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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan tingkat Music 

Performance Anxiety pada pemain gitar ditinjau dari latar belakang pendidikan musik. Subjek dari 

penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok yaitu pemain gitar berjenis kelamin laki-laki dengan 

latar belakang mendapat pendidikan musik formal dan pemain gitar berjenis kelamin laki-laki 

dengan latar belakang tidak mendapatkan pendidikan musik formal dengan total sampel sebanyak 

57 pemain gitar yang tergabung di Komunitas Musik Salatiga (KAMUS), Fakultas Seni 

Pertunjukan (FSP) UKSW, dan Serikat Gitar Salatiga (SEGITIGA). Sampel diambil dengan teknik 

snowball sampling. Data Music Performance Anxiety dikumpulkan menggunakan alat ukur Music 

Performance Anxiety Inventory for Adolescent (MPAI-A) yang disusun oleh Osborne & Kenny 

(2005) dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah 

komparatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan Music Performance Anxiety pada pemain gitar ditinjau dari latar belakang 

pendidikan musik. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kedua kelompok pemain gitar sama-

sama mengalami kecemasan pada tingkat rendah, hal tersebut mengandung pengertian bahwa 

kecemasan yang dialami bukan menjadi suatu hal yang melemahkan keberfungsian, namun 

kecemasan tersebut adalah kecemasan yang memotivasi para pemain gitar untuk melakukan 

performansi musik dengan lebih baik. 

Kata Kunci : Music Performance Anxiety, Pendidikan Musik, Pemain Gitar 
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Abstract 

This research aims to give a description about the difference levels of guitarist’s Music 

Performance Anxiety reviewed from their background of music education. The subject of this 

research consists of two groups (all male guitarists) those are guitarist who obtain formal music 

education and guitarist who don’t obtain formal music education with total of 57 guitarists 

sample guitarists joined in Komunitas Musik Salatiga (KAMUS), Fakultas Seni Pertunjukan 

(FSP) UKSW and Serikat Gitar Salatiga (SEGITIGA). The sample taken with snowball sampling 

technique. Music Performance Anxiety data were also collected using the measuring instrument 

of Music Performance Anxiety Inventory for Adolescent (MPAI-A) written by Osborne & 

Kenny (2005) and translated into Indonesian language. The method used for this research is 

comparative descriptive with quantitative approach. The result of this research shows no 

differences of Music Performance Anxiety for the guitarists reviewed from their background of 

music education. Furthermore, this research comes up with a conclusion that both groups have 

experienced a low level anxiety, that means the anxiety experienced by the guitarists is not 

something that weaken their abilities. However, anxiety in this case is a motivation for them to 

have a better music performance. 

Keywords : Music Performance Anxiety, Music Education, Guitarist 
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PENDAHULUAN 

Natjwa (2012) menyatakan bahwa musik adalah ribut yang beraturan sebab musik 

merupakan rangkaian atau bunyi yang dimainkan secara teratur, sedangkan Jamallus (dalam 

Aningtyas, 2008) mengatakan bahwa  musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk 

lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui 

unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk struktur lagu, dan ekspresi. Melihat 

perkembangan musik saat ini, nampaknya musik bukan hanya sekedar menjadi sarana untuk 

mengungkapkan perasaan atau ekspresi saja, namun hal tersebut dapat dijadikan sebagai profesi 

yang mampu menghasilkan sesuatu dalam bentuk materi yang mendukung kesejahteraan hidup 

bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Romdhonhi (2008) yang menyatakan 

bahwa bermain musik sudah bisa dianggap sebagai sebuah pekerjaan, dan apabila musik sudah 

dianggap sebagai suatu pekerjaan, maka akan terdapat istilah full-time musician yang mana 

seorang musisi benar-benar menggantungkan hidupnya pada musik. Dari beragam jenis alat 

instrumen musik, salah satu instrumen yang paling sering dijumpai dalam suatu pertunjukan 

musik adalah gitar.  

Sitompul (2009) menyatakan bahwa gitar adalah salah satu instrumen musik yang paling 

popular di dunia, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa instrumen gitar adalah salah satu 

alat instrumen musik yang diminati oleh banyak orang.  Namun permasalahan yang sering kali 

menghantui banyak pemain gitar adalah kecemasan ketika akan melakukan performansi di atas 

panggung. Nevid, Rathus, Grenne (2003) mendefinisikan kecemasan sebagai suatu keadaan 

aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. 

Sedangkan Atkinson (dalam Kristianto, 2009) menyatakan bahwa yang dimaksud kecemasan 

adalah emosi yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah seperti 
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“kekhawatiran” dan “rasa takut” yang kadang-kadang dialami dalam tingkatan yang berbeda-

beda. Kecemasan untuk melakukan sebuah performansi khususnya dalam bidang musik disebut 

sebagai Music Performance Anxiety (MPA). Menurut Kenny (2011) MPA adalah keadaan 

kecemasan yang terjadi secara terus menerus, berhubungan dengan suatu pertunjukan musik 

yang muncul didasari oleh latar belakang genetika dan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan 

diwujudkan melalui aspek kognitif, somatik, afeksi, dan behavior.     

