unit 

7 Keyboard 17 unit 

8 Conga 3 unit 
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No. Jenis Alat Jumlah 

9 Triangle 1 set 

10 Drum Set 1 set 

11 Castanyet 1 unit 

12 Maracas 1 unit 

13 Sasando 5 unit 

14 Piano 1 unit 

15 Speaker dan Monitor 7 unit 

16 Speaker Active 1 unit 

17 Earphone 1 unit 

18 Microphone 7 unit 

19 Mixer 2 unit 

20 Power 2 unit 

21 Crossover 2 unit 

22 Equalizer 1 unit 

23 Kabel (Listrik dan Audio) 27 unit 

Tabel 4.6 : Jumlah Peralatan Musik 
(Sumber data : Ketua Seksi Peralatan Sendratasik Tahun 2018) 

 

Ket : untuk alat musik rekorder, pianika, dan gitar diwajibkan 

ketua program studi agar mahasiswa memilikinya masing – 

masing. 
 

No. Ruangan Jumlah Keterangan 

1 Ruang Kuliah 2 Baik 

2 Ruang Dosen 1 Baik 

3 Ruang Musik 2 Baik 

4 Ruang Kepro/TU 1 Baik 

5 Toilet Mahasiswa/I  2 Baik 

6 Toilet Para Dosen 2 Baik 

7 Aula 1 Baik 

Tabel 4.7 : Jumlah Ruang Program Studi Sendratasik 
(Sumber data : TU Prodi Sendratasik, 2018) 
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d. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler pada Program Studi Sendratasik 

UNWIRA Kupang 

Kegiatan ekstrakurikuler pada umumnya dilakukan apabila ada 

suatu perlombaan antara Program Studi, kampus maupun kegiatan 

perlombaan di luar kampus dan juga pada saat akan diadakannya 

kegiatan kemah bakti mahasiswa. Kegiatan tersebut baik adanya 

karena bertujuan untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat atau 

minat serta memperluas wawasan pengetahuan, peningkatan nilai dan 

sikap. Banyak presentasi yang telah dicapai dan mengharumkan nama 

Universitas dan Program Studi antar kampus sampai tingkat daerah, 

misalnya : 

o Juara 1 lomba Vocal Solo antar Fakultas UNWIRA Kupang  

tahun 2010 

o Juara 1 lomba tari kreasi antar  Fakultas UNWIRA Kupang pada 

kegiatan Dies Natalis UNWIRA Kupang tahun 2011 dan tahun 

2012. Juara 2 lomba Lukis peringatan ulang tahun UNWIRA 

Kupang tahun 2012. 

o Lomba Vocal Group antar Fakultas UNWIRA Kupang tahun 

2013  

o Juara 1 lomba Vocal Group Tingkat Daerah (pangan lokal) 

tahun 2012 dan 2013  

o Juara 2 lomba vocal Group Tingkat Daerah (pangan lokal) tahun 

2012 dan tahun 2013  
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o Juara 2 lomba Vocal Solo antar Fakultas UNWIRA Kupang 

tahun 2013  

o Juara 2 lomba Vocal Solo antar Fakultas UNWIRA Kupang 

tahun 2013 

o Juara 1 lomba Tari Daerah NTT Tingkat Kota Kupang untuk 

Piala Bergilir Walikota tahun 2013 

o Juara IV Festival Budaya dalam kegiatan Jambore Pariwisata 

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 di Waitabula 

sebagai perwakilan Kota Kupang. 

o Juara III Festival Budaya dalam kegiatan Jambore Pariwisata 

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 di Ende 

sebagai perwakilan Kota Kupang. 

o Juara I Festival Budaya dalam kegiatan Jambore Pariwisata 

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 di Nagekeo 

sebagai perwakilan Kota Kupang. 

Selain mengikuti perlombaan seni, mahasiswa musik program 

studi Sendratasik UNWIRA Kupang juga mengikuti perlombaan lain 

di luar seni guna turut berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan lainnya 

seperti terlibat dalam rangkaian kegiatan merayakan Dies Natalis 

UNWIRA Kupang dalam perlombaan footsal, dll. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan lapangan yang 

dilaksanakan pada mahasiswa kelompok minat keyboard Program Studi 

Pendidikan Sendratasik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan 

tujuan untuk meningkatkan keterampilan bermain alat musik keyboard 

sehingga dapat menerapkan prinsip harmoni secara manual dengan baik dan 

tepat dalam mengiringi lagu maupun memainkan instrumen. Dalam penelitian 

ini, peneliti menyiapkan sebuah lagu sebagai lagu model dengan maksud agar 

setelah menempuh proses pembelajaran dalam penelitian ini para mahasiswa 

(subjek penelitian) dapat menerapkan teknik dan prinsip – prinsip yang 

dipelajari dalam mengiringi lagu model tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan 

permasalahan – permasalahan yang menjadi kesulitan dari subjek penelitian 

sehingga peneliti melakukan upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan menyiapkan etude untuk latihan agar dapat menambah 

wawasan pengetahuan dan keterampilan dari subjek penelitian sehingga 

permasalahan individual yang selama ini dialami oleh mahasiswa dapat 

diatasi secara keseluruhan maupun secara individual. 

Selama proses penelitian ada kendala – kendala yang timbul baik secara 

keseluruhan maupun secara individu berupa pertanyaan – pertanyaan 

mengenai bahan latihan yang diungkapkan oleh subjek penelitian. Maka 

dalam mengatasinya peneliti melakukan bimbingan khusus kepada 

mahasiswa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui bimbingan 
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dengan pendekatan secara individu ini peneliti dapat meningkatkan 

pengetahuan masing – masing subjek penelitian sehingga secara langsung 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari subjek penelitian. 

Hasil penelitian ini, diperoleh melalui serangkaian tahap / proses yang 

dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap yakni Tahap Awal, Tahap Inti dan Tahap 

Akhir. 

1. Tahap Awal 

Tahap awal merupakan tahap persiapan dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengamatan 

terhadap subjek penelitian, diantarannya mengamati keterampilan 

subjek penelitian dalam mamainkan alat musik keyboard sebagai 

suatu langkah untuk merekrut mahasiswa menjadi subjek 

penelitian. 

Peneliti melakukan tahap audisi sehingga subjek penelitian 

yang lolos telah memenuhi syarat – syarat khusus dalam penelitian 

ini. Dalam proses ini, peneliti mengarahkan para mahasiswa yang 

mengikuti audisi untuk memainkan sebuah lagu yang ditentukan 

oleh peneliti yakni lagu “Bolelebo” sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki masing – masing peserta. 

Setelah melakukan pengamatan, peneliti melakukan 

wawancara mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh subjek 

penelitian tentang pengetahuan musik khususnya pengetahuan 
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harmoni dan teknik – teknik penjarian yang telah dipelajari dalam 

memainkan alat musik Piano / Keyboard serta kesulitan – kesulitan 

yang dialami dalam mengiringi lagu maupun memainkan 

instrmuntal. Hal ini bertujuan untuk merancang etude – etude 

sebagai bahan latihan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. 

Proses observasi dan wawancara dilakukan di Ruangan 

Musik Program Studi Pendidikan Sendratasik UNWIRA selama 

satu hari yakni pada hari Sabtu, 31 Maret 2018 pukul 18.30 – 19.30 

WITA. Selama proses observasi dan wawancara peneliti membuat 

dokumentasi berupa rekaman video dan pemotretan gambar 

sebagai bukti untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dari hasil audisi ini, peneliti berhasil merekrut 6 dari 6 

mahasiswa yang mengikuti audisi. Para mahasiswa tersebut adalah 

mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sendratasik yang 

berada pada semester IV dan VI. Mahasiswa yang terpilih ini 

adalah mahasiswa yang sudah mampu memainkan alat musik 

keyboard dengan teknik iringan yang sederhana meskipun ada 

beberapa diantara mahasiswa – mahasiswa tersebut yang sudah 

mampu memainkan teknik iringan yang bagus seperti tangan kiri 

memainkan arpeggio dengan akor dalam susunan luas. Dari hasil 

audisi ini, bisa dikatakan mahasiswa – mahasiswa yang lolos dalam 

audisi sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran 

harmoni manual dalam penelitian ini yakni sudah mampu 
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memainkan alat musik keyboard dengan teknik iringan yang 

sederhana. 

Mahasiswa yang lolos audisi dan memenuhi syarat dalam 

proses perekrutan adalah sebagai berikut : 

No 
Nama Mahasiswa 

(Subjek Penelitian) 
Semester 

1.  Dionisius Sikone Usfinit VI 

2.  Yohanes Balberd Seran Bria VI 

3.  Benyamin Nggili VI 

4.  Bonivasius Heribertus Rado VI 

5.  Juliao Vidal Marques Madu VI 

6.  Richardus Lima Lia Klobor IV 

Tabel 4.8 : Daftar Nama Mahasiswa Subjek Penelitian 

(Sumber data : Peneliti, 2018) 

 

Setelah proses perekrutan selesai, peneliti menjelaskan 

mengenai tujuan dari penelitian ini kepada subjek penelitian dan 

langkah – langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini. 

Setelah menjelaskan hal tersebut, peneliti bersama dengan subjek 

penelitian menentukan jadwal pertemuan selanjutnya untuk 

memulai tahap inti penelitian. 

 

2. Tahap Inti 

Tahap ini merupakan tahapan yang dirancang untuk 

meningkatkan pengetahuaan dan keterampilan subjek penelitian 

sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang selama ini 

dialami oleh subjek penelitian. Tahap inti dibagi dalam 9 
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(sembilan) pertemuan dimana dalam setiap pertemuan subjek 

penelitian melakukan latihan teknik – teknik penjarian dan prinsip 

– prinsip harmoni yang sudah disiapkan oleh peneliti berupa etude 

– etude untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan subjek 

penelitian. 

 Pertemuan Pertama 

Pertemuan Pertama ini dilaksanakan pada hari Senin, 2 

April 2018 dari jam 17.30 – 20.00 WITA. Pada pertemuan 

pertama ini, keenam subjek penelitian hadir dan mulai 

mengikuti pertemuan ini dari awal hingga akhir. 

Pada pertemuan ini, peneliti menjelaskan konsep harmoni 

manual kepada mahasiswa dan setelah itu dilanjutkan dengan 

latihan teknik – teknik penjarian dalam permainan alat musik 

keyboard. Teknik – teknik tersebut antara lain : Teknik 

Penjarian Tangga Nada (Monoritmik dan Poliritmik). 

a. Harmoni Manual (lih. Bab II, hal. 71-74) 

b. Latihan Teknik – Teknik Penjarian 

Teknik penjarian yang dilatih pada pertemuan ini adalah 

teknik penjarian tangga nada yang belum pernah dilatih 

oleh subjek penelitian. Bahan latihan teknik – teknik 

penjarian tersebut adalah sebagai berikut : 
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 Teknik Penjarian Tangga Nada 1 x 1 searah 

(Monoritmik) 

 

Teknik penjarian tangga nada ini adalah variasi dari 

teknik penjarian tangga nada 1 oktav pada umumnya yang 

dibuat dengan tujuan untuk mahasiswa dapat membuat 

improvisasi terhadap melodi. Teknik penjarian ini diambil 

dari sumber buku “Harmonium School” (Heinrich Bungart : 

51) 

 Teknik Penjarian Tangga Nada Polyritmik 2 x 1 

searah 

 

 Teknik Penjarian Tangga Nada Poliritmik 1 x 2 

searah 

 

 Teknik Penjarian Tangga Nada Polyritmik 3 x 2 

searah 
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 Teknik Penjarian Tangga Nada Polyritmik 2 x 3 

searah 

 

 

Dalam proses latihan teknik – teknik penjarian ini, peneliti 

memberikan stimulus berupa arahan dan memberikan contoh 

kepada mahasiswa untuk melakukan teknik – teknik penjarian 

dan para mahasiswa mengikuti sesuai dengan yang diarahkan 

peneliti. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh dalam 

tangga nada natural dengan maksud agar mahasiswa dapat 

merasakan ritme yang dihasilkan dari teknik penjarian 

polyritmik ini, dan setelah itu peneliti mengarahkan mahasiswa 

untuk melatihnya dalam tangga nada yang lain. 

Namun ada beberapa teknik penjarian dalam proses latihan 

ini yakni teknik penjarian polyritmik (2 x 3 dan 3 x 2), peneliti 

menemukan semua mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mempraktekan teknik penjarian poliritmik ini. Kesulitan ini 

terletak pada perbedaan pola ritme antara jari tangan kiri dan 

kanan. 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti memberikan 

tambahan stimulus dengan mengarahkan sambil memberi 

contoh kepada mahasiswa untuk menggerakan tangan kiri dan 

kanan sesuai pola ritme dalam satu periode gerakan. Proses ini 
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dilakukan berulang – ulang sampai mahasiswa dapat teknik 

penjarian polyritmik tersebut dengan baik dan benar. 

 

 Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada hari Selasa, 3 April 

2018 pada pukul 17.30 sampai 20.30 WITA. Pertemuan ini 

diawali dengan memeriksa kembali hasil latihan teknik 

penjarian tangganda monoritmik dan polyritmik pada pertemuan 

pertama dan setelah itu melanjutkan latihan teknik  - teknik 

penjarian lainnya yang sudah disiapkan untuk pertemuan kedua. 

Pada pertemuan ini, peneliti memberikan stimulus berupa 

arahan dan memberikan contoh Teknik Penjarian Trinada 2 

oktav searah dan berlawanan serta Teknik Pergantian Jari Bisu. 

Selama peneliti memberikan contoh, para mahasiswa 

memperhatikannya dengan baik dan setelah itu mahasiswa mulai 

berlatih teknik – teknik tersebut secara individual. 

Bahan latihan teknik – teknik penjarian pada pertemuan 

kedua ini adalah sebagai :  

a. Teknik Penjarian Trinada 

Teknik penjarian ini dijadikan sebagai bahan latihan 

dengan maksud untuk melatih mahasiswa agar dapat 

menggunakan posisi akor dengan tepat dalam memainkan 

melodi dan akor baik dalam posisi dasar maupun 

pembalikan I dan II sesuai dengan melodi lagu. Teknik 
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penjarian trinada yang digunakan dalam penelitian ini 

dimainkan searah dan berlawanan. 

Bahan untuk latihan teknik penjarian trinada adalah 

sebagai berikut : 

 Teknik Penjarian Trinada Searah 2 oktav. 

 

 Teknik Penjarian Trinada Berlawanan 2 oktav. 

 

 

b. Teknik Pergantian Jari Bisu 

Teknik Pergantian Jari Bisu dijadikan sebagai bahan 

latihan dengan maksud agar mahasiswa dapat memainkan 

nada – nada panjang diantara akor yang sama dalam posisi 

yang berbeda sehingga nada akor tidak terkesan putus. 

Posisi akor ini berubah karena disesuaikan dengan melodi 

yang pergerakan nada melodinya mengharuskan posisi jari 

untuk berpindah. Dalam penerapannya, teknik ini 

digunakan dengan mempertimbangkan ritme harmoni dari 

sebuah lagu. 
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Bahan untuk latihan Teknik Pergantian Jari Bisu 

adalah sebagai berikut : 

 Latihan Teknik Pergantian Jari Bisu tangan kanan 

- Latihan 1 

 

- Latihan 2 

 

 

 Latihan Teknik Pergantian Jari Bisu tangan kiri 

- Latihan 1 

 

- Latihan 2 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan ini, peneliti juga 

menemukan kesulitan yang dialami oleh semua mahasiswa  

yakni pada taknik pergantian jari bisu. Kesulitan mahasiswa 

dalam mempraktekkan teknik penjarian bisu adalah pergantian 

jari antara jari 1 dan 3, 2 dan 4 serta jari 3 dan 5. Maka dalam 

mengatasi kesulitan ini, peneliti melakukan bimbingan secara 

individu kepada semua mahasiswa dengan memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti.  
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Dalam membimbing mahasiswa secara individu, peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam berlatih memainkan teknik tersebut. Proses ini 

dilakukan peneiliti secara berulang – ulang kepada semua 

mahasiswa sampai mahasiswa dapat melakukan teknik penjarian 

trinada 2 oktav searah dan berlawan serta teknik pergantian jari 

bisu dengan baik dan benar. 

 

 Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada hari Rabu, 4 April 

2018 dari jam 17.30 sampai 20.30 WITA. Pertemuan ini diawali 

dengan menjelaskan aturan – aturan harmoni dan akor primer. 

Setelah itu peneliti memberikan etude dalam bentuk partitur 

kepada subjek penelitian untuk berlatih memainkan progresi 

akor pokok (primer) dalam tangga nada mayor dan tangga nada 

minor harmonis. Etude ini dibuat dengan tujuan supaya 

mahasiswa mampu mengenal dan menempatkan akor dalam 

posisi yang benar sesuai melodi lagu. 

Materi pada pertemuan ketiga ini adalah sebagai berikut :  

a. Aturan – Aturan Harmoni (lih. Bab II, hal. 38-42) 

b. Akor Primer (lih. Bab II, hal. 43-44) 
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c. Latihan Progresi Akor Pokok dalam Tangga Nada 

Mayor dan Minor 

 

 

 
 

Partitur ini merupakan etude untuk latihan progresi 

akor pokok (kadens) dengan tangan kanan memainkan 

melodi dan akor dalam posisi dasar dan pembalikan (I 

maupun II) sesuai melodi sedangkan tangan kiri memainkan 
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nada bas dari akor yang sedang berjalan dalam posisi dasar. 

Partitur ini dirancang agar subjek penelitian dapat 

menempatkan posisi akor sesuai dengan melodi lagu secara 

benar. 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan ketiga ini, peneliti 

juga menemukan kesulitan yang dialami oleh semua mahasiswa 

yakni pada partitur sebagai etude untuk latihan progresi akor 

primer. Kesulitannya adalah tidak semua mahasiswa terbiasa 

dengan membaca partitur sehingga membutuhkan waktu yang 

tidak singkat untuk menyelesaikan etude ini. 

Ada beberapa bagian dari etude ini yang sulit dimainkan 

oleh mahasiswa karena posisi jari yang harus direnggangkan 

(tangan kanan) dan semua mahasiswa juga mengalami kesulitan 

dalam memainkan akor dalam susunan sempit yang terdiri dari 

empat (4) nada. Selain itu, peneliti juga menemukan semua 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam memainkan Teknik 

Glissando sebagai suatu interpretasi dari sebuah iringan. 

Untuk mengatasi kesulitan ini peneliti juga melakukan 

bimbingan secara individu kepada semua mahasiswa dan 

memperhatikan seluruh proses latihan yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta mengarahkan mahasiswa ketika ada kesalahan 

dalam membaca partitur dan penggunaan jari dalam memainkan 
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etude tersebut. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti.  

Selama membimbing mahasiswa secara individu peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam latihan memainkan etude Progresi Akor Primer 

tersebut. Proses latihan dan bimbingan ini dilakukan peneiliti 

secara berulang – ulang dalam tempo lambat dan setelah 

mahasiswa mampu memainkan etude tersebut, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan dengan 

tempo yang lebih cepat sampai mahasiswa merasa nyaman 

sesuai kemampuannya. Hal ini dilakukan kepada semua 

mahasiswa sampai mahasiswa dapat memainkan etude progresi 

akor primer ini dengan baik dan benar. Alat bantu yang 

digunakan untuk mengukur tempo adalah fitur metronom pada 

alat musik keyboard,  

 

 Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 5 

April 2018. Pertemuan ini diawali dengan menjelaskan akor 

sekunder dan setelah itu memberikan etude dalam bentuk 

partitur kepada subjek penelitian untuk berlatih progresi akor 

pokok dan sekunder dalam tangga nada mayor dan tangga nada 

minor harmonis. 
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Materi pada pertemuan keempat ini adalah sebagai :  

a. Akor Sekunder (lih. Bab II, hal. 44-50) 

b. Latihan Etude Progresi Akor Primer dan Sekunder 

dalam Tangga Nada Mayor dan Minor 
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Partitur ini merupakan etude untuk latihan progresi 

akor pokok (kadens) dan akor sekunder dengan tangan 

kanan memainkan melodi dan akor dalam posisi dasar 

maupun pembalikan I dan II, sedangkan tangan kiri 

memainkan nada bas dari akor yang sedang berjalan dalam 

posisi dasar.  

Partitur ini dirancang agar subjek penelitian dapat 

menempatkan posisi akor pokok dan sekunder sesuai 

melodi lagu dengan benar. 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan keempat ini, peneliti 

juga menemukan kesulitan yang dialami oleh semua mahasiswa  

yakni pada partitur sebagai etude untuk latihan progresi akor 

primer dan sekunder. Kesulitannya adalah semua mahasiswa 

tidak terbiasa dengan menggunakan jenis – jenis akor sekunder 

lainnya (selain akor minor) sehingga membutuhkan waktu yang 

tidak singkat untuk memainkan etude ini. 

Ada beberapa bagian dari etude ini yang sulit dimainkan 

oleh mahasiswa karena posisi jari tangan kanan yang harus 

memainkan berbagai jenis akor sekunder dalam (posisi dasar 

dan pembalikan). Dalam pertemuan ini peneliti juga 

menemukan semua mahasiswa subjek penelitian sudah mampu 

memainkan Teknik Glissando dengan baik yang merupakan 

hasil dari pertemuan ketiga. 
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Untuk mengatasi kesulitan ini peneliti melakukan 

bimbingan secara individu kepada semua mahasiswa dan 

memantau seluruh proses latihan yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta mengarahkan mereka ketika ada kesalahan 

dalam membaca partitur dan penggunaan jari dalam memainkan 

etude tersebut. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti.  

Selama membimbing mahasiswa secara individu peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam berlatih memainkan etude Progresi Akor Primer 

dan Sekunder. Proses latihan dan bimbingan ini dilakukan 

peneiliti secara berulang – ulang kepada semua mahasiswa 

sampai mahasiswa dapat memainkan etude Progresi Akor 

Primer dan Sekunder dengan baik dan benar. 

 

 Pertemuan Kelima 

Pertemuan kelima ini dilaksanakan pada hari Jumad, 6 April 

2018 dari jam 17.30 sampai 20.30 WITA. Pertemuan ini diawali 

dengan menjelaskan prinsip harmoni homofoni dan setelah itu 

memberikan etude dalam bentuk partitur kepada subjek 

penelitian untuk berlatih memainkan prinsip harmoni yakni 

prinsip Homofoni. Etude ini dibuat dengan tujuan agar 

mahasiswa memahami prinsip homofoni serta mampu 
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menerapkannya dalam mengiringi lagu atau memainkan musik 

instrumental. 

Materi pada pertemuan kelima adalah sebagai berikut :  

a. Prinsip Harmoni Homofoni (lih. Bab II, hal. 55-56) 

b. Latihan Etude Prinsip Harmoni – Homofoni 

 

 
 

Partitur ini merupakan etude untuk latihan menerapkan 

prinsip harmoni homofoni. Dalam partitur Etude Prinsip 

Harmoni Homofoni, tangan kanan memainkan melodi dan 

akor dalam posisi dasar, pembalikan I dan II, sedangkan 

tangan kiri memainkan nada bas dari akor yang sedang 

berjalan dalam posisi dasar. 

Etude ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu menerapkan prinsip harmoni homofoni yang pola 

ritme akornya paralel dengan pola ritme melodi serta dapat 
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membuat iringan (akor dan bas) secara homofoni. Pada 

birama 1 – 4, nada melodi, akor dan bas bergerak dengan 

pola ritme yang sama. Sedangkan pada birama 5 – 8 pola 

ritme melodi berbeda dengan pola ritme akor dan bas. Hal 

ini berarti prinsip homofoni diterapkan pada iringan. 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan kelima ini, peneliti 

juga menemukan kesulitan yang dialami oleh semua mahasiswa 

yakni pada partitur etude untuk latihan prinsip homofoni. 

Kesulitannya adalah semua mahasiswa tidak terbiasa 

menggunakan prinsip homofoni sehingga membutuhkan 

bimbingan secara individu. 

Kesulitan ini karena perbedaan pola ritme melodi dan akor 

yang dimainkan dengan tangan kanan. Namun semua 

mahasiswa menunjukkan perkembangan yang baik yakni sudah 

mampu memainkan Teknik Glissando (birama ke 8) dengan 

baik. 

Untuk mengatasi kesulitan ini peneliti melakukan 

bimbingan secara individu kepada semua mahasiswa dan 

memantau seluruh proses latihan yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta mengarahkan mereka ketika ada kesalahan 

dalam membaca partitur dan penggunaan jari dalam memainkan 

partitur tersebut. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti. 



128 
 

Proses latihan ini juga memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk belajar membaca partitur sehingga mereka 

menjadi terbiasa dalam membacanya. 

Selama membimbing mahasiswa secara individu peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam berlatih memainkan etude tersebut. Proses 

latihan dan bimbingan ini dilakukan peneiliti secara berulang – 

ulang dalam tempo lambat dan setelah mahasiswa sudah mampu 

memainkan etude ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

memainkannya dalam tempo yang lebih cepat. Bimbingan ini 

dilakukan kepada semua mahasiswa sampai semua mahasiswa 

dapat memainkan etude ini dengan baik dan benar. 

 

 Pertemuan Keenam 

Pertemuan keenam ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 

April 2018 pukul 17.30 sampai 21.00 WITA. Pertemuan ini 

diawali dengan menjelaskan Prinsip Harmoni Polyfoni dan 

setelah itu memberikan etude dalam bentuk partitur kepada 

subjek penelitian untuk berlatih memainkan Prinsip Harmoni 

Polyfoni. Etude ini dibuat dengan tujuan supaya mahasiswa 

mampu menerapkan serta memahami prinsip Polyfoni dalam 

harmoni. 
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Materi pada pertemuan keenam adalah sebagai berikut :  

a. Prinsip Harmoni Polyfoni (lih. Bab II, hal : 56) 

b. Latihan Etude Prinsip Harmoni Polyfoni 

 

 

Partitur ini merupakan etude untuk latihan prinsip 

harmoni Polyfoni. Dalam partitur ini tangan kanan 

memainkan melodi dan akor (sebagai iringan) dalam posisi 

dasar, pembalikan I dan II, sedangkan tangan kiri 

memainkan bada bas dari akor yang sedang berjalan dalam 

posisi dasar. 

Etude ini dirancang agar mahasiswa mampu memahami 

dan menerapkan prinsip harmoni Polyfoni. Dalam partitur 

ini melodi dan bas mempunyai pola ritme yang sama 

sedangkan akor bergerak dengan pola ritme yang berbeda. 

Perbedaan pola ritme ini yang menunjukkan prinsip 
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Polyfoni karena terdiri dari beberapa pola ritme yang 

berbeda. 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan keenam ini, peneliti 

juga menemukan kesulitan yang dialami oleh semua mahasiswa 

yakni pada partitur sebagai etude untuk latihan Prinsip Harmoni 

Polyfoni. Kesulitannya adalah semua mahasiswa tidak terbiasa 

dalam memainkan iringan dengan perbedaan pola ritme melodi 

dan bas dengan pola ritme akor sehingga membutuhkan 

bimbingan secara individu. 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti melakukan 

bimbingan secara individu kepada semua mahasiswa dan 

memantau seluruh proses latihan yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta mengarahkan mereka ketika ada kesalahan 

dalam membaca partitur dan penggunaan jari dalam memainkan 

partitur tersebut. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti. 

Selama membimbing mahasiswa secara individu peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam berlatih memainkan etude tersebut. Proses 

latihan dan bimbingan ini dilakukan peneiliti secara berulang – 

ulang dalam tempo lambat dan setelah mahasiswa sudah mampu 

memainkan etude ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

memainkannya dalam tempo yang lebih cepat. Bimbingan ini 
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dilakukan kepada semua mahasiswa sampai semua mahasiswa 

mampu memainkan etude ini dengan baik dan benar. 

