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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010: 2) mengemukakan belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Menurut Sagala (2009: 12) belajar adalah kegiatan individu 

untuk memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan 

cara mengolah bahan belajar. 

Menurut Slameto (2010: 3) memberikan cirri-ciri tentang 

perubahan tingkah laku yang terjadi dalam belajar sebagai berikut : 

1) Terjadinya secara sadar 

2) Bersifat kontinu dan fungsional 

3) Bersifat positif dan aktif 

4) Bukan bersifat sementara 

5) Bertujuan dan terarah 

Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar dari seseorang untuk memperoleh 
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perubahan pada diri. Perubahan dari segi pengetahuan, intelektual, 

perilaku, dan juga ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa menurut Syah 

(2011:  129) dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni 

keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 

lingkungan di sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari 

materi-materi pelajaran. 

Kegiatan belajar pada umumnya didukung dengan keadaan 

jasmani, karena sangat memengaruhi aktivitas belajar siswa. 

Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik 

yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar .  

Keadaan lingkungan juga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Lingkungan yang baik akan mendapatkan hasil belajar yang 

baik pula, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan 

berdampak buruk terhadap hasil belajar siswa. Untuk 
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meningkatkan hasil belajar siswa dibutuhkan lingkungan yang 

bersih, sehat, dan menyenangkan. Sebaiknya untuk memperoleh 

hasil belajar yang maksimal didukung dengan adanya strategi dan 

metode pada saat proses pembelajaran. Ketiga  faktor ini akan 

saling mendukung dan saling berinteraksi sehingga membuahkan 

sebuah hasil belajar. 

c. Tujuan Belajar 

Menurut Hardini (2012: 5-6) tujuan belajar adalah sebagai 

berikut:  

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Dengan 

demikian siswa akan diberikan pengetahuan sehingga 

menambah pengetahuannya dan sekaligus akan mencarinya 

sendiri untuk mengembangkan cara berpikir dalam  rangka 

memperkaya pengetahuannya. 

2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep juga 

memerlukan suatu keterampilan, baik yang bersifat jasmani 

maupun rohani. 

3) Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi 

anak didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam 

pendekatannya. Untuk itu, dibutuhkan kecakapan. 
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Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut 

melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat 

terjadi perubahan (peningkatan) bukan hanya pada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Selain itu tujuan belajar yang lainnya 

adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. 

Tujuan pembelajaran yang lain yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan, membangun watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. 

d. Pengertian Prestasi Belajar 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (2007:  895) disebutkan 

bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai (dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Menurut Ngalim Purwanto, 

(2011:  85) belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, 

dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah lak yang 

lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah 

laku yang lebih buruk. Perubahan tersebut berupa perubahan pada 

diri seseorang yang belajar. Menurut Hamalik, (2001: 28) belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dan lingkungan. Menurut Djamarah, (2008: 13) belajar 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur 

yaitu, jiwa dan raga. 
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Kesimpulannya bahwa belajar adalah proses perubahan yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan baru. Perubahan tersebut berupa perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, ketrampilan, 

kecakapan, kebiasaan, serta aspek-aspek lain yang terjadi pada diri 

individu yang belajar. 

Menurut Zaenal Arifin (2009: 12) menyatakan bahwa prestasi 

pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan. Prestasi 

merupakan suatu masalah yang bersifat perensial dalam sejarah 

kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupan manusia 

selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-

masing. Jadi prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan baru.  

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah:  

1) Faktor Internal 

a) Faktor jasmaniah 

Dalam faktor jasmaniah ini ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu, Faktor kesehatan dan 

cacat tubuh. Faktor kesehatan sangat berpengaruh 

terhadap proses belajar siswa, jika kesehatan seseorang 
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terganggu atau cepat lelah, kurang bersemangat, mudah 

pusing, ngantuk, jika keadaan badannya lemah dan kurang 

darah ataupun ada gangguan kelainan alat inderanya. 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurnanya mengenai tubuh atau 

badan. Cacat ini berupa buta, setengah buta, tulis, patah 

kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain-lain. 

