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 KEDUDUKAN ICT DALAM PROSES PEMBELAJARAN SENI MUSIK 

Ringkasan: 

       Sejalan dengan kemajuan Teknologi Informatika dalam bidang pendidikan, 

seorang guru tidak cukup hanya mampu dalam bidang keilmuannya saja. 

Melainkan seorang guru juga dituntut untuk mampu dan terampil dalam bidang 

teknologi. Untuk dapat membantu dirinya dalam proses pembelajaran, guna 

mencapai kompetensi yang diharapkannya. 

Kata kunci: ICT = Information CommunicationTechnologi. 

1. Pendahuluan 

       Kemajuan bidang teknologi terutama komputer (ICT) saat ini, sangat 

mempengaruhi juga bidang pendidikan. Komputer dapat dipergunakan sebagai: 

(1) media dalam proses belajar, agar kompetensi siswa tercapai; (2) sebagai 

sumber pengetahuan, untuk mencari data/materi pelajaran yang diperlukan guru. 

       Beberapa kali perubahan kurikulum dalam pendidikan formal, salah satu mata 

pelajaran yang selalu berubah adalah mata pelajaran Seni. Awalnya kurikulum 84 

matapelajarannya Seni Musik dan Menggambar, Kurikulum 94 berubah menjadi 

Kertakes (Kerajian Tangan dan Kesenian), KBK dan KTSP matapelajaran ini 

berubah lagi menjadi Seni Budaya. Bagaimana implementasinya di sekolah, tidak 

pernah dievaluasi dan diperbaiki sisi kelemahannya? Bagaimana juga 

ketercapaian kompetensinya juga tidak pernah dikaji? Mengapa? 

       Apakah terdapat pengaruh antara kemajuan teknologi dalam proses 

pembelajaran Seni Budaya (terutama seni Musik)? Bagaimana kedudukan ICT 

dalam proses pembelajaran Seni Musik? 
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2.Pembahasan 

2.1 Manusia Indonesia adalah manusia yang dibentuk melalui pendidikan 
atau pengajaran di sekolah 
 

Salah satu bukti adalah dengan dicanangkannya WAJAR 9 TAHUN, yang 

berarti pendidikan dasar 6 tahun dan menengah pertama 3 tahun. Diharapkan 

melalui WAJAR 9 tahun dapat dibentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia, 

sehat, memiliki potensi cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. (UU no 20 tahun 2003, pasal 8) 

Dalam rangka meningkatkan dan mempersiapkan kehidupan masyarakat 

Indonesia menyongsong era globalisasi dan perdagangan pasar bebas, pemerintah 

saat ini sedang giat-giatnya mengadakan perbaikan-perbaikan di segala bidang 

kehidupan. Salah satu diantaranya adalah bidang pendidikan, di mana pemerintah 

sedang berusaha membentuk putra-putri  Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum pada alinea 

ke empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ”... 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” 

(Undang-Undang Dasar 1945, h 8). 

      Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut maka diterbitkanlah 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005,  Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 

yang kesemuanya itu bertujuan mengatur jalannya sistem pendidikan  

di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni, 

mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa . 
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       Dalam pendidikan, ada jalur pendidikan Formal, Informal dan Nonformal. 

Pemerintah dalam hal ini baru membenahi masalah pendidikan dalam jalur 

Formal (pendidikan yang diberikan dan dikelola oleh sekolah). Dalam pendidikan 

di sekolah agar tujuan pendidikan tercapai dan kompetensi pendidikan dimiliki 

pebelajar, maka dibuatlah kurikulum satuan dalam pembelajaran, yang digunakan 

guru dalam mengajar. 