 

 Pertemuan Ketujuh 

Pertemuan ketujuh ini dilaksanakan pada hari Senin, 9 April 

2018 dari jam 17.00 sampai 21.30 WITA. Pada pertemuan ini, 

subjek penelitian yang hadir 5 (lima) orang.  Kelima subjek 

penelitian hadir dan mendapat arahan yang sama baik secara 

keseluruhan maupun secara individu. 

Pertemuan ini diawali dengan menjelaskan Prinsip Harmoni 

Walking Bass, Contrary dan Non Harmonic Tones (NHT). 

Setelah itu peneliti memberikan etude dalam bentuk partitur 

kepada mahasiswa untuk berlatih memainkan prinsip harmoni 

yakni Prinsip Harmoni Walking Bass, Contrary dan Non 

Harmonic Tones (NHT).. Etude ini dibuat dengan tujuan supaya 

mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip harmoni 

yakni Walking Bass, Contrary dan Non Harmonic Tones. 

Materi pada pertemuan ketujuh adalah sebagai berikut :  

a. Prinsip Harmoni Walking Bass, Non Harmonic 

Tones dan Contrary (lih. Bab II, hal : 56-57) 

  



132 
 

b. Latihan Etude Prinsip Harmoni Walking Bass, Non 

Harmonic Tones dan Contrary 

 

 

Dalam partitur ini, tangan kanan memainkan melodi 

dan akor dalam posisi pembalikan I dan II, sedangkan 

tangan kiri memainkan nada bas dengan prinsip walking bas 

(melangkah), melalui nada – nada yang bukan pembentuk 

akor (NHT) yang bergerak berlawanan dengan pergarakan 

melodi (Contrary). 
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Etude ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu menerapkan Prinsip Harmoni Walking Bass, Non 

Harmonic Tones dan Contrary. Etude ini juga merupakan 

penerapan prinsip Polyfoni karena melodi, akor dan bas 

bergerak dengan pola ritme yang berbeda 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan ketujuh ini, peneliti 

juga menemukan kesulitan yang dialami oleh semua mahasiswa 

yakni pada partitur sebagai etude latihan ketiga prinsip harmoni 

ini (Walking Bass, NHT dan Contrary). Ada beberapa bagian 

dari etude ini yang sulit dimainkan oleh mahasiswa karena 

tangan kanan yang harus memainkan melodi dan akor dengan 

pola ritme yang berbeda serta persilangan jari pada tangan kiri 

dalam memainkan nada pembentuk akor dalam posisi 

pembalikan I dan II dan bergerak melangkah secara diatonis dan 

melompat dengan interval – interval yang besar seperti kwint, 

dan oktav.  

Untuk mengatasi kesulitan ini peneliti melakukan 

bimbingan secara individu kepada semua mahasiswa dan 

memantau seluruh proses latihan yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta mengarahkan mereka ketika ada kesalahan 

dalam membaca partitur dan penggunaan jari dalam memainkan 

partitur tersebut. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti. 
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Selama membimbing mahasiswa secara individu peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam berlatih memainkan etude tersebut. Proses 

latihan dan bimbingan ini dilakukan peneiliti secara berulang – 

ulang dalam tempo lambat dan setelah mahasiswa sudah mampu 

memainkan etude ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

memainkannya dalam tempo yang lebih cepat. Bimbingan ini 

dilakukan kepada semua mahasiswa sampai semua mahasiswa 

mampu memainkan etude ini dengan baik dan benar. 

 

 Pertemuan Kedelapan 

Pertemuan kedelapan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 10 

April 2018 pukul 18.00 sampai 21.30 WITA. Pertemuan ini 

diawali dengan menjelaskan Prinsip Harmoni Suspenssion, 

Passing Chord dan Stationary dan setelah itu memberikan etude 

dalam bentuk partitur kepada mahasiswa untuk berlatih 

memainkan prinsip harmoni yakni prinsip Suspenssion, Passing 

Chord dan Stationary. Etude ini dibuat dengan tujuan agar 

mahasiswa mampu menerapkan serta memahami prinsip 

harmoni yakni Suspenssion, Passing Chord dan Stationary. 

Materi pada pertemuan kedelapan ini adalah sebagai berikut :  

a. Prinsip Harmoni Passing Chord, Suspenssion dan 

Stationary (lih. Bab II, hal : 58, 61-62) 
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b. Latihan Etude Prinsip Harmoni Suspension, Passing 

Chord dan Stationary 

 

 

 

 

 

Dalam partitur ini, tangan kanan memainkan melodi 

dan akor dalam posisi pembalikan I dan II dengan prinsip 

suspenssion dan passing chord. Sedangkan tangan kiri 

memainkan nada bas pada posisi dasar maupun pembalikan 

I dan II. 

Etude ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu memahami dan menerapkan prinsip harmoni 
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Suspension, Passing Chord dan Stationary. Etude ini juga 

merupakan penerapan prinsip Polyfoni karena melodi, akor 

dan bas bergerak dengan pola ritme yang berbeda. 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan kedelapan ini, peneliti 

juga menemukan kesulitan yang dialami oleh semua mahasiswa 

yakni pada partitur sebagai etude untuk latihan ketiga prinsip 

harmoni ini (Suspension, Passing Chord dan Stationary). Ada 

beberapa bagian dari etude ini yang sulit dimainkan oleh 

mahasiswa karena tangan kanan yang harus memainkan melodi 

dan akor dengan pola ritme yang berbeda serta terdapat nada – 

nada tambahan yang tidak termasuk nada pembentuk akor (akor 

suspenssion) sehingga nada akor tersebut dibunyikan pada 

hitungan ringan. Sedangkan tangan kiri yang memainkan nada 

pembentuk akor dalam posisi pembalikan I dan II dengan 

prinsip stationary sehingga sering nada bas tidak berubah ketika 

akor pada tangan kanan berubah. 

Untuk mengatasi kesulitan ini peneliti melakukan 

bimbingan secara individu kepada semua mahasiswa dan 

memantau seluruh proses latihan yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta mengarahkan mereka ketika ada kesalahan 

dalam membaca partitur dan penggunaan jari dalam memainkan 

partitur tersebut. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti. 
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Selama membimbing mahasiswa secara individu peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam berlatih memainkan etude tersebut. Proses 

latihan dan bimbingan ini dilakukan peneliti secara berulang – 

ulang dalam tempo lambat dan setelah mahasiswa sudah mampu 

memainkan etude ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

memainkannya dalam tempo yang lebih cepat. Bimbingan ini 

dilakukan kepada semua mahasiswa sampai semua mahasiswa 

mampu memainkan etude ini dengan baik dan benar. 

 

 Pertemuan Kesembilan 

Pertemuan kesembilan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 11 

April 2018 pukul 17.30 sampai 20.30 WITA. Pertemuan ini 

diawali dengan menjelaskan Prinsip Harmoni Antisipasi, Bass 

Continue dan Bass Ostinato. Setelah itu memberikan etude 

dalam bentuk partitur kepada mahasiswa untuk berlatih 

memainkan ketiga prinsip harmoni (Prinsip Antisipasi, Bass 

Continue dan Bass Ostinato). Etude ini dibuat dengan tujuan 

agar mahasiswa mampu memahami serta menerapkan prinsip 

harmoni yakni Antisipasi, Bass Continue dan Bass Ostinato. 

Materi pada pertemuan kesembilan ini adalah sebagai berikut :  

a. Prinsip Harmoni Antisipasi (Prepared), Bass 

Continue dan Bass Ostinato (lih. Bab II, hal. 59-60, 

63) 
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b. Latihan Etude Prinsip Harmoni Antisipasi, Bass 

Continue dan Bass Ostinato 

 

 
 

Dalam partitur ini tangan kanan memainkan melodi dan 

akor dalam posisi pembalikan I dan II. Sedangkan tangan 

kiri memainkan nada bas pada posisi dasar maupun 

pembalikan I dan II dengan prinsip antisipasi, bass continue 

dan bass ostinato. 

Etude ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu memahami dan menerapkan Prinsip Harmoni 

Antisipasi, Bass Continue dan Bass Ostinato. Etude ini juga 

merupakan penerapan Prinsip Polyfoni karena melodi dan 

akor mempunyai pola ritme yang berbeda dengan nada bas. 

 

Dalam proses latihan pada pertemuan kesembilan ini, 

peneliti juga menemukan kesulitan yang dialami oleh semua 

mahasiswa yakni pada partitur sebagai etude untuk latihan 
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ketiga prinsip harmoni ini (Antisipasi, Bass Continue dan Bass 

Ostinato). Kebiasaan mahasiswa memainkan nada bas pada 

posisi dasar maupun pembalikan membuat mahasiswa 

cenderung untuk berpindah ke nada bas pembentuk harmoni. 

Dalam menerapkan prinsip bas continue, nada bas berperan 

penting sehingga peran tangan kiri lebih dominan. 

Untuk mengatasi kesulitan ini peneliti melakukan 

bimbingan secara individu kepada semua mahasiswa dan 

memantau seluruh proses latihan yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta mengarahkan mereka ketika ada kesalahan 

dalam membaca partitur dan penggunaan jari dalam memainkan 

partitur tersebut. Dalam proses ini, peneliti memberikan contoh 

dan mahasiswa mengikuti contoh yang diberikan oleh peneliiti. 

Selama membimbing mahasiswa secara individu peneliti 

melakukannya dengan sabar sehingga mahasiswa tetap 

semangat dalam berlatih memainkan etude tersebut. Proses 

latihan dan bimbingan ini dilakukan peneiliti secara berulang – 

ulang dalam tempo lambat dan setelah mahasiswa sudah mampu 

memainkan etude ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

memainkannya dalam tempo yang lebih cepat. Bimbingan ini 

dilakukan kepada semua mahasiswa sampai semua mahasiswa 

mampu memainkan etude ini dengan baik dan benar. 
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3. Tahap Akhir 

Tahap akhir merupakan tahap untuk menyimpulkan semua 

yang diperoleh pada tahap inti baik dari segi pengetahuan maupun 

keterampilan. Dalam tahap ini, mahasiswa subjek penelitian 

dituntut untuk memecahkan masalah berupa lagu model yang 

disiapkan peneliti dengan menerapkan teknik – teknik dan prinsip – 

prinsip yang telah dipelajari pada tahap inti. 

Tujuan dari tahap ini adalah supaya mahasiswa mampu 

menganalisis lagu dari segi bentuk dan harmoni / akor (kadens), 

sehingga dapat membuat iringan yang tepat. Mahasiswa juga 

dituntut untuk dapat menganalisis pergerakan nada bas sesuai 

progresi akor dengan prinsip – prinsip harmoni yang telah 

dipelajari serta mampu menginterpretasi lagu model sesuai dengan 

isinya. 

Tahap akhir ini dibagi dalam 2 pertemuan dimana mahasiswa 

subjek penelitian dihadapkan pada lagu model dan mulai 

menganalisis dan merencanakan akor dan pola iringan yang sesuai 

dengan isi lagu. 

 

 Pertemuan Kesepuluh 

Pertemuan kesepuluh ini dilaksanakan pada hari Kamis, 12 

April 2018 pukul 17.30 sampai 21.30 WITA. Pada pertemuan 

ini, subjek penelitian yang hadir hanya 5 (lima) orang. Kelima 

subjek penelitian ini hadir dan mengikuti pertemuan kesepuluh 
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dari awal hingga akhir sehingga semua mahasiswa mendapat 

arahan yang sama baik secara keseluruhan maupun secara 

individu. 

Pada pertemuan ini, peneliti membagikan partitur lagu 

model yakni Lagu “Gugur Bunga” Ciptaan Izmail Marzuki 

kepada mahasiswa. Setelah itu penelitian mengarahkan 

mahasiswa untuk sama – sama memainkan melodi lagu model 

dengan maksud agar mahasiswa dapat mengenal lagu model 

tersebut. Setelah itu peneliti menjelaskan tentang interpretasi 

kepada mahasiswa agar mahasiswa mempunyai gambaran untuk 

menginterpretasi lagu model tersebut. 

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, mahasiswa 

diarahkan untuk mulai menganalisis lagu model dan 

memecahkannya dengan bimbingan peneliti. 

Bahan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut : 

a. Partitur Lagu Model 
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b. Menjelaskan Secara Singkat Lagu Model 

1. Bentuk Lagu (lih. Bab II, hal. 74-78) 

2. Makna Lagu (lih. Bab II, hal : 87-88) 

c. Interpretasi (lih. Bab II, hal : 84-87) 

d. Tempo dan Dinamika (lih. Bab II, hal : 79-84) 

Pada pertemuan ini, peneliti menemukan beberapa 

mahasiswa yang kurang memiliki imajinasi mengenai 

penciptaan melodi dan progresi akor baru yang sesuai dengan 

lagu model sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

membuat intro baik di awal lagu (prelude), di tengah lagu 

(interlude), maupun di akhir lagu (postlude). Untuk mengatasi 

masalah ini, peneliti melakukan bimbingan secara khusus 

kepada mahasiswa – mahasiswa yang mengalami kesulitan yang 

dimaksud sampai mereka memahami cara membuat instrumen 

yang bernuansa seperti lagu pokoknya maupun dalam 
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merencanakan instrumen selingan sebagai hiasan (filers) dan 

pengantar menuju kebagian lagu berikutnya. 

Selama proses bimbingan ini, peneliti menulis perencanaan 

melodi maupun akor dan prinsip – prinsip yang digunakan dan 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan lagu model 

secara keseluruhan. 

 

 Pertemuan Kesebelas 

Pertemuan kesebelas ini terjadi pada hari Jumad, 13 April 

2018  pukul 18.00 sampai pukul 21.30 WITA. Pada pertemuan 

ini, kelima mahasiswa hadir dan mengikuti arahan peneliti dari 

awal hingga akhir. 

Diawal pertemuan kesebelas ini, peneliti menyampaikan 

kepada mahasiswa bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan 

terakhir dari rangkaian dalam penelitian ini, dimana mahasiswa 

akan mempresentasikan hasil analisis dan latihan pada 

pertemuan – pertemuan sebelumnya yang merupakan hasil dari 

penelitian ini. Selama peneliti menyampaikan arahan ini, 

mahasiswa menperhatikan dengan baik sehingga mahasiswa 

dapat memahami hal – hal yang diarahkan peneliti. 

Setelah memberikan penjelesan mengenai pertemuan 

kesebelas, peneliti kembali mengarahkan mahasiswa untuk 

mulai mempresentasikan hasil penerapan Harmoni Manual 

dalam memainkan lagu model Gugur Bunga Cipt. Ismail 



144 
 

Marzuki secara individu dan mahasiswa yang lain bersama 

peneliti memperhatikannya. Selama proses presentasi 

berlangsung, mahasiswa yang lain menciptakan suasana tenang 

sehingga memudahkan peneliti untuk memperhatikan dengan 

baik hasil yang dipresentasikan oleh mahasiswa dalam 

menerapkan Harmoni Manual dengan memperhatikan 3 unsur 

musik (melodi, akor dan bass) serta penerapan prinsip – prinsip 

harmoni yang telah dipelajari dalam memainkan lagu model 

Gugur Bunga. 

Hasil dari pertemuan kesebelas ini, kelima mahasiswa 

mampu memainkan 3 unsur musik yakni melodi, akor dan bas 

secara manual dengan baik, serta mampu menerapkan prinsip – 

prinsip harmoni dengan baik dalam memainkan lagu model 

“Gugur Bunga” ciptaan Izmail Marzuki. 

Mahasiswa dapat menempatkan posisi akor sesuai melodi 

lagu dengan tepat sehingga peran masing – masing unsur 

(melodi, akor dan bas) dapat dengan jelas terdengar. Ada 

diantara mahasiswa yang mampu menganalisis lagu dengan 

menggunakan akor sekunder yang lazim digunakan dikalangan 

mereka sehingga membuat nuansa lagu ini menjadi lebih 

bervariasi. 

Selain menganalisis akor, mahasiswa juga membuat iringan 

seperti teknik arpeggio dengan menggunakan prinsip – prinsip 
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harmoni yang telah dipelajari sehingga interpretasi dapat dilihat 

sebagai suatu penghayatan yang terrencana dengan baik. Mereka 

mampu menciptakan tingkatan dinamika dalam menganalisis 

iringan pada setiap bagian lagu sehingga tidak menciptakan 

kejenuhan bagi para pendengar. 

Mahasiswa juga mampu memainkan 3 (tiga) instrumental 

pendukung lagu pokok yakni Prelude, Interludium, dan 

Postludium dengan yakin dan pasti sehingga keseluruhan lagu 

ini menjadi satu kesatuan yang baik. 

 

C. Pembahasan 

1. Metode Pembelajaran 

Proses pembelajaran harmoni manual dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode Discovery Learning dan metode latihan 

menggunakan Konsep Psikomotorik. Langkah – langkah dalam 

penelitian ini ditempuh sesuai dengan langkah – langkah operasional 

dalam metode Discovery Learning dan proses pembelajaran 

menggunakan konsep Psikomotorik. 

a. Metode Discovey Learning 

1) Pengertian 

Model Discovery Learning diartikan sebagai proses pembelajaran 

yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, 

tetapi  diharapkan  peserta didik sendiri yang mengorganisasi  sendiri. 

Model Discovery Learning adalah memahami konsep, arti, dan 
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hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu 

kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila individu 

terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk 

menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan 

melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan 

inferi. 

Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri 

(inquiry). Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada kedua istilah ini, 

pada Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya 

konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya 

dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang 

diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh 

guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, 

sehingga siswa harus mengarahkan seluruh pikiran dan 

keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam 

masalah itu melalui proses penelitian. 

Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning guru 

berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru 

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan 

belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented. 

Dalam metode Discovery Learning bahan ajar tidak disajikan dalam 
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bentuk akhir, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan 

menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, 

menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta 

membuat kesimpulan. 

 

2) Langkah – langkah Operasional Implementasi dalam Proses 

Pembelajaran. 

Menurut Syah (2004: 244) dalam mengaplikasikan Discovery 

Learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan 

dalam kegiatan belajar mengajar secara umum antara lain sebagai 

berikut : 

a) Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan) 

Pertama – tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu 

yang menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak 

memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki 

sendiri. Di samping itu guru dapat memulai kegiatan PBM dengan 

mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas 

belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan 

masalah. 

Sesuai penjelasan di atas, dalam fase Stimulasi peneliti 

memberikan rangsangan berupa hasil penerapan harmoni manual 

dengan memberikan contoh sehingga timbul rasa ingin tahu dan 

ingin mempelajarinya. 
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b) Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutya adalah guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan 

bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan 

masalah). Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis, yakni 

pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang 

diajukan. 

Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, merupakan 

teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka 

terbiasa untuk mengatasi suatu masalah.  

Setelah melalui fase stimulasi, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk menyampaikan hasil pengamatan mereka 

mengenai kesulitan – kesulitan yang dialami ketika memainkan 

sebuah lagu atau instrumen. Dari hasil wawancara dengan 

mahasiswa tentang pengamatannya, peneliti menemukan 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa yakni mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam penggunaan jari pada tangan kanan dalam 

memainkan melodi dan akor sekaligus. Selain itu, mahasiswa juga 

mengungkapkan kesulitan lainnya yakni dalam menggunakan 
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akor tambahan (sekunder) untuk membuat improvisasi dalam 

iringan dan pengembangan akornya serta masih kurangnya 

pemahaman dan penerapan mengenai prinsip-prinsip harmoni. 

c) Data Collection (Pengumpulan Data) 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi 

kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini berfungsi 

untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya 

hipotesis.  

Dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan 

narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 

Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk 

menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja siswa 

menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki. 

Setelah mengetahui masalah – masalah yang diidentifikasi 

oleh mahasiswa, peneliti kemudian menyiapkan bahan 

pembelajaran berupa konsep dan etude dengan tujuan untuk 

meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. 
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Dalam fase pengumpulan data ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber 

berupa konsep dan latihan – latihan untuk menerapkan 

pembelajarannya mengenai penerapan prinsip harmoni dengan 

memainkan 3 (tiga) unsur dasar harmoni yakni melodi, akor dan 

bas. 

Selama proses pengumpulan data, peneliti juga berperan 

sebagai sumber belajar dengan menyiapkan data berupa konsep 

dan peneliti juga berperan sebagai pembimbing dalam proses 

latihan menerapkan konsep yang diberikan. 

d) Data Processing (Pengolahan Data) 

Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan 

sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, 

bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan 

pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga 

dengan pengkodean / kategorisasi yang berfungsi sebagai 

pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut 

siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif 

jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara 

logis. 

Setelah mengumpulkan data, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk memperhatikan simbol – simbol yang 

menjelaskan penggunaan konsep yang telah dipelajari. Dalam 
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fase pengolahan data ini, peneliti juga menggunakan simbol 

berupa kode yang menjelaskan penerapan konsep dan prinsip – 

prinsip yang digunakan, seperti memberi kode nomor jari yang 

digunakan dalam memainkan posisi akor tertentu dan prinsip 

harmoni yang digunakan pada bagian tertentu. 

Contoh : 

 
 

e) Verification (Pembuktian) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan 

tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data 

processing. Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses 

belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu 

konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh 

yang ia jumpai dalam kehidupannya.  

Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi 

yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan 

terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah 

terbukti atau tidak. 

Setelah memahami konsep dan penerapan, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk membuktikan konsep harmoni 

manual dengan menerapkannya dalam memecahkan masalah 
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berupa lagu model yang disiapkan peneliti yakni lagu Gugur 

Bunga ciptaan Ismail Marzuki. 

Dalam proses latihan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa 

untuk menerapkan konsep harmoni manual, teknik – teknik 

penjarian dan prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari 

selama proses penelitian ini. 

f) Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi) 

Tahap generalisasi / menarik kesimpulan adalah proses 

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum 

dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, 

dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil 

verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari 

generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa harus 

memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya 

penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip 

yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta 

pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-

pengalaman itu. 

Setelah melakukan pembuktian dengan menerapkan konsep 

harmoni manual, teknik – teknik penjarian dan prinsip – prinsip 

harmoni dengan memainkan lagu model, peneliti bersama 

mahasiswa merumuskan konsep untuk dijadikan prinsip harmoni 
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manual yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah – 

masalah (lagu maupun instrumen) lainnya. 

 

3) Penilaian pada Model Pembelejaran Discovery Learning. 

Dalam Model Pembelajaran Discovery Learning, penilaian dapat 

dilakukan dengan menggunakan tes maupun nontes, sedangkan 

penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, 

sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penilaiannya 

berupa penilaian kognitif, maka dapat menggunakan tes tertulis. Jika 

bentuk penilaiannya menggunakan penilaian proses, sikap, atau 

penilaian hasil kerja siswa dapat menggunakan nontes. 

 

b. Konsep Psikomotorik 

Dalam kaitannya dengan klasifikasi hasil belajar, menurut Bloom, 

dkk (1999:26) yang dikutip dalam Modul Belajar dan Pembelajaran 

oleh Yohanes Demon, Edisi III Universitas Katolik Widya Mandira 

Kupang mengkategorikan jenis perilaku hasil belajar dalam 3 ranah, 

yakni : Ranah Kognitif (berhubungan dengan pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi), Ranah Afektif 

(penerimaan, penanggapan, penilaian dan penentuan sikap, 

pengorganisasian, pembentukan pola hidup dan jati diri) serta Ranah 

Psikomotorik (berhubungan dengan persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola 

gerakan, kreativitas). 
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Sesuai dengan penjelasan di atas, dalam hubungan dengan 

penilaian keterampilan, klasifikasi penilaian hasil belajar yang tepat 

adalah Ranah Psikomotorik. Ranah ini berhubungan dengan perilaku 

hasil belajar yang dinyatakan dalam kemampuan siswa melakukan 

serangkaian gerakan otot (kemampuan mental dan fisik) secara 

terkoordinir. 

Menurut Simpson (1966) yang dikutip dalam Modul Belajar dan 

Pembelajaran oleh Yohanes Demon, Edisi III Universitas Katolik 

Widya Mandira Kupang, mendeskripsikan ranah psikomotorik ke 

dalam 7 jenis perilaku hasil belajar, yaitu : 

1). Persepsi 

Dalam persepsi, siswa dinilai untuk mampu mendeskripsikan dua 

hal / objek atau lebih berdasarkan ciri khas masing – masing 

objek. 

Contoh : 

                

Dari contoh ini, mahasiswa harus mampu membedakan 

penempatan posisi jari dalam memainkan bagian – bagian dari 2 

birama tersebut. 
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2). Kesiapan 

Kesiapan yang dimaksud adalah siswa mampu menempatkan diri 

dalam keadaan siap untuk melakukan suatu gerakan atau 

serangkaian gerakan. 

Dalam tahap ini, mahasiswa harus siap untuk memainkan bagian 

tertentu dari etude dengan menempatkan jari dengan tepat sesuai 

dengan posisi jari awal dalam memainkan bagian – bagian etude. 

 

3). Gerakan Terbimbing 

Dalam tahap ini, siswa diharapkan mampu melakukan gerakan 

atau serangkaian gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. 

Setelah peneliti memberikan contoh, mahasiswa harus mengikuti 

contoh yang diberikan dengan benar. 

 

4). Gerakan Terbiasa 

Dalam tahap ini, siswa diharapkan dapat melakukan gerakan atau 

serangkaian gerakan tanpa contoh karena ia telah belajar dengan 

baik. Setelah melakukan latihan untuk masing – masing bagian 

dalam etude, mahasiswa mampu memainkan bagian tersebut 

dengan lancar yang merupakan hasil dari latihannya. 

 

5). Gerakan Kompleks 

Setelah melalui proses – proses latihan, siswa diharapkan 

melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak 

gerakan secara lancar, efisien dan tepat; seperti bongkar pasang 
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alat. Setelah lancar memainkan bagian dalam setiap birama, 

peneliti kemudian mengarahkan mahasiswa untuk memulai 

latihan menggabungkan keseluruhan bagian dari etude. 

 

6). Penyesuaian Pola Gerakan 

Setelah mempelajari serangkaian tahap dan proses latihan, siswa 

diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pola 

gerak dengan persyaratan khusus yang berlaku. Misalnya 

keterampilan untuk memainkan lagu – lagu yang notasinya 

berbeda. Dalam tahap ini, mahasiswa mampu menyesuaikan 

posisi jari dari akor dalam memainkan lagu model yang diberikan. 

 

7). Kreativitas 

Dalam hal kreativitas, siswa diharapkan mampu membuat pola 

gerak gerik baru atas dasar prakarsa sendiri. Misalnya mampu 

menciptakan variasi akor dan melodi baru dalam mengiringi 

sebuah lagu. 

Selama proses latihan dalam pemebelajaran pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan konsep Psikomotorik, sehingga proses latihan 

dilakukan secara bertahap dari satu bagian ke bagian yang lain 

sehingga setiap bagian dalam pembelajaran ini dapat dilakukan 

dengan baik dan benar. 
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2. Proses Penelitian 

a. Kesulitan dan Upaya Mengatasi 

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti memperhatikan setiap 

mahasiswa dalam melakukan latihan – latihan etude yang diberikan dalam 

penelitian ini. Peneliti menemukan mahasiswa mengalami kesulitannya 

masing – masing sesuai kemampuannya sehingga peneliti harus berusaha 

untuk mengatasinya. Peneliti memperhatikan dan membimbing mahasiswa 

sesuai permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing mahasiswa dengan 

sabar sampai mahasiswa mampu melakukan tahap – tahap latihan dalam 

proses penelitian ini dengan baik. 

 

1) Pertemuan Pertama 

Dalam pertemuan ini, peneliti menyiapkan bahan latihan kepada 

mahasiswa yakni latihan teknik penjarian tangga nada monoritmik dan 

polyritmik. 