b) Faktor psikologis  

Menurut Djaramah (2008: 190) Faktor psikologis 

yang mempengaruhi proses belajar adalah minat, bakat, 

kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif. Faktor 

psikologis ini sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

seorang siswa, karena dalam belajar itu harus memiliki 

minat dan motivasi yang kuat agar mendapatkan prestasi 

belajar yang memuaskan. 

c) Faktor kelelahan 

Ada beberapa faktor kelelahan yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajarsiswa antara lain dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani 

dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terjadi karena ada 

substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah 

kurang lancar pada bagian tertentu. Sedangkan kelelahan 

rohani dapat terus menerus karena memikirkan masalah 
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yang berarti tanpa istirahat, mengerjakan sesuatu karena 

terpaksa, tidak sesuai dengan minat dan perhatian. Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelelahan 

jasmani dan rohani akan berdampak pada hasil belajar.  

2) Faktor Eksternal 

a) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan mendapat pengaruh dari 

keluarga karena di dalam keluargalah siswa pertama 

kalinya belajar. Sehingga keluarga sangat berpengaruh 

dalam proses belajar siswa. Beberapa bentuk pengaruh 

dari keluarga adalah cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, perhatian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan.  

b) Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar siswa 

mencangkup masalah pengajaran di kelas maupun di luar 

kelas meliputi: metode mengajar dan kurikulum yang 

digunakan di sekolah, karena setiap sekolah itu berbeda-

beda kebijakannya, disiplin sekolah,  pelajaran dan waktu 

sekolah serta standar pengajaran yang baik. Keadaan 

gedung yang baik atau buruk dari sekolah juga akan 

berpengaruh, serta metode belajar dan tugas rumah yang 
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diberikan oleh guru juga sangat berpengaruh pada proses 

belajar siswa. 

c) Faktor masyarakat 

Masyarakat juga berpengaruh terhadap belajar siswa, 

karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Serta peran 

serta masyarakat dalam sekolah sangat dibutuhkan 

keberadaannya. Karena kegiatan siswa dalam masyarakat 

dapat mengntungkan terhadap perkembangan pribadinya. 

Selain itu pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa 

lebih cepat masuk dalam jiwa. 

Menurut Hamalik (2001: 32-33) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah:  

1) Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; siswa yang belajar 

pasti melakukan banyak kegiatan yang diberikan oleh guru.  

2) Belajar memerlukan latihan, dalam belajar siswa harus selalu 

melakukan latihan secara berulang-ulang pelajaran yang belum 

dikuasai. 

3) Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan berhasil jika siswa 

mendapat prestasi belajar yang memuaskan dan belajar 

dirasakan menyenangkan. 

4) Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah berhasil atau 

gagal dalam belajarnya, karena keberhasilan dari belajar akan 
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menghasilkan kepuasan dan mendorong siswa akan lebih 

belajar lebih baik lagi dan mempertahankan hasil tersebut. 

5) Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dan baru secara 

beruntutan diasosiasikan, sehingga menjadi kesatuan 

pengalaman. 

6) Pengalaman masa lampau dan pengertian-pengertian yang 

telah dimiliki oleh siswa, pengalaman dan pengertian itu 

menjadi dasar untuk menerima pengalaman dan pengertian 

baru. 

7) Faktor kesiapan belajar, faktor kesiapan ini erat hubungannya 

dengan masalah kematangan, minat, kebutuhan, dan tugas-

tugas perkembangan. 

8) Faktor minat dan usaha, belajar dengan minat akan mendorong 

siswa belajar lebih baik daripada tanpa adanya minat dalam 

diri. 

9) Faktor-faktor fisiologis, kondisi dari badan siswa sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. 

10) Faktor intelegensi, kecerdasan siswa juga sangat berpengaruh 

terhadap proses belajar siswa karena siswa yang cerdas 

biasanya lebih berhasil dalam kegiatan belajar. 

Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor 

eksternal atau yang berasal dari luar dan faktor internal yang 
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berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi suatu orang dalam 

belajar 

2. Pengajaran Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan 

a. Pendidikan seni budaya dan keterampilan 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

muatan seni budaya dan keterampilan sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak 

hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri 

meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan, aspek budaya tidak dibahas secara 

tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran 

Seni Budaya dan Keterampilan pada dasarnya merupakan 

pendidikan seni yang berbasis budaya. 