R.Zais dalam “ Curriculum Principles and Foundation“ mengemukakan: 

Curriculum design most commonly refers to the arrangement of the 
components or elements of a curriculum. Often the term “curriculum 
organization”is used to indicate curriculum design. Ordinarily, the 
components or elements included in a curriculum are (1) aims, goals, and 
objectives; (2) subject nater or content (3) learning activities and (4) 
evaluation. (1976,16) 

Makna dari kurikulum menurut R.Zais  adalah untuk membawa siswa pada 

pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tercakup dalam aims, goals, 

objectives, dengan demikian termasuk juga pembentukan karakter anak bangsa 

yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 

      Lebih jauh lagi pengertian kurikulum menurut Beauchamp adalah seperangkat 

matapelajaran untuk mencapai tujuan, aims, goals dan objectivitas dalam 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itulah pemerintah Republik 

Indonesia juga menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai 

kurikulum Nasional.  

 Menurut R.W.Tyler kurikulum memiliki 4 komponen penting yaitu:  

(1) tujuan; (2) materi/bahan ajar; (3) metode dan media dan (4) evaluasi. 

(S.Nasution, Asas-Asas Kurikulum h.17) Dalam model “Kegiatan Didaktis” 

menurut konsepsi De Corte dalam buku Psikologi Pengajaran Winkel 
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mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menunjang dalam proses belajar 

mengajar adalah media. (h.52) 

       Berdasarkan pendapat-pendapat  di atas memperjelas arti bahwa dalam proses 

pembelajaran peran dan kedudukan media sangatlah penting dan mempengaruhi 

hasil belajar, dengan demikian pemilihan media dalam proses pembelajaran 

haruslah yang tepat. Tepat dalam arti sesuai dengan strategi pendekatan yang 

dipergunakan dalam pembelajaran  di Sekolah (Pendidikan Formal). 

        Setiap praktek pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, 

apakah yang berkenan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi 

(karakter). Kemampuan sosial, atau kemampuan bekerja. Untuk menyampaikan 

bahan pelajaran, ataupun mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut 

diperlukan Stratetegi pembelajaran serta alat-alat bantu tertentu. Demikian juga 

untuk menilai hasil dan proses pendidikan juga diperlukan cara-cara dan alat-alat 

penilaian tertentu.. 

      Dalam evolusi teori-teori perilaku Ratna Yudhawati, dalam “Teori-Teori 

Dasar Psikologi Pendidikan” mengemukakan pendapat E.L.Thorndike tentang 

hukum pengaruh (Law of Effect) yang berbunyi: 

“Jika suatu tindakan dilakukan dan menimbulkan dampak menyenangkan, 
maka kegiatan/tindakan tersebut akan diulangi” Hukum Thorndike yang 
berikutnya (Law of Exercise) mengatakan: “Jika suatu tindakan dilakukan 
berulang-ulang, maka akan berdampak suatu kebiasaan yang akan dimiliki 
pelaku”. (2011; h 40)  

Jadi proses pembelajaran yang baik, menyenangkan serta dapat membentuk 

kemampuan pebelajar sangat memerlukan guru yang kreatif dalam menentukan 

media yang digunakan. 
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Kurikulum yang digunakan saat ini di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, salah satu teori belajar yang melandasi kurikulum ini adalah 

Teori Belajar Behaviorisme. Teori Belajar ini berazaskan perilaku yang dapat 

diamati. Pada dasarnya perilaku ini adalah ikatan atau bond dari rangsangan-

jawaban atau stimulus-response. Teori ini memiliki prinsip ketersambungan atau 

koneksi antara stimulus dan response. Salah satu tokoh Teori Belajar 

Behaviorisme adalah E.L.Thorndike yang mengemukakan bahwa tujuan belajar 

harus tergambar secara perilaku seperti dalam hal operasional (Indikator) dalam 

Rencana Pembelajaran Pelajaran (RPP). 