 

Kesulitan yang dihadapi 

Semua mahasiswa mengalami kesulitan yang sama saat latihan 

teknik penjarian polyritmik 2x3 dan 3x2. Kesulitannya adalah mahasiswa 

ini belum mampu membagi peran tangan kiri dan kanan yang memainkan 

pola ritme yang berbeda. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasi 

Dalam latihan teknik penjarian polyritmik 2x3 dan 3x2, peneliti 

melakukan gerakan tangan kiri dan kanan dan diikuti oleh mahasiswa 
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peserta penelitian. gerakan ini dilakukan perlahan – lahan dalam satu 

periode dan dilakukan berulang – ulang sampai semua mahasiswa 

mampu melakukannya dengan baik. Gerakan tersebut sebagai berikut :  

 Teknik Penjarian 3x2 

- Pada hitungan pertama, tangan kiri dan kanan diayunkan dan 

memukul paha kiri dan kanan kemudiaan diangkat. 

- Pada hitungan kedua, tangan kanan memukul paha kanan. 

- Pada hitungan ketiga, tangan kanan diangkat dan tangan kiri 

memukul paha kiri. 

- Pada hitungan keempat, tangan kiri diangkat dan tangan kanan 

memukul paha kanan. 

- Setelah periode gerakan ini dapat dilakukan dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk mentransferkan gerakan tersebut 

pada jari. Satu periode gerakan dalam latihan ini adalah sebagai  

berikut : 

 

- Ketika mahasiswa sudah berhasil melakukan satu periode gerakan 

dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melanjutkan 

gerakan tersebut, sementara itu peneliti memperhatikan dan 

memperbaiki penempatan jari sesuai perannya. 

- Latihan ini dilakukan dengan perlahan dan berulang – berulang 

sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 
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 Teknik Penjarian 2x3 

- Pada hitungan pertama, tangan kiri dan kanan diayunkan dan 

memukul paha kiri dan kanan kemudiaan diangkat. 

- Pada hitungan kedua, tangan kiri memukul paha kiri. 

- Pada hitungan ketiga, tangan kiri diangkat dan tangan kanan 

memukul paha kanan. 

- Pada hitungan keempat, tangan kanan diangkat dan tangan kiri 

memukul paha kiri. 

- Setelah periode gerakan ini dapat dilakukan dengan baik, penelit i 

mengarahkan mahasiswa untuk mentransferkan gerakan tersebut 

pada jari. Satu periode gerakan dalam latihan ini adalah sebagai  

berikut : 

 

- Ketika mahasiswa sudah berhasil melakukan satu periode gerakan 

dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melanjutkan 

gerakan tersebut, sementara itu peneliti memperhatikan dan 

memperbaiki penempatan jari sesuai perannya. 

- Latihan ini dilakukan dengan perlahan dan berulang – berulang 

sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 
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2) Pertemuan Kedua 

Dalam pertemuan kedua ini, bahan latihan yang disiapkan kepada 

mahasiswa yakni latihan teknik penjarian trinada dan teknik pergantian 

jari bisu. 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Secara keseluruhan, ketika menggabungkan latihan tangan kanan 

dan kiri pada latihan teknik penjarian trinada berlawan, peneliti melihat 

hampir semua mahasiswa subjek penelitian sering salah menempatkan 

jari sesuai perannya ketika terjadi perpindahan posisi jari untuk tangan 

kiri dan kanan. 

Selain itu, pada saat melakukan latihan teknik pergantian jari bisu 

(kiri dan kanan), peneliti juga menemukan mahasiswa mengalami 

kesulitan saat memindahkan jari. Perpindahan jari yang sulit dilakukan 

adalah perpindahan jari 1 dan 3 secara bersamaan menggantikan peran 

dengan jari 2 dan 4. Begitu juga dengan jari 2 dan 4 yang menggantikan 

peran jari 3 dan 5. Kesulitan ini terjadi pada jari – jari tangan kiri dan 

tangan kanan. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasi : 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa 

untuk melakukan latihan secara bertahap menggunakan konsep 

psikomotorik dan metode latihan drill. Tahapan latihan yang dilakukan 

sebagai berikut : 
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 Teknik Penjarian Trinada 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

perpindahan jari pada posisi I ke posisi II. 

- Untuk tangan kanan, dari posisi I ke posisi II, yakni posisi jari 1 – 3 

– 5 (posisi akor dasar) berpindah ke posisi jari 1 – 2 – 5 (posisi 

akor pembalikan I), kemudian kembali ke posisi jari I (1 – 3 – 5). 

- Untuk tangan kiri, dari posisi jari I ke posisi II, yakni posisi jari 1 – 

3 – 5 (posisi akor pembalikan I) berpindah pada posisi jari II 1 – 3 

– 5 (posisi akor dasar), kemudian kembali ke posisi jari I (1 – 3 – 

5). 

Tahap latihan posisi I ke II adalah sebagai berikut : 

 

- Latihan ini dilakukan bersamaan tangan kiri dan kanan secara 

berulang sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 

- Setelah latihan posisi jari I ke II telah dilakukan dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melanjutkan latihan pada 

posisi jari II ke III. Posisi jari III adalah posisi akor pembalikan II 

untuk tangan kiri dan kanan. Peran jari pada posisi akor 

pembalikan II adalah 1 – 3 – 5 (untuk tangan kanan) dan 1 – 2 – 5 

(untuk tangan kiri). Latihan ini dilakukan dari posisi II ke III 

kemudian kembali ke posisi II. 
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Tahap latihan posisi II ke III adalah sebagai berikut : 

 

- Latihan ini juga dilakukan bersamaan tangan kiri dan kanan secara 

berulang – ulang sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan 

baik. 

- Setelah mahasiswa lancar memainkan perpindahan jari pada posisi 

jari ini, peneliti kembali mengarahkan mahasiswa untuk 

melanjutkan latihan perpindahan jari dari posisi III ke IV, posisi IV 

ke V, kemudian dilanjutkan arah berlawan (kembali) dari posisi V 

ke IV, IV ke III, III ke II, dan II ke I. 

Tahap latihan masing – masing posisi pada teknik penjarian trinada 

di atas adalah sebagai berikut : 

 
 

- Setelah semua perpindahan posisi telah dimainkan dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk menggabungkan tahapan – 

tahapan latihan itu. 

- Latihan gabungan ini dilakukan secara bertahap yakni dari posisi I 

– II – III, setelah itu dari posisi I – II – III – IV, dan seterusnya 
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sampai pada tahap akhir yakni posisi I sampai posisi V dan kembali 

ke posisi I. 

 

 Teknik Pergantian Jari Bisu 

- Peneliti memberikan contoh pergantian peran jari antara jari 1 dan 

3 yang menggantikan peran jari 2 dan 4 dalam pergerakan naik dan 

turun pada tangan kiri dan kanan. 

- Peneliti menunjukkan gerakan jari 1 dan 3 saat menggantikan peran 

jari 2 dan 4 sehingga perpindahannya tidak mengganggu 

pergerakan jari 2 dan 4 untuk pindah ke nada berikut, kemudian jari 

2 dan 4 dipindahkan ke nada berikutnya. 

- Setelah itu peneliti menunjukkan gerakan jari 2 dan 4 saat 

menggantikan peran jari 1 dan 3, kemudian jari 1 dan 3 

dipindahkan ke nada berikutnya. Berikut adalah tahap latihannya. 

 

 

- Selama memberikan contoh, mahasiswa memperhatikan dengan 

baik dan mengikutinya menggunakan keyboard yang sama (saat 

peneliti memberikan contoh) pada oktav yang berbeda. 

- Saat mahasiswa melakukan latihan yang diberikan peneliti, peneliti 

memperhatikan gerakan jari mahasiswa dan membantu mahasiswa 

dengan menempatkan jari sesuai contoh yang diberikan peneliti. 
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- Setelah itu, peneliti memberi contoh latihan untuk jari 1 dan 3 yang 

menggantikan peran jari 2 dan 4, peneliti kembali memberikan 

contoh gerakan jari 2 dan 4 dalam menggantikan posisi 3 dan 5 

dalam pergerakan naik dan turun. Sementara itu, mahasiswa 

mengikuti gerakan yang buat oleh peneliti sampai dapat 

melakukannya dengan benar. Berikut adalah tahap latihannya. 

 

  
 

- Peneliti melakukan gerakan ini secara perlahan – lahan dan 

berulang – ulang sementara mahasiswa mengikutinya sampai 

mahasiswa mampu melakukannya dengan benar. 

- Setelah melakukan tahap latihan ini, peneliti memberikan contoh 

latihan I dan II teknik pergantian jari bisu tangan kanan dan 

kemudian tangan kiri secara keseluruhan dan mahasiswa 

mengikutinya. 

- Setelah menempuh tahap – tahap latihan di atas, mahasiswa mampu 

melakukan latihan I dan II teknik pergantian jari bisu secara 

keseluruhan dengan baik dan benar. 
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3) Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga ini, peneliti menyiapkan etude untuk latihan 

progresi akor primer sesuai melodi lagu. Etude ini berisi contoh progresi 

akor primer dalam tangga nada mayor dan minor harmonis. 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Dalam proses latihan etude progresi akor primer ini, peneliti melihat 

semua mahasiswa mengalami kesulitan pada birama ke 3, birama ke 8, 

birama ke 16 dan birama ke 32. Kesulitannya terletak pada penempatan 

jari dalam memainkan progresi akor V7 
 
  ke akor I (birama ke 8), progresi 

akor ii
6
 ke akor III (birama ke 16) dan Glissando pada birama ke 32. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membuat latihan secara 

bertahap agar mahasiswa mampu memainkan bagian yang sulit ini dengan 

baik. Peneliti juga mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

untuk tangan kanan dan setelah itu digabungkan dengan tangan kiri. 

Tahapan dalam latihan ini adalah sebagai berikut : 

 Latihan Birama ke 8 

Kesulitan pada birama ke 8 ini berhubungan dengan birama 

sebelumnya yakni birama ke 7. Oleh karena itu, peneliti membuat 

latihan pada kedua birama tersebut. Tahap latihannya adalah sebagai 

berikut : 
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- Peneliti mengarahkan mahasiswa menempatkan jari tangan kanan 

pada posisi akor V7 
 
 

 (pada birama ke 7) kemudian mengubah 

posisi jari pada posisi akor I (birama kedelapan). 

 

- Proses ini, dilakukan berulang – ulang sampai mahasiswa mampu 

melakukannya dengan baik. 

- Setelah mahasiswa mampu melakukannya dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk memainkan etude dari awal sampai 

birama ke 15. 

 

 Latihan birama ke 16 

Kesulitan pada birama ke 16 ini juga berhubungan dengan birama 

sebelum dan sesudahnya, yakni birama ke 15 dan birama ke 17. 

Kesulitannya adalah pada penempatan posisi jari sesuai nada dalam 

partitur. Oleh karena itu, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

membuat latihan pada birama tersebut. 

Tahapan dalam latihan ini adalah sebagai berikut : 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan latihan pada birama  

ke 16. 
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- Peneliti membimbing mahasiswa untuk memainkan birama ke 16 

ini sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan birama ke 16 ini dengan 

baik, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk memainkan birama ke  

15 sampai biram ke 17. 

 

- Peneliti memperhatikan dan membimbing mahasiswa memainkan 

tahap ini dengan tempo yang lambat sampai mahasiswa mampu 

memainkannya dengan baik. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan bagian ini dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk memainkan etude dari awal 

sampai pada akhir. 

- Latihan ini dilakukan dalam tempo yang lambat (M.M ± 70) dan 

setelah itu dengan tempo yang lebih cepat (M.M ± 80). 

 

 Latihan Teknik Glissando 

- Peneliti menjelaskan cara memainkan glissando kepada mahasiswa, 

yakni teknik glissando ini dimainkan dalam satu hitungan. Nada – 

nada yang ada (tertulis) harus dimainkan secara berurutan dari nada 
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terendah hingga nada tertinggi. Nada terakhir dalam rangkaian 

nada – nada ini harus tepat pada ketukan dimana rangkaian nada ini 

berada, sehingga dalam memainkan nada awal (nada terrendah) 

dari teknik ini, harus mendahului ketukan yang dimaksud beberapa 

saat sehingga nada terakhirnya jatuh pada ketukan yang dimaksud. 

- Setelah menjelaskan teknik Glissando, peneliti memberikan contoh 

memainkan teknik Glissando dalam tempo yang lambat untuk 

tangan kiri dan kanan. Setelah peneliti memberikan contoh, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk mengikutinya. 

Latihan teknik Glissando yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 
- Selama mahasiswa melakukan latihan teknik glissando ini, peneliti 

memperhatikan dan membimbing semua mahasiswa dengan sabar. 

- Setelah mahasiswa mampu melakukannya dengan baik secara  

perlahan, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukannya 

lebih cepat sampai mahasiswa mampu melakukannya dalam satu 

ketukan. 

- Setelah mahasiswa mampu melakukannya dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan teknik ini dalam 

hitungan yang stabil (dalam birama 2/4). 

- Latihan ini dilakukan secara berulang – ulang sampai mahasiswa 

mampu memainkan teknik ini dengan baik dan benar. 
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- Setelah menempuh tahap – tahap latihan ini, peneliti lalu 

mengarahkan mahasiswa untuk memainkan etude ini secara 

keseluruhan dari awal hingga akhir. 

 

4) Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat ini, peneliti menyiapkan etude latihan 

Progresi Akor Primer dan Sekunder. Etude ini bertujuan untuk melatih 

mahasiswa agar menempatkan posisi akor primer dan sekunder sesuai 

melodi lagu sesuai dengan tepat. Etude ini berisi contoh progresi akor 

primer dan sekunder dalam tangga nada mayor dan tangga nada minor 

harmonis. 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Dalam proses latihan memainkan etude progresi akor primer dan 

sekunder ini, mahasiswa mengalami karena penggunaan akor yang 

semakin banyak dalam setiap birama (4/4) yakni pada ketukan pertama 

dan ketiga. Peneliti juga melihat mahasiswa mengalami kesulitan pada 

beberapa bagian dalam partitur ini, yakni pada birama ke 5 dan birama ke 

15. Mahasiswa mengalami kesulitan karena penempatan jari yang tidak 

biasa digunakan  

Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membuat latihan secara 

bertahap untuk memudahkan mahasiswa dalam proses latihannya. 

Tahapan latihan yang dibuat adalah sebagai berikut : 
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- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk membagi etude tersebut ke 

dalam beberapa bagian yakni satu bagian terdiri 4 birama. 

Bagian 1 (birama 1 – 4) 

 

Bagian 2 (birama 5 – 8) 

 

Bagian 3 (birama 9 – 12) 

 

Bagian 4 (birama 13 – 16) 

 

- Setelah membaginya, peneliti lalu mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan perbagian yang sudah ditentukan. Peneliti juga 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan secara perlahan 

untuk tangan kanan dan kemudian tangan kiri. 
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- Dalam proses latihan dari bagian – bagian ini, peneliti menemukan 

mahasiswa mengalami kesulitan yang pada bagian 2 pada birama ke 5 

dan bagian 4 pada birama ke 15. 

- Peneliti lalu mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan khusus 

pada birama ke 5 dan ke 15. Untuk latihan kedua birama ini, peneliti 

juga membuat tahap – tahap sebagai latihan. Tahapannya adalah 

sebagai berikut : 

Latihan birama ke 5 

 Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

perpindahan jari pada birama ke 5. Peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan tahap ini berulang – ulang sampai  

mahasiswa mampu memainkannya dengan baik. 

 

 Setelah mahasiswa mampu memainkan birama ke 5 dengan 

baik, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

dari birama ke 4 sampai birama ke 5. 

 

 Setelah mahasiswa mampu melakukannya dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk memainkan etude dari bagian I 

sampai bagian 2. 
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Latihan birama ke 10 

 Kesulitan pada birama kesepuluh ini, terjadi karena perpindahan 

jari pada posisi sebelumnya yakni pada birama ke 9. 

 Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

perpindahan posisi jari pada birama ke 9 ketukan 3 yakni dari 

akor VI  
 

 menuju ke akor ii dim7
6
 pada ketukan 1 biramake 10. 

 Untuk itu, peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan latihan 

pada bagian ini, dengan memberi contoh perpindahan jari untuk 

memainkan bagian ini kepada mahasiswa. 

 
 Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan tahap ini 

berulang – ulang sampai mahasiswa mampu memainkannya 

dengan baik. 

 

Latihan birama ke 15 

 Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

perpindahan jari pada birama ke 15. 

 

 Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan tahap ini 

berulang – ulang sampai mahasiswa mampu memainkannya 

dengan baik. 
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 Setelah mahasiswa mampu memainkan birama ke 15 dengan 

baik, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

dari birama ke 14 sampai birama ke 15 secara berulang sampai  

mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 

 

- Setelah mahasiswa mampu melakukan semua bagian dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk menggabungkan latihan – 

latihan tersebut secara keseluruhan dengan tempo yang lambat (M.M 

± 67). 

- Setelah mampu melakukan latihan dalam tempo lambat dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan lathan dalam 

tempo yang lebih cepat (M.M ± 80). 

- Dalam latihan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

menggunakan fitur metronome pada keyboard. 

 

5) Pertemuan Kelima 

Pada pertemuan kelima ini, peneliti menyiapkan etude latihan prinsip 

homofoni. Etude ini bertujuan untuk melatih mahasiswa menerapkan 

prinsip homofoni sesuai pola ritme dan iringan dengan prinsip homofoni. 
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Kesulitan yang dihadapi : 

Dalam proses latihan etude prinsip homofoni, peneliti menemukan 

beberapa mahasiswa mengalami kesulitan pada birama ke 3 dan birama ke 

5 sampai birama ke 8. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Untuk mengatasi kesulitan yang dialami mahasiswa, peneliti membuat 

tahap – tahap latihan sebagai berikut : 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk membagi partitur menjadi 2 

bagian, yakni masing – masing bagian terdiri dari 4 birama. 

Bagian I 

 

Bagian 2 

 

- Setelah itu, peneliti mulai mengarahkan dan membimbing untuk 

latihan bagian 1 ini secara bertahap yakni masing – masing tangan kiri 

dan kanan. 

- Dalam latihan ini, peneliti menemukan mahasiswa mengalami 

kesulitan pada birama ke 3, maka penelitih membuat tahapan untuk 

latihan pada bagian ini. 

Tahapnnya adalah sebagai berikut : 
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 Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk membuat latihan pada  

birama ke 3. 

 
 Setelah mahasiswa mampu melakukannya dengan baik, peneliti 

kembali mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan dari 

birama ke 2 sampai birama ke 3. 

 
 Tahap ini dilakukan perlahan dan berulang sampai mahasiswa 

mampu melakukannya dengan baik. 

 Setelah latihan pada bagian ini, peneliti mengarahkan dan 

membimbing mahasiswa untuk melakukan latihan untuk bagian 

1 secara keseluruhan keseluruhan. 

- Setelah latihan bagian 1, peneliti melanjutkan membimbing 

mahasiswa untuk berlatih bagian 2.  

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan untuk 

tangan kanan dari birama ke 5 sampai birama ke 8. 

 

- Peneliti memperhatikan dan membimbing mahasiswa dalam proses 

latihan ini dan memperbaikinya ketika terjadi kesalahan. 
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- Kesulitan yang sering terjadi adalah mahasiswa salah menempatkan 

jari pada posisi akornya, sehingga peneliti memberikan contoh dan 

mahasiswa mengikutinya. 

- Kesulitan dalam bagian ini juga terjadi pada birama ke 8, yakni pada 

posisi jari yang memainkan akor sekunder 4 suara (akor IM9). Untuk 

itu peneliti melakukan latihan ini secara bertahap. 

Tahapan latihannya adalah sebagai berikut : 

 Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk latihan penempatan jari  

khusus pada birama ke 8. 

 

 Setelah itu melakukan latihan untuk birama ke 7 dan 8. 

 

 Proses latihan ini dilakukan dengan perlahan dan berulang – 

ulang sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 

 

- Setelah mahasiswa mampu melakukannya bagian ini dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan untuk 

tangan kiri dari birama ke 5 sampai birama ke 8. 

 

- Kesulitan mahasiswa dalam latihan ini, adalah pada birama ke 8 

karena posisi jari yang memainkan interval septime. 



177 
 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membuat tahapan dalam 

latihan yakni : 

 Peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan latihan khusus 

pada birama ke 8. 

 

 Setelah itu, peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan latihan  

pada biram ke 6 sampai birama ke 8. 

 

 Proses ini dilakukan perlahan dan berulang – ulang sampai 

mahasiswa dapat melakukannya dengan baik. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan bagian tangan kiri dan kanan 

dengan baik, peneliti kemudian mengarahkan mahasiswa untuk 

menggabungkan latihan untuk tangan kiri dan kanan sekaligus. 

 

- Selama proses latihan ini, peneliti memperhatikan ada beberapa 

mahasiswa mengalami kesulitan pada birama ke 8. Oleh karena itu, 

peneliti menyarankan untuk menginterpretasi dengan membuat 

rittardando pada ketukan ke 3 birama ke 7 hingga birama ke 8. 
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- Dengan cara ini, mahasiswa berhasil memainkan birama ke 5 sampai 

birama ke 8 dengan baik. 

- Setelah mahasiswa malakukan bagian ini dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk memainkan etude secara keseluruhan 

dari awal hingga akhir dengan tempo yang lambat (M.M ± 67). 

- Setelah mampu melakukannya dengan baik, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukannya dalam tempo M.M ± 80 dan 

mahasiswa mampu memainkannya dengan baik. 

 

6) Pertemuan Keenam 

Pada pertemuan keenam ini, peneliti menyediakan etude prinsip 

harmoni polyfoni. Etude ini dirangcang dengan tujuan agar mahasiswa 

mampu menerapkan prinsip harmoni polyfoni dalam iringan yang 

sederhana. 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Dalam latihan etude prinsip harmoni polyfoni ini, peneliti menemukan 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam memainkan prinsip polyfoni ini. 

Kesulitan yang dialami adalah mahasiswa belum terbiasa dengan akor – 

akor sekunder dalam posisi pembalikan sehingga proses latihan ini 

membutuhkan bimbingan berupa arahan dan contoh dari peneliti. 
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Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbing mahasiswa 

dalam latihan secara bertahap. Tahapan latihannya adalah sebagai berikut : 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melatih posisi akor sesuai 

partitur dengan posisi jari sesuai perannya. 

 

- Setelah melakukan latihan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan untuk tangan kanan dengan membagi peran jari 

sesuai pola ritme yang ada. 

 

- Setelah latihan ini dapat dilakukan dengan baik, peneliti kembali 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan secara keseluruhan 

untuk tangan kiri dan kanan sekaligus dengan perlahan. 

- Peneliti membimbing mahasiswa dalam latihan ini dengan sabar 

secara perlahan dan berulang – ulang sampai mahasiswa mampu 

melakukannya dengan baik dalam tempo yang lebih cepat. 

 

7) Pertemuan Ketujuh 

Dalam pertemuan ketujuh ini, peneliti menyediakan etude prinsip 

harmoni Walking Bass, Contrary dan Non Harmonic Tones. Etude ini 

dirancang dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahai dan 



180 
 

menerapkan prinsip harmoni. Etude ini dibuat dengan pergerakan nada 

bass secara melangkah dengan memainkan nada bas dalam posisi dasar 

dan pembalikan (Walking Bass), bergerak berlawan arah dengan melodi 

(Contrary) melewati nada – nada yang tidak termasuk dalam harmoni (Non 

Harmonic Tones). 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Dalam proses latihan etude ini, peneliti menemukan mahasiswa 

mengalami kesulitan pada birama ke 4 sampai birama ke 12 (birama 

terakhir). Kesulitan ini yakni penempatan jari 1 dan 2 tangan kanan yang 

memainkan akor dalam posisi luas dan jari 3, 4 dan 5 yang berperan 

memainkan melodi. 

Kesulitan lainnya juga ada pada tangan kiri yang memainkan nada 

bass dengan beberapa persilangan jari 2 dan 3 dengan jari. Kesulitan ini 

terjadi karena mahasiswa berkonsentrasi pada tangan kanan. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti melakukan upaya untuk 

mengatasinya dengan mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk 

melakukan latihan secara bertahap. Peneliti memberikan contoh bagian – 

bagian yang menjadi kesulitan mahasiswa secara perlahan dan mahasiswa 

mengikuti contoh dari peneliti. 

Dalam mengatasi kesulitan ini, peneliti membuat tahapan dalam 

latihan. Tahapan latihannya adalah sebagai berikut : 



181 
 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk membagi pertitur menjadi 3 

bagian, yakni 1 bagian terdiri dari 4 birama. 

Bagian 1 

 

Bagian 2 

 

Bagian 3 

 

Setelah membagi dalam 3 bagian, peneliti kemudian 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan masing – masing 

bagian untuk tangan kanan dan kiri. 

Latihan bagian 1 

Dalam proses latihan untuk bagian 1, peneliti menemukan 

mahasiswa mengalami kesulitan pada birama ke 4. 

 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti memberikan contoh 

perpindahan jarinya secara perlahan dan berulang – ulang. Sementara 
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itu mahasiswa memperhatikan dan mengikutinya. Sementara 

mahasiswa mengikutinya, peneliti memperhatikan dan membimbing 

mahasiswa dalam melakukannya. 

Contoh yang diberikan peneliti pada bagian ini adalah birama ke 

4 dan dilanjutkan dengan posisi jari pada birama ke 5 pada ketukan 1. 

Peneliti membimbing mahasiswa dengan memberikan contoh secara 

bertahap sebagai berikut : 

 Peneliti memberi contoh perpindahan posisi jari pada birama ke 4 

pada ketukan 1 sampai 3. 

 

 Setelah itu, peneliti memberi contoh dari ketukan 1 sampai 

ketukan 3 secara keseluruhan dengan perpindahan jari 3 untuk  

memainkan melodi. 

 

 Setelah mahasiswa mampu mengikutinya dengan baik, peneliti 

kemudian memberi contoh penempatan posisi jari pada birama  

ke 5 ketukan 1. 

 
 Setelah menempuh tahapan latihan ini, peneliti memberikan 

contoh secara keseluruhan kemudian mengarahkan mahasiswa  

untuk melakukannya. 
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Dalam memberikan contoh pada latihan ini, peneliti juga 

melakukannya dengan perlahan dan berulang – ulang sementara 

mahasiswa memperhatikan dan mengikutinya sampai mampu 

melakukannya dengan baik. 

Setelah menempuh tahap latihan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan pada bagian 1 sampai mahasiswa 

mampu memainkan bagian 1 untuk tangan kanan secara keseluruhan 

dengan baik. Setelah bagian 1 untuk tangan kanan mampu dimainkan 

dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan latihan 

untuk tangan kiri. 

Dalam proses latihan ini, peneliti menemukan ada beberapa 

mahasiswa yang mengalami kesulitan pada persilangan jari 2 dan 1 

kemudian diikuti dengan perenggangan jari dalam interval oktav pada  

birama ke 3. 

 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti juga mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan pada bagian tersebut secara 

perlahan dan berulang sampai mahasiswa mampu melakukannya 

dengan baik. Setelah mahasiswa mampu memainkan bagian ini 

dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk memainkan 



184 
 

bagian 1 untuk tangan kiri secara keseluruhan sampai mampu 

memainkannya dengan baik. 

 

Dalam latihan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan dalam tempo lambat M.M ± 64. Dan setelah 

mahasiswa mampu memainkan bagian 1 dengan baik, peneliti lalu 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan bagian 2 secara 

bertahap seperti latihan pada bagian 1. 

 

Latihan Bagian 2 

Dalam proses latihan pada bagian ke 2 ini, peneliti juga 

menemukan mahasiswa mengalami kesulitan dalam memainkan akor 

dalam posisi luas serta peran jari 3, 4 dan 5 (tangan kanan) dalam 

memainkan melodi. 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti juga mengarahkan 

mahasiswa membuat latihan secara bertahap. Tahapannya adalah 

sebagai berikut : 

- Peneliti mengarahkan dan membimbing mahasiswa melakukan 

latihan pada setiap perpindahan akor. Perpindahan akor ini yakni 

dalam setiap birama. 