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di 

sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan 

terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak 

pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan 

berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan: “belajar 

dengan seni,” “belajar melalui seni” dan “belajar tentang seni”. 

Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain. 

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki sifat 

multilingual, multidimensional, dan multikultural. Multilingual 
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bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara 

kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, 

gerak, peran dan berbagai perpaduannya. 

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan memiliki peranan 

dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan 

memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai 

multikecerdasan tersebut. Bidang seni rupa, musik, tari, dan 

keterampilan memiliki  kekhasan tersendiri, sesuai dengan kaidah 

keilmuan masing-masing. Pendidikan seni dan keterampilan, 

aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan tersebut yang 

tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi, 

apresiasi, dan kreasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi 

elemen, prinsip,proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya 

masyarakat yang beragam. 

Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan (SBK) di sekolah 

dasar diharapkan dapat membantu kecerdasan multi inteligensi 

anak. dan dapat membantu perkembangan otak serta pribadi anak 

yang lebih baik. Pendidikan seni budaya dan keterampilan juga 

dapat menambah pengalaman anak dalam berkreasi, berekspresi 

serta berapresiasi sesuai dengan bakat dan minatnya 
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b. Tujuan pendidikan seni budaya dan keterampilan 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1) Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan 

keterampilan 

2) Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan 

keterampilan 

3) Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan 

4) Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan 

dalam tingkat lokal, regional, maupun global. 

c. Ruang lingkup 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan meliputi aspek-

aspek sebagai berikut. 

a) Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai 

dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, 

cetak-mencetak, dan sebagainya 

b) Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah 

vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik 

c) Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah 

tubuh dengandan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap 

gerak tari 
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d) Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan 

memadukan seni musik, seni tari dan peran. 

e) Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life 

skills) yang meliputi keterampilan personal, keterampilan 

sosial, keterampilan vokasional dan keterampilan akademik. 

Di antara keempat bidang seni yang ditawarkan, minimal 

diajarkan satu bidang seni sesuai dengan kemampuan sumber daya 

manusia serta fasilitas yang tersedia. Pada sekolah yang mampu 

menyelenggarakan pembelajaran lebih dari satu bidang seni, 

peserta didik diberi kesempatan untuk memilih bidang seni yang 

akan diikutinya. Pada tingkat SD/MI, mata pelajaran Keterampilan 

ditekankan pada keterampilan vokasional, khusus kerajinan tangan. 

Kurikulum KTSP 2006 kini mulai diganti dengan kurikulum 

2013, namun mata pelajaran SBK masih diajarkan untuk melatih 

ketrampilan anak. Didalam kurikulum 2013 mata pelajaran SBK 

yang diajarkan sebagian besar adalah seni rupa. Seni musik yang 

diajarkan hanya sampai kelas 2 dan hanya mempelajari mengenal 

alat musik. 

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi        :  4.   Mengapresiasi karya seni musik 

Kompetensi Dasar     : 4.1 Mengidentifikasi berbagai simbol nada 

dalami lagu sederhana 
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4. Materi Mengidentifikasi Nada dan Simbol Nada dalam Lagu 

Sederhana 

a. Nada 

Menurut Sukohardi dalam Karl Edmund Prier (2009:127) 

Nada adalah istilah untuk tanda bunyi dimana tinggi nada 

dilukiskan dalam posisi paranada dan nilai (panjangnya) nada 

diungkapkan dalam bentuk nada. 

Sebuah nada terdiri dari kepala, tongkat dan bendera. Arah 

tongkat di atas dan pada garis tengah diarahkan ke bawah; tongkat 

untuk nada di bawah garis tengah diarahkan ke atas, termasuk 

musik instrumental nada-nada perdepalapan, perenambelas. 

dikelompokkan dengan balok untuk memperjelas hitungannya. 

Namun utuk musik vokal penggunaan balok tergantung pada syair. 

Balok hanya dipakai untuk nada-nada pada suku kata melismatis 

(nyayian), bendera dipakai untuk suku kata silabis. 