Halgin dan Whitbourne (2009) menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman kecemasan 

yang ada pada diri individu dapat dikembangkan menjadi cara yang efektif untuk menenangkan 

individu yang nantinya akan berguna saat individu diharuskan menghadapi situasi-situasi 

tertentu, atau kecemasan tersebut bisa digunakan sebagai penyemangat untuk mengatasi 

rintangan-rintangan sehingga individu dapat tampil secara efektif. Namun dari fenomena yang 

ada kecemasan seringkali muncul sebagai hal yang melemahkan individu, terlebih ketika 

individu diharuskan untuk menghadapi situasi-situasi yang berkaitan dengan karier dan 

performansi seperti halnya kecemasan dalam melakukan performansi musik. Hal tersebut sesuai 

dengan pengalaman George Harrison seorang pemain gitar yang tergabung dalam band The 

Beatles yang diduga mengalami MPA dalam dirinya. Dalam catatan biografinya dinyatakan ia 

pernah mengalami kecemasan untuk tampil live di acara BBC karena dia merasa takut jika 

membuat kesalahan pada permainan gitarnya, sebelum melakukan performansi ia meminta pada 

kameramen untuk tidak memfokuskan kamera pada dirinya, karena ia benar-benar tidak 

memiliki keyakinan diri untuk melakukan performansi musik di depan umum (Kenny, 2011). 

Selanjutnya Penelitian yang dilaporkan oleh Steptoe (dalam Kenny, 2011) dari hasil survey yang 

dilakukan oleh FIM (Federation Internationale des Musician) pada tahun 1997 dan dilaporkan 
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pada tahun 2001 dikatakan bahwa 70% dari 1639 musisi mengalami kecemasan sebelum 

melakukan performansi dan berdampak cukup parah terhadap kualitas performansi.  

 Penelitian lain juga dilakukan Bohne (dalam Berbau, 2011) dengan populasi 19 grup 

orkestra yang ada di Kanada, hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa 96% musisi mengalami 

masalah kesehatan dan kurang lebih hal tersebut diasosiasikan dengan MPA. Selanjutnya Miller 

dan Chesky (dalam Berbau, 2011) juga melakukan penelitian dengan sampel 71 pelajar 

mahasiswa dari University of North Texas College of Music, dari hasil penelitian disebutkan 

bahwa 83,1% musisi mengalami MPA. Music Performance Anxiety dapat menyerang semua 

musisi, dari fenomena yang ada tidak hanya para musisi professional ataupun pemain gitar kelas 

dunia sekaliber George Harrison yang pernah mengalami MPA, pada faktanya beberapa musisi 

lokal khususnya para pemain gitar yang berada di Kota Salatiga pun pernah memiliki 

pengalaman MPA. Apresiasi anak-anak muda terhadap musik di Kota Salatiga sendiri terbilang 

baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya komunitas musik di Kota Salatiga yang didirikan 

sebagai wadah bagi para musisi yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antar anggota 

dan tempat untuk memupuk aktualisasi diri dalam bidang musik. 

  Komunitas-komunitas musik yang ada di kota Salatiga kerap menyelenggarakan pentas 

musik dalam bentuk panggung-panggung hiburan yang diadakan di berbagai lokasi seperti kafe, 

pusat-pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat ramai seperti alun-alun Pancasila, Selasar 

Kartini, maupun di lingkungan kampus yang ada di kota Salatiga. Pemain gitar yang menjadi 

pengisi acara-acara musik di Kota Salatiga juga beragam jika ditinjau dari latar belakang 

pendidikan musiknya. Banyak pemain gitar di Salatiga yang belajar untuk bermusik melalui 

pendidikan formal seperti para pemain gitar yang mengambil jalur musik akademik di Fakultas 

Seni Pertunjukan (FSP) UKSW maupun di Fakultas musik lain yang terletak di luar kota. Para 
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pemain gitar di Salatiga dengan latar belakang mendapat pendidikan musik secara formal tidak 

hanya aktif bermusik di ruang lingkup Universitas mereka saja, namun banyak juga dari mereka 

yang aktif berperan di dalam komunitas-komunitas musik yang ada di Salatiga, seperti 

“SEGITIGA” yang merupakan singkatan dari Serikat Gitar Salatiga dan KAMUS yang 

merupakan singkatan dari Komunitas Musik Salatiga. Tidak hanya pemain gitar dengan latar 

belakang mendapat pendidikan musik secara formal saja yang kerap menjadi pengisi acara musik 

di kota Salatiga, namun pemain gitar dengan latar belakang otodidak dan pemain gitar dengan 

latar belakang mendapat pendidikan musik informal seperti les privat juga acap kali turut 

meramaikan panggung musik hiburan yang diadakan di wilayah kota Salatiga. Bahkan banyak di 

antaranya yang aktif berperan dalam komunitas-komunitas musik yang didirikan di wilayah kota 

Salatiga.  