- Dalam proses latihan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa 

melakukan perpindahan jari dari akor ke akor secara bertahap 

dalam setiap birama.  
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Tahapan latihannya adalah sebagai berikut: 

 
 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

- Dalam proses bimbingan ini, peneliti memberikan contoh, 

mengarahkan dan membimbing mahasiswa memposisikan jari 

dalam memainkan akor luas dan penempatan jari sesuai 

perannya dalam memainkan rangkaian melodi sampai 

mahasiswa mampu memainkannya dengan baik. 

- Dalam latihan ini, peneliti memberikan contoh dari setiap 

tahapnya secara perlahan – lahan, dan mahasiswa mengikutinya. 

- Setelah masing – masing tahap dapat dilakukan dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan untuk 

menggabungkannya yakni memainkan birama 5 dan 6, 7 dan 8, 

kemudian menggabungkannya latihannya secara keseluruhan. 

 
menggabungkan birama 5 dan 6 

 
menggabungkan birama 7 dan 8 
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latihan bagian 2 tangan kanan secara keseluruhan 

 

- Setelah bagian ini dilakukan dengan baik, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan untuk tangan kiri dan 

kemudian melakukan latihan untuk menggabungkannya. 

 
latihan bagian 2 untuk tangan kiri 

 
latihan menggabungkan bagian 2 secara keseluruhan 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan bagian 2 ini dengan 

baik, peneliti kembali mengarahkan mahasiswa untuk 

melanjutkan latihan bagian ke 3. 

 

Latihan Bagian 3 

Dalam proses latihan bagian ke 3, peneliti juga menemukan 

mahasiswa mengalami kesulitan yakni peran jari 1 dan 2 dalam 

memainkan akor dengan jari 3, 4 dan 5 untuk memainkan melodi. 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti juga mengarahkan mahasiswa 

untuk melakukan latihan secara bertahap yakni pada setiap birama 

kemudian menggabungkannya secara keseluruhan. 
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 latihan birama ke 9 latihan birama ke 10 

                  
 latihan birama ke 11 latihan birama ke 12 

 
latihan menggabungkan birama ke 9 dan 10 

 
latihan menggabungkan birama ke 11 dan 12 

 
latihan menggabungkan bagian 3 secara kesuluruhan 

 

Dalam latihan setiap tahap ini, peneliti membimbing mahasiswa 

secara perlahan dengan memberi contoh berulang – ulang sementara 

mahasiswa memperhatikan kemudian mengikutinya sampai mampu 

melakukannya dengan baik. 

Setelah ketiga bagian ini dimainkan dengan baik, peneliti kembali 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan untuk 

menggabungkannya yakni bagian 1 dan 2, kemudian 1 sampai 3. 
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Latihan ini dilakukan dengan tempo lambat M.M ± 60, kemudian 

setelah mampu memainkannya secara keseluruhan dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan dengan 

tempo yanglebih cepat. 

 

8) Pertemuan Kedelapan 

Dalam pertemuan kedelapan ini, peneliti menyediakan etude sebagai 

bahan latihan prinsip harmoni Suspenssion, Passing Chord dan Stationary. 

Etude ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan 

menerapkan priinsip – prinsip harmoni yakni suspenssion, passing chord 

dan stationary. 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Dalam proses latihan pada pertemuan kedelapan ini, peneliti 

menemukan mahasiswa mengalami kesulitan memainkan etude ini. 

Kesulitan ini terjadi karena akor yang selalu berpindah dalam setiap 1 

ketukan (prinsip harmoni passing chord dan suspenssion). Mahasiswa juga 

mengalami kesulitan pada peran jari 2, 3, 4 dan 5 yang memainkan melodi 

sehingga peneliti memberikan contoh perpindahan jari dan selalu 

membimbing mahasiswa dalam setiap proses latihannya. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa 

melakukan latihan secara bertahap. Tahapan latihannya adalah sebagai 

berikut : 
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- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk membagi partitur menjadi 4 

bagian, yakni masing – masing bagian terdiri dari 4 birama dan bagian 

4 terdiri dari 3 birama. 

Bagian 1 

 

Bagian 2 

 

Bagian 3 

 

Bagian 4 

 

- Setelah membagi partitur menjadi 4 bagian, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan masing – masing bagian secara 

bertahap yakni berlatih dari birama ke birama. 

- Dalam proses latihan ini, peneliti membimbing mahasiswa secara 

individu dengan memberi contoh perlahan – lahan dan mahasiswa 

mengikutinya. 
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Latihan Bagian 1 

Dalam latihan bagian 1, peneliti mengarahkan mahasiswa 

melakukan latihan untuk masing – masing tangan kiri dan kanan 

kemudian menggabungkannya. Selama proses latihan bagian 1 ini, 

peneliti menemukan mahasiswa mengalami kesulitan dalam birama ke 

1 dan birama ke 3. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa adalah dalam 

memainkan prinsip harmoni Passing Chord. Hal ini terjadi karena 

perbedaan pola ritme antara melodi dan akor, sehingga ketika terjadi 

perpindahan akor mahasiswa sulit dalam menempatkan jarinya karena 

akor yang digunakan bukan dalam susunan sempit (posisi dasar dan 

pembalikan) tetapi dalam susunan luas sehingga posisi jari harus 

berubah. Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti memberikan contoh 

secara perlahan dan mahasiswa mengikutinya.  

 Latihan birama 1 

Peneliti memberikan contoh perpindahan jari dari akor I
6
 

melewati  akor  V7  menuju  ke  akor  I  
 
  dan  mahasiswa 

mengikutinya. 

                    
 latihan birama 1, ketukan 1 sampai 3 latihan birama 1 
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 Latihan birama 3 

Peneliti memberikan contoh perpindahan jari dari akor ii
6
 

melewati  akor  VI7  menuju  ke  akor ii  
 
  dan  mahasiswa 

mengikutinya. 

                                  
latihan birama 3, ketukan 1 sampai 3 latihan birama 3 

 

Proses latihan ini dilakukan berulang – ulang sampai mahasiswa 

mampu memainkan birama 1 dan birama 3 untuk tangan kanan 

dengan baik, kemudian peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan 

latihan bagian 1 untuk tangan kiri. 

Setelah itu, peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan latihan 

untuk menggabungkan bagian tangan kanan dan kiri sekaligus. 

Latihan ini dilakukan dalam tempo yang lambat M.M ± 64 dan 

kemudian melakukan latihan dalam tempo yang lebih cepat sampai 

mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 
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Latihan Bagian 2 

Dalam proses latihan bagian 2 ini, peneliti juga mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan untuk masing – masing bagian 

tangan kanan dan kiri. Dalam proses latihan ini, peneliti menemukan 

mahasiswa mengalami kesulitan yakni pada birama ke 5 sampai 

birama ke 8 karena peran jari 2, 3, 4 dan 5 yang memainkan melodi 

dalam 2 suara serta posisi jari dalam memainkan akor dalam susunan 

luas. 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti kembali memberikan 

contoh dan latihan secara bertahap sementara itu mahasiswa 

mengikutinya. 

 Latihan birama ke 5 

 

Dalam proses latihan ini, mahasiswa mengalami kesulitan 

menggunakan jari 2, 3, 4 dan 5 dalam memainkan melodi pada 

ketukan 3 dan 4. Oleh karena itu, peneliti membimbing 

mahasiswa melakukan latihan pada bagian ini.  

 
Setelah mahasiswa mampu melakukannya dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan birama 

ke 5 secara keseluruhan dengan perlahan dan berulang – ulang 

sampai dapat memainkannya dengan baik. 
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- Latihan birama ke 6 

Dalam proses latihan ini, mahasiswa mengalami kesulitan 

pada tangan kanan yang memainkan passing chord dengan 

legatura pada nada melodinya sehingga untuk mengatasi kesulitan 

ini, peneliti memberikan contoh secara perlahan dan berulang – 

ulang sementara itu mahasiswa mengikutinya. 

 

Selama mahasiswa melakukan latihan, peneliti 

memperhatikan dan membimbing mahasiswa sampai mahasiswa 

mampu melakukannya dengan baik. 

 

- Latihan birama ke 7 

Dalam proses latihan ini, mahasiswa mengalami kesulitan 

menggunakan jari 2, 3, 4 dan 5 dalam memainkan melodi pada 

ketukan 3 dan 4. Oleh karena itu, peneliti memberikan contoh 

secara perlahan dan berulang – ulang sementara itu mahasiswa 

mengikutinya.  

 

Peneliti memperhatikan dan membimbing mahasiswa 

melakukan latihan pada bagian ini sampai mahasiswa mampu 

melakukannya dengan baik. Setelah mahasiswa mampu 
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melakukannya dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa 

untuk melakukan latihan untuk birama ke 6 secara keseluruhan. 

Dalam latihan menggabungkan birama ke 6 secara keseluruhan, 

peneliti menemukan mahasiswa mengalami kesulitan saat 

perpindahan posisi jari pada birama ke 6 menuju birama ke 7. 

Untuk itu, peneliti mengarahkan mahasiswa melakukan 

latihan khusus pada bagian ini. Peneliti mengarahkan mahasiswa 

untuk melakukan latihan dari birama ke 6 pada ketukan 3 dan 4, 

dilanjutkan dengan birama ke 7 pada ketukan 1 dan 2. Bagian ini 

dilatih ini dilakukan berulang – ulang dalam bimbingan peneliti 

sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan baik. 

 

Dalam latihan setiap tahap ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan dengan perlahan dan 

berulang – ulang sampai dapat memainkannya dengan baik. 

 

Latihan Bagian 3 

Dalam proses latihan bagian ketiga ini, peneliti juga menemukan 

mahasiswa mengalami kesulitan pada birama ke 9 yakni pada 

penggunaan jari 2, 3, 4 dan 5 (tangan kanan) dalam memainkan 

melodi sehingga untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan secara bertahap seperti pada 

latihan bagian 2. Tahapan latihannya adalah sebagai berikut : 
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- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk mengenal posisi – posisi 

akor untuk tangan kanan yang terdapat pada bagian 3 sesuai peran 

jari yang digunakan. 

 

- Latihan pengenalan akor ini dilakukan perlahan dan berulang – 

ulang sampai mahasiswa mampu melakukannya dengan baik dan 

setelah mahasiswa mampu melakukannya dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan tiap – tiap 

birama. 

- Selama proses latihan ini, peneliti menemukan mahasiswa 

mengalami kesulitan pada birama ke 9, oleh karena itu peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan khusus pada 

birama ke 9. 

 

- Latihan birama ke 9 

Dalam proses latihan birama ke 9 ini, peneliti menemukan 

mahasiswa kebingungan menggunakan jari 2, 3, 4 dan 5 dalam 

memainkan melodi pada ketukan 3 dan 4, sehingga peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan secara 

bertahap, yakni sebagai berikut : 

  
latihan birama ke 9, ketukan 3 dan 4 
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latihan birama ke 9 secara keseluruhan 

Dalam proses latihan ini, peneliti memberikan contoh 

dengan perlahan dan berulang – ulang, sementara mahasiswa 

mengikuti contoh yang diberikan peneliti. Dalam proses ini, 

peneliti juga membimbing dan memperbaiki kekeliruan yang 

dibuat mahasiswa dalam penggunaan jarinya. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan birama ke 9 dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melanjutkan latihan untuk 

birama ke 10 sampai dengan biram ke 12. 

- Peneliti memperhatikan proses latihan yang dilakukan mahasiswa 

dan memperbaiki kesalahannya dalam penggunaan jari. 

- Peneliti juga mengarahkan mahasiswa untuk berlatih dalam tempo 

yang lambat. 

- Dalam membimbing mahasiswa dalam proses latihan ini, peneliti 

melakukannya dengan sabar dan selalu memberi motivasi kepada 

mahasiswa sehingga tidak putus asa dalam berlatih. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan keseluruhan bagian 3 untuk 

tangan kanan dengan baik dalam tempo yang lambat, peneliti 

mengarahkan mahasiswa melakukan latihan bagian 3 untuk tangan  

kiri. 
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- Setelah bagian 3 untuk tangan kiri dapat dimainkan dengan baik, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk menggabungkan latihan 

bagian 3 untuk tangan kiri dan kanan sekaligus. 

- Dalam proses latihan ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan dalam tempo yang lambat, kemudian melakukan 

latihan dalam tempo yang lebih cepat. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan bagian 3 seluruhnya dalam 

tempo yang lebih cepat dengan baik, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melanjutkan latihan bagian 4. 

 

Latihan Bagian 4 

Dalam proses latihan bagian 4 ini, peneliti menemukan 

mahasiswa mengalami kesulitan pada tangan kiri yang memainkan 

nada bas dengan interval Septime Minor, Sekst dan Sekst Minor. 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti memberikan contoh dan 

mengarahkan serta membimbing mahasiswa dalam proses latihannya. 

Proses latihan yang dibuat adalah sebagai berikut : 

 

Setelah mahasiswa mampu memainkannya dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk menggabungkan latihan bagian 4 

secara keseluruhan yakni tangan kiri dan kanan. Dalam proses ini, 

peneliti juga memperhatikan dan membimbing mahasiswa sampai 

mampu memainkannya dengan baik. Setelah mahasiswa mampu 
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memainkan bagian 4 dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa 

untuk menggabungkan latihan dari bagian 1 sampai dengan bagian 4. 

Dalam proses ini juga peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan secara bertahap, yakni menggabungkan bagian 1 

dan bagian 2, bagian 1 sampai bagian 3, setelah itu dilanjutkan bagian 

1 sampai bagian 4. Dalam membimbing mahasiswa, peneliti 

melakukannya dengan sabar dan selalu memotivasi mahasiswa agar 

tidak putus asa dalam latihannya. Proses latihan ini dilakukan dengan 

perlahan dan berulang – ulang sampai mahasiswa dapat memainkan 

etude dengan baik. 

 

9) Pertemuan Kesembilan 

Dalam pertemuan kesembilan ini, peneliti menyediakan etude sebagai 

bahan latihan prinsip harmoni Bass Ostinato, Bass Continue dan 

Antisipasi. Etude ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa mampu 

memahami dan menerapkan priinsip – prinsip harmoni yakni Bass 

Ostinato, Bass Continue dan Antisipasi. 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Dalam proses latihan etude ini, peneliti menemukan mahasiswa 

mengalami kesulitan yakni tangan kiri yang memainkan nada bas dalam 

setiap ketukan (prinsip bass continue). Kesulitan ini karena posisi jari yang 

harus diirenggangkan sementara. Mahasiswa menggunakan jari yang tidak 
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sesuai dengan perannya sehingga mahasiswa sering kebingungan dalam 

menggunakan jari untuk memainkan nada bas berikutnya. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti melakukan bimbingan kepada 

setiap mahasiswa secara individu, yakni dalam melakukan latihan bagian 

tangan kiri dalam memainkan nada bas. Proses latihan ini, dilakukan 

secara bertahap, dan tahapannya adalah sebagai berikut : 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk membagi partitur menjadi 2 

bagian, yakni 1 bagian terdiri dari 4 birama. 

Bagian 1 

 

Bagian 2 

 

- Setelah membaginya, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan bagian 1 dan bagian 2 secara terpisah. 

- Dalam latihan ini, peneliti juga mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan secara bertahap yakni masing – masing untuk 

tangan kanan dan kiri, setelah itu menggabungkan latihan utnuk 

bagian tangan kiri dan kanan sekaligus. 
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- Peneliti juga mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan dalam 

tempo yang lambat dan stabil menggunakan fitur Metronome pada 

alat musik keyboard. 

- Dalam latihan ini, peneliti menemukan mahasiswa menunjukkan rasa 

ketidaknyamanan dalam memainkan birama ke 4 bagian 1 pada 

ketukan 1 karena tangan kanan memainkan akor V sedangkan tangan 

kiri memainkan nada bas untuk akor I. 

- Peneliti kembali menjelaskan kepada mahasiswa tentang prinsip bass 

ostinato, sehingga mahasiswa menjadi terbiasa dengan bunyi nada bas 

dan akor yang tidak memiliki hubungan harmoni. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan bagian 1 dengan baik, peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk melanjutkan latihan bagian 2. 

- Dalam latihan ini, peneliti juga mengarahkan mahasiswa untuk 

melakukan latihan secara bertahap, yakni masing – masing bagian 

untuk tangan kiri dan kanan. 

- Dalam latihan bagian 2 ini, peneliti menemukan mahasiswa 

mengalami kesulitan untuk tangan kiri karena harus memainkan nada 

bas dengan posisi jari 3 dan 2 yang direnggangkan yakni pada birama  

ke 6. 

 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan masing – masing bagian 

tangan kiri dan kanan dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa 
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untuk melakukan latihan untuk menggabungkan latihan tangan kiri 

dan kanan sekaligus. 

- Peneliti juga mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan secara 

perlahan dan berulang dalam tempo yang lambat dan stabil 

menggunakan fitur Metronome pada alat musik keyboard. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, peneliti kembali mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukannya sendiri dan peneliti 

memperhatikannya sampai mahasiswa mampu memainkannya dengan 

baik. 

- Selama proses ini, peneliti memperhatikan dan membimbing 

mahasiswa dalam menggunakan jari untuk memainkan nada bas. 

 

10) Pertemuan Kesepuluh 

Pertemuan kesepuluh ini merupakan tahap Generalisasi dalam metode 

Discovery Learning yakni mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

membuat kesimpulan dengan menerapkannya pada lagu model yang 

disiapkan. Dalam pertemuan ini, peneliti telah menyiapkan lagu model 

berupa partitur kepada mahasiswa sebagai suatu problem / masalah yang 

harus dianalisis dan dibuktikan sesuai pengetahuan dan keterampilan yang 

telah dipelajari pada tahap inti sebagai sebuah kesimpulan akhir. 

Lagu model yang disiapkan adalah lagu “Gugur Bunga” ciptaan 

Ismail Marzuki. Pada partitur lagu model ini, peneliti telah melengkapinya 

dengan kode akor sebagai acuan dasar dalam memainkan lagu model ini. 

Akor ini sengaja diberikan agar mahasiswa mampu menganalisis dan 
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menemukan akor – akor alternatif lainnya sebagai penghubung dan 

pengganti akor yang ada sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. 

Peneliti juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membuat 

interpretasi sesuai penafsirannya masing – masing dan setelah itu peneliti 

mengarahkan mahasiswa dalam menginterpretasikan lagu model tersebut. 

 

Kesulitan yang dihadapi : 

Selama proses latihan ini, peneliti menemukan sebagian besar 

mahasiswa mengalami kesulitan menggunakan jari sesuai perannya 

masing – masing. Mahasiswa sering lalai dalam melengkapi harmoni dan 

menggunakan semua jari tangan kanan untuk memainkan melodi lagu. 

Peneliti melihat mahasiswa sering tidak memainkan akor pada saat yang 

tepat dengan menghilangkan nada – nada sebagai pelengkap harmoni. 

Untuk itu, peneliti mulai mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam 

proses latihan ini. 

 

Upaya peneliti untuk mengatasinya : 

Dalam proses latihan ini, peneliti membuat latihan secara bertahap 

untuk memudahkan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dipelajari. Tahapan latihannya adalah sebagai 

berikut : 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk mengenal lagu model tersebut 

dengan memainkan melodinya. 



203 
 

- Pengenalan lagu model ini dilakukan secara bertahap yakni masing – 

masing bagian lagu (A, A’ dan B) 

Bagian A 

 

Bagian A’ 

 

Bagian B 

 

- Dalam proses latihan pengenalan lagu model ini, peneliti hanya 

memperhatikan dan membimbing mahasiswa untuk memainkan 

melodi lagu secara perlahan dan berulang – ulang sampai mahasiswa 

dapat menguasainya dengan baik dan benar. 
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- Setelah mahasiswa mampu memainkan melodi lagu dengan tepat, 

peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan memainkan 

akor dengan posisi yang benar sesuai melodi lagu pada tangan kanan. 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti akor sesuai dengan 

kode akor yang ada pada pertitur lagu model yang diberikan peneliti. 

- Peneliti memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang peran jari – 

jari tangan kanan dalam memainkan melodi dan akor sesuai nada 

melodi dan posisi akor yang digunakan sebagai berikut : 

 Jari yang berperan dalam memainkan melodi lagu adalah jari 3, 

4 dan 5. Sedangkan jari 1 dan 2 berperan untuk memainkan akor 

untuk melengkapi harmoni dari akor yang dimaksud. 

Contoh : 

 

 Namun dalam rangkaian melodi tertentu, jari 1 dan 2 juga dapat 

berperan untuk memainkan melodi lagu. Begitu juga peran jari 3 

yang dapat berperan dalam memainkan akor sesuai dengan 

posisi akor dan melodi lagu tertentu. 

Contoh : 
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- Dalam proses latihan ini, peneliti memperhatikan dan mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan secara bertahap yakni pada 

masing – masing bagian. 

Latihan bagian A 

 

 

Latihan bagian A’ 

 

Latihan bagian B 

 

- Dalam proses latihan memainkan lagu model ini, peneliti memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis dan menemukan 

sendiri penerapan akor dan penggunaan jari dalam memainkan melodi 

dan akor. 
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- Peneliti memperhatikan proses latihan masing – masing mahasiswa 

dalam mengatasi masalahnya sendiri yang merupakan hasil dari proses 

latihan selama proses penelitian sehingga tujuan dari penetilian ini 

dapat tercapai. 

- Hasil yang diharapkan peneliti dari proses latihan ini adalah sebagai 

berikut : 

 

- Proses latihan ini, dilakukan perlahan – lahan dan berulang – ulang 

sampai mahasiswa mampu memainkan masing – masing bagian 

dengan baik. 

- Setelah mahasiswa mampu memainkan melodi dan akor lagu model 

untuk tangan kanan dengan baik, peneliti mengarahkan mahasiswa 

untuk menganalisis nada bas untuk melengkapi harmoni dari dari 

model tersebut. 

- Dalam proses ini, peneliti juga memperhatikan dan membimbing 

mahasiswa untuk menerapkan prinsip – prinsip harmoni yang telah 

dipelajari dalam mengaransemen nada bas. Peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk menambahkan nada bas sesuai akor pada tangan 

kanan dan setelah mahasiswa sudah mampu memainkannya dengan 

baik, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk menerapkan prinsip – 
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prinsip harmoni yang telah dipelajari dengan menggunakan nada – 

nada bas untuk memperindah progresi akor yang ada. 

- Peneliti juga mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan akor – 

akor sekunder semampunya sebagai penghubung maupun pengganti 

latar belakang akor yang ada. Dalam proses ini, mahasiswa diberi 

kesempatan untuk mencari akor – akor tambahan dan peneliti 

mengarahkan mahasiswa untuk menyesuaikan posisi jari tangan kanan 

sesuai akor yang dimaksud. 

- Setelah akor – akor penghubung telah direncanakan, peneliti juga 

mengarahkan mahasiswa untuk membuat melodi sebagai selingan 

(interlude) sesuai progresi akor yang telah direncanakan. 

- Proses ini dilakukan perlahan – lahan dan berulang – ulang pada 

bagian – bagian yang diubah sampai mahasiswa mampu memainkan 

instrumen selingan tersebut dengan baik. 

- Setelah proses ini, peneliti kembali mengarahkan mahasiswa dalam 

merencanakan iringan dengan menerapkan prinsip – prinsip harmoni 

dalam memainkan lagu model tersebut. Peneliti juga mengarahkan 

mahasiswa untuk menggunakan perasaan dalam menginterpretasi dan 

ditransferkan pada jari dalam memainkan lagu model tersebut. 

- Peneliti membuat catatan pada partitur lagu model dari masing – 

masing mahasiswa mengenai perubahan akor setelah diaransemen, 

dan prinsip – prinsip harmoni yang digunakan pada masing – masing 

bagiannya. Hal ini dibuat dengan maksud agar mahasiswa tidak lupa 
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dalam memainkan bagian – bagian dari lagu model tersebut sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

- Proses latihan untuk memainkan lagu model sesuai aransemen yang 

telah direncanakan ini dilakukan berulang – ulang sampai mahasiswa 

mampu memainkan bagian – bagiannya dengan baik. 

- Setelah lagu pokok telah dimainkan dengan baik, peneliti 

mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk membuat prelude 

dan postlude di awal dan di akhir lagu. 

- Dalam proses ini, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk membuat 

instrumental pembuka dengan menggunakan penggalan lagu pokok. 

Peneliti juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

berimajinasi dan berkreasi untuk membuat instrumental baru yang 

bernuansa seperti lagu pokok. 

- Dalam merencanakan prelude dan postlude ini, peneliti mengarahkan 

dan membimbing mahasiswa untuk membuat improvisasi sehingga 

dapat memperindah lagu tersebut. 

- Latihan membuat instrumental ini dilakukan berulang – ulang sampai 

mahasiswa mampu melakukannya dengan yakin dan pasti sehingga 

tidak membingungkan untuk memulai lagu pokok. Peneliti juga 

mengarahkan mahasiswa untuk memainkan istrumental ini dengan 

penuh penghayatan sehingga jiwa dari lagu tersebut dapat dirasakan 

oleh pendengarnya (solis). 
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- Setelah mahasiswa mamainkan prelude dan postlude dengan yakin 

dan pasti, peneliti mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan 

secara keseluruhan dari prelude, lagu pokok (A – A’ – B) dan postlude 

dengan interlude sebagai selingan untuk menghubungkan bagian – 

bagian dari awal hingga akhir. 

- Latihan ini dilakukan berulang – ulang sampai mahasiswa mampu 

memainkannya dengan baik. 

 

11) Pertemuan Kesebelas 

Pertemuan kesebelas ini merupakan pertemuan akhir dimana 

mahasiswa diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil pembelajaran 

dalam proses penelitian ini dengan memainkan lagu model Gugur Bunga 

yang telah dipelajarinya. Pada pertemuan ini, masing – masing mahasiswa 

diberi kesempatan untuk menampilkan hasil latihan lagu model yang 

diberikan peneliti. Sementara itu, peneliti mengarahkan mahasiswa yang 

lain untuk memperhatikan hasil yang ditampilkan oleh temannya. 

Setelah mahasiswa yang mengikuti penelitian ini mempresentasikan 

hasil latihannya, peneliti lalu melakukan wawancara dengan setiap 

mahasiswa mengenai kesulitan – kesulitan yang dihadapi sebelumnya dan 

sesudah mengikuti proses pembelajaran dalam penelitian ini. 
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b. Perkembangan mahasiswa dalam proses penelitian 

Perkembangan masing – masing mahasiswa dalam proses penelitian ini 

akan dibahas dalam setiap pertemuan dari awal tahap inti hingga tahap akhir 

dimana mahasiswa berhasil mempresentasikan hasil latihannya dalam 

penelitian ini. Pembahasan ini menyangkut kesulitan yang dihadapi dari 

masing – masing mahasiswa dan bagaimana upaya yang dilakukan peneliti 

untuk mengatasinya pada setiap pertemuan. 

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan kode berupa huruf untuk 

masing – masing mahasiswa subjek penelitian yang mengikuti penelitian ini. 

Berikut adalah nama mahasiswa dan kode peserta penelitian. 

No 
Nama Lengkap Mahasiswa 

(Subjek Penelitian) 

Nama 

Penggilan 

Kode 

Mahasiswa 

1.  Dionisius Sikone Usfinit Dion A 

2.  Yohanes Balberd Seran Bria Balberd B 

3.  Benyamin Nggili Ben C 

4.  Bonivasius Heribertus Rado Erik D 

5.  Juliao Vidal Marques Madu Vidal E 

6.  Richardus Lima Lia Klobor Charlie F 

 

Perkembangan mahasiswa selama proses latihan adalah sebagai 

berikut : 

1) Mahasiswa A 

Mahasiswa A merupakan mahasiswa yang memiliki semangat 

yang tinggi dan tekun dalam latihan. Mahasiswa ini mempunyai 

daya tangkap yang baik sehingga ketika memperhatikan contoh dari 

peneliti, ia dapat mengikutinya dengan baik meskipun ada beberapa 
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bagian dari proses dalam penelitian ini yang membutuhkan latihan 

lebih serius. Tetapi mahasiswa ini dengan sabar dan tekun berlatih 

sampai mampu melakukan contoh yang diberikan peneliti dengan 

baik. 