Akan tetapi akhir-akhir ini peraturan ini tidak selalu 

dipertahankan dengan konsekuen. Setiap nada dapat diperpanjang 

dengan disertai sebuah titik dibelakang, dengan demikian nilai nada 

ditambah setengah dari nilai semula (Karl Edmund Prier, 2009: 

127). 

b. Simbol Nada 

Musik atau lagu-lagu yang sering didengar sehari-hari, pada 

dasarnya adalah tertulis atau tercatat di atas kertas dalam bentuk 
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notasi, untuk kemudian dapat dibaca, diteruskan kepada orang lain, 

atau disimpan sebagai dokumen musik (Soewito, 2003:9). 

Penulisan simbol nada (notasi) dikenal ada dua sistim yaitu : 

1) Sistem not angka 

Sistem ini menggunakan angka-angka dengan 

sebutannya masing-masing : 

1        2       3       4       5       6      7      1 

Do    re      mi      fa     sol     la     si     do 

2) Sistem not balok 

Sistem not balok ini merupakan perpaduan yang 

terdiri dari beberapa unsur yang saling mendukung satu 

sama lainnya dengan sebutan abjad yaitu : 

c      d      e      f     g      a      b      c 

Kedua sistem tersebut di atas, yang banyak dikenal secara 

menyeluruh adalah sistem not angka. Oleh karena itu dalam 

mengajarkan kepada anak sd kelas III, akan diajarkan cara 

mengidentifikasi simbol nada dalam lagu “Burung Kakak Tua” dan 

“Apa Rasanya”. Sistem not angka akan memudahkan anak dalam 

belajar mengenal nada dan simbol nada pada lagu yang telah 

dipelajarinya. 

Menurut Hurd dalam Suhendi Afryanto (2011:10) not secara 

harfiah memiliki tiga pengertian, diantaranya : (1) The writen sign 

showing pitch or other duration of a sound to be sung or played; 
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(2) A finger-key on the pianoforte or other keyed instrument, dan 

(3) Any single sound made by voice or instrument. Dengan 

demikian, not dapat berarti lambang nada, durasi untuk bunyi, 

penjarian dalam piano atau instrument lainnya serta bunyi tunggul 

yang dihasilkan oleh suara. 

c. Pengertian Lagu Sederhana 

Menurut Wikipedia (2014) lagu merupakan gubahan seni nada, 

atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal 

(biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan 

musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan 

(mengandung irama). Ragam nada atau suara yang berirama 

disebut juga dengan lagu. 

Lagu dapat dinyanyikan secara solo (koor), berdua (duet), 

bertiga (trio), atau dalam beramai-ramai (choir). Perkataan dalam 

lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang 

bersifat keagamaan ataupun prosa bebas.  

Menurut Wikipedia (2014) Lagu anak-anak adalah lagu yang 

dirancang sedemikian rupa, baik lirik maupun melodinya sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Melodi lagu anak 

umumnya bertempo sedang dan kaya pengulangan. Sementara 

liriknya disusun dengan bahasa yang sederhana, mudah diucapkan, 

dan kaya pengulangan. Sesuai kebutuhan anak untuk bermain, lagu 

untuk anak harus dapat digunakan untuk mengiringi anak bermain. 
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Lagu sederhana yang akan digunakan untuk mengidentifikasi 

nada dan simbol nada adalah lagu anak-anak dengan syair dan 

susunan nada dari lagu anak-anak umumnya sederhana dan mudah 

dimengerti oleh anak. Berikut contoh lagu yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran : 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Syair Lagu “Apa Rasanya” 

                (Sumber: Wikipedia.com) 
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Gambar 2.2 Syair lagu “Burung Kakatua”  
      ( Sumber; Wikipedia.com) 

 

5. Model Pembelajaran Zoltan Kodaly 

Menurut Wikipedia Indonesia (2013) Zoltan Kodaly adalah 

seorang komposer dan pendidik musik yang lahir di Kecskemét 

Honggaria pada tanggal 16 Desember 1882, dan meninggal pada 

tanggal 6 Maret 1967 di Budapest. Berdasarkan pengamatannya, 
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Kodaly menemukan beberapa kelemahan pendidikan musik di 

Honggaria, ia juga memandang pendidikan bagi guru musik belum 

memadai. 

Metode Kodaly adalah pendekatan pendidikan musik berdasarkan. 