Beberapa pemain gitar dengan latar belakang tidak mendapat pendidikan musik secara 

formal mengatakan bahwa salah satu hal yang kerap menjadi permasalahan dalam suatu 

performansi musik adalah kecemasan untuk melakukan performansi musik atau MPA. Mereka 

mengatakan bahwa dengan hadirnya MPA hal tersebut akan mengacaukan performansi musik itu 

sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rubert dan Brandfronbrener (dalam Roland, 

1992) menyatakan bahwa bagi banyak musisi performance anxiety atau kecemasan untuk 

melakukan performansi adalah hal buruk yang melemahkan kinerja bahkan menjadi hal yang 

benar-benar mengganggu dalam karier bermusik. Penulis mencoba untuk menggali permasalahan 

MPA ini dengan mewawancari beberapa pemain gitar yang tergabung dalam KAMUS. Salah 

satu Narasumber adalah HS (19 tahun) seorang pemain gitar dengan latar belakang tidak 

mendapat pendidikan musik formal, ia mengatakan bahwa beberapa hal yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecemasan adalah kurangnya latihan dan kurangnya kesiapan untuk 
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menguasai materi-materi lagu yang akan dibawakan dalam suatu performansi musik. Hal 

tersebut sesuai pernyataan Kenny (2011) yang menyatakan bahwa  inadequate preparation for 

performance atau persiapan yang kurang memadai adalah salah satu hal yang menyebabkan 

terjadinya MPA. Lebih lanjut HS mengatakan bahwa dari kurangnya latihan dan kesiapan, hal 

tersebut berdampak pada kualitas performansi yang tidak memuaskan, sehingga hal tersebut 

menjadikan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyebabkan kecemasan 

untuk melakukan performansi musik di panggung-panggung selanjutnya. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Kenny (2011) yang menyatakan bahwa bad performance experience atau 

pengalaman-pengalaman yang buruk adalah salah satu faktor yang memicu MPA.  

Hal senada juga diungkapkan JS (27 tahun) seorang pemain gitar dengan latar belakang 

tidak mendapat pendidikan musik formal. ia mengatakan bahwa kecemasan untuk melakukan 

performansi musik adalah suatu hal yang sangat mengganggu, hal tersebut mengakibatkan 

adanya perubahan fungsi tubuh dalam dirinya sehingga ketika ia mengalami kecemasan hal 

tersebut mengakibatkan permainannya menjadi tergesa-gesa. Menurutnya beberapa hal yang 

mengakibatkan kecemasan adalah kesiapan dalam penguasaan materi lagu, keyakinan diri yang 

dimiliki seorang pemain gitar dan juga pengalaman buruk yang didapat dari suatu performansi. 

Lebih lanjut ia menyatakan didapatkannya hasil performansi yang tidak memuaskan seperti 

performansi yang kacau atau melakukan kesalahan pada saat melakukan performansi musik 

dapat memicu terjadinya kecemasan di performansi selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Kenny (2011) yang menyatakan bahwa kurangnya persiapan yang memadai, tingkat 

keyakinan diri, dan pengalaman-pengalaman buruk adalah beberapa hal penyebab MPA.  

Kenny (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam 

membentuk MPA pada musisi antara lain bad performance experience atau pengalaman-



6 
 

pengalaman buruk adalah salah satu hal yang berkontribusi dalam pembentukan MPA. Faktor 

selanjutnya adalah Inadequate preparation for performance atau persiapan yang tidak memadai 

untuk melakukan performansi, dari 21 faktor yang membentuk MPA, inadequate preparation for 

performance menempati ranking kedua, yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa 

inadequate preparation for performance memiliki kontribusi yang besar terhadap fenomena 

MPA. Berikutnya adalah lack of self confidence atau kurangnya keyakinan diri yang dimiliki 

seorang musisi untuk melakukan performansi yang juga berkontribusi dalam pembentukan MPA. 

Dari beberapa faktor-faktor MPA yang dijabarkan oleh Kenny di atas, nampaknya sesuai dengan 

kondisi yang dialami beberapa pemain gitar dengan latar belakang tidak mendapatkan 

pendidikan musik secara formal.  

Namun berbeda halnya dengan kondisi yang dialami beberapa pemain gitar yang 

mendapatkan pendidikan musik secara formal. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa untuk 

melakukan performansi musik di panggung hiburan, permasalahan yang dulu kerap mengganggu 

seperti halnya MPA sudah dapat direduksi. Seperti halnya yang dikatakan YA (23 tahun) seorang 

pemain gitar dan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan, ia menyatakan bahwa pengalaman-

pengalaman buruk yang didapat dari suatu performansi akan mengakibatkan kecemasan untuk 

melakukan performansi musik di panggung-panggung berikutnya. Ia menyatakan bahwa 

pengalaman-pengalaman buruk dapat menjadikan trauma untuk melakukan performansi musik, 

namun untuk saat ini ia sangat jarang mengalami MPA ketika melakukan performansi musik di 

panggung-panggung hiburan Kota Salatiga, ia mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena 

semakin meningkatnya keyakinan diri dalam bermusik yang didapat dari pendidikan musik 

formal. 
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 Lebih lanjut YA mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan musik formal hal 

tersebut membentuk kompetensinya dalam bermusik yang meliputi kemampuan improvisasi, 

aransemen lagu, penguasaan teori-teori bermusik dan kedisiplinan dalam berlatih. Selanjutnya 

YA mengatakan bahwa kompetensi bermusik yang sudah ia peroleh dari pendidikan musik 

secara formal membuatnya mampu untuk melakukan persiapan yang matang ketika ia akan 

melakukan performansi musik di panggung-panggung hiburan. Dari persiapan yang matang hal 

tersebut menciptakan keyakinan diri yang tinggi untuk melakukan performansi musik di 

panggung hiburan, sehingga permasalahan seperti MPA dapat tertangani. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Kenny (2011) yang menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan 

kecemasan dalam melakukan performansi musik adalah tingkat keyakinan diri atau self–

confidence yang dimiliki oleh seorang musisi.  

