
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Undang-Undang No. 2 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU No. 20 Tahun 2003). 

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia 

tidaklah semudah membalik telapak tangan, oleh karena itu untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan syarat-syarat. Salah satu syarat mutlak yang harus 

terpenuhi adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM). Syarat tersebut 

harus segera dilaksanakan. Program yang paling strategis adalah melalui jalur 

pendidikan dan dilaksanakan secara sistematis dan terarah, berdasarkan 

kepentingan yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tehnology (IPTEK) dengan tetap dilandasi rasa keimanan dan ketaqwaan 

(IMTAQ) terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian pendidikan 

memberikan kontribusi yang sama besar dalam membangun watak bangsa 

(Sational Character Building). 
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Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang 

semakin pesat pada era sekarang membawa konsekuensi adanya perubahan-

perubahan dalam masyarakat. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi telah merambah pada aspek kehidupan manusia, baik di 

bidang politik, ekonomi, seni, budaya, maupun pendidikan. Oleh sebab itu 

pengelolaan pembelajaran perlu melakukan perubahan- perubahan baik dari 

sisi mengeloia lembaga pendidikannya maupun dari sisi cara penyampaian 

pembelajaran kepada siswa. Dunia pendidikan, baik guru, siswa, maupun para 

orang tua juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi ini, jika 

ingin pembelajaran terhadap para siswa dapat berjalan dengan baik dan 

menjadikan para siswa memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. 

Seorang guru atau pendidik dituntut untuk lebih kreatif dalam 

melaksanakan pembelajarannya. Terutama pada metode pembelajaran dan 

media pembelajaran yang digunakan. Dalam rangka peningkatan pemahaman 

siswa terhadap mated pelajaran dan penguasaan konsep agar hasil belajar 

memuaskan, diperlukan suatu pengelolaan pembelajaran yang mampu 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satunya dengan 

menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai media 

pembelajaran. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu 

teknologi informasi yang mendukung pengolahan data secara cepat dan 

penyediaan informasi yang akurat. Dengan kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam pengolahan data baik mudah maupun rumit sekalipun, 
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menjadikan TIK tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pengembangan 

pengetahuan khususnya dalam proses pengelolaan pembelajaran di sekolah 

sehingga pembelajaran tidak lagi berorientasi pada guru (teacher oriented). 

Pada dasarnya dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar guru 

diharapkan menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, sehingga dalam 

tahap pembelajaran anak merasa senang, tertarik, dan tidak membosankan. 

Dalam pembelajaran aktif tersebut siswa diajak untuk belajar secara aktif yang 

berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran, kemampuan guru untuk 

menciptakan kondisi belajar yang multisumber, multimedia, humanis, 

demokratis dan menyenangkan. 

Ranah seni, khususnya seni musik juga mendapat pengaruh dari 

teknologi informasi dan komunikasi ini turut berkembang dengan berbagai 

bentuk karya dan media yang bervariasi. Kemampuan teknologi komunikasi 

dan informasi telah menciptakan berbagai alternative teknik, konsep dan 

bentuk karya seni musik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Keberadaan 

TIK sangatlah efektif, efisien dan bermakna dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Pendidikan seni musik sebagai mata pelajaran di sekolah 

memiliki sifat multilingual, multidimensial, dan multicultural. Multilingual 

berarti seni bertujuan mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri 

dengan berbagai cara seperti melalui bahasa rupa, bunyi, gerak dan 

paduannya. Multidimensial berarti seni mengembangkan kemampuan dasar 

siswa yang mencakup persepsi, pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, 

apresiasi dan produktifitas dalam menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri 
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dengan memadukan unsur logika, etika, estetika. Multikultural berarti seni 

bertujuan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi 

terhadap keragaman budaya local dan global sebagai pembentukan sikap, 

menghargai, toleransi, demokrasi, beradap dan hidup rukun dalam masyarakat 

yang majemuk (DepDiknas, 2001:7). 

Pelajaran seni musik merupakan salah satu bagian dari bahan 

pembelajaran seni di Sekolah Menegah Pertama yang tidak bisa lepas dari 

pengaruh perkembangan TIK, karena semakin berkembangnya peralatan 

musik serta karya musik yang dapat dihasilkan dari perangkat modern tersebut 

dengan bentuk dan kemasan yang sangat bervariasi. Oleh karena itu 

pembelajaran seni musik dengan menggunakan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) diharapkan menjadi salah satu solusi untuk dapat semakin 

meningkatkan pemahaman dan motivasi guru dan siswa tentang materi 

pembelajaran sekaligus mengenal, memahami teknologi modern yang terkait. 

Dari hasil pengamatan peneliti secara selintas pada rekan-rekan guru 

seni budaya SMP yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) khususnya seni musik di Boyolali, ternyata pelaksanaan 

pembelajaran seni musik sebagian besar belum menggunakan media teknologi 

informasi. Pengelolaan pembelajaran masih berpusat pada guru dan buku 

bacaan saja. Pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, 

siswa hanya mencatat dari buku bacaan dan mengerjakan karya seni musik 

seperti yang dicontohkan oleh guru. Belum adanya penggunaan teknologi 

informasi dalam pembelajaran seni musik, memungkinkan pembelajaran 
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kurang bervariatif, kurang menarik atau kurang menyenangkan siswa. Padahal 

pembelajaran menggunakan sarana TIK dapat membantu siswa untuk lebih 

bisa dan cepat memahami materi yang diajarkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran seni musik dengan menggunakan 

perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP Negeri 1 Sambi, 

Boyolali? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni musik dengan menggunakan 

perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP Negeri 1 Sambi, 

Boyolali? 

3. Bagaimana penilaian pembelajaran seni musik dengan menggunakan 

perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP Negeri 1 Sambi, 

Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan perencanaan pembelajaran seni musik dengan 

menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP 

Negeri 1 Sambi, Boyolali. 
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2. Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran seni musik dengan 

menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP 

Negeri 1 Sambi, Boyolali. 

3. Mendiskripsikan penilaian pembelajaran seni musik dengan menggunakan 

perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP Negeri 1 Sambi, 

Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentang pengelolaan pembelajaran seni musik. 

Berdasarkan teori yang sudah ada bahwa pembelajaran seni musik yang 

dikelola secara benar dapat meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan 

sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Memberikan motivasi dan dukungan supaya dapat meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran seni musik dengan menggunakan perangkat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah. 

b. Bagi guru 

1) Memperbaiki kinerja dalam menyampaikan materi pembelajaran 

seni musik dengan menggunakan perangkat TIK. 
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2) Untuk memilih metode yang mendukung model pembelajaran aktif 

3) Untuk meningkatkan motivasi/ semangat kerja serta kreatifitas 

guru. 

c. Bagi siswa 

Memberikan suatu pengalaman yang baru dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

dan diharapkan siswa dapat berkreasi dan kreatif. 

d. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti 

berikutnya, khususnya penelitian yang terkait dengan pembelajaran 

seni musik. 

 

 