Perkembangan Mahasiswa A selama proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 Pertemuan Pertama 

- Dalam latihan teknik – teknik penjarian monoritmik, 

mahasiswa ini dengan mudah merasakan pola ritme dari teknik 

– teknik penjarian monoritmik dan menempatkan jari sesuai 

peran masing – masing jari dengan baik. 

- Namun dalam latihan teknik penjarian polyritmik, mahasiswa 

ini mengalami kesulitan karena teknik ini memiliki pola ritme 

yang berbeda pada tangan kiri dan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbing 

mahasiswa ini dengan tahap – tahap latihan teknik penjarian 

polyritmik dan mahasiswa ini mampu melakukan teknik 

penjarian polyritmik dengan baik. 

- Selama proses latihan, mahasiswa ini melakukan latihan dalam 

tempo yang sedang (M.M. ± 68) dan setelah lancar 

melakukannya dalam tempo sedang, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan teknik penjarian dalam tempo yang lebih 

cepat. 
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- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan teknik 

– teknik penjarian monoritmik 1x1 dengan tempo M.M ± 196, 

2x1 dan 1x2 dengan tempo M.M ± 80 dan polyritmik dengan 

tempo M.M ± 96. 

 Pertemuan Kedua 

- Dalam latihan teknik penjarian trinada berlawanan, mahasiswa 

A mengalami kesulitan ketika menggabungkan tangan kiri dan 

kanan sekaligus. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa A melakukan latihan secara bertahap seperti yang 

telah diuraikan pada proses penelitian pertemuan kedua. 

- Dengan tahap latihan ini, peneliti melihat kemajuan yang baik 

sehingga peneliti menggunakan cara yang sama sebagai tahap 

dalam latihan untuk mahasiswa lainnya. 

- Selama proses latihan, mahasiswa ini melakukan latihan dan 

peneliti selalu mengontrol latihannya serta membimbingannya. 

- Proses latihan dengan mahasiswa ini dilakukan dalam tempo 

yang sedang (M.M. ± 68) dan setelah lancar melakukannya 

dalam tempo sedang, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan teknik penjarian trinada dalam tempo yang lebih 

cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan teknik 

penjarian trinada (searah dan berlawanan) dengan tempo M.M 
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± 160, dan teknik pergantian jari bisu (kanan dan kiri) dengan 

tempo M.M ± 70. 

 Pertemuan Ketiga 

- Mahasiswa ini mempunyai kemampuan membaca partitur 

dengan baik dan melakukan latihan dalam tempo M.M ± 67. 

- Namun ada beberapa bagian dari partitur ini yang sulit 

dimainkan. Kesulitan ini karena posisi jari yang belum terbiasa 

dalam memainkan bagian tersebut. 

- Bagian yang sulit dimainkan oleh mahasiswa ini adalah pada 

birama ke 8 dan birama ke 16. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan tahap latihan untuk birama 8 dan birama 16 seperti 

yang diuraikan pada proses penelitian pertemuan ketiga. 

- Setelah memberikan arahan, peneliti lalu membimbing 

mahasiswa ini untuk berlatih. 

- Kesulitan lain yang dialami mahasiswa ini adalah pada birama 

terakhir (birama ke 32) karena pada birama ini, terdapat tanda 

Glissando. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan tahap latihan gilssando. 

- Selama memberikan arahan, peneliti juga memberikan contoh 

dan mahasiswa ini mengikuti contoh yang diberikan setelah 

peneliti melakukannya. 
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- Mahasiswa ini memperhatikan arahan dan contoh dari peneliti 

dengan baik, dan mulai melakukan latihan dalam bimbingan 

peneliti. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan teknik 

Glissando dengan baik. 

- Setelah berhasil melakukan tahap – tahap latihan sesuai yang 

diarahkan, peneliti kembali mengarahkan mahasiswa A untuk 

memainkan etude secara keseluruhan. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa A mampu memainkan etude 

progresi akor primer dengan baik dan mahasiswa ini mampu 

memainkannya dalam tempo M.M ± 87. 

 

 Pertemuan Keempat 

- Dalam proses latihan etude progresi akor primer dan sekunder, 

mahasiswa ini mempunyai kemampuan membaca partitur 

dengan baik dan melakukan latihan dalam tempo yang lambat 

M.M ± 60. 

- Namun ada beberapa bagian dari partitur ini yang sulit 

dimainkan. Kesulitan ini karena posisi jari yang belum terbiasa 

dalam memainkan bagian tersebut. 

- Bagian yang sulit dimainkan oleh mahasiswa ini adalah pada 

birama ke 10 dan birama ke 15. 
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- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan tahap latihan secara bertahap seperti yang diuraikan 

pada proses penelitian pertemuan keempat birama ke 10 dan 

birama ke 15. 

- Setelah memberikan arahan, peneliti lalu membimbing 

mahasiswa ini untuk berlatih. 

- Kesulitan lain yang dialami mahasiswa ini adalah pada birama 

terakhir (birama ke 32) karena pada birama ini, terdapat tanda 

Glissando. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan tahap latihan gilssando. 

- Selama memberikan arahan, peneliti memberikan contoh dan 

mahasiswa A mengikuti contoh yang diberikan setelah peneliti 

melakukannya. 

- Mahasiswa ini memperhatikan arahan dan contoh dari peneliti 

dengan baik, dan mulai melakukan latihan dalam bimbingan 

peneliti. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan teknik 

Glissando dengan baik. 

- Setelah berhasil melakukan tahap – tahap yang disarankan, 

peneliti kembali mengarahkannya untuk memainkan etude 

yang ada secara keseluruhan. 
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- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu memainkan etude 

progresi akor primer dengan baik dan mahasiswa ini berhasil 

memainkannya dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kelima 

- Dalam latihan etude homofoni, mahasiswa ini mampu 

membaca partitur dengan baik. 

- Mahasiswa A hanya mengalami kesulitan pada bagian 2 dari 

partitur ini, yakni pada tangan kanan dalam memainkan melodi 

dan akor yang memainkan pola ritme yang berbeda. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa A untuk melakukan latihan secara bertahap seperti 

yang telah diuraikan dalam proses penelitian pada pertemuan 

kelima. 

- Mahasiswa ini juga mampu memainkan teknik Glissando 

dengan baik. 

- Proses latihan dengan mahasiswa ini dilakukan dalam tempo 

yang sedang (M.M. ± 70) dan setelah lancar melakukannya 

dalam tempo sedang, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan teknik penjarian trinada dalam tempo yang lebih 

cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa A mampu memainkan etude 

prinsip homofoni dengan baik dalam tempo M.M ± 153. 



217 
 

 Pertemuan Keenam 

- Dalam proses ada pertemuan ini, mahasiswa A mengalami 

kesulitan pada tangan kanan yang memainkan akor dan melodi 

dengan pola ritme yang berbeda. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan secara bertahap seperti 

yang diuraikan pada proses penelitian pertemuan keenam. 

- Mahasiswa ini juga memainkan teknik Glissando dengan baik. 

- Setelah melakukan latihan seperti yang diarahkan peneliti, 

mahasiswa A ini, mampu memainkan etude polifoni dengan 

baik dalam tempo M.M ± 108. 

 

 Pertemuan Ketujuh 

- Pada pertemuan kelima ini, mahasiswa A mengalami kesulitan 

dalam memainkan etude prinsip walking bass, non harmonic 

tones dan contrary. Kesulitan yang dialami mahasiswa A 

adalah tangan kanan yang kesulitan memainkan melodi dan 

akor dengan pola ritme yang berbeda. 

- Mahasiswa ini, mengalami kesulitan pada birama ke 4 yakni 

jari 1 dan 2 berpindah untuk memainkan akor, sementara jari 5 

tetap pada posisinya. Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti 

mengarahkan mahasiswa A melakukan latihan secara bertahap. 
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Seperti tahap latihan yang telah diuraikan pada proses 

penelitian pertemuan ketujuh. 

- Setelah melakukan latihan seperti yang diarahkan peneliti, 

mahasiswa A mampu memainkan birama ke 4 ini dengan baik. 

- Selama proses latihannya, mahasiswa A melakukan latihan 

secara perlahan dengan tempo M.M ± 65, dan setelah mampu 

mamainkan etude ini dengan baik dalam tempo sedang, 

peneliti kembali mengarahkan mahasiswa A untuk melakukan 

latihan dengan tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa A mampu memainkan etude 

prinsip harmoni walking bass, non harmonix tones dan 

contrary dengan baik dalam tempo M.M ± 106. 

 

 Pertemuan Kedelapan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni passing chord, 

susspension dan stationary, mahasiswa ini mengalami dalam 

perpindahan jari – jari untuk tangan kanan dalam memainkan 

melodi dan akor. 

- Kesulitan ini karena perbedaan pola ritme antara melodi dan 

akor dalam prinsip passing chord dan suspenssion sehingga 

membutuhkan contoh dari peneliti dan latihan berulang – ulang 

sampai mampu memainkannya dengan baik. 
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- Dalam mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa A untuk melakukan latihan secara bertahap seperti 

yang diuraikan pada proses penelitian pertemuan kedelapan. 

- Setelah mahasiswa A melakukan latihan sesuai dengan arahan 

dari peneliti, mahasiswa ini mampu memainkan etude prinsip 

harmoni suspenssion, passing chord dan stationary dengan baik 

dalam tempo M.M ± 85. 

 

 Pertemuan Kesembilan 

- Dalam proses latihan etude prinsip harmoni bass ostinato, bass 

continue dan antisipasi ini, mahasiswa A mengalami kesulitan 

pada tangan kiri di bagian 2. 

- Kesulitan ini karena posisi jari yang harus direnggangkan dan 

nada bas yang berubah dalam setiap ketukan  yakni dalam 

prinsip harmoni bass continue. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan dan 

membimbing mahasiswa A dalam berlatih secara perlahan dan 

berulang – ulang sampai mahasiswa A dapat memainkan 

bagian 2 untuk tangan kiri dengan baik. 

- Selama proses latihan, mahasiswa A ini melakukan latihan 

dalam tempo yang sedang yakni M.M ± 75. 

- Setelah melakukan latihan sesuai arahan peneliti, mahasiswa A 

mulai melakukan latihan untuk menggabungkan bagian 1 dan 2 
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sekaligus dalam tempo yang sedang dan setelah mampu 

memainkannya dengan baik peneliti kembali mengarahkan 

mahasiswa A untuk melakukan latihan dalam tempo yang lebih 

cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa A mampu memainkan etude 

prinsip harmoni bass ostinato, bass continue dan antisaipasi 

dengan baik dalam tempo M.M ± 110. 

 

 Pertemuan Kesepuluh 

- Dalam proses latihan lagu model ini, mahasiswa A awalnya 

mengalami kesulitan dalam tahap pengenalan lagu model. Ia 

sering keliru dalam memainkan melodi lagu pada bagian B 

(refrein). 

- Dalam mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan latihan khusus pada bagian B. 

- Setelah mahasiswa A mampu memainkan melodi lagunya 

dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk memainkan 

melodi lagu model bersama – sama dengan mahasiswa lainnya. 

- Setelah mengenal lagu modelnya, mahasiswa ini mulai 

melakukan latihan untuk menambahkan nada sebagai 

pelengkap harmoni untuk tangan kanan. 
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- Dalam proses ini, peneliti menemukan mahasiswa A 

mengalami kesulitan yakni penggunaan jari – jari dalam 

memainkan melodi dan akor sekaligus. Salah satu kesulitan ini  

adalah pada birama ke 7. 

 

- Pada birama ke 7 ini, akor yang dimainkan adalah akor ii
6
 yang 

seharusnya nada pelengkap akor dimainkan dengan jari 1 dan 

2, sementara nada melodi dimainkan dengan jari 4. Namun 

mahasiswa A menggunakan jari 1 dan 3 untuk memainkan 

akor. Hal ini menyebabkan mahasiswa ini kesulitan 

memainkan melodi yang sedang dalam pergerakan naik. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan dan 

memberikan contoh penggunaan jari pada birama ke 7. Setelah 

peneliti memberikan contoh, mahasiswa A mengikutinya dan  

peneliti membimbingnya dalam proses latihan ini. 

 
- Setelah mendapat bimbingan dan contoh dari peneliti pada 

bagian tersebut (birama ke 7), mahasiswa A kembali memulai 

latihannya dengan memperhatikan arahan dari peneliti 

mengenai penggunaan jari – jarinya dalam memainkan akor 

dan melodi untuk tangan kanan. 
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- Setelah bagian untuk tangan kanan dapat dimainkan dengan 

baik, ia memulai latihan untuk menambahkan nada bass 

dengan tangan kiri dengan membuat iringan. Mahasiswa A 

memainkan iringan dengan tangan kiri menggunakan teknik 

arpegio dengan susunan luas dalam posisi dasar. 

 

- Setelah melakukan latihan memainkan lagu pokok secara 

keseluruhan, peneliti mengarahkan mahasiswa A untuk 

menerapkan prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

berlatih untuk memantapkannya. 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa A dan menjelaskan kembali 

prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

penggunaannya dalam interpretasi. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, mahasiswa A mulai 

melakukan latihan bagian A dengan menggunakan prinsip 

homofoni dan stationary (bersifat antisipasi) pada bagian 

pertanyaan birama ke 1 sampai birama ke 3, dan prinsip 

polyfoni pada birama ke 4 dan birama ke 5. 

- Mahasiswa A juga mmenerapkan teknik Glissando dalam 

membuat iringan dari lagu model tersebut. 
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- Pada kalimat kedua bagian A (kalimat jawaban) mahasiswa A 

menerapkan prinsip polyfoni hingga akhir bagian A. 

- Pada bagian A birama ke 7 dan 8, mahasiswa A juga 

mengganti akor IV dengan akor II, I dengan akor V. 

         

 progresi akor awal progresi akor yang diubah 

- Pada bagian B, mahasiswa A menggunakan prinsip harmoni 

polyfoni dengan maksud agar bagian B menjadi lebih hidup. 

- Dalam pengulangan kedua bagian B, mahasiswa A 

menggunakan prinsip Stationary yang bersifat Antisipasi pada 

4 birama pertama dengan mengubah progresi akor dari akor V 

– I – ii – V – I menjadi progresi akor V – I – V – I. 

Progresi akor pada partitur : 

 

 

  



224 
 

Progresi akor yang diubah oleh mahasiswa A : 

 

- Dalam membuat prelude dan postlude, peneliti memperhatikan 

mahasiswa A menggunakan akor – akor sekunder dengan jenis 

septime, seperti akor IVM7, ii7, iii7 dan akor III sebagai 

pengantar menuju ke akor vi (lagu pokok). 

Prelude yang direncanakan : 

 

- Setelah memperhatikan prelude yang dimainkan oleh 

mahasiswa A, peneliti melihat kekurangan yakni pada jumlah 

biramanya yakni 3 birama. Peneliti lalu menjelaskan bagian 

lagu yang harus simetris yakni terdiri dari birama yang 

berjumlah genap. 

- Peneliti kemudian mengarahkan dan membimbing mahasiswa 

untuk mengubah dan menambahkan beberapa akor serta 

membuat interpretasi pada tingkatan volume suara (dinamika) 

sehingga bagian prelude juga menjadi instrumental yang dapat 

menggambarkan jiwa lagu pokoknya. 
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Prelude yang diarahkan peneliti : 

 

- Dalam proses latihannya, peneliti memperhatikan mahasiswa 

A melakukan latihan dengan tekun dan sabar. Ia melakukan 

latihan secara perlahan dan berulang – ulang pada masing – 

masing bagian lagu. 

- Ketika merencanakan postlude, mahasiswa A merencanakan 

lagu ini diakhiri pada akor VI. Ia membuat postlude yang 

terdiri dari 4 birama dengan progresi akor I – IV – III – VI. 

Postlude yang direncanakan : 

 
 

Postlude yang diarahkan peneliti : 

 

- Setelah mahasiswa A mampu memainkan bagian prelude dan 

postlude dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk 
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melakukan latihan secara keseluruhan dari awal hingga akhir 

lagu. 

 

 Pertemuan Kesebelas 

- Setelah melakukan latihan dengan arahan dan bimbingan dari 

peneliti, mahasiswa A mampu memainkan lagu model dengan 

menerapkan harmoni manual secara baik. 

- Mahasiswa A mampu memainkan 3 unsur dasar harmoni yakni 

melodi, akor dan bas secara manual dengan baik. 

- Mahasiswa A juga mampu menggunakan peran jari – jari 

tangan kanan secara baik sehingga ketika jari 3, 4 dan 5 

memainkan melodi, jari 1 dan 2 selalu dalam posisi 

melengkapi akornya. 

- Mahasisa A juga mampu menginterpretasi lagu Gugur Bunga 

dengan menerapkan teknik Glissando, dinamika dan tempo 

yang membuat jiwa dari lagu Gugur Bunga mempunyai nuansa 

– nuansa yang baru. 

- Berikut adalah hasil pembelajaran dan penerapan harmoni 

manual dari mahasiswa A dalam memainkan lagu model 

Gugur Bunga. 
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2) Mahasiswa B 

Mahasiswa B merupakan mahasiswa yang memiliki 

keterampilan yang paling sederhana dibandingkan dengan 

mahasiswa peserta penelitian lainnya. Namun dalam 

keterbatasannya, ia memiliki semangat yang tinggi dan tekun dalam 

latihan. Mahasiswa ini mempunyai daya tangkap yang baik tetapi 

ketika mentransfer pikiran kepada gerakan tangannya ia mengalami 

kesulitan sehingga ketika memperhatikan contoh dari peneliti, ia 

harus memperhatikannya berulang – ualng barulah ia dapat 

mengikutinya dengan baik. Seperti halnya dengan mahasiswa yang 

lain, ada beberapa latihan dalam penelitian ini yang membutuhkan 

latihan yang lebih serius. Tetapi mahasiswa ini dengan sabar dan 

tekun berlatih sampai mampu melakukan teknik – teknik penjarian 

dengan baik. 
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Dalam proses penelitian ini, mahasiswa B tidak mengikuti 

proses ini sampai selesai. Mahasiswa B sering tidak mengikuti 

beberapa pertemuan dalam penelitian ini karena alasan tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat perkembangan mahasiswa B 

termasuk baik. Namun karena kehadirannya yang tidak sampai pada 

tahap akhir penelitian ini, maka peneliti menyatakan mahasiswa B 

gugur dari proses pembelajaran dalam penelitian ini. 

Perkembangan mahasiswa B selama proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 Pertemuan Pertama 

- Karena daya tangkap mahasiswa ini belum terlalu baik, 

mengalami kesulitan dalam latihannya. 

- Kesulitannya adalah ia lamban merasakan pola ritme dari 

teknik – teknik penjarian polyritmik (3x2 dan 2x3) sehingga 

butuh bimbingan dalam latihan dan contoh dari peneliti 

sampai beberapa kali. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa ini untuk melakukan tahap latihan teknik 

penjarian polyritmik seperti yang diuraikan pada proses 

penelitian pertemuan pertama. 

- Setelah mendapat bimbingan dan latihan dari peneliti, 

mahasiswa ini mampu melakukan teknik penjarian polyritmik 

dengan baik. 
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- Mahasiswa ini mempunyai nilai lebih pada penempatan jari 

sesuai peran masing – masing jari dengan baik sehingga 

setelah ia dapat merasakan pola ritmenya, ia langsung dapat 

memainkan teknik penjarian polyritmik dengan baik dan 

benar. 

- Dalam proses latihannya, mahasiswa ini melakukan latihan 

dalam bimbingan peneliti yang dilakukan dalam tempo yang 

lambat (M.M. ± 56) dan setelah lancar melakukannya dalam 

tempo lambat, peneliti mengarahkannya untuk melakukan 

teknik penjarian dalam tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik – teknik penjarian monoritmik 1x1 dengan tempo 

M.M ± 180, 2x1 dan 1x2 dengan tempo M.M ± 94 dan 

polyritmik dengan tempo M.M ± 78. 

 

 Pertemuan Kedua 

- Dalam proses latihan, mahasiswa ini menunjukkan 

keterampilan yang bagus yakni pada teknik penjarian trinada. 

Mahasiswa ini melakukan teknik penjarian trinada searah 

dengan baik, karena ia telah mempelajarinya pada 

perkuliahan keyboard. 
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- Mahasiswa ini sudah mampu mengatur pola latihannya 

dengan melakukan latihan secara mandiri seperti yang 

diarahkan peneliti yakni dengan tempo lambat. 

- Dalam latihan teknik penjarian trinada secara berlawanan 

kedua tangan (kiri dan kanan), mahasiswa ini mengalami 

kesulitan yakni ia sering keliru menempatkan jari - jarinya.  

- Untuk mengatasi masalah ini, peneliti kembali memberikan 

arahan kepada mahasiswa ini untuk melakukan tahap latihan 

penjarian trinada berlawanan. 

- Peneliti mengarahkannya untuk berlatih perpindahan jari dari 

posisi satu ke posisi yang lainnya sekaligus untuk tangan kiri 

dan kanan secara perlahan dan berulang – ulang. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, ia melakukan latihan 

teknik penjarian trinada untuk pergantian posisi – posisi jari 

tangan kiri dan kanan (naik dan turun) sampai dapat 

melakukannya dengan baik. 

- Setelah itu, ia mulai menggabungkan latihannya dari 

perpindahan posisi jari I sampai posisi terakhir. 

- Dengan cara latihan ini, peneliti melihat kemajuan yang baik 

sehingga peneliti menggunakan cara yang sama sebagai tahap 

dalam latihan untuk mahasiswa yang lainnya. 

- Selama proses latihan, mahasiswa ini melakukan latihan dan 

peneliti selalu mengontrol proses latihannya serta 



232 
 

membimbingannya sehingga ketika terjadi kekeliruan saat 

latihan peneliti langsung memperbaiki kekeliruan tersebut. 

- Dalam proses latihannya, mahasiswa ini melakukan latihan 

dalam tempo lambat (M.M. ± 65) dan setelah lancar 

melakukannya dalam tempo lambat, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan teknik – teknik penjarian 

dalam tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik – teknik penjarian dengan baik. Hasil dari latihannya, 

ia dapat memainkan teknik penjarian trinada (searah dan 

berlawanan) dengan tempo M.M ± 150, dan teknik 

pergantian jari bisu (kiri dan kanan) dengan tempo M.M ± 

82. 

 

 Pertemuan Ketiga 

- Mahasiswa ini mempunyai kemampuan membaca partitur yang 

tidak terlalu baik namun ia tetap tekun dalam berlatih. 

- Mahasiswa ini melakukan latihan dalam tempo M.M ± 62. 

- Namun ada beberapa bagian dari partitur ini yang sulit 

dimainkan. Kesulitan ini karena posisi jari yang belum terbiasa 

dalam memainkan bagian tersebut. 

- Bagian yang sulit dimainkan oleh mahasiswa ini adalah pada 

birama ke 8 dan birama ke 16. 
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- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan tahap latihan untuk birama 8 dan birama 16 seperti 

yang diuraikan pada proses penelitian pertemuan ketiga. 

- Setelah memberikan arahan, peneliti lalu membimbing 

mahasiswa ini untuk berlatih. 

- Mahasiswa B ini juga mengalami kesulitan lain yakni pada 

birama terakhir (birama ke 32) karena pada birama ini terdapat 

tanda Glissando. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan tahap latihan glissando. 

- Selama memberikan arahan, peneliti juga memberikan contoh 

dan mahasiswa ini mengikuti contoh yang diberikan setelah 

peneliti melakukannya. 

- Mahasiswa ini memperhatikan arahan dan contoh dari peneliti 

dengan baik, dan mulai melakukan latihan dalam bimbingan 

peneliti. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan teknik 

Glissando dengan baik. 

- Setelah berhasil melakukan tahap – tahap latihan sesuai yang 

diarahkan, peneliti kembali mengarahkan mahasiswa B untuk 

memainkan etude secara keseluruhan. 
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- Hasil dari latihannya, mahasiswa B mampu memainkan etude 

progresi akor primer dengan baik dan mahasiswa ini mampu 

memainkannya dalam tempo M.M ± 70. 

 

 Pertemuan Keempat 

- Dalam proses latihan etude progresi akor primer dan sekunder, 

mahasiswa ini mempunyai kemampuan membaca partitur 

dengan baik dan melakukan latihan dalam tempo yang lambat 

M.M ± 60. 

- Namun ada beberapa bagian dari partitur ini yang sulit 

dimainkan. Kesulitannya adalah posisi jari yang belum terbiasa 

dalam memainkan akor – akor pada bagian tersebut. 

- Bagian yang sulit dimainkan oleh mahasiswa ini adalah pada 

birama ke 5, birama ke 10 dan birama ke 15. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan tahap latihan secara bertahap seperti yang diuraikan 

pada proses penelitian pertemuan keempat birama ke 5, birama 

ke 10 dan birama ke 15 seperti yang diuraikan pada proses 

penelitian pertemuan keempat. 

- Setelah memberikan arahan, peneliti lalu membimbing 

mahasiswa ini untuk berlatih. 

- Mahasiswa ini sudah mampu memainkan teknik glissando 

pada birama terakhir (birama ke 32) dengan baik. 
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- Selama memberikan arahan, peneliti memberikan contoh dan 

mahasiswa B mengikuti contoh yang diberikan setelah peneliti 

melakukannya. 

- Setelah berhasil melakukan tahap – tahap yang disarankan, 

peneliti kembali mengarahkannya untuk memainkan etude 

yang ada secara keseluruhan. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa B mampu memainkan etude 

progresi akor primer dengan baik dan mahasiswa ini berhasil 

memainkannya dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kelima 

- Dalam latihan etude homofoni, mahasiswa ini mampu 

membaca partitur dengan baik. 

- Mahasiswa B hanya mengalami kesulitan pada bagian 2 dari 

partitur ini, yakni pada tangan kanan dalam memainkan melodi 

dan akor yang memainkan pola ritme yang berbeda. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa B untuk melakukan latihan secara bertahap seperti 

yang telah dibahas dalam proses penelitian pada pertemuan 

kelima. 

- Mahasiswa ini juga mampu memainkan teknik Glissando 

dengan baik dari hasil latihan pada pertemuan ketiga. 
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- Proses latihan dengan mahasiswa ini dilakukan dalam tempo 

yang sedang (M.M ± 70) dan setelah lancar melakukannya 

dalam tempo sedang, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan teknik penjarian trinada dalam tempo yang lebih 

cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa B mampu memainkan etude 

prinsip homofoni dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Keenam 

- Dalam proses ada pertemuan ini, mahasiswa B mengalami 

kesulitan pada tangan kanan yang memainkan akor dan melodi 

dengan pola ritme yang berbeda. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan latihan secara bertahap seperti 

yang diuraikan pada proses penelitian pertemuan keenam. 

- Mahasiswa ini juga memainkan teknik Glissando dengan baik. 

- Setelah melakukan latihan seperti yang diarahkan peneliti, 

mahasiswa B ini, mampu memainkan etude polyfoni dengan 

baik dalam tempo M.M ± 84. 

 

 Pertemuan Kedelapan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni passing chord, 

susspension dan stationary, mahasiswa ini mengalami dalam 
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perpindahan jari – jari untuk tangan kanan dalam memainkan 

melodi dan akor. 

- Kesulitan ini karena perbedaan pola ritme antara melodi dan 

akor dalam prinsip passing chord dan suspenssion sehingga 

butuh latihan berulang – ulang sampai mampu memainkannya 

dengan baik. 