Hal senada juga dinyatakan oleh FG (23 tahun) seorang pemain gitar dan mahasiswa 

Fakultas Seni Pertunjukan UKSW. Untuk melakukan performansi musik di panggung-panggung 

hiburan dirinya sudah dapat menguasai permasalahan yang sering kali hadir yaitu MPA. 

Menurutnya kecemasan yang ada berkurang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu 

meningkatnya kemampuan untuk bermain musik yang didapatkan dari adanya pendidikan musik. 

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dengan meningkatnya kemampuan musik yang dimiliki hal 

tersebut membuatnya merasa mampu untuk menguasai tingkat kesulitan tugas dan materi-materi 

lagu yang akan dibawakan, semakin ia mampu menguasai tingkat kesulitan tugas yang ada hal 

tersebut menghasilkan kesuksesan dalam suatu performansi musik. Dari didapatkannya 

kesuksesan, hal tersebut membentuk pengalaman-pengalaman yang menyenangkan serta 

keyakinan diri yang semakin bertambah sehingga tingkat kecemasan untuk melakukan 

performansi musik dapat direduksi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kenny (2011) yang 
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menyatakan bahwa kesuksesan yang diperoleh dari suatu performansi akan menurunkan tingkat 

kecemasan yang ada sedangkan kegagalan akan meningkatkan kecemasan untuk melakukan 

performansi musik.  

Dari fenomena yang sudah dipaparkan, hal tersebut mendukung kesimpulan sementara 

bahwa diduga terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang dialami pemain gitar ditinjau dari latar 

belakang pendidikan musik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul perbedaan music performance anxiety pada pemain gitar 

ditinjau dari latar belakang pendidikan musik. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat 

memberikan informasi kepada seluruh anggota Komunitas Musik Salatiga, Serikat Gitar Salatiga 

dan Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW untuk mengetahui perbedaan music performance 

anxiety pada pemain gitar ditinjau dari latar belakang pendidikan musik, sehingga ke depannya 

para musisi dapat menyikapi permasalahan Music Performance Anxiety dengan lebih baik.    

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode komparatif deskriptif, dengan 

pendekatan kuantitatif, karena peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran dari perbedaan music 

performance anxiety pada pemain gitar ditinjau dari latar belakang pendidikan musik.  

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemain gitar yang tergabung dalam 

Komunitas Musik Salatiga (KAMUS), Serikat Gitar Salatiga (SEGITIGA) dan seluruh 

mahasiswa yang mengambil major minor gitar dari Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 57 pemain gitar yang terdiri dari 2 
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kelompok yaitu pemain gitar dengan latar belakang mendapat pendidikan musik formal dan 

pemain gitar yang tidak mendapatkan pendidikan musik formal yang tergabung dalam 

Komunitas Musik Salatiga (KAMUS), Serikat Gitar Salatiga (SEGITIGA) dan Fakultas Seni 

Pertunjukan (FSP) UKSW. Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah pemain gitar 

(Akustik dan Elektrik), berjenis kelamin laki laki, dan masih aktif bermusik di panggung-

panggung hiburan.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

snowball sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 57 pemain gitar yang terdiri 

dari 31 dari 35 pemain gitar yang tergabung di Komunitas Musik Salatiga (KAMUS), 24 dari 33 

pemain gitar yang tergabung di Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW, dan 2 dari 10 pemain 

gitar yang tergabung di Serikat Gitar Salatiga (SEGITIGA) yang telah memenuhi kriteria dari 

karakteristik subjek dalam penelitian ini.  

Pengukuran  

 Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah Music Performance Anxiety Inventory for Adolescent (MPAI-A) yang diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia. Alat ukur ini terdiri dari 3 aspek yang disusun oleh Osborne & Kenny 

(2005) guna melihat fenomena music performance anxiety yang dialami oleh musisi-musisi 

remaja. Aspek yang pertama adalah aspek somatic dan kognitif yang terdiri dari 8 item 

pernyataan, aspek ini mendeskripsikan mengenai keadaan fisik dan kognisi pada individu akan 

hadirnya music performance anxiety. Yang kedua adalah aspek performance context yang terdiri 

dari 3 item pernyataan, aspek ini mendeskripsikan tentang bagaimana situasi audience dan 

konteks performansi (pertunjukan tunggal vs pertunjukan kelompok). Yang ketiga adalah 

performance evaluation yang terdiri dari 4 item pernyataan, aspek ini mendeskripsikan tentang 

bagaimana persepsi pemain musik terhadap audience-nya, persepsi yang dimaksud adalah 
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kecemasan yang dialami individu disebabkan karena adanya perasaan takut untuk dievaluasi oleh 

audience. Adapun alasan peneliti mengadaptasi dan menggunakan alat instrumen ini karena 

beberapa karakterisitk instrumen MPAI-A dapat diaplikasikan dalam fenomena music 

performance anxiety yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini.   

Peneliti telah melakukan uji coba sebelumnya untuk menguji tingkat validitas dan 

reliabilitas pada alat instrumen ini. Instrument MPAI-A telah diadaptasikan dan diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia melalui bentuk angket dengan model skala likert dan diujicobakan 

kepada 104 pemain gitar yang berada di wilayah Kota Salatiga dengan karakteristik sampel yaitu 

pemain gitar, berjenis kelamin laki-laki, dan masih aktif memainkan musik di panggung hiburan. 