Kassner dalam Rina wulandari (2010: 10) menyatakan bahwa “Zoltán 

Kodály and his Hongarian associates who first evolution the 

method…children discover folk and art musik…(Zoltan Kodaly dan 

organisasi Hongaria adalah penemu metode ini dimana lagu rakyat 

mempunyai hubungan dengan perkembangan anak dalam bidang 

musik). 

Zoltan Kodaly mengembangkan metode pembelajaran yang 

didasari pada pola pembelajaran bahasa yakni dimulai dengan aural, 

menulis, baru membaca lisan. Misalnya, siswa menyanyi sesuai contoh 

guru, kemudian melakukan gerakan tangan yang menunjukkan tinggi 

rendah nada. Setelah kegiatan serupa dianggap memadai baru 

dilanjutkan dengan kegiatan menulis yakni mengkonstruksikan 

pengalaman bernyanyi dan bergerak dalam tulisan/simbol notasi. 

Kegiatan selanjutnya yakni membaca notasi, dilakukan sebagai 

penguatan untuk menyadari keterkaitan antara pengalaman bermusik 

dan pengetahuan notasi. Model pembelajaran tersebut bisa dilihat 

bahwa pembelajaran musik dimulai dengan aural, menulis atau 

membaca dilakukan jika tahap aural ini sudah memadai. 
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       Gambar 2.3 Zoltan Kodaly 
           (sumber:Wikipedia)  

Kodaly dalam teorinya menyatakan bahwa penggunaan lagu rakyat 

Inggris dan Hongaria sangat cocok untuk anak. DeVries (2001: 26) 

menyatakan bahwa pendidikan pada anak hendaknya juga dikaitkan 

tidak hanya dengan perkembangan anak namun juga keadaan sosial 

anak itu berada. Pembelajaran pada anak harus melibatkan anak itu 

sendiri termasuk perkembangan sosial tempat anak itu berada. Tidak 

hanya musik Inggris dan Hongaria saja yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran pada anak usia dini, musik dengan karakter lainpun 

(klasik, pop) yang sesuai dengan perkembangan anak dapat digunakan 

dalam PBM (Rina Wulandari, 2010:12) 

Kodály dalam DeVries menyatakan bahwa melalui penggunaan 

teorinya maka anak dapat terbantu dalam upaya penstimulasiannya, 

berikut selengkapnya: 

Kodaly, working in his native Hungary, advocated a sequential and 
developmental music program with musical literacy as its goal. The 
program is formed around Kodaly's belief that (1) true musikal literacy-
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the ability to read, write, and think musik-is the right of every human 
being; (2) music learning must begin with the voice; (3) the education 
of the musical ear must begin in kindergarten and the primary grades 
(or earlier) if it is to be completely successful; (4) music skills and 
concepts necessary for musical literacy should be taught with folk 
music of the mother tongue; and (5) only music of unquestioned quality-
both folk and composed-should be used. 

 
Berdasarkan kutipan di atas dapat diberikan penjelasan lebih lanjut 

yaitu metode pembelajaran musik menggunakan pendekatan Kodaly dapat 

mendukung perkembangan anak, yaitu: 1) melek: musik dapat membantu 

anak dalam proses membaca, menulis serta dengan berpikir secara musikal 

hak dan dapat dilakukan tiap manusia; 2) belajar musik harus dimulai dari 

bunyi itu sendiri; 3) mendengarkan musik harus dimulai sedini mungkin 

untuk mendukung perkembangan anak ke depan. Janin usia 4 bulan telah 

dapat mendengarkan bunyi yaitu bunyi detak jantung sang ibu. Oleh karena 

itu, ibu sebagai lingkungan pertama anak dalam pembelajaran musik pasti 

ingin memberikan yang terbaik untuk titipan Tuhan YME tersebut. Musik 

sebagai salah satu hal yang ada dilingkungan hendaknya juga diberikan 

secara tepat. Musik yang diberikan hendaklah mengandung hal-hal yang 

membuat sang ibu menjadi tenang. Tidak terpaku pada musik klasik saja, 

namun juga musik-musik yang membuat tenang yang ada di lingkungan ibu 

berada, dan 4) kemampuan musikal dan konsep musik hendaknya diajarkan 

melalui lagu rakyat karena lagu rakyat adalah lagu yang tidak diragukan lagi 

akan sumbangan dalam dunia pendidikan. Lagu rakyat yang digunakan 

adalah jenis lagu rakyat Hongaria tempat Kodaly berada ( Rina Wulandari, 

2010:11) 
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Pendekatan pembelajaran musik menggunakan Kodaly System dititik 