- Dalam mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa B untuk melakukan latihan secara bertahap seperti 

yang diuraikan pada proses penelitian pertemuan kedelapan. 

- Mahasiswa ini belum menyelesaikan etude. Ia baru menguasai 

bagian untuk tangan kanan, sedangkan untuk menggabung 

bagian tangan kiri dan tangan kanan ia belum mampu 

melakukannya. Ia masih menempuh proses latihan untuk 

menggabungkan bagian tangan kiri dan tangan kanan. 

 

 Pertemuan Kesembilan 

- Dalam proses latihan etude prinsip harmoni bass ostinato, bass 

continue dan antisipasi ini, mahasiswa B mengalami kesulitan 

pada tangan kiri di bagian 2. 

- Kesulitan ini karena posisi jari yang harus direnggangkan dan 

nada bas yang berubah dalam setiap ketukan  yakni dalam 

prinsip harmoni bass continue. 
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- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan dan 

membimbing mahasiswa B dalam berlatih secara perlahan dan 

berulang – ulang sampai mahasiswa B dapat memainkan 

bagian 2 untuk tangan kiri dengan baik. 

- Selama proses latihan, mahasiswa B ini melakukan latihan 

dalam tempo yang sedang yakni M.M ± 75. 

- Setelah melakukan latihan sesuai arahan peneliti, mahasiswa B 

mulai melakukan latihan untuk menggabungkan bagian 1 dan 2 

sekaligus dalam tempo yang sedang dan setelah mampu 

memainkannya dengan baik peneliti kembali mengarahkan 

mahasiswa B untuk melakukan latihan dalam tempo yang lebih 

cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa B mampu memainkan etude 

prinsip harmoni bass ostinato, bass continue dan antisaipasi 

dengan baik dalam tempo M.M ± 110. 

 

3) Mahasiswa C 

Mahasiswa C merupakan mahasiswa yang memiliki kemampuan 

yang baik dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Mahasiswa 

ini mempunyai suatu kebiasaan yang kurang bagus yakni sering lupa 

dengan bahan yang sudah dilatih. Mahasiswa C juga selalu 

memainkan etude – etude dengan terlalu berhati – hati sehingga 

ketika ia lupa pada bagian tertentu pasti ia akan mengalami kesulitan 

untuk melanjutkannya. 
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Namun dalam keterbatasannya, ia memiliki semangat yang 

tinggi dan tekun dalam latihan. Ia selalu berusaha memahami materi 

yang ada dengan pemahamannya sendiri dan berpikir dengan 

caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Dalam menghadapi mahasiswa yang seperti ini, peneliti 

berperan untuk mengontrol latihannya dan memberikan arahan yang 

mudah dipahami oleh mahasiswa tersebut. Mahasiswa C ini 

mempunyai daya tangkap yang baik tetapi ketika mentransfer pikiran 

kepada gerakan tangannya ia mengalami kesulitan sehingga ketika 

memperhatikan contoh dari peneliti, ia harus memperhatikannya 

sampai 2 atau 3 kali barulah ia dapat mengikutinya dengan baik. 

Perkembangan mahasiswa C selama proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 Pertemuan Pertama 

- Seperti halnya dengan mahasiswa yang lain, ada beberapa 

teknik penjarian yang membutuhkan latihan yang lebih 

serius. Tetapi mahasiswa ini dengan sabar dan tekun berlatih 

sampai mampu melakukan teknik – teknik penjarian 

polyritmik dengan baik.  

- Karena daya tangkap mahasiswa ini belum terlalu baik, ia 

lamban merasakan pola ritme dari teknik – teknik penjarian 

polyritmik (3x2 dan 2x3) sehingga butuh bimbingan dalam 

latihan dan contoh dari peneliti sampai beberapa kali. Setelah 
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mendapat bimbingan dan latihan dari peneliti, mahasiswa ini 

mampu melakukan teknik penjarian polyritmik dengan baik. 

- Seperti mahasiswa B, mahasiswa C ini mempunyai nilai lebih 

pada penempatan jari sesuai peran masing – masing jari 

dengan baik sehingga setelah ia dapat merasakan pola 

ritmenya, ia langsung dapat memainkan teknik penjarian 

monoritmik dengan baik dan benar. 

- Mahasiswa ini melakukan latihan dengan tempo yang cepat 

sehingga selalu kandas pada saat pergantian posisi jari 

tertentu, setelah peneliti melihat cara latihan dari mahasiswa 

ini, peneliti memberikan arahan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan dan membimbingnyadalam latihan dengan 

tempo yang lambat (M.M. ± 56). Setelah lancar 

melakukannya dalam tempo lambat, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan teknik penjarian dalam 

tempo yang lebih cepat dan mahasiswa ini mampu 

melakukan teknik – teknik penjarian monoritmik 1x1 dengan 

tempo M.M ± 235, 2x1 dan 1x2 dengan tempo M.M ± 125 

dan polyritmik dengan tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kedua 

- Mahasiswa ini memiliki keterampilan yang baik, dan ia juga 

sudah mampu memainkan teknik penjarian trinada searah 
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yang merupakan hasil dari latihan dalam proses perkuliahan 

keyboard. 

- Mahasiswa ini selalu melakukan latihan yang dimulai dengan 

tempo yang cepat. Akibat dari cara latihan ini, ia selalu 

mengalami kesulitan pada pergantian posisi jari. 

- Melihat cara latihan ini, peneliti lalu mengarahkannya untuk 

berlatih dalam tempo yang lambat dan setelah lancar barulah 

menaikkan temponya. Ia mengikuti arahan dari peneliti dan 

melakukan latihan dalam tempo yang lambat. 

- Seperti mahasiswa lainnya, mahasiswa ini mengalami 

kesulitan pada teknik penjarian trinada berlawanan. Kesulitan 

yang dialami mahasiswa ini yakni dalam penempatan jarinya. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan tahap latihan teknik penjarian trinada 

berlawanan. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, mahasiswa ini mulai 

melakukan latihan perpindahan jari dari posisi satu ke posisi 

yang lainnya sekaligus untuk tangan kiri dan kanan. 

- Peneliti mengarahkannya untuk melakukan latihan secara 

perlahan dan berulang – ulang. 

- Selama proses latihannya, peneliti selalu mengontrol serta 

membimbingannya ketika terjadi kekeliruan dalam proses 

latihan. 
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- Dalam latihannya, mahasiswa ini melakukan dengan tempo 

yang sedang (M.M. ± 70) dan setelah lancar melakukannya 

dalam tempo sedang, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan latihan dalam tempo sedang, dan setelah itu dalam 

tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik penjarian trinada (searah dan berlawanan) dengan 

tempo M.M ± 240, dan teknik pergantian jari bisu (kanan dan 

kiri) dengan tempo M.M ± 90. 

 

 Pertemuan Ketiga 

- Dalam proses latihan etude progresi akor primer, mahasiswa 

ini mengalami kesulitan pada birama ke 8, 16 dan teknik 

Glissando pada birama ke 32. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa C melakukan latihan untuk birama ke 8, 16 dan 

32 seperti yang diuraikan pada bagian proses penelitian 

pertemuan ketiga. 

- Setelah menempuh tahap – tahap latihan tersebut, mahasiswa 

C mampu memainkan bagian – bagian yang sulit dengan 

baik. 

- Setelah itu, peneliti mengarahkan mahasiswa C untuk 

melakukan latihan secara keseluruhan. 
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- Hasil dari latihannya, mahasiswa C mampu memainkan 

teknik Glissando dan etude progresi akor primer dengan baik 

dalam tempo M.M ± 80 

 

 Pertemuan Keempat 

- Dalam proses latihan etude progresi akor primer dan 

sekunder, mahasiswa ini mengalami kesulitan pada birama ke 

10 dan 15. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa C melakukan latihan untuk birama ke 10 dan 15 

seperti yang diuraikan pada bagian proses penelitian 

pertemuan keempat. 

- Setelah menempuh tahap – tahap latihan tersebut, mahasiswa 

C mampu memainkan bagian yang sulit yakni pada birama ke 

10 dan 15 dengan baik. 

- Setelah itu, peneliti mengarahkan mahasiswa C untuk 

melakukan latihan secara keseluruhan. 

- Dalam latihan ini, mahasiswa C sudah mampu memainkan 

teknik glissando dengan baik. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa C mampu memainkan etude 

progresi akor primer dan sekunder dengan baik dalam tempo 

M.M ± 65 
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 Pertemuan Kelima 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni homofoni, mahasiswa 

ini mengalami kesulitan pada bagian 2 untuk tangan kanan. 

Kesulitan ini terjadi karena perbedaan pola ritme melodi dan 

akor yang memainkan iringan dengan prinsip homofoni 

dengan nada bass. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa C untuk melakukan latihan secara bertahap untuk  

bagian 2 seperti yang sudah diuraikan dalam proses 

penelitian pada pertemuan kelima. 

- Setelah melakukan tahap – tahap latihan sesuai dengan 

arahan dari peneliti, mahasiswa C mampu memainkan etude 

prinsip harmoni homofoni dengan baik dalam tempo M.M ± 

76. 

- Mahasiswa C ini juga mampu memainkan teknik glissando 

pada akor sekunder dengan baik. 

 

 Pertemuan Keenam 

- Dalam proses latihan etude polyfoni, mahasiswa C tidak 

banyak mengalami kesulitan. 

- Ia melakukan latihan dengan perlahan, dan berulang – ulang 

sampai mampu melakukannya dengan baik. 
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- Setelah melakukan latihan secara bertahap, mahasiswa C 

mampu memainkan etude polyfoni dengan baik dalam tempo 

M.M ± 85. 

 

 Pertemuan Ketujuh 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni walking bass, non 

harmonic tones dan contrary, mahasiswa C melakukan 

latihan secara bertahap yakni untuk masing – masing bagian 

tangan kiri dan kanan. 

- Dalam proses latihan etude prinsip harmoni walking bass, 

non harmonic tones dan contrary, mahasiswa C mengalami 

kesulitan yakni pada birama ke 4. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbingnya 

dengan memberikan contoh dan mahasiswa ini mengikutinya. 

- Peneliti memberikan contoh secara perlahan dan 

membimbingnya berulang – ulang sampai ia mampu 

memainkannya dengan baik. 

- Setelah bagian ini mampu dimainkan dengan baik, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan latihan untuk bagian 

berikutnya. 

- Peneliti juga membimbingnya ketika terjadi kesalahan dalam 

membaca notasi dan penggunaan jari dalam memainkan 

etude tersebut. 
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- Hasil dari latihannya, mahasiswa C mampu memainkan etude 

prinsip harmoni walking bass, non harmonic tones dan 

contrary dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kedelapan 

- Dalam proses latihan etude prinsip harmoni passing chord, 

suspenssion dan stationary dengan mahasiswa C, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan latihan secara bertahap. 

- Latihannya adalah untuk tangan kanan per 2 birama, setelah 

itu dilanjutkan dengan tangan kiri. 

Latihan birama 1 dan 2 : 

Tangan kanan : 

 

Tangan kiri : 

 

- Dalam tahap latihan ini, peneliti membimbing dengan 

memberikan contoh dan mahasiswa C mengikutinya. 

- Setelah mampu memainkan bagian untuk tangan kanan dan 

kiri dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk melakukan  

latihan untuk menggabungkan bagian tangan kiri dan kanan. 
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- Setelah itu, ia melanjutkan latihan untuk birama 3 dan 4, dan 

seterusnya. 

- Latihan ini dilakukan untuk masing – masing bagian, dan 

setelah itu menggabungkan seluruh bagian dengan perlahan 

dan berulang – ulang. 

- Dalam latihannya, mahasiswa C melakukan latihan dalam 

tempo M.M ± 60. 

- Setelah mampu memainkan etude secara keseluruhan dengan 

baik dalam tempo yang lambat, peneliti kembali 

mengarahkan mahasiswa C melakukan latihan dalam tempo 

yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa C mampu memainkan etude 

prinsip harmoni passing chord, suspenssion dan stationary 

dengan baik dalam tempo M.M ± 90. 

 

 Pertemuan Kesembilan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni bass ostinato, bass 

continue dan antisipasi, mahasiswa C mengalami kesulitan 

pada bagian 1 birama ke 4 karena nada bas yang tidak sesuai  

dengan akor pada tangan kanan. 
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- Peneliti lalu mengarahkannya untukterbiasa dengan bunyi 

yang tidak harmonis karena nada bas bergerak dengan prinsip 

ostinato. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, ia kembali melakukan 

latihan dan mampu memainkan bagian 1 dengan baik. 

- Dalam latihan bagian 2, peneliti menemukan mahasiswa C 

mengalami kesulitan. Kesulitannya terletak pada tangan kiri 

yakni pada posisi perenggangan jari. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan dan 

memberi contoh serta membimbing mahasiswa C saat 

melakukan latihan sesuai contoh dari peneliti. 

 

- Setelah melakukan latihan untuk tangan kiri, mahasiswa C 

memulai latihan untuk menggabungkan bagian 2 untuk 

tangan kiri dan kanan sekaligus. 

- Setelah itu, ia melakukan latihan etude ini secara keseluruhan 

secara perlahan – lahan dalam tempo M.M ± 70. 
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- Setelah mampu memainkannya dengan baik, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan latihan dalam tempo yang 

lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, ia mampu memainkan etude prinsip 

harmoni bass ostinato, bass continue dan antisipasi dengan 

baik dalam tempo M.M ± 120. 

 

 Pertemuan Kesepuluh 

- Dalam proses latihan lagu model, mahasiswa C awalnya 

mengalami kesulitan dalam tahap pengenalan lagu model. Ia 

sering keliru dalam memainkan melodi lagu pada bagian A dan 

B (refrein). 

- Dalam mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan latihan khusus pada masing – masing bagian A dan 

bagian B. 

- Setelah mahasiswa C mampu memainkan melodi lagunya 

dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk memainkan 

melodi lagu model bersama – sama dengan mahasiswa lainnya. 

- Setelah mengenal lagu modelnya, mahasiswa ini mulai 

melakukan latihan untuk menambahkan nada sebagai 

pelengkap harmoni untuk tangan kanan. 



250 
 

- Dalam proses ini, peneliti menemukan mahasiswa C 

mengalami kesulitan yakni penggunaan akor dalam 

melengkapi harmoni dari melodi lagu. Contohnya pada birama  

ke 2 ketukan ke 3, mahasiswa C menggunakan akor I. 

 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya untuk 

menggunakan akor yang tertulis pada partitur. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti pada bagian tersebut, 

mahasiswa C kembali memulai latihannya dengan 

memperhatikan arahan dari peneliti mengenai penggunaan 

akor dan jari – jarinya dalam memainkan akor dan melodi 

untuk tangan kanan. 

- Setelah bagian untuk tangan kanan dapat dimainkan dengan 

baik, ia memulai latihan untuk menambahkan nada bass 

dengan tangan kiri dengan membuat iringan. Mahasiswa C 

memainkan iringan dengan tangan kiri menggunakan teknik 

arpegio dengan susunan luas dalam posisi dasar. 

- Setelah melakukan latihan memainkan lagu pokok secara 

keseluruhan, peneliti mengarahkan mahasiswa C untuk 

menerapkan prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

berlatih untuk memantapkannya. 
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- Peneliti mengarahkan mahasiswa C dan menjelaskan kembali 

prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

penggunaannya dalam interpretasi. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, mahasiswa C mulai 

melakukan latihan bagian A dengan menggunakan prinsip 

homofoni dan stationary (bersifat antisipasi) pada bagian 

pertanyaan birama ke 1 sampai birama ke 3, dan prinsip 

polyfoni pada birama ke 4 dan birama ke 5. 

- Mahasiswa C juga mmenerapkan teknik Glissando dalam 

membuat iringan dari lagu model tersebut. 

 

- Pada kalimat kedua bagian A (kalimat jawaban) mahasiswa C 

menerapkan prinsip polyfoni hingga akhir bagian C. 

- Pada bagian A’, mahasiswa C menggunakan prinsip harmoni 

dan teknik iringan yang sama dengan bagian A 

- Dalam membuat prelude dan postlude, peneliti memperhatikan 

mahasiswa C menggunakan akor – akor sekunder dengan 

progresi akor ii – V – I – IV – ii – III – vi 
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- Setelah memperhatikan prelude yang dimainkan oleh 

mahasiswa C, peneliti melihat kekurangan yakni pada jumlah 

biramanya yakni 5 birama. Peneliti lalu menjelaskan bagian 

lagu yang harus simetris yakni terdiri dari birama yang 

berjumlah genap. Namun pola ritme melodi yang dibuat 

terdapat pada up beat sehingga kekurangan ketukan pada 

birama 1, digenapi pada birama ke 5 yang berjumlah 3 ketuk. 

- Peneliti kemudian mengarahkan dan membimbing mahasiswa 

untuk mengubah beberapa akor serta membuat interpretasi 

dengan teknik Glissando sehingga bagian prelude juga menjadi 

lebih indah dan juga dapat menggambarkan jiwa lagu 

pokoknya. 

Prelude yang diarahkan peneliti : 

 

- Dalam proses latihannya, peneliti memperhatikan mahasiswa 

C melakukan latihan dengan tekun dan sabar. Ia melakukan 

latihan secara perlahan dan berulang – ulang pada masing – 

masing bagian lagu. 

- Ketika merencanakan postlude, mahasiswa C mengalami 

kesulitan dengan progresi akor dan prinsip yang digunakan. 

Akhirnya peneliti menjelaskan kembali akor triad 
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mengarahkan untuk menggunakan akor sekunder sebagai 

pengganti akor I dengan melodi pada nada prime ( ̇). 

Penjelasan beberapa jenis Triad : 

I I aug ii ii dim iii iv dim IV v V aug V # vi VII b 

5 5 6 6 7    ̇  ̇  ̇  ̇  ̇  ̇ 

3 3 4 4 5 6 6 7 7  ̇  ̇  ̇ 

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

 

- Setelah menjelaskan menjelaskan beberapa jenis triad akor dan 

nada – nada pembentuknya, peneliti kemudian mengarahkan 

mahasiswa C untuk membuat postlude dengan progresi akor 

sebagai berikut : ii – V – V# – VIIb – I dengan menggunakan 

prinsip stationary pada birama ke 3 ketukan ke 3. 

 

Postlude yang diarahkan peneliti : 

 

- Setelah mahasiswa C mampu memainkan bagian prelude dan 

postlude dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk 

melakukan latihan secara keseluruhan dari awal hingga akhir 

lagu. 
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 Pertemuan Kesebelas 

- Setelah melakukan latihan dengan arahan dan bimbingan dari 

peneliti, mahasiswa C mampu memainkan lagu model dengan 

menerapkan harmoni manual secara baik. 

- Mahasiswa C mampu mahami peran jari tangan kanan dalam 

memainkan 3 unsur dasar harmoni yakni melodi, akor dan bas 

secara manual dengan baik. 

- Mahasiswa C juga mampu menggunakan peran jari – jari 

tangan kanan secara baik sehingga ketika jari 3, 4 dan 5 

memainkan melodi, jari 1 dan 2 selalu dalam posisi 

melengkapi akornya. 

- Mahasisa C juga mampu menginterpretasi lagu Gugur Bunga 

dengan menerapkan teknik Glissando, dinamika dan tempo 

yang membuat jiwa dari lagu Gugur Bunga mempunyai nuansa 

– nuansa yang baru. 

- Berikut adalah hasil pembelajaran dan penerapan harmoni 

manual dari mahasiswa C dalam memainkan lagu model 

Gugur Bunga. 
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4) Mahasiswa D 

Mahasiswa D merupakan mahasiswa yang memiliki 

kemampuanan yang baik dari segi pengetahuan dan keterampilannya 

dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Mahasiswa ini memiliki 

semangat yang tinggi dan tekun dalam latihan. Ia selalu berusaha 

memahami materi yang ada, berusaha untuk berlatih dengan sebaik – 

baiknya dan bertanya ketika menemukan bahan yang belum 

dipahaminya. 

Mahasiswa ini juga mempunyai daya tangkap yang baik dan 

ketika mentransfer pikiran kepada gerakan tangannya ia tidak 

banyak mengalami kesulitan sehingga ketika memperhatikan contoh 

dari peneliti, ketika selesai memperhatikan contoh dari peneliti, ia 

dapat mengikutinya dengan baik. Mahasiswa ini juga mempunyai 

pola latihan yang baik yakni secara bertahap, untuk tangan kiri dan 

kanan. Selain itu, apa yang telah dilatih selalu diingat dengan baik. 

Ia mempunyai alat musik keybord ditempat tinggalnya, sehingga 

ia selalu melakukan latihan partitur – partitur yang diberikan. Oleh 

karena itu, dalam membimbing mahasiswa ini, peneliti hanya 

mengontrol hasil latihannya dan memberikan arahan ketika ada 

kekeliruan dalam latihan mandirinya. 
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Perkembangan mahasiswa D selama proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 Pertemuan Pertama 

- Setelah memperhatikan contoh yang diberikan peneliti, 

mahasiswa ini mampu melakukan teknik penjarian 

monoritmik dengan baik. 

- Namun seperti halnya dengan mahasiswa yang lain, 

mahaiswa ini juga mengalami kesulitan dalam latihan teknik 

penjarian polyritmik. Ketika mempraktekkan teknik penjarian 

ini ia sering keliru dengan pola ritme yang berbeda antara 

tangan kiri dan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti memberikan contoh 

dan mengarahkannya untuk melakukan tahap latihan teknik 

penjarian polyritmik secara perlahan dan berulang – ulang. 

- Setelah memperhatikan contoh yang diberikan, mahasiswa ini 

dengan sabar dan tekun berlatih sampai mampu melakukan 

teknik – teknik penjarian polyritmik dengan baik.  

- Mahasiswa D juga mempunyai nilai lebih pada penempatan 

jari sesuai peran masing – masing jari dengan baik sehingga 

tidak sulit untuk membimbingnya. 

- Dalam latihannya, mahasiswa ini melakukan latihan dengan 

tempo sedang (M.M. ± 70). 
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- Setelah lancar melakukannya dalam tempo sedang, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan teknik penjarian dalam 

tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik – teknik penjarian monoritmik 1x1 dengan tempo 

M.M ± 200, 2x1 dan 1x2 dengan tempo M.M ± 92 dan 

polyritmik dengan tempo M.M ± 71. 

 

 Pertemuan Kedua 

- Mahasiswa ini sudah mampu mampu memainkan teknik 

penjarian trinada searah maupun berlawanan yang merupakan 

hasil dari latihan dalam proses perkuliahan keyboard. 

- Pada pertemuan kedua, kesulitan yang dialami mahasiswa ini 

ada pada teknik pergantian jari bisu.  

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mulai memberikan 

arahan kepada mahasiswa ini untuk melakukan tahapan 

latihan teknik pergantian jari bisu. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, mahasiswa ini mulai 

melakukan latihan dan peneliti selalu mengontrol serta 

membimbingannya ketika terjadi kekeliruan dalam proses 

latihan. Ternyata cara latihan ini juga ampuh untuk 

mahasiswa ini. 
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- Dalam latihannya, mahasiswa ini melakukan latihan dalam 

tempo yang sedang (M.M. ± 73) dan setelah lancar 

melakukannya dalam tempo sedang, peneliti lalu 

mengarahkannya untuk melakukan latihan dalam tempo 

sedang, dan setelah itu dalam tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik penjarian trinada (searah dan berlawanan) dengan 

tempo M.M ± 200, dan teknik pergantian jari bisu (kanan dan 

kiri) dengan tempo M.M ± 105. 

 

 Pertemuan Ketiga 

- Mahasiswa ini mempunyai kemampuan membaca partitur 

dengan baik dan melakukan latihan dalam tempo M.M ± 67. 

- Namun ada beberapa bagian dari partitur ini yang sulit 

dimainkan. Kesulitan ini karena posisi jari yang belum 

terbiasa dalam memainkan bagian tersebut. 

- Bagian yang sulit dimainkan oleh mahasiswa ini adalah pada 

birama ke 8 dan birama ke 16. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan tahap latihan untuk birama 8 dan birama 

16. 

- Setelah memberikan arahan, peneli lalu membimbing 

mahasiswa ini untuk berlatih. 



260 
 

- Kesulitan lain yang dialami mahasiswa ini adalah pada 

birama terakhir (birama ke 32) karena pada birama ini, 

terdapat tanda Glissando. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan tahap latihan gilssando seperti yang 

diuraikan pada proses penelitian pertemuan ketiga. 

- Selama memberikan arahan, peneliti memberikan contoh dan 

mahasiswa ini mengikuti contoh yang diberikan setelah 

peneliti melakukannya. 

- Mahasiswa ini memperhatikan arahan dan contoh dari 

peneliti dengan baik, dan mulai melakukan latihan dalam 

bimbingan peneliti. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik Glissando dengan baik. 

- Setelah berhasil melakukan tahap – tahap yang disarankan, 

peneliti kembali mengarahkannya untuk memainkan etude 

yang ada secara keseluruhan. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu memainkan 

etude progresi akor primer dengan baik dan mahasiswa ini 

berhasil memainkannya dalam tempo M.M ± 80. 
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 Pertemuan Keempat 

- Mahasiswa ini melakukan latihan dalam tempo M.M ± 70. 

- Mahasiswa ini mengalami kesulitan yakni pada birama ke 5, 

birama ke 13,  dan birama ke 16. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan tahap latihan untuk birama ke 5, birama ke 

13 dan birama ke 16 seperti yang diuraikan pada proses 

penelitian. 

- Setelah memberikan arahan, peneliti lalu membimbing 

mahasiswa ini untuk berlatih. 

- Mahasiswa ini memperhatikan arahan dan contoh dari 

peneliti dengan baik, dan mulai melakukan latihan dalam 

bimbingan peneliti. 

- Setelah berhasil melakukan tahap – tahap yang disarankan, 

peneliti kembali mengarahkannya untuk memainkan etude 

yang ada secara keseluruhan. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu memainkan 

etude progresi akor sekunder dengan baik dan mahasiswa ini 

berhasil memainkannya dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kelima 

- Pada pertemuan ini, mahasiswa tidak banyak mengalami 

kesulitan. 
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- Mahasiswa ini hanya mengalami kesulitan pada birama ke 8, 

karena posisi akor untuk tangan kiri dan kanan yakni pada 

posisi akor IM9 yang tidak biasa digunakan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan tahap latihan pada birama ke 7 dan biram 

ke 8 secara berulang – ulang. 

- Peneliti juga mengarahkannya untuk menginterpretasi bagian 

ini dengan rittardando sehingga lebih mudah untuk 

dimainkan. 

- Mahasiswa ini mengikuti arahan yang diberikan peneliti dan 

ia mampu memainkan etude prinsip homofoni dengan baik 

dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Keenam 

- Pada pertemuan ini, mahasiswa ini hanya mengalami 

kesulitan pada birama ke 5 yakni pada penempatan jari untuk 

memainkan akor V aug karena tidak biasa digunakan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan latihan dari birama ke 4 dan birama ke 5. 
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- Setelah melakukan apa yang diarahkan peneliti, mahasiswa 

ini mampu memainkan etude polyfoni dengan baik dalam 

tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Ketujuh 

- Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa ini juga melakukan 

latihan secara bertahap. 

- Ia telah terbiasa dengan penempatan jari pada posisi – posisi 

akor yang ada sehingga ia hanya memfokuskan latihan pada 

bagian – bagian yang sulit. 

- Kesulitan yang dialami yakni pada birama ke 4 dan 8. 

                  
 Birama 4 Birama 8 

- Setelah melakukan latihan ini, ia lalu melakukan latihan 

etude ini secara keseluruhan dari awal hingga akhir. 