Dari analisis item yang sudah dilakukan, didapatkan hasil koefisien korelasi item total di atas 

0,25 terkecuali untuk item nomor 10. Azwar (2012) menyatakan bahwa jika item belum 

memenuhi batas koefisien korelasi ≥ 0,3 maka batas kriteria dapat diturunkan menjadi ≥ 0,25. 

Untuk item nomor 10 didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,202 hal tersebut belum mencapai 

batas kriteria koefisien korelasi yang disebutkan Azwar, maka peneliti menggunakan tabel 

koefisien korelasi VA sebagai standart batas koefisien korelasi item dengan rumus df : N-1. 

Setelah diketahui hasil koefisien korelasi sebesar 0,202 hal tersebut melebihi standar korelasi 

dari tabel VA sebesar 0,195 yang mengindikasikan bahwa item nomor 10 masih memenuhi 

standar koefisien korelasi.  

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan uji reliabilitas alpha cronbach dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 16 for Windows  pada instrumen Music Performance 

Anxiety Inventory for Adolescent (MPAI-A). Azwar (1997) menyatakan bahwa secara teoritik 

besarnya koefisien reliabilitas berkisar mulai dari 0,0–1,0. Selanjutnya Azwar (1997) 

menyatakan jika didapatkan nilai koefisien reliabilitas rxx:1,0 hal tersebut berarti terdapat 
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konsistensi sempurna pada hasil ukur, namun konsistensi yang sempurna seperti itu tidak dapat 

terjadi dalam pengukuran aspek aspek psikologis dan sosial yang menggunakan manusia sebagai 

subjeknya dikarenakan terdapat berbagai sumber eror dalam diri manusia. Dari uji reliabilitas 

yang sudah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,799 dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa alat instrumen MPAI-A sudah reliabel dan dapat digunakan 

untuk mengukur permasalahan yang akan diteliti. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW dan beberapa tempat 

yang berada di wilayah Kota Salatiga yang diketahui sebagai tempat berkumpulnya para anggota 

dari Komunitas Musik Salatiga (KAMUS) dan juga SEGITIGA (Serikat Gitar Salatiga) antara 

lain Angkringan di depan Hotel Maya jalan Selasar Kartini atau Kantor Departemen Kesenian 

Daerah yang berada di Jalan Sukowati no.7 Salatiga. Selanjutnya peneliti akan membagikan 

angket MPAI-A kepada sejumlah pemain gitar yang tergabung dalam KAMUS, SEGITIGA 

maupun FSP yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

 Selanjutnya peneliti melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogrov 

Smirnov dengan bantuan program SPSS 16 for windows. Data dapat dikatakan terdistribusi 

normal apabila probabilitas atau p > 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 1. Uji Normalitas 

  Tidak 
mendapat 
pendidikan 

musik 
formal 

Mendapat 
pendidikan 

musik 
formal 

N 30 27 

Normal Parametersa Mean 35.0333 34.0370 

Std. Deviation 5.04110 5.80770 

Most Extreme Differences Absolute .143 .121 

Positive .088 .085 

Negative -.143 -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .782 .631 

Asymp. Sig. (2-tailed) .574 .821 

   

  

Dari uji normalitas yang sudah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil sebesar 0,574 

untuk pemain gitar dengan latar belakang tidak mendapat pendidikan musik formal dan 0,821 

untuk pemain gitar dengan latar belakang mendapat pendidikan musik formal. Skor yang 

diperoleh dari uji normalitas tersebut melebihi probabilitas sebesar 0,05 sehingga uji normalitas 

dalam penelitian ini dikatakan terdistribusi normal.  

 

b. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan uji homogenitas yang dilihat dari angka 

signifikansi levene statistic. Data dapat dikatakan homogen apabila probabilitas atau p > 0,05. 

Hasil dari uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 2. Uji Homogenitas 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.037 1 55 .848 
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Dari uji homogenitas yang sudah dilakukan dalam penelitan ini, maka diperoleh  nilai koefisien 

levene test sebesar 0,037 dengan signifikansi sebesar 0,848. Signifikansi yang didapat lebih besar 

dari 0,05 sehingga data tersebut dinyatakan homogen.  

 

Analisis Deskriptif 

Untuk menentukan tinggi rendahnya variabel music performance anxiety pada pemain 

gitar yang ditinjau dari latar belakang pendidikan musik, maka peneliti menggunakan 

kategorisasi jenjang (ordinal). Azwar (2012) menyatakan bahwa tujuan kategorisasi ini adalah 

menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang menurut suatu 

kontinum berdasar suatu atribut yang diukur. Skala music performance anxiety terdiri dari 15 

item yang masing masing  itemnya  diberi skor 1 sampai dari 4. Skor terkecil yang diperoleh 

pada skala ini adalah X = 15 (yaitu 15 x 1) dan skor terbesar adalah X = 60  (15x4). Untuk 

mencari sebaran atau rentangan skor skala sebesar 60, maka digunakan rumus = X maks – X min 

(60 - 15 = 45) sehingga didapatkan standar deviasi (σ) dengan rumus = luas jarak sebaran : enam 

satuan deviasi standar atau (45 : 6 = 7,5) dengan mean teoritik (μ) = banyaknya pernyataan x 

jumlah kategori atau ( 15 x 3 = 45).  

Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditentukan kategori pada Music Performance Anxiety sebagai 

berikut : 

        X < (μ -1,0 σ) Rendah 

     (μ -1,0 σ) ≤ X< (μ +1,0 σ)  Sedang  

     (μ +1,0 σ) ≤ X  Tinggi 
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Sehingga bila diterapkan pada skala Music Performance Anxiety dengan nilai skornya berkisar 

dari 15 – 60 dan standar deviasi (σ) = 7,5 maka akan menghasilkan kategori sebagai berikut : 

Tabel 3. Kategorisasi jenjang ordinal 

 

Rumus 

 

interval 

 

kategori 

 

X < (45 - 1,0 x 7,5) 

(45 -1,0 x 7,5) ≤ X< (45 +1,0 x 

7,5) 

(45 +1,0 x 7,5) ≤ X 

 

X < 37, 5 

37, 5 ≤ X < 52, 5 

52,5 ≤ X 

 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

 

Tabel 4. Kategorisasi skor music performance anxiety pemain gitar ditinjau dari latar 

belakang pendidikan musik  

No Interval Kategori Mendapat 

pendidikan 

musik formal 

% Mean Tidak 

mendapat 

pendidikan 

musik formal 

% Mean 

1. X < 37, 5 Rendah 21 77,8%  

34, 03 

18  60%  

35,03 
2. 37, 5 ≤ X < 52, 5 Sedang  6 22,2% 12 40% 

3. 52,5 ≤ X Tinggi  0 0% 0 0% 

Total 27 100% 30 100% 

 

Uji t 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Music Performance Anxiety pada pemain 

gitar yang ditinjau dari latar belakang pendidikan musik, maka peneliti melakukan Uji t 
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menggunakan rumus Independent Sample t-test dengan bantuan SPSS 16 for windows. Hasil Uji t 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 5. Grup statistic 

 VAR00
003 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00004 1 30 35.0333 5.04110 .92037 

2 27 34.0370 5.80770 1.11769 

 

 

Hasil perhitungan independent sample t-test menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk 

perbedaan Music Performance Anxiety pada pemain gitar yang ditinjau dari latar belakang 

pendidikan musik memiliki nilai sebesar 0,693 dengan nilai signifikansi 0,491. Dari hasil yang 

diperoleh maka p > 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pemain gitar yang mendapatkan pendidikan musik formal dan pemain gitar otodidak. 

 

 

 

 

Tabel 6. Uji t  

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

VAR00004 Equal 
variances 
assumed 

.037 .848 .693 55 .491 .99630 1.43700 -1.88351 3.87610 

Equal 
variances not 
assumed 

  
.688 51.844 .494 .99630 1.44787 -1.90927 3.90187 
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PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan Music Performance Anxiety pada pemain 

gitar yang ditinjau dari latar belakang pendidikan musik, didapatkan hasil perhitungan 

menggunakan independent sample t-test dengan nilai t sebesar 0,693 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,491 ( P > 0,05). Hal tersebut berarti hipotesis ditolak atau dengan kata lain tidak 

terdapat perbedaan Music Performance Anxiety pada pemain gitar yang ditinjau dari latar 

belakang pendidikan musik. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata sebesar 34,03 untuk 

pemain gitar dengan latar belakang mendapat pendidikan musik formal, dan 35,03 untuk pemain 

gitar dengan latar belakang tidak mendapat pendidikan musik formal, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara umum kedua kelompok dikategorikan mengalami kecemasan pada 

tingkat rendah.  

 Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menggambarkan fenomena MPA yang 

dialami kedua kelompok pemain gitar. Untuk pemain gitar dengan latar belakang mendapat 

pendidikan musik secara formal kecemasan dialami pada tingkatan rendah. Kenny (2011) 

mengatakan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi dalam pembentukan MPA adalah tingkat 

self confidence atau keyakinan diri yang dimiliki oleh seorang musisi. Pernyataan tersebut 

didukung penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Chesky (dalam Kenny, 2011) yang 

menyatakan dari total keseluruhan sampel, yaitu para musisi yang tergabung dalam 71 

Universitas musik, 83% diantaranya mengalami kecemasan yang diwujudkan pada aspek 

kognitif dan hal tersebut berkorelasi dengan tingkat keyakinan diri yang rendah.  

 Bagi pemain gitar yang mengambil jalur musik akademik, adanya pendidikan musik 

secara formal membentuk kompetensi dalam bermusik yang salah satunya diwujudkan oleh 

perilaku disiplin dalam berlatih. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rupiyono (2009) yang 
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menyatakan bahwa kebiasaan latihan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan 

keseluruhan ruang lingkup pendidikan musik. Bagi para pemain gitar dengan latar belakang 

mendapat pendidikan musik formal, kedisiplinan dalam berlatih sudah menjadi pola yang wajib 

untuk diaplikasikan. Tidak hanya dalam proses belajar di fakultas saja, namun kedisiplinan 

tersebut juga diaplikasikan ketika mereka akan melakukan performansi musik diluar fakultas, 

seperti halnya ketika melakukan performansi musik di panggung-panggung hiburan yang 

diadakan di Kota Salatiga. 