       Gerlach & Ely (1971) mengemukakan media adalah suatu alat bantu di mana 

dapat membangun kondisi siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan 

atau sikap. Lebih jauh lagi AECT mengemukakan media adalah segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

     Adapun fungsi media adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru. Omar Hamalik mengatakan pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 

      Salah satu media yang dipergunakan guru dalam proses pembelajaran adalah 

komputer, sebuah mesin yang dirancang manusia. Komputer saat ini dapat 

menggabungkan dan mengendalikan berbagai peralatan lainnya, seperti CD 

player, video tape dan audio tape. Selain itu komputer dapat merekam, 
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menganalisa dan memberi reaksi kepada respons yang diinput oleh pemakai atau 

siswa. 

Kelebihan Komputer: 

x Dapat mengakomodasikan siswa yang lamban, karena komputer dapat 

memberikan iklim yang bersifat lebih efektif dengan cara tidak membosankan, 

membantu mengingat dengan menggunakan program. 

x Merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, kegiatan laboratorium atau 

simulasi. 

x Dapat dikendalikan sesuai dengan kemampuan siswa 

x Dapat merekam aktivitas siswa selama menggunakannya. 

x Dapat berhubungan dengan peralatan lainnya, seperti compact disc, video tape 

dan lain sebagainya. 

Kelemahan komputer: 

x Memiliki harga jual yang tinggi, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

x Diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer 

x Keragaman model komputer menyebabkan pemakai diharuskan mengikuti 

perkembangan dan kemajuan dari komputer tersebut. 

x Program komputer yang ada belum dapat menampung kreativitas siswa 

x Komputer hanya dapat dipergunakan sendiri atau kelompok, bila dalam jumlah 

besar maka proses pembelajaran memerlukan alat yang lain untuk membantu 

komputer. 
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       Komputer bukan saja dapat sebagai media dalam proses pembelajaran, tapi 

juga dapat membantu guru dalam menyimpan data siswa, menganalisa hasil 

belajar mengajar, membantu guru dalam membuat statistik kemajuan siswa dan 

lain sebagainya.  Di sini juga sangatlah diperlukan pengetahuan, keterampilan dan 

kreativitas seorang guru. 

2.2 Kedudukan ICT dalam proses Pembelajaran Seni Musik 

Dalam rangka meningkatkan dan mempersiapkan kehidupan masyarakat 

Indonesia menyongsong era globalisasi dan perdagangan pasar bebas, pemerintah 

saat ini sedang giat-giatnya mengadakan perbaikan-perbaikan di segala bidang 

kehidupan. Salah satu diantaranya adalah bidang pendidikan, di mana pemerintah 

sedang berusaha membentuk putra-putri  Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum pada alinea 

ke empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ”... 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” 

(Undang-Undang Dasar 1945, h 8). 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut maka diterbitkanlah 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005,  Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 

yang kesemuanya itu bertujuan mengatur jalannya sistem pendidikan  

di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni, 

mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. 

Dalam pendidikan, ada jalur pendidikan Formal, Informal dan Nonformal. 

Pemerintah dalam hal ini baru membenahi masalah pendidikan dalam jalur 
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Formal (pendidikan yang diberikan dan dikelola oleh sekolah). Dalam pendidikan 

di sekolah agar tujuan pendidikan nasional tercapai dan kompetensi pendidikan 

dimiliki pebelajar, maka dibuatlah Kurikulum Satuan Pendidikan, yang digunakan 

guru dalam mengajar. 

R.Zais dalam “ Curriculum Principles and Foundation“ mengemukakan: 

Curriculum design most comm, only refers to the arrangement of the 
components or elements of a curriculum. Often the term “curriculum 
organization” is used to indicate curriculum design. Ordinarily, the 
components or elements included in a curriculum are (1) aims, goals, and 
objectives; (2) subject nater or content (3) learning activities and (4) 
evaluation. (1976,16) 

Makna dari kurikulum menurut R. Zais  adalah untuk membawa siswa pada 

pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tercakup dalam aims, goals, 

objectives, dengan demikian termasuk juga pembentukan  anak bangsa yang 

sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 

Lebih jauh lagi pengertian kurikulum menurut Beauchamp adalah 

seperangkat matapelajaran untuk mencapai tujuan, aims, goals dan objectivites 

dari tujuan pendidikan Nasional. Bila dalam kurikulum Nasional di Indonesia 

tercantum matapelajaran Seni Budaya dalam tiap jenjang pendidikan (Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas) maka dapatlah 

ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran Seni Budaya yang didalamnya termasuk 

Seni Musik memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam membentuk 

karakter putra-putri Indonesia. 