- Hasil latihannya, ia mampu memainkan etude prinsip 

harmoni walking bass, contrary dan non harmonic tone 

dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kedelapan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni passing chord, 

suspenssion dan stationary, mahasiswa D mengalami 
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kesulitan dalam memainkan prinsip harmoni pasing chord 

yakni pada bagian 1 birama ke 1 dan birama ke 3 untuk 

tangan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbing dengan 

memberikan contoh perpindahan jari tangan kanan dalam 

memainkan prinsip passing chord ini. Peneliti memberi 

contoh perpindahan jari pada birama ke 1 dan birama ke 3. 

               
 latihan birama ke 1 latihan birama ke 3 

- Setelah melakukan latihan ini, mahasiswa D mampu 

melakukan perpindahan jari pada birama ke 1 dan birama ke 

3 dengan baik. 

- Setelah itu, peneliti mengarahkan mahasiswa D untuk 

melakukan latihan secara keseluruhan. 

- Hasil dari dari latihannya, mahasiswa D mampu memainkan 

etude prinsip harmoni passing chord, suspenssion dan 

staionary dengan baik dalam tempo M.M ± 103 

 

 Pertemuan Kesembilan 

- Dalam proses latihan prinsip harmoni bass ostinato, bass 

continue dan antisipasi, mahasiswa D tidak banyak 

mengalami kesulitan. 
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- Ia melakukan latihan secara bertahap dan perlahan – lahan, 

kemudian melakukan latihan dengan tempo yang lebih cepat. 

- Ia juga mampu menerapkan teknik pergantian jari bisu untuk 

tangan kiri dengan baik. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa D mampu memainkan etude 

prinsip harmoni bass ostinato, bass continue dan antisipasi 

dengan baik dalam tempo M.M ± 90. 

 

 Pertemuan Kesepuluh 

- Dalam proses latihan lagu model, mahasiswa D tidak 

mengalami kesulitan dalam tahap pengenalan lagu model.  

- Setelah mahasiswa D mampu memainkan melodi lagunya 

dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk memainkan 

melodi lagu model bersama – sama dengan mahasiswa lainnya. 

- Setelah mengenal lagu modelnya, mahasiswa ini mulai 

melakukan latihan untuk menambahkan nada sebagai 

pelengkap harmoni untuk tangan kanan. 

- Dalam proses ini, peneliti menemukan mahasiswa D 

mengalami kesulitan yakni penggunaan jari dalam memainkan 

posisi akor untuk melengkapi harmoni dari melodi lagu.  

- Contohnya pada birama ke 5, mahasiswa D menggunakan akor 

III dalam posisi dasar sehingga nada – nada pelengkap akor 

lebih tinggi dari nada melodi. 
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- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti kembali menjelaskan 

penggunakan posisi akor dengan nada melodi harus berada 

pada nada tertinggi sehingga peneliti mengarahkannya 

menggunakan akor III
6
 untuk tangan kanan. 

 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti pada bagian tersebut, 

mahasiswa D kembali memulai latihannya dengan 

memperhatikan arahan dari peneliti mengenai penggunaan 

akor untuk tangan kanan. 

- Setelah bagian untuk tangan kanan dapat dimainkan dengan 

baik, ia memulai latihan untuk menambahkan nada bass 

dengan tangan kiri dengan membuat iringan. Mahasiswa D 

memainkan iringan dengan tangan kiri menggunakan teknik 

arpegio dengan susunan luas dalam posisi dasar. 

- Setelah melakukan latihan memainkan lagu pokok secara 

keseluruhan, peneliti mengarahkan mahasiswa D untuk 

menerapkan prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

berlatih untuk memantapkannya. 
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- Peneliti mengarahkan mahasiswa D dan menjelaskan kembali 

prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

penggunaannya dalam interpretasi. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, mahasiswa D mulai 

melakukan latihan bagian A dengan menggunakan prinsip 

homofoni dan stationary (bersifat antisipasi) pada bagian 

pertanyaan birama ke 1 sampai birama ke 3, dan prinsip 

polyfoni pada birama ke 4 dan birama ke 5. 

- Pada kalimat kedua bagian A (kalimat jawaban) mahasiswa D 

menerapkan prinsip polyfoni hingga akhir bagian A’. 

- Pada bagian A’, mahasiswa D menggunakan prinsip harmoni 

dan teknik iringan yang sama dengan bagian A 

- Dalam membuat prelude dan postlude, peneliti memperhatikan 

mahasiswa D menggunakan akor – akor sekunder dengan 

progresi akor vi – IV – V – III 

Prelude yang direncanakan : 

 
- Setelah memperhatikan prelude yang dimainkan oleh 

mahasiswa D, peneliti melihat kekurangan yakni pada progresi 

akor IV – V - III. Peneliti lalu mengarahkannya untuk 

mengubah progresi akor menjadi vi – IV – ii – III dengan 

melodi yang bersifat ostinato. 
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- Peneliti kemudian mengarahkan dan membimbing mahasiswa 

D untuk membuat interpretasi dengan teknik iringan brocken 

chord pada pengulangannya sehingga bagian prelude juga 

menjadi lebih indah dan juga dapat menggambarkan jiwa lagu 

pokoknya. 

Prelude yang diarahkan peneliti : 

 

- Dalam proses latihannya, peneliti memperhatikan mahasiswa 

D melakukan latihan dengan tekun dan sabar. 

- Mahasiswa D juga merencanakan interlude sepanjang 4 birama 

dan peneliti mengarahkannya untuk membuat interlude dengan 

dengan progresi akor dan melodi sebagai berikut : 

Interlude yang arahkan : 

 

- Setelah ia mampu memainkan bagian prelude dan interlude 

dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk melakukan 

latihan secara keseluruhan dari awal hingga akhir lagu. 

- Pada bagian postlude, peneliti mengarahkan mahasiswa D 

menggunakan prinsip stationary dengan progresi akor I – II – 

IV – iv6 – I 
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Postlude yang diarahkan peneliti : 

 
- Setelah itu, mahasiswa memulai latihan secara keseluruhan 

dari awal hingga akhir. 

 

 Pertemuan Kesebelas 

- Setelah melakukan latihan dengan arahan dan bimbingan dari 

peneliti, mahasiswa D mampu memainkan lagu model dengan 

menerapkan harmoni manual dengan baik. 

- Mahasiswa D mampu memahami peran jari tangan kanan 

dalam memainkan 3 unsur dasar harmoni yakni melodi, akor 

dan bas secara manual dengan baik. 

- Mahasiswa D mampu menggunakan peran jari – jari tangan 

kanan secara baik sehingga ketika jari 3, 4 dan 5 memainkan 

melodi, jari 1 dan 2 selalu dalam posisi melengkapi akornya. 

- Mahasisa D juga mampu menginterpretasi lagu Gugur Bunga 

dengan menerapkan teknik iringan brocken chord, teknik 

glissando, teknik trill (prall), dinamika dan tempo yang 

membuat jiwa dari lagu Gugur Bunga mempunyai nuansa – 

nuansa yang baru. 
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- Berikut adalah hasil pembelajaran dan penerapan harmoni 

manual dari mahasiswa D dalam memainkan lagu model 

Gugur Bunga.  
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5) Mahasiswa E 

Mahasiswa E merupakan mahasiswa yang memiliki 

kemampuanan yang baik dari segi pengetahuan dan 

keterampilannya. Mahasiswa ini memiliki semangat yang tinggi dan 

tekun dalam latihan. Ia juga selalu berusaha untuk berlatih dengan 



272 
 

sebaik – baiknya. Dalam membimbing mahasiswa ini, peneliti hanya 

mengontrol latihannya dan memberikan arahan ketika terjadi 

kekeliruan. 

Mahasiswa ini mempunyai daya tangkap yang baik dan ketika 

mentransfer pikiran kepada gerakan tangannya ia tidak banyak 

mengalami kesulitan sehingga ketika memperhatikan contoh dari 

peneliti, ia cukup memperhatikannya satu kali dan ia dapat 

mengikutinya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti 

mengarahkannya untuk berlatih secara mandiri dan membimbingnya 

ketika mengalami kesulitan. 

Perkembangan mahasiswa ini selama proses penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 Pertemuan Pertama 

- Mahasiswa ini menunjukan daya tangkap dan keterampilan 

yang baik. Setelah memperhatikan contoh dari peneliti, ia 

mampu melakukan teknik penjarian monoritmik dengan baik. 

- Mahasiswa ini mengalami kesulitan dalam latihan teknik 

penjarian polyritmik. 

- Mahasiswa ini juga mengalami kesulitan dalam memainkan 

pola ritme yang berbeda untuk tangan kiri dan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan tahapan dalam latihan teknik penjarian 

polyritmik.  
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- Selama proses latihannya, mahasiswa ini dengan sabar dan 

tekun berlatih sampai mampu melakukan teknik – teknik 

penjarian polyritmik dengan baik.  

- Kelebihan dari mahasiswa ini adalah daya tangkap dan cara 

belajarnya sangat baik. Ia selalu berusaha untuk melakukan 

latihan berulang – ulang sampai ia mampu menguasai bagian 

per bagian dengan baik. Cara ini membuat ia dapat mengatur 

pola latihannya seperti yang diinginkan peneliti.  

- Selain itu, mahasiswa ini juga sangat serius dalam 

memperhatikan contoh yang diberikan oleh peneliti sehingga 

setelah peneliti selesai memberikan contoh, ia memulai 

latihannya dengan tekun. 

- Mahasiswa ini juga mempunyai nilai lebih pada penempatan 

jari sesuai peran masing – masing jari dengan baik sehingga 

tidak sulit untuk membimbingnya. 

- Dalam proses latihannya, mahasiswa ini melakukan latihan 

dalam bimbingan peneliti dengan tempo sedang (M.M. ± 70). 

Dan setelah lancar melakukannya dalam tempo sedang, 

peneliti mengarahkannya untuk melakukan teknik penjarian 

dalam tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik – teknik penjarian monoritmik 1x1 dengan tempo 
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M.M ± 155, 2x1 dan 1x2 dengan tempo M.M ± 82 dan 

polyritmik dengan tempo M.M ± 68. 

 

 Pertemuan Kedua 

- Mahasiswa ini mempunyai keterampilan yang baik. Hal ini 

dilihat dari kemampuannya memainkan teknik penjarian 

trinada searah dengan baik dan benar. Keterampilan ini juga 

diperoleh dari latihan pada proses perkuliahan keyboard. 

- Namun dalam memainkan teknik penjarian trinada 

berlawanan, ia juga mengalami kesulitan pada penempatan 

jarinya. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti juga mengarahkannya 

untuk melakukan tahapan latihan teknik penjarian trinada 

berlawanan. 

- Dengan cara latihan ini peneliti juga melihat kemajuan yang 

baik sehingga peneliti hanya mengontrol dan 

membimbingnya ketika mengalami kesulitan. 

- Dalam proses latihannya, mahasiswa ini melakukannya 

dalam tempo yang sedang (M.M. ± 67) dan setelah lancar 

melakukannya dalam tempo sedang, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan teknik penjarian trinada 

dalam tempo yang lebih cepat. 
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- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik penjarian trinada (searah dan berlawanan) dengan 

tempo M.M ± 160, dan teknik pergantian jari bisu (kanan dan 

kiri) dengan tempo M.M ± 70. 

 

 Pertemuan Ketiga 

- Pada pertemuan ketiga, mahasiswa E melakukan latihan yang 

diawali dengan bagian untuk tangan kanan terlebih dahulu. 

- Selama proses latihannya, peneliti menemukan kesulitan 

dihadapi yakni ia lupa dengan perpindahan akor ke akor yang 

lain. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk selalu memperhatikan notasi dan kode akor pada 

partitur sehingga ia mampu mengingatnya dengan baik. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, ia kembali 

melanjutkan latihan dan hasilnya ia mampu memainkan 

dengan baik bagian pertama untuk tangan kanan setelah itu ia 

melakukan latihan untuk tangan kiri dan menggabungkannya. 

- Setelah memainkan bagian I dengan baik, ia melanjutkan 

latihan untuk bagian kedua. 

- Dalam proses latihannya, peneliti menemukan kesulitan pada 

birama ke 16. 
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- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan dan 

membimbingnya untuk melakukan tahapan latihan seperti 

yang diuraikan pada proses penelitian pertemuan ketiga 

dengan perlahan dan berulang – ulang. 

- Setelah ia melakukan latihan dengan bimbingan peneliti, ia 

mampu memainkan bagian II ini dengan baik 

- Setelah itu ia melanjutkan latihan pada bagian III dan IV 

dengan proses latihan seperti yang diarahkan peneliti 

sebelumnya. 

- Setelah mampu memainkan bagian III dan IV dengan baik, ia 

mulai latihan untuk menggabungkan bagian I sampai bagian 

IV secara keseluruhan. 

- Hasil dari latihannya, ia mampu memainkan etude progresi 

akor primer ini dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Keempat 

- Pada pertemuan keempat, mahasiswa ini melakukan latihan 

mandiri secara bertahap yakni masing – masing untuk tangan 

kanan dan kiri secara perlahan dan berulang – ulang. 

- Tahap latihannya juga dibagi menjadi 2 bagian dengan 

masing – masing bagian terdiri dari 8 birama. 

- Selama proses latihan, peneliti menemukan mahasiswa ini 

mengalami kesulitan pada birama ke 5, 10 dan 15. 
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- Kesulitannya adalah mahasiswa E ini sulit untuk 

menempatkan jari untuk akor – akor pada posisi pembalikan 

yang tidak biasa digunakan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan tahap latihan pada bagian 

tersebut secara perlahan dan berulang – ulang. 

- Setelah menempuh proses latihan dalam bimbingan peneliti, 

ia kemudian menggabungkan latihan untuk tangan kanan dan 

kiri sekaligus. 

- Proses latihan ini juga dilakukan perlahan – lahan sampai ia 

mampu memainkannya dengan baik, kemudian peneliti 

mengarahkannya berlatih dalam tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu memainkan 

etude progresi akor primer dan sekunder dengan baik dalam 

tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kelima 

- Pada pertemuan kelima, ia juga melakukan latihan secara 

bertahap untuk tangan kanan dan kiri masing – masing. 

- Peneliti melihat mahasiswa ini mengalami kesulitan pada 

birama ke 8 pada penempatan jari dalam memainkan akor 

sekunder yang terdiri dari enam nada dalam susunan sempit. 
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- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbingnya, dan 

mengarahkannya untuk melakukan tahap latihan untuk 

birama ke 8 dalam tempo yang lambat. 

- Setelah tahap – tahap latihan ini mampu dilakukan dengan 

baik, ia melakukan latihan etude ini secara keseluruhan dari 

awal hingga akhir. 

- Hasil latihannya, ia mampu memainkan etude prinsip 

harmoni homofoni dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Keenam 

- Dalam latihan etude polyfoni, mahasiswa E melakukan 

latihan secara bertahap yakni untuk masing – masing tangan 

kiri dan kanan. 

- Dalam proses latihan, mahasiswa E tidak banyak mengalami 

kesulitan. Mahasiswa E hanya sering lupa pada bagian – 

bagian akor tertentu. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan latihan dengan memperhatikan kode akor 

pada partitur. 

- Hasil dari latihannya, ia mampu memainkan etude prinsip 

harmoni polyfoni dengan baik dalam tempo M.M ± 94. 
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 Pertemuan Ketujuh 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni walking bass, non 

harmonic tones dan contrary, mahasiswa E melakukan latihan 

secara bertahap yakni untuk masing – masing bagian tangan 

kiri dan kanan. 

- Dalam proses latihannya, peneliti menemukan mahasiswa ini  

mengalami kesulitan pada birama ke 4. 

 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbingnya 

dengan memberikan contoh dan mahasiswa ini mengikutinya. 

 

- Peneliti memberikan contoh secara perlahan dan 

membimbingnya berulang – ulang sampai ia mampu 

memainkannya dengan baik. 

- Setelah bagian ini mampu dimainkan dengan baik, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan latihan untuk bagian 

berikutnya. 
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- Peneliti juga membimbingnya ketika terjadi kesalahan dalam 

membaca notasi dan penggunaan jari dalam memainkan 

etude tersebut. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa E mampu memainkan etude 

prinsip harmoni walking bass, non harmonic tones dan 

contrary dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kedelapan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni passing chord, 

suspenssion dan stationary, mahasiswa E mengalami 

kesulitan dalam memainkan prinsip harmoni passing chord 

dan suspenssion yakni pada bagian 1 sampai bagian 3. 

- Kesulitannya adalah posisi jari dalam memainkan perubahan 

– perubahan akor dengan nada melodi yang tidak berubah. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan latihan secara bertahap seperti yang 

diuraikan pada proses penelitian dengan memberikan contoh 

dan mahasiswa E mengikutinya. 

- Dalam membimbing mahasiswa E berlatih, peneliti 

memberikan contoh secara perlahan dan ketika ia 

mengikutinya peneliti memperhatikan dan memperbaiki 

kekeliruannya. 
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- Setelah melakukan latihan secara bertahap, mahasiswa F 

mampu memainkan etude prinsip harmoni passing chord, 

suspenssion dan stationary dengan baik dalam tempo M.M ± 

80. 

 

 Pertemuan Kesembilan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni bass ostinato, bass 

continue dan antisipasi, mahasiswa E mengalami kesulitan 

pada saat menggabungkan latihan bagian 2 untuk tangan kiri 

dan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan secara perlahan dan berulang sampi mampu 

melakukannya dengan baik. 

- Setelah melakukan tahap – tahap latihan sesuai arahan 

peneliti, mahasiswa E mampu memainkan etude prinsip 

harmoni bass ostinato, bass continue dan antisipasi dengan 

baik dalam tempo M.M ± 90 

 

 Pertemuan Kesepuluh 

- Dalam proses latihan lagu model, mahasiswa E tidak 

mengalami kesulitan dalam tahap pengenalan lagu model.  

- Setelah mahasiswa E mampu memainkan melodi lagunya 

dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk memainkan 

melodi lagu model bersama – sama dengan mahasiswa lainnya. 
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- Setelah mengenal lagu modelnya, mahasiswa ini mulai 

melakukan latihan untuk menambahkan nada pelengkap 

harmoni untuk tangan kanan. 

- Dalam proses ini, peneliti menemukan mahasiswa E 

mengalami kesulitan yakni penggunaan jari dalam memainkan 

posisi akor untuk melengkapi harmoni dari melodi lagu.  

- Salah satu contohnya pada birama ke 5, mahasiswa E 

menggunakan akor III dalam posisi dasar sehingga nada – nada 

pelengkap akor lebih tinggi dari nada melodi. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti kembali menjelaskan 

penggunakan posisi akor dengan nada melodi harus berada 

pada nada tertinggi sehingga peneliti mengarahkannya 

menggunakan akor III
6
 untuk tangan kanan. 

 

- Setelah mendapat arahan tersebut, mahasiswa E kembali 

memulai latihannya dengan memperhatikan arahan dari 

peneliti mengenai penggunaan posisi akor untuk tangan kanan. 

- Setelah bagian untuk tangan kanan dapat dimainkan dengan 

baik, ia memulai latihan untuk menambahkan nada bass 

dengan tangan kiri dengan membuat iringan. Mahasiswa E 

memainkan iringan dengan tangan kiri menggunakan teknik 
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arpegio dengan susunan luas dalam posisi dasar dan 

pembalikan. 

- Setelah melakukan latihan memainkan lagu pokok secara 

keseluruhan, peneliti mengarahkan mahasiswa E untuk 

menerapkan prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

berlatih untuk memantapkannya. 

- Peneliti mengarahkan mahasiswa E dan menjelaskan kembali 

prinsip – prinsip harmoni yang telah dipelajari dan 

penggunaannya dalam interpretasi. 

- Setelah mendapat arahan dari peneliti, mahasiswa E mulai 

melakukan latihan bagian A dengan menggunakan prinsip 

homofoni dan stationary (bersifat antisipasi) pada bagian 

pertanyaan birama ke 1 sampai birama ke 3, dan prinsip 

polyfoni pada birama ke 4 dan birama ke 5. 

- Pada kalimat kedua bagian A (kalimat jawaban) mahasiswa E 

menerapkan prinsip polyfoni dan walking bass hingga akhir 

bagian A. 

- Pada akhir frase kalimat jawaban yakni birama ke 12, 

mahasiswa E juga menerapkan prinsip suspenssion dengan 

menggunakan akor V
+4

 pada ketukan 1 dan 2, setelah itu 

berpindah ke akor III pada ketukan 3 dan 4. 
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 akor pada partitur pengembangan akor 

- Selain itu pada bagian tersebut (birama ke 12), ia juga 

menggunakan prinsip walking bass dengan melewati nada 

yang bukan pembentuk akor (Non Harmonic Tones) dari akor 

V
+4

 menuju ke akor III. 

 

- Pada bagian A’, mahasiswa E menggunakan prinsip harmoni 

dan teknik iringan yang sama dengan bagian A yakni prinsip 

harmoni homofoni, stationary, polyfoni, walking bass, dan non 

harmonic tones. 

- Peneliti memperhatikan mahasiswa E dalam membuat prelude. 

Dalam merencanakan prelude, ia menggunakan akor – akor 

sekunder dengan progresi akor vi – iii
6
 – I 

 
 – II

6
 – ii – V – I – 

VI
6
 – ii – V – I – IVM7 – vii dim - III sehingga nada bass 

bergerak melompat dan melangkah. 
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Prelude yang direncanakan : 

 

- Dalam proses latihannya, peneliti memperhatikan mahasiswa E 

melakukan latihan dengan sabar. 

- Setelah mahasiswa E mampu memainkan bagian prelude 

dengan baik, peneliti mengarahkannya untuk melakukan 

latihan secara keseluruhan dari awal hingga akhir lagu. 

- Mahasiswa E juga merencanakan postlude dengan menerapkan 

prinsip polyfoni dan stationary sebagai berikut : 

Postlude yang direncanakan : 

 

 Pertemuan Kesebelas 

- Setelah melakukan latihan dengan arahan dan bimbingan dari 

peneliti, mahasiswa E mampu memainkan lagu model dengan 

menerapkan harmoni manual dengan baik. 
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- Mahasiswa E mampu memahami peran jari tangan kanan 

dalam memainkan 3 unsur dasar harmoni yakni melodi, akor 

dan bas secara manual dengan baik. 

- Mahasiswa E mampu menggunakan peran jari – jari tangan 

kanan secara baik sehingga ketika jari 3, 4 dan 5 memainkan 

melodi, jari 1 dan 2 selalu dalam posisi melengkapi akornya. 

- Mahasisa E juga mampu menginterpretasi lagu Gugur Bunga 

dengan menerapkan teknik iringan arpegio, teknik glissando, 

dinamika dan tempo yang membuat jiwa dari lagu Gugur 

Bunga mempunyai nuansa – nuansa yang baru. 

- Berikut adalah hasil pembelajaran dan penerapan harmoni 

manual dari mahasiswa E dalam memainkan lagu model 

Gugur Bunga. 
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6) Mahasiswa F 

Mahasiswa F ini berada pada semester III. Alasan peneliti 

mengikutsertakan mahasiswa ini dalam proses penelitian karena ia 

memiliki keterampilan yang baik memainkan alat musik keyboard. 

Selain itu, mahasiswa ini mempunyai keterampilan membaca notasi 

balok dengan baik. Mahasiswa ini juga memiliki semangat yang 

tinggi dan tekun dalam berlatih. 

Dalam proses latihannya, ia mengatur pola latihannya secara 

bertahap yakni membuat latihan untuk bagian tangan kanan dan 

kemudian tangan kiri. Setelah itu, ia memulai latihan untuk 

menggabungkan kedua tangan kiri dan kanan sekaligus. 

Mahasiswa ini juga selalu mempunyai antusias untuk bertanya 

tentang materi – materi yang diberikan dan juga hal – hal yang 

belum dipahaminya dalam menganalisis etude – etude yang ada. 

Perkembangan mahasiswa ini selama proses penelitian sangat 

baik, karena apa yang telah dipelajari selalu diingat sehingga 

keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama proses 

penelitian ini bersifat permanen. 
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Ia juga membuat selalu membuat latihan dalam tempo yang 

lambat (M.M ± 60) dan setelah menguasainya, ia membuat latihan 

dalam tempo yang lebih cepat. 

Perkembangan mahasiswa F selama proses latihan adalah 

sebagai berikut : 

 Pertemuan Pertama 

- Setelah memperhatikan contoh dari peneliti, mahasiswa ini 

mampu memainkan teknik penjarian monoritmik dengan 

baik. 

- Ia juga dengan baik menempatkan posisi jari sesuai perannya 

dengan baik sehingga dalam membimbingnya selama latihan 

teknik penjarian monoritmik ini peneliti tidak mengalami 

kesulitan. 

- Dalam latihan teknik penjarian polyritmik, mahasiswa ini 

juga mengalami kesulitan seperti mahasiswa lainnya. Hal ini 

juga karena teknik ini mempunyai pola ritme yang berbeda 

untuk tangan kiri dan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengatasinya dengan 

melakukan bimbingan dan latihan teknik penjarian polyritmik 

ini secara bertahap. 

- Selama membimbing mahasiswa ini, peneliti melakukannya 

dengan sabar dan perlahan – lahan sehingga mahasiswa ini 

tidak jenuh dalam latihannya. 
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- Mahasiswa ini juga mempunyai sifat mendengarkan dan 

memperhatikan serta kemampuan menyimak yang baik 

sehingga ia mampu mengikuti tahap – tahap latihan yang 

diarahkan peneliti. 

- Selama proses latihannya, mahasiswa ini melakukannya 

dalam tempo lambat (M.M ± 65) dan setelah lancar 

melakukannya dalam tempo lambat, peneliti lalu 

mengarahkannya untuk melakukan latihan dalam tempo yang 

lebih cepat. 

- Proses latihannya dilakukan berulang – ulang sampai ia benar 

– benar menguasainya. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik penjarian monoritmik 1x1 dengan tempo M.M ± 155, 

2x1 dan 1x2 dengan tempo M.M ± 82 dan polyritmik dengan 

tempo M.M ± 68. 

 

 Pertemuan Kedua 

- Peneliti memperhatikan mahasiswa ini juga mempunyai 

keterampilan yang baik karena ia juga mampu melakukan 

teknik penjarian trinada searah dengan baik. Keterampilan ini 

juga diperoleh pada proses perkuliahan keyboard. 

- Namun dalam memainkan teknik penjarian trinada secara 

berlawanan mahasiswa ini juga mengalami kesulitan. Ia 
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mengalami kesulitan pada penempatan jarinya yang sesuai 

dengan perannya masing – masing. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa ini untuk melakukan tahap dalam proses latihan 

teknik penjarian trinada berlawanan. 

- Dalam latihan ini, peneliti memberikan contoh dan 

mengarahkannya untuk mengikuti contoh yang diberikan 

secara berulang – ulang. 

- Setelah melakukan tahap – tahap tersebut, mahasiswa ini 

mampu melakukan teknik penjarian trinada dengan baik. 

- Selama membimbing mahasiswa ini, peneliti juga 

melakukannya dengan sabar secara perlahan – lahan. 

- Setelah ia mampu melakukannya dengan baik, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan latihan dalam tempo yang 

lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu melakukan 

teknik penjarian trinada searah dan berlawanan dengan tempo 

M.M ± 82 dan teknik pergantian jari bisu dengan tempo M.M 

± 70. 
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 Pertemuan Ketiga 

- Mahasiswa ini melakukan latihan etude yang diberikan secara 

bertahap, yakni latihan untuk tangan kanan dan kemudian 

tangan kiri. 

- Penelit mengarahkan mahasiswa ini membagi partitur 

kedalam 2 bagian. Satu bagian terdiri dari 16 birama. 

- Selama latihan bagian pertama ini, mahasiswa ini juga 

mengalami kesulitan pada birama ke 8. Kesulitan yang 

dialami adalah penempatan jari dalam memainkan akor I (4 

suara) dalam posisi tertutup. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti juga mengarahkannya 

untuk melakukan latihan menempatkan posisi jari pada 

birama 7 dan 8 secara berulang – ulang sampai ia mampu 

melakukannya dengan baik. 