 Hal tersebut sesuai dengan pernyataan GL (28 tahun) seorang pemain gitar dan 

mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW yang menyatakan bahwa kedisiplinan dalam 

berlatih yang diperoleh dari adanya pendidikan musik formal akan membentuk kebiasaan 

bermusik dimana saja, kedisiplinan tersebut tidak hanya diaplikasikan ketika memainkan musik 

klasik di fakultas saja namun kedisiplinan tersebut juga diaplikasikan ketika akan melakukan 

performansi musik di panggung-panggung hiburan dengan format band maupun akustik. 

Kedisiplinan dalam berlatih yang diperoleh para pemain gitar dari pendidikan musik secara 

formal akan memengaruhi kualitas dari suatu performansi musik itu sendiri. Semakin pemain 

gitar disiplin melatih kemampuannya untuk menguasai materi lagu, hal tersebut akan 

menciptakan kesuksesan pada suatu performansi. Selanjutnya kesuksesan yang didapat akan 

meningkatkan self-confidence atau rasa percaya diri pemain gitar, sehingga permasalahan seperti 

halnya kecemasan untuk melakukan performansi musik dapat direduksi. Hal tersebut senada 

dengan pernyataan Iswidharmanjaya (dalam Megawati, 2010) yang menyatakan bahwa salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap keyakinan diri individu adalah pengalaman, keberhasilan 

akan memudahkan seseorang untuk mengembangkan self-confidence sedangkan kegagalan 

menghambatnya.  
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 Untuk para pemain gitar dengan latar belakang tidak mendapat pendidikan musik formal, 

secara umum kecemasan juga dialami pada tingkat rendah. Dari hasil penelitian dan teori 

sebelumnya dikatakan bahwa self-confidence atau keyakinan diri adalah salah satu faktor yang 

berkontribusi terhadap MPA. Iswidharmanjaya (dalam Megawati, 2010) mengatakan bahwa 

salah satu faktor yang memengaruhi keyakinan diri adalah adalah interaksi lingkungan dimana 

individu akan belajar mengenai diri sendiri melalui interaksi dengan orang lain. Dengan 

berinteraksi individu akan memperoleh informasi mengenai dirinya dari orang lain tetapi jika 

tidak ada orang lain yang menilai maka individu tersebut tidak mengenal dirinya lebih 

mendalam.  

Bagi para pemain gitar dengan latar belakang tidak mendapat pendidikan musik secara 

formal, keyakinan diri untuk melakukan performansi musik dapat diperoleh melalui proses 

belajar dari lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan komunitas musik 

yang menjadi wadah bagi para musisi untuk mengekspresikan diri melalui seni musik. DN (22 

tahun), anggota KAMUS dan seorang pemain gitar dengan latar belakang tidak mendapat 

pendidikan musik secara formal mengatakan bahwa salah satu hal yang memengaruhi keyakinan 

diri dalam melakukan performansi musik adalah lingkungan musik itu sendiri, terlebih ketika ia 

melihat teman lain memainkan gitar di depan penonton dengan rasa percaya diri tinggi. DN 

mengatakan bahwa kepercayaan diri dalam memainkan gitar diindikasikan dengan kemampuan 

untuk meminimalisir kesalahan not, menunjukkan ekspresi wajah yang relaks, dan adanya 

interaksi dengan penonton. Selanjutnya DN mengatakan bahwa ketika ia melihat teman lain 

menunjukkan rasa percaya diri ketika melakukan suatu performansi musik, hal tersebut 

memotivasinya untuk memainkan gitar dengan rasa percaya diri yang tinggi juga.  
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Untuk memahami fenomena MPA, Kenny (2011) menggunakan salah satu pendekatan 

teori yaitu observational learning dari Bandura. Teori ini menekankan interaksi belajar yang 

diwujudkan melalui social model, hal tersebut mengandung pengertian bahwa individu 

mengamati individu lain dan individu lain tersebut digunakan sebagai standar penilaian atas 

dirinya. Sebagai contoh, pada satu situasi individu sebagai observer mengamati individu lain 

sebagai model, bila model tersebut menunjukkan usaha-usaha yang gigih hal tersebut akan 

membangkitkan kepercayaan diri pada individu sebagai observer bahwa dirinya juga mampu 

untuk melakukan hal yang sama (Bandura, 1995). Dari pernyataan Bandura tersebut nampaknya 

sesuai dengan kondisi yang dialami seorang narasumber pemain gitar dengan latar belakang 

tidak mendapat pendidikan musik formal, di mana keyakinan diri diperoleh dari adanya proses 

belajar yang diwujudkan melalui perilaku mengamati antara satu individu dengan individu lain 

dalam lingkungannya. Dalam suatu komunitas musik, individu sebagai observer mengamati 

perilaku individu lain sebagai model. Individu sebagai model menunjukkan perilaku yang 

mengindikasikan kepercayaan diri dalam melakukan performansi musik sehingga perilaku yang 

ditunjukkan individu sebagai model tersebut digunakan sebagai standar perilaku dan diikuti pula 

oleh individu sebagai observer. Melalui proses belajar observational learning ini satu pemain 

gitar dan pemain gitar lain dalam suatu komunitas musik saling menularkan rasa percaya diri 

yang diwujudkan melalui perilaku saling mengamati. Semakin bertambah rasa percaya diri 

seorang pemain gitar hal tersebut akan mengurangi tingkat kecemasan untuk melakukan 

performansi musik.  