Melalui musik, pebelajar dapat dibentuk sifat disiplinnya, rasa persaudaraan, 

memperhalus perasaan yang semuanya berguna untuk mencapai tujuan 

pendidikan budi pekerti pebelajar, selain itu juga siswa dapat merasakan 



9 
 

 
 

kebesaran dan keagungan pencipta alam semesta, yakni Tuhan Yang Maha Esa. 

Hal ini dapat kita lihat dari teks lagu. Hervert Read dalam “The Maining of Art” 

yang mengatakan: 

“Arts is human activity consisting in this, that one men consciously means of 
certain external signs, hands on to others are feelings he has lived through, 
and that others are in hands on to other feeling be has lived through, and that 
others infected by these feelings and also experiences then”. (Pinguin books, 
h 191) 

Artinya  seni memerlukan suatu perasaan yang dalam, suatu aktivitas yang 

disadari dan dapat dirasakan oleh orang lain. 

Waldo Selden Pratt, dalam “The New Encyclopedis of Music and Musicians” 

mengatakan: 

“... Music is, in general, tonal beauty or tonal forms that cause esthetics 
satisfaction through the sense of hearing, Hence the art of tonal expression or 
the science of tonal expression or the science of tonal construction and 
production, in which the fundamental elements of melody, harmoni, and 
rthythm are used with definite purpose and result”, (The New Encyclopedis 
of Music, h 89) 

Jadi musik adalah keindahan nada atau susunan nada yang menimbulkan 

kepuasan estetis melalui indra pendengar, karena itu terdapat pengungkapan nada 

atau ilmu penyusunan nada dan melodi sebagai unsur dasarnya dipergunakan 

dengan tujuan tertentu. Dari pendapat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

unsur-unsur dalam matapelajaran seni musik adalah Irama (birama, ritme), melodi 

(interval) harmoni (trinada dan akord) dan ekspresi (tanda-tanda dalam musik). 

Keseluruhan unsur-unsur musik ini terbentuk sekaligus pada waktu yang sama, 

sehingga menimbulkan keindahan yang dapat dinikmati melalui indra pendengar. 

      Barnhart  mengemukakan ” Music is an art of sound in time which expressed 

ideas and emotions an significant forms through the elemens of rhythm, harmony 
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and colour”. (1961.802).  Ungkapan ini berarti  bahwa musik  adalah seni dari 

bunyi, di mana pengekspresian ide dan emosi dilakukan melalui elemen-elemen 

irama, harmoni dan warna. Demikian pula pendapat Budd (1985) yang 

mengatakan: “Music could be an ideal for the artistic expression of emotions, 

music is an art of sounds and we can express our emotions in the sounds we 

make”. Yang berarti musik sangat ideal untuk penbentukan emosi melalui bunyi 

suara yang diekspresikan oleh emosi seseorang. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang musik di atas memperjelas arti 

bahwa Pendidikan , lingkungan keluarga dari pebelajar perlu mengetahui bahwa 

salah satu dasar pribadi pebelajar (yakni karakter pebelajar) dapat dipengaruhi 

dengan pemberian pelajaran Seni Musik yang tepat. Tepat dalam arti sesuai 

dengan strategi pendekatan yang dipergunakan dalam pembelajaran Seni Musik  

di Sekolah. 