- Setelah ia mampu melakukannya dengan baik, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan latihan pada bagian 

pertama secara keseluruhan. 

- Ketika sampai pada birama ke 16, mahasiswa ini juga 

mengalami kesulitan karena perpindahan jari dari posisi jari 

pada birama sebelumnya yakni birama ke 15. Untuk itu, 

peneliti mengarahkannya untuk melakukan latihan pada 

birama ke 15 sampai birama ke 17 secara berulang – ulang 

sampai ia mampu melakukannya dengan baik. 
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- Setelah mampu melakukan latihan bagian I untuk tangan kiri 

dan kanan dengan baik, ia kemudian menggabungkan latihan 

tangan kiri dan kanan sekaligus. 

 

- Setalah bagian I sudah mampu dimainkan dengan baik, ia 

melanjutkan latihan untuk bagian kedua. Ia juga melakukan 

latihan secara bertahap yakni untuk tangan kiri dan tangan 

kakan. 

- Dalam latihannya, peneliti melihat ia keliru dalam membaca 

notasi karena tidak memperhatikan tanda pugar (  ) pada 

birama ke 16. 

 

- Untuk itu, peneliti mengarahkannya untuk memperhatikan 

tanda – tanda musik yang terdapat pada partitur. Ia kemudian 

melakukan latihan dengan memperhatikan arahan yang 

diberikan oleh peneliti. 

- Setelah melakukan latihan dalam tempo lambat (M.M ± 67), 

ia mampu melakukannya dengan baik. 
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- Kemudian ia memulai latihan untuk menggabungkan bagian I 

dan II secara keseluruhan dari awal hingga akhir. 

- Setelah melalui tahap latihan ini, peneliti melihat ia sudah 

mampu memainkan etude ini dengan baik dalam tempo 

lambat. Peneliti kemudian mengarahkannya untuk melakukan 

latihan dalam yang lebih cepat (M.M ± 80). 

- Hasilnya, ia mampu memainkan etude progresi akor primer 

ini dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Keempat 

- Pada pertemuan keempat, mahasiswa ini melakukan latihan 

mandiri secara bertahap yakni masing – masing untuk tangan 

kanan dan kiri. 

- Ia melakukan secara perlahan dan berulang – ulang. 

- Tahap latihannya juga dibagi menjadi 2 bagian dengan 

masing – masing bagian terdiri dari 8 birama. 

- Selama proses latihan, peneliti menemukan mahasiswa ini 

mengalami kesulitan pada birama ke 5, 10 dan 15. 

- Kesulitannya adalah mahasiswa F ini sulit untuk 

menempatkan jari untuk akor – akor pada posisi pembalikan 

yang tidak biasa digunakan. 
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- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan 

mahasiswa untuk melakukan tahap latihan pada bagian – 

bagian yang sulit tersebut. 

- Setelah menempuh proses latihan ini dalam bimbingan 

peneliti, ia kemudian menggabungkan latihan untuk tangan 

kanan dan kiri sekaligus. 

- Proses latihan ini juga dilakukan perlahan – lahan sampai ia 

mampu memainkannya dengan baik, kemudian peneliti 

mengarahkannya berlatih dalam tempo yang lebih cepat. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa ini mampu memainkan 

etude progresi akor primer dan sekunder dengan baik dalam 

tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Kelima 

- Pada pertemuan kelima, ia juga melakukan latihan secara 

bertahap untuk tangan kanan dan kiri masing – masing. 

- Peneliti melihat mahasiswa ini mengalami kesulitan pada 

birama ke delapan pada penempatn jari dalam memainkan 

akor sekunder pada posisi pembalikan I maupun II. 

- Kesulitan ini terjadi pada birama ke 3 dan birama ke 5 – 8. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbingnya, dan 

mengarahkannya untuk melakukan tahapan latihan dalam 

tempo yang lambat. 
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- Setelah tahap – tahap latihan ini mampu dilakukan dengan 

baik, ia melakukan latihan etude ini secara keseluruhan dari 

awal hingga akhir. 

- Hasil latihannya, ia mampu memainkan etude prinsip 

harmoni homofoni dengan baik dalam tempo M.M ± 80. 

 

 Pertemuan Keenam 

- Dalam latihan etude polyfoni, mahasiswa F melakukan 

latihan secara bertahap yakni untuk masing – masing tangan 

kiri dan kanan. 

- Dalam proses latihan, mahasiswa F mengalami kesulitan 

pada perbedaan pola ritme untuk tangan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkan untuk 

melakukan latihan secara bertahap seperti yang diuraikan 

pada proses penelitian pertemuan keenam. 

- Setelah melakukan tahap – tahap latihan tersebut, ia mampu 

memainkan etude prinsip harmoni polyfoni dengan baik 

dalam tempo M.M ± 94. 

 

 Pertemuan Ketujuh 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni walking bass, non 

harmonic tones dan contrary, mahasiswa F melakukan latihan 

secara bertahap yakni untuk masing – masing bagian tangan 

kiri dan kanan. 
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- Dalam proses latihannya, peneliti menemukan mahasiswa ini 

mengalami kesulitan pada birama ke 4. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti membimbingnya 

dengan memberikan contoh dan mahasiswa ini mengikutinya. 

- Peneliti memberikan contoh secara perlahan dan 

membimbingnya berulang – ulang sampai ia mampu 

memainkannya dengan baik. 

- Setelah bagian ini mampu dimainkan dengan baik, peneliti 

mengarahkannya untuk melakukan latihan untuk bagian 

berikutnya. 

- Peneliti juga membimbingnya ketika terjadi kesalahan dalam 

membaca notasi dan penggunaan jari dalam memainkan 

etude tersebut. 

- Hasil dari latihannya, mahasiswa F mampu memainkan etude 

prinsip harmoni walking bass, non harmonic tones dan 

contrary dengan baik dalam tempo M.M ± 83. 

 

 Pertemuan Kedelapan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni passing chord, 

suspenssion dan stationary, mahasiswa F mengalami 

kesulitan dalam memainkan prinsip harmoni passing chord 

dan suspenssion yakni pada bagian 1 sampai bagian 3. 
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- Kesulitannya adalah posisi jari dalam memainkan perubahan 

– perubahan akor dengan melodi yang tidak berubah. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan latihan secara bertahap seperti yang 

diuraikan pada proses penelitian dengan memberikan contoh 

dan mahasiswa F mengikutinya. 

- Dalam membimbing mahasiswa F berlatih, peneliti 

memberikan contoh secara perlahan dan ketika ia 

mengikutinya peneliti memperhatikan dan memperbaiki 

kekeliruannya. 

- Setelah melakukan latihan secara bertahap, mahasiswa F 

mampu memainkan etude prinsip harmoni passing chord, 

suspenssion dan stationary dengan baik dalam tempo M.M ± 

90. 

 Pertemuan Kesembilan 

- Dalam latihan etude prinsip harmoni bass ostinato, bass 

continue dan antisipasi, mahasiswa F mengalami kesulitan 

pada saat menggabungkan latihan bagian 2 untuk tangan kiri 

dan kanan. 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti mengarahkannya 

untuk melakukan secara perlahan dan berulang sampi mampu 

melakukannya dengan baik. 
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- Setelah melakukan tahap – tahap latihan sesuai arahan 

peneliti, mahasiswa F mampu memainkan etude prinsip 

harmoni bass ostinato, bass continue dan antisipasi dengan 

baik dalam tempo M.M ± 96 

 

 Pertemuan Kesepuluh 

- Selama proses pengenalan melodi lagu model, mahasiswa F 

tidak mengalami kesulitan. 

- Setelah mengenal melodi lagu model tersebut, peneliti 

mengarahkan mahasiswa F untuk melengkapi harmoni 

dengan memainkan melodi dan akor sekaligus untuk tangan 

kanan. 

- Dalam tahap ini, peneliti mengarahkannya untuk mengikuti 

akor yang tertera pada partitur lagu model yang diberikan. 

- Selama proses latihan menerapkan harmoni secara manual 

dalam lagu model Gugur Bunga, peneliti menemukan 

mahasiswa F juga mengalami kesulitan pada penerapan jari – 

jari tangan kanan untuk memainkan melodi dan akor 

sekaligus. 

- Salah satu kesulitan yang dihadapinya adalah pada bagian A 

birama ke 4, yakni melodi pada nada 3 dan akor III. 

Mahasiswa F juga cenderung memainkan akor III dalam 

posisi dasar. 



300 
 

- Untuk mengatasi kesulitan ini, peneliti juga mengarahkan dan 

membimbingnya dengan menjelaskan posisi nada – nada 

pelengkap harmoni yang berada pada range tengah yakni 

diantara nada melodi dan nada bas sehingga posisi akor yang 

digunakan harus disesuaikan dengan nada melodi dan disusun 

kekiri / kebawah (rendah). 

- Setelah mendapat arahan dan bimbingan dari peneliti, ia 

melanjutkan latihan untuk memainkan lagu pokok secara 

keseluruhan dan ia mampu memainkan lagu model dengan 

melengkapi harmoni secara manual dan prinsip – prinsip 

harmoni yang telah dipelajari dengan baik. 

- Dalam menerapkan prinsip – prinsip harmoni, mahasiswa F 

menggunakan beberapa prinsip harmoni antara lain 

homofoni, walking bass, antisipasi, stationary, suspenssion 

dan polyfoni. 

- Peneliti kemudian mengarahkan mahasiswa F untuk 

merencanakan intro dengan mengambil penggalan lagu pada 

bagian B dan membuat improvisasi dengan teknik arpegio 

untuk memperindah bagian prelude tersebut. 

Prelude yang diarahkan peneliti : 
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- Setelah itu, mahasiswa F merencanakan postlude sepanjang 2 

birama dengan menerapkan prinsip suspenssion dengan 

progresi akor I – IV – V – I. 

Postlude yang diarahkan : 

 

- Setelah itu, mahasiswa F memulai latihan memainkan lagu 

model secara keseluruhan dari awal hingga akhir secara 

berulang – ulang. 

 

 Pertemuan Kesebelas 

- Setelah melakukan latihan dengan arahan dan bimbingan dari 

peneliti, mahasiswa F mampu memainkan lagu model dengan 

menerapkan harmoni manual dengan baik. 

- Mahasiswa F mampu memahami peran jari tangan kanan 

dalam memainkan 3 unsur dasar harmoni yakni melodi, akor 

dan bas secara manual dengan baik. 

- Mahasiswa F mampu menggunakan peran jari – jari tangan 

kanan secara baik sehingga ketika jari 3, 4 dan 5 memainkan 

melodi, jari 1 dan 2 selalu dalam posisi melengkapi akornya. 

- Mahasiswa F juga menggunakan teknik Glissando sehingga 

iringan menjadi lebih indah. 
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- Berikut adalah hasil pembelajaran dan penerapan harmoni 

manual dari mahasiswa D dalam memainkan lagu model 

Gugur Bunga.  
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D. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar pada Metode Pembelajaran Discovery Learning, 

dapat dilakukan melalui tes maupun non tes. Penilian hasil belajar yang 

digunakan peneliti adalah non tes, yakni dengan menilai keterampilan 

mahasiswa dalam menerapkan hasil pembelajaran harmoni manual pada 

penelitian ini. 

Setelah mahasiswa mempresentasikan hasil pembelajaran Harmoni 

Manual dalam penelitian ini, peneliti kemudian membuat penilaian untuk 

masing – masing mahasiswa yang meliputi penilaian sikap dan keterampilan. 

1. Penilaian Sikap, meliputi : sikap mahasiswa dalam memperhatikan 

arahan dari peneliti, keseriusan mahasiswa selama proses latihan, 

sikap mahasiswa dalam menanggapi materi yang diberikan 

2. Penilaian Keterampilan, meliputi : hasil pembelajaran teknik – teknik 

penjarian dan etude – etude prinsip harmoni, penerapan konsep 

harmoni manual, penerapan teknik – teknik penjarian, penerapan 

prinsip harmoni, pengembangan akor, penggunaan istrumental 

pendukung lagu pokok, teknik – teknik iringan, dan Interpretasi. 

Hasil penilaian mahasiswa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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HASIL PENILAIAN MAHASISWA 

DALAM PEMBELAJARAN HARMONI MANUAL 

Mahasiswa Rangking Proses Pembelajaran 

Hasil Pembelajaran 

Ket Penerapan 
Konsep Harmoni 

Manual 

Penerapan Prinsip 

Harmoni 

Penerapan Akor 
& 

Teknik Penjarian 

Interpretasi 
Instrumental 

Pendukung 

Mahasiswa D I 1. Sikap 

- Mendengarkan arahan dengan baik 
- Tekun dalam latihan 

- Semangat dalam berlatih 

- Daya tangkap yang baik 
2. Keterampilan 

a. Teknik Penjarian 

- Monoritmik = M.M ± 200 

- Polyritmik (2x1, 1x2) = M.M ± 92 
- Polyritmik (2x3, 3x2) = M.M ± 71 

- Trinada = M.M ± 200 

- Penjarian Bisu = M.M ± 105 
b. Etude Prinsip Harmoni 

- Etude 1 = M.M ± 80 

- Etude 2 = M.M ± 80 
- Etude 3 = M.M ± 80 

- Etude 4 = M.M ± 80 

- Etude 5 = M.M ± 80 

- Etude 6 = M.M ± 103 
- Etude 7 = M.M ± 90 

 

Mampu 
memainkan 3 

unsur harmoni 

(melodi, akor 
dan bas) dengan 

baik 

 

Homofoni 
 

Polyfoni (Brocken 

Chord + Arpeggio) 
 

Stationary 

 

Walking Bass 
 

Antisipasi 

 
Suspenssion (Akor) 

 

Ostinato (Melodi) 

 

Trill (Prall) 
 

Teknik Penjarian 

Bisu 
 

Glissando 

 

Akor Pemb. I 
 

Akor Pemb. II 

 
Akor Luas 

 

Akor Sempit 
 

Akor Triad 

 

Akor 4 nada 
 

IVM6, iv6, III
+4

, 

 
III7, II7,  iv#dim7 

 

p, mp, f, mf 

 

Preludium 
 

Interludium 

 
Postulium 

 

Baik 
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Mahasiswa Rangking Proses Pembelajaran 

Hasil Pembelajaran 

Ket Penerapan 
Konsep Harmoni 

Manual 

Penerapan Prinsip 

Harmoni 

Penerapan Akor 
& 

Teknik Penjarian 

Interpretasi 
Instrumental 

Pendukung 

Mahasiswa A II 1. Sikap. 
- Mendengarkan arahan dengan baik 

- Tekun dalam latihan 

- Semangat dalam berlatih 

- Daya tangkap yang baik 
- Kemampuan Analisis yang baik 

2. Keterampilan 

a. Teknik Penjarian. 
- Monoritmik = M.M ± 196 

- Polyritmik (2x1, 1x2) = M.M ± 80 

- Polyritmik (2x3, 3x2) = M.M ± 96 

- Trinada = M.M ± 160 
- Penjarian Bisu = M.M ± 70 

b. Etude Prinsip Harmoni. 

- Etude 1 = M.M ± 87 
- Etude 2 = M.M ± 80 

- Etude 3 = M.M ± 153 

- Etude 4 = M.M ± 108 
- Etude 5 = M.M ± 106 

- Etude 6 = M.M ± 85 

- Etude 7 = M.M ± 110 

 
Mampu 

memainkan 3 

unsur harmoni 

(melodi, akor 
dan bas) dengan 

baik 

 
Homofoni 

 

Polyfoni (Arpeggio)     

 
 

Stationary 

 
Antisipasi 

 

Suspenssion (Akor) 

 
Glissando 

 

Teknik Penjarian 

Bisu 
 

Akor Pemb. I 

 
Akor Pemb. II 

 

Akor Luas 

 
Akor Sempit 

 

Akor Triad 
 

Akor 4 nada 

 
IVM7, VI, III, 

III
+4

,  iii7, II,  ii7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
p, f, mf 

 

Crescendo 

 
 

Rittardando 

 
Preludium 

 

Postludium 

 
Baik 
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Mahasiswa Rangking Proses Pembelajaran 

Hasil Pembelajaran 

Ket Penerapan 
Konsep Harmoni 

Manual 

Penerapan Prinsip 

Harmoni 

Penerapan Akor 
& 

Teknik Penjarian 

Interpretasi 
Instrumental 

Pendukung 

Mahasiswa E III 1. Sikap. 
- Mendengarkan arahan dengan baik 

- Tekun dalam latihan 

- Semangat dalam berlatih 

- Daya tangkap yang baik 
2. Keterampilan 

a. Teknik Penjarian. 

- Monoritmik = M.M ± 155 
- Polyritmik (2x1, 1x2) = M.M ± 82 

- Polyritmik (2x3, 3x2) = M.M ± 68 

- Trinada = M.M ± 160 

- Penjarian Bisu = M.M ± 70 
b. Etude Prinsip Harmoni. 

- Etude 1 = M.M ± 80 

- Etude 2 = M.M ± 80 
- Etude 3 = M.M ± 80 

- Etude 4 = M.M ± 94 

- Etude 5 = M.M ± 80 
- Etude 6 = M.M ± 180 

- Etude 7 = M.M ± 90 

 
Mampu 

memainkan 3 

unsur harmoni 

(melodi, akor 
dan bas) dengan 

baik 

 
Homofoni 

 

 

Polyfoni (Arpeggio) 
 

Stationary 

 
Walking Bass 

 

Antisipasi 

 
Suspenssion (Akor) 

 
Teknik Penjarian 

Bisu 

 

Teknik Glissando 
 

VIM6, V
+4

, V
+6 

 
iv#dim7, IVM6 

 

IVM7, iv6 

 
III

+4
,  III7 

 

ii
=2

, I
+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
p, mp, f, mf 

 

 

Decrescendo 

 
Preludium 

 

 

Postludium 

 
Baik 
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Mahasiswa Rangking Proses Pembelajaran 

Hasil Pembelajaran 

Ket Penerapan 
Konsep Harmoni 

Manual 

Penerapan Prinsip 

Harmoni 

Penerapan Akor 
& 

Teknik Penjarian 

Interpretasi 
Instrumental 

Pendukung 

Mahasiswa C IV 1. Sikap. 
- Mendengarkan arahan dengan baik 

- Tekun dalam latihan 

- Capat putus asa dalam latihan 

- Daya tangkap yang baik, tetapi ketika 
mentransfer  mengalami kesulitan 

- Terlalu berhati – hati dalam latihan 

sehingga ketika lupa pada satu bagian 
pikirannya selalu kacau yang 

menimbulkan kesalahan. 

2. Keterampilan 

c. Teknik Penjarian. 
- Monoritmik = M.M ± 235 

- Polyritmik (2x1, 1x2) = M.M ± 125 

- Polyritmik (2x3, 3x2) = M.M ± 80 
- Trinada = M.M ± 240 

- Penjarian Bisu = M.M ± 90 

d. Etude Prinsip Harmoni. 
- Etude 1 = M.M ± 80 

- Etude 2 = M.M ± 65 

- Etude 3 = M.M ± 76 

- Etude 4 = M.M ± 85 
- Etude 5 = M.M ± 80 

- Etude 6 = M.M ± 100 

- Etude 7 = M.M ± 120 

 
Mampu 

memainkan 3 

unsur harmoni 

(melodi, akor 
dan bas) dengan 

baik 

 
Homofoni 

 

 

Polyfoni (Arpeggio) 
 

Stationary 

 
Walking Bass 

 

NHT 

 
Antisipasi 

 

Suspenssion (Akor) 

 
Teknik Penjarian 

Bisu 

 

Teknik Glissando 
 

III
+4

,  III7, vii
0
7 

 
V#, VIIb, vii

o
 

 
p, mp, f, mf 

 

 

crescendo 
 

Decrescendo 

 
Rittardando 

 

a tempo 

 
Preludium 

 

 

Postludium 

 
Baik 
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Mahasiswa Rangking Proses Pembelajaran 

Hasil Pembelajaran 

Ket Penerapan 
Konsep Harmoni 

Manual 

Penerapan Prinsip 

Harmoni 

Penerapan Akor 
& 

Teknik Penjarian 

Interpretasi 
Instrumental 

Pendukung 

Mahasiswa F IV 1. Sikap. 
- Mendengarkan arahan dengan baik 

- Tekun dalam latihan 

- Capat putus asa dalam latihan 

- Daya tangkap yang baik 
2. Keterampilan 

e. Teknik Penjarian. 

- Monoritmik = M.M ± 155 
- Polyritmik (2x1, 1x2) = M.M ± 82 

- Polyritmik (2x3, 3x2) = M.M ± 68 

- Trinada = M.M ± 82 

- Penjarian Bisu = M.M ± 70 
f. Etude Prinsip Harmoni. 

- Etude 1 = M.M ± 80 

- Etude 2 = M.M ± 80 
- Etude 3 = M.M ± 80 

- Etude 4 = M.M ± 94 

- Etude 5 = M.M ± 83 
- Etude 6 = M.M ± 90 

- Etude 7 = M.M ± 96 

 
Mampu 

memainkan 3 

unsur harmoni 

(melodi, akor 
dan bas) dengan 

baik 

 
Homofoni 

 

 

Polyfoni (Arpeggio) 
 

Walking Bass 

 
NHT 

 

Antisipasi 

 
Suspenssion (Akor) 

 
Teknik Penjarian 

Bisu 

 

Teknik Glissando 
 

III
+4

,  III7, vii
0
7 

 
V#, VIIb, vii

o
 

 

 

 
p, mp, f, mf 

 

 

Crescendo 
 

 

 
 

 
Preludium 

 

 

Postludium 

 
Baik 

 

Keterangan Kode Etude pada proses pembelajaran : 
Etude 1 : Etude Progresi Akor Primer Etude 5 : Etude Prinsip Harmoni Walking Bas, NHT & Bass Continue 
Etude 2 : Etude Progresi Akor Sekunder Etude 6 : Etude Prinsip Harmoni Suspenssion, Passing Chord & Stationary 

Etude 3 : Etude Prinsip Harmoni Homofoni Etude 7 : Etude Prinsip Harmoni Bas Ostinato, Bass Continue & Antisipasi 

Etude 4 : Etude Prinsip Harmoni Polyfoni 
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E. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Proses Penelitian 

1) Faktor Pendukung 

a. Mahasiswa 

Mahasiswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini direkrut 

berdasarkan hasil seleksi sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki dapat menerima pengetahuan dan keterampilan baru guna 

mengembangkan / meningkatkan keterampilannya. Berdasarkan hasil 

wawancara, dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang terpilih sudah 

mampu dan dengan baik menguasai solfegio, teori musik dasar, ilmu 

harmoni dasar maupun harmoni lanjut, serta teori – teori musik lainnya 

yang berhubungan dengan analisa bentuk musik, teknik – teknik dasar 

dalam permaianan alat musik keyboard, pengetahuan tentang akor 

(primer dan sekunder) baik dalam posisi dasar maupun pembalikan, serta 

mampu memainkan teknik iringan seperti arpeggio dan block chord. 

Faktor – faktor lain yang menjadi pendukung dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa sabar mengikuti proses latihan yang ditempuh dalam 

penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari kehadiran mahasiswa saat pertemuan dalam penelitian 

berlangsung, keseriusan mahasiswa dalam berlatih, menyimpan partitur – 

partitur yang diberikan peneliti dengan baik serta mempunyai antusias 

untuk bertanya tentang apa yang belum dipahami kepada peneliti. 

Mahasiswa juga mampu menjaga ketenangan sehingga suasana di 

dalam ruangan selama proses penelitian berjalan dengan baik. Suasana 
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tenang membuat mahasiswa mampu berkonsentrasi dengan baik dalam 

berlatih setiap materi yang diberikan oleh peneliti. 

Peneliti juga melihat beberapa mahasiswa yang peduli dengan 

kebersihan ruangan sehingga keadaan ruangan praktek yang digunakan 

untuk penelitian tetap selalu bersih dan rapih setiap setelah proses 

penelitian berlangsung. Beberapa diantara mahasiswa yang selalu 

membantu peneliti untuk membersihkan dan merapihkan ruangan setelah 

proses penelitian. Hal ini menjadi suatu sikap positif dari mahasiswa 

yang mengikuti proses penelitian ini. 

b. Sarana dan Prasarana 

Penelitian ini juga didukung dengan tersedianya alat peraga berupa 

alat musik keyboard dan ruang praktek musik yang merupakan sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh Program Studi Pendidikan Sendratasik 

– UNWIRA Kupang. Tersedianya ruangan praktek musik dan alat musik 

keyboard yang memadai membantu mahasiswa subjek penelitian dapat 

menggunakannya dalam proses latihan sehingga waktu yang disiapkan 

peneliti dapat digunakan dengan baik. 

 

2) Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung di atas, hal yang sering terjadi di lapangan 

adalah peneliti juga menemukan faktor – faktor lain yang menjadi 

penghambat dalam proses penelitian ini. Hal ini langsung diatasi oleh peneliti 

sesuai permasalahan yang ada di lapangan. 
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Hal – hal yang menjadi penghambat proses penelitian ini antara lain 

adalah kurangnya kedisiplinan mahasiswa terhadap waktu sehingga waktu 

penelitian yang ditentukan harus tertunda dan menunggu mahasiswa yang lain 

hadir. Peneliti mengatasi masalah ini dengan mencari tahu keberadaan 

mahasiswa yang belum hadir dan mengubungi mereka. 

Faktor penghambat lainnya adalah beberapa diantara mahasiswa yang 

tidak membawa adaptor keyboard dengan alasan tertentu sehingga peneliti 

harus mencari adaptor tambahan untuk digunakan dalam proses penelitian ini. 

Permasalahan ini selalu terjadi disetiap pertemuan, oleh karena itu peneliti 

selalu menyiapkan adaptor cadangan supaya permasalahan ini dapat teratasi. 

Peneliti juga menemukan beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan 

dalam membaca notasi balok. Hal ini terjadi karena mahasiswa tersebut tidak 

terbiasa memainkan alat musik keyboard dengan membaca partitur. Untuk 

mengatasi masalah ini peneliti melakukan bimbingan secara individu 

terhadap mahasiswa yang bersangkutan sampai mahasiswa tersebut dapat 

membacanya dengan baik. 

Selama proses penelitian, peneliti selalu memeriksa partitur yang telah 

diberikan sebelumnya. Namun, ada beberapa mahasiswa yang tidak 

menyimpannya dengan baik. Ada partitur yang telah sobek, hilang dan ada 

yang tidak membawanya. Peneliti lalu memberi pemahaman kepada 

mahasiswa bahwa pentingnya partitur yang diberikan sehingga harus 

disimpan dengan baik. 
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Faktor penghambat lainnya adalah mahasiswa yang mengikuti penelitian 

ini mempunyai tugas pokok sebagai mahasiswa yang harus diselesaikan 

sehingga peneliti harus menyesuaikan waktu penelitian dengan waktu luang 

yang dimiliki oleh mahasiswa subjek penelitian. Tugas – tugas ini adalah 

tugas mata kuliah yang membutuhkan waktu latihan diluar waktu perkuliahan 

guna untuk mengembangkan diri. 

Selain itu, ada beberapa mahasiswa yang mempunyai kegiatan ekstra 

setelah jam perkuliahan sehingga jadwal penelitian yang telah ditentukan 

harus berubah dan disesuaikan dengan waktu dari mahasiswa yang 

bersangkutan. Langkah ini dibuat oleh peneliti dengan maksud supaya semua 

mahasiswa yang mengikuti penelitian ini mendapat pengetahuan yang sama. 

Dalam mengatasi faktor – faktor penghambat ini, peneliti selalu 

membangun komunikasi dengan mahasiswa baik dalam kelompok maupun 

secara individu sehingga dapat membuat kesepakatan yang tidak merugikan 

salah satu pihak. 

 