beratkan pada penggunaan alat musik yang berasal dari tubuh anak itu 

sendiri yang secara spesifik disebutkan suara anak. Berikut kutipan 

selengkapnya: “One aspect of Kodaly's vision for music education is the 

emphasis on using "the child's own natural instrument-the voice (DeVries 

dalam Rina Wulandari 2010:13).  

Metode Kodály juga mencakup penggunaan gerakan ritmis, sebuah 

teknik yang terinspirasi oleh karya musik pendidik Swiss Emile Jaques-

Dalcroze. Kodály akrab dengan teknik Dalcroze dan sepakat gerakan yang 

merupakan alat penting untuk internalisasi ritme. Untuk memperkuat konsep 

berirama baru, metode Kodály menggunakan berbagai gerakan berirama, 

seperti berjalan, berlari, berbaris, dan bertepuk tangan. Hal ini dapat 

dilakukan sambil mendengarkan musik atau bernyanyi. 

Kesimpulannya bahwa pembelajaran musik untuk anak dapat 

menggunakan lagu rakyat yang kental akan tauladan serta dalam proses 

pembelajarannya melibatkan tubuh anak sebagai media pembelajarannya. 

Berikut contoh anggota tubuh anak yang digunakan sebagai media 

pembelajaran musik.  
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Gambar tubuh sebagai media ekspresi musik (Curwen) pada pendekatan 

pembelajaran musik Kodály 

 

Berikut hasil kreasi dalam bentuk lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 2.4 Simbol nada menggunakan gerakan tubuh 
                  (sumber:Rina Wulandari, 2010:13) 

 
Nampak dalam gambar anak yang memegang beberapa bagian 

tubuhnya. Bagian tubuh yang dipegang berfungsi sebagai media 

pembelajaran musik. Nada ‘’do’’ rendah menggunakan gambar anak yang 
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memegang ujung jari kaki. Nada selanjutnya yaitu nada ‘’re’’ menggunakan 

gambar anak yang memegang lutut. Nada mi menggunakan gambar anak 

dengan posisi berdiri tegak dan kedua tangan lurus ke bawah. Nada ‘’fa’’ 

menggunakan gambar anak dengan posisi berkacak pinggang. Nada sol 

menggunakan gambar anak dengan posisi menyilangkan kedua tangan di 

depan dada. Nada ‘’la’’ menggunakan gambar anak dengan posisi 

memegang kedua pundak. Nada ‘’si’’ menggunakan gambar anak dengan 

posisi memegang kedua pita rambut dan nada di tinggi disimbolkan dengan 

mengangkat kedua tangan lurus ke atas. Perlu diperhatikan, antara nada 

‘’mi’’ ke ‘’fa’’ dan nada ‘’si’’ ke ‘’do’’ mempunyai karakter “dekat”, 

sehingga jika ingin berkreasi dan berekspresi menggunakan symbol anggota 

tubuh anak yang lain maka perlu diperhatikan antara kedua nada tersebut. 

a. Langkah-Langkah Pembelajaran Model Zoltan Kodaly 

Menurut Kassner dalam Rina Wulandari (2010: 16-17) berikut 

contoh kegiatan musikal yang menggunakan metode Kodály. Dalam 

aktivitas Inner Hearing (kemampuan merasakan suara musik 

mendengar atau tanpa menyanyikannya) dapat dilakukan dengan cara 

berikut:  

1) Perdengarkan kembali melodi dari sebuah lagu rakyat dan 

nyanyikan sesuai lagu aslinya. Kemudian dengan menggunakan 

perpaduan metode Kodály-Curwen, gunakan anggota tubuh sebagai 

simbol nadanya dalam pembelajaran mengenal nada.  
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2) Setelah menyanyikan lagu-lagu yang telah dikenal anak, maka guru 

dapat memainkan irama lagu tersebut menggunakan alat musik 

yang berasal dari manusia (anggota tubuh anak) dan dapat juga 

benda-benda di lingkungan.  