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada kelompok pemain gitar yang mendapatkan 

pendidikan musik formal, skor item tertinggi terletak pada item nomor 5 dengan perolehan skor 

78. Item ini termasuk dalam aspek kognitif, Kenny (2011) mengatakan bahwa kecemasan ini 
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diindikasikan dengan adanya ketakutan untuk melakukan kesalahan pada alat instrumen musik 

yang dimainkan (fear of making mistakes). Dari pernyataan tersebut diperoleh pengertian bahwa 

gambaran kecemasan yang dialami oleh rata-rata pemain gitar dengan latar belakang mendapat 

pendidikan musik secara formal diwujudkan melalui aspek kognisinya, di mana kecemasan yang 

muncul disebabkan oleh pikiran takut untuk melakukan kesalahan dalam memainkan alat 

instrumen di depan penonton.  

Selanjutnya kelompok pemain gitar dengan latar belakang tidak mendapat pendidikan 

musik formal skor item tertinggi terletak pada item nomor 14 dengan perolehan skor sebanyak 

92, item ini masuk dalam aspek performance context yang mana kecemasan diwujudkan melalui 

konteks dari performansi yaitu solo performance (pertunjukan tunggal) vs group performance 

(pertunjukan kelompok). Dari pernyataan tersebut diperoleh pengertian bahwa gambaran 

mengenai kecemasan yang dialami oleh rata-rata pemain gitar dengan latar belakang tidak 

mendapat pendidikan musik secara formal terwujud dari situasi dan konteks dari performansi itu 

sendiri, khususnya jika performansi musik ditampilkan dengan format pertunjukan tunggal (solo 

performance). Walaupun demikian, secara umum 2 kelompok pemain gitar mengalami tingkat 

kecemasan yang rendah, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kecemasan yang diwujudkan 

melalui aspek kognitif maupun performance context tidak melemahkan keberfungsian para 

pemain gitar dari kedua kelompok untuk melakukan performansi musik.   

Dari penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa kedua kelompok sama-sama memiliki skor 

terendah pada item nomor 11 yang mana item tersebut masuk dalam aspek performance context 

dengan indikasi menunjukkan perilaku menghindar untuk melakukan performansi musik, 

sehingga dari pernyataan tersebut diperoleh pengertian bahwa kedua kelompok pemain gitar 

tidak menunjukkan perilaku menghindar untuk melakukan performansi musik di panggung 
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hiburan. Selanjutnya dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari kedua kelompok pemain gitar mengalami kecemasan pada tingkat yang 

rendah. Kecemasan pada kadar yang rendah membantu individu untuk bersiaga mengambil 

langkah-langkah mencegah bahaya atau memperkecil dampak bahaya tersebut Videman (dalam 

Prasetya, Supriyono, dan Ramli 2007). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Lazarus (dalam 

Anwar, 2009) yang menyatakan bahwa kecemasan sebagai intervening variable, yaitu 

kecemasan lebih mempunyai arti sebagai motivating solution, artinya situasi kecemasan tersebut 

mendorong individu agar dapat mengatasi masalah. Hal senada juga diungkapkan Halgin dan 

Whitbourne (2009) menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman kecemasan yang ada pada diri 

individu dapat dikembangkan menjadi cara yang efektif untuk menenangkan individu yang 

nantinya akan berguna saat individu diharuskan menghadapi situasi-situasi tertentu, atau 

kecemasan tersebut bisa digunakan sebagai penyemangat untuk mengatasi rintangan-rintangan 

sehingga individu dapat tampil secara efektif.  

Dari teori yang diungkapkan para tokoh tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini kecemasan yang dialami oleh kedua kelompok pemain gitar secara umum 

adalah kecemasan yang bersifat positif. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa kecemasan 

yang dialami bukan menjadi suatu hal yang melemahkan keberfungsian, namun kecemasan 

tersebut adalah kecemasan yang memotivasi para pemain gitar untuk melakukan performansi 

musik dengan lebih baik. Dari pernyataan, teori, dan hasil wawancara yang sudah dipaparkan, 

peneliti juga menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini tingkat MPA tidak dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikan musik karena self confidence atau keyakinan diri yang dimiliki pemain gitar 

dari kedua kelompok sama-sama berkembang dari waktu ke waktu, sehingga permasalahan MPA 

tidak lagi dianggap sebagai suatu ancaman.  
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 Selanjutnya terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini, peneliti 

merasa masih banyak faktor-faktor lain yang tidak terkontrol yang juga berkontribusi terhadap 

fenomena MPA yang diteliti oleh peneliti saat ini, seperti halnya self confidence atau 

kepercayaan diri dari dua kelompok pemain gitar yang berkembang dari waktu ke waktu 

sehingga hal tersebut mereduksi tingkat kecemasan yang ada. Dari hasil penelitian ini, 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan kontrol yang serius terhadap faktor-

faktor yang ada di dalam variabel  MPA.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan music performance anxiety pada pemain gitar ditinjau dari latar 

belakang pendidikan musik. Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

wawasan yang luas bagi para musisi khususnya para pemain gitar yang tergabung dalam 

KAMUS, SEGITIGA, dan FSP tentang fenomena music performance anxiety, sehingga kedepan 

para pemain gitar tetap disadarkan bahwa menjaga ritme keadaan emosi adalah hal yang sangat 

penting, karena bila diabaikan keadaan emosi yang tidak terkontrol dapat memunculkan 

kecemasan negatif dan memiliki dampak buruk bagi para pemain gitar untuk melakukan 

performansi musik.  
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