      O Brien, dalam Teaching Music mengemukakan: 

“Pelajaran musik yang ideal menggunakan unsur-unsur musik yang terdapat 
dalam lagu sebagai bahan untuk pengalaman musik (seperti irama, melodi, 
harmoni, bentuk/struktur lagu), dan  ekspresi, untuk dianalisis sampai 
memperoleh kesimpulan pada tingkat berpikir abstrak, melambangkan, dan 
menuliskan notasinya. Pembelajaran musik yang selalu mengikuti pola 
pelaksanaan sebagai berikut, yaitu pengalaman, pengkategorian, pe-
lambangan, dan penulisan” (1983; h 15) 

Setiap praktek pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, 

apakah yang berkenan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi 

(karakter). Kemampuan sosial, atau kemampuan bekerja. Untuk menyampaikan 

bahan pelajaran, ataupun mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut 

diperlukan Stratetegi pembelajaran serta alat-alat bantu tertentu. Demikian juga 
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untuk menilai hasil dan proses pendidikan juga diperlukan cara-cara dan alat-alat 

penilaian tertentu pula. 

      Berdasarkan kaji lapangan, tidak jarang seorang guru tidak menguasai 

Tehnologi (terutama Komputer). Demikian juga dengan guru-guru Seni Musik 

yang memiliki Latar Belakang Pendidikan D1, D2, D3 yang lebih bahyak 

dibandingkan dengan lulusan S1 Seni Musik. Sehingga pada setiap kali PLPG 

Seni Musik tidak jarang guru-guru seni musik akan 2-6 bulan kemudian harus 

pensiun. Belum lagi guru-guru seni musik yang bukan lulusan dari Seni Musik 

melainkan dari Tarbiyah, ini menyulitkan seorang guru musik dalam mengajar. 

       Kemajuan teknologi rupanya terlupakan oleh guru, mereka kurang menekuni 

bidang teknologi ini. Padahal dengan kemajuan teknologi seorang guru musik 

dapat dibantu dalam mengajar. Misalnya: guru bukan orang asli ditempat dia 

mengajar, melainkan seorang pendatang. Maka dengan bantuan teknologi dia 

dapat mempersiapkan materi pelajaran yang diminta, yakni musik daerah 

setempat. Ia dapat mempelajari masuk dan budayanya, mempersiapkan foto dan 

musiknya untuk proses pembelajaran musik. Tentunya ini akan menarik minat 

siswa untuk mempelajari seni musik. Atau misalnya guru dapat mencari materi-

materi seni musik melalui internet, guna memenuhi kebutuhannya dalam proses 

belajar mengajar. Memang guru juga harus membuka diri dan lebih menekuni 

bidang teknologi, selain keilmuannya di bidang seni musik. 

       Jadi kedudukan ICT dalam proses pembelajaran Seni Musik tidaklah dapat 

dianggap mudah, melainkan sangat berperan akan ketercapaian kompetensi siswa 

dalam seni musik. Siswa tidak lagi harus berpikir abstrak untuk seni musik, 
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melainkan mereka tahu dan dapat menggunakan simbol-simbol dalam seni musik 

untuk dapat menikmati, menghargai dan membentuk kepribadian siswa. 

3. KESIMPULAN 

      Kelebihan dan Kekurangan Komputer sebagai sebuah Teknologi dalam proses 

pembelajaran tetap sangat bermanfaat dan memiliki kedudukan yang penting 

untuk mencapai kompetensi. Memang hal ini memerlukan guru yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kreatif dalam menggunakan media komputer. 

Untuk itulah seorang guru dituntut dapat terus belajar dan mengikuti kemajuan 

teknologi, terutama dalam membantu guru dalam mengajar. Demikian juga dalam 

proses pembelajaran seni musik, ICT lebih banyak manfaatnya  terutama untuk 

membantu guru-guru seni musik mengajar. 

      Jadi untuk saat ini disamping mengusai keilmuannya, seorang guru dituntut 

untuk dapat menguasai teknologi dan terampil menggunakannya. 
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