3) Masih dengan lagu yang disenangi anak, nyanyikan lagu tersebut 

dengan kualitas suara yang kecil seperti seekor tikus dan 

sebaliknya menyanyikan dengan kualitas suara yang keras seperti 

seekor gajah.  

4) Pada kegiatan pelatihan membaca notasi musik maka dapat 

dilakukan dengan cara berikut:  

a) Pilihlah sebuah pola irama dan melodi lengkap dengan bunyi 

dan notasinya.  

b) Pilih pola irama atau pola melodi tertentu yang kemudian 

direkam seiring lagu yang diperdengarkan bersama. 

c) Carilah lagu yang telah dikenal anak pada umumnya dan 

kenalkan pola irama yang pola melodinya. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Heru Ade Kurnia (2014) tentang “Pengaruh 

Pembelajaran Kodaly terhadap Literasi Ritmik Siswa di SMPN N 15 

Bandung”, bahwa penggunaan metode Kodaly dalam pembelajaran musik 

memberikan implikasi yang lebih baik terhadap kemampuan literasi ritmik 
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siswa dibandingkan tanpa menggunakan metode Kodaly. Pembelajaran 

musik dengan menggunakan adaptasi metode Kodaly dianggap lebih mudah 

dipahami oleh siswa, terbukti skor rata-rata yang diraih lebih besar 50.56 

berbanding 49.21. Adaptasi metode Kodaly efektif untuk membantu siswa 

mengembangkan literasi ritmik, karena dengan ragam materi yang tiga kali 

lebih banyak, siswa dapat menguasainya dalam waktu dua kali lebih cepat. 

Dampak dari adaptasi metode Kodaly adalah siswa menjadi lebih antusias 

dalam membaca pola ritmik. Penggunaan kata-kata seperti tahu dan mie 

sangat mudah dipahami oleh siswa, karena kata-kata tersebut lebih dekat 

dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Dalam penelitian tersebut, literasi ritmik siswa dikembangkan secara 

maksimal untuk meningkatkan pemahaman kata-kata,sedangkan dalam 

penelitian ini prestasi belajar siswa diharapkan meningkat dengan 

penggunaan metode Zoltan Kodaly untuk memahami suatu nada dan simbol 

nada. 

C. Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran seni musik bagi siswa pada umumnya merupakan 

pelajaran yang sebagian besar siswa merasa tidak senang karena tidak 

memiliki kemampuan dalam hal bernyanyi. Mata pelajaran ini menuntut 

anak untuk percaya diri dalam pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam memilih dan memilah model pembelajaran 

yang relevan dengan tujuan dan materi pelajaran merupakan kunci 

keberhasilan dalam pencapaian prestasi belajar siswa. Tuntutan tersebut 
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harus dilakukan oleh seorang guru, jika mentransfer ilmu khususnya seni 

musik. Hal tersebut juga berjalannya tuntutan saat ini yang sangat 

memprihatinkan kepentingan pembelajaran yang akan digunakan.  

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut 

dengan cara guru harus dapat memilih dan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat berdampak 

positif bagi diri siswa, sehingga siswa lebih tertarik dalam mengukuti 

pembelajaran. Model pembelajaran Zoltan Kodaly merupakan model 

pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran seni musik, 

terutama materi mengidentifikasi nada dan simbol nada di kelas III SD 

Negeri 2 Karang Talun. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat kerangka berfikir penelitian 

pada pembelajaran seni musik materi mengidentifikasi nada dan simbol 

nada di kelas III SD Negeri 2 Karang Talun melalui model pembelajaran 

Zoltan Kodaly adalah sebagai berikut: 

Masalah   Tindakan       Hasil 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir Penelitian Tindakan Kelas 

VITAE 

( Daftar Riwayat 

Hidup 

CURRICULUM) 

Menggunakan 
model 

pembelajaran 
Zoltan Kodaly 

Prestasi belajar 
meningkat 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka peneliti mengajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa kelas III SD Negeri 2 Karang Talun Kecamatan 

Cilacap Utara pada tahun ajaran 2014/2015 pada materi mengidentifikasi 

nada dan simbol nada dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 

pembelajaran Zoltan Kodaly. 
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