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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada beberapa teori yaitu 

teori mengenai buku pembelajaran piano, metode pembelajaran piano, lagu 

tradisional Indonesia dan silabus piano grade 1. 

 

A. Buku Pembelajaran Piano 

Buku pembelajaran piano adalah buku yang disusun secara 

sistematis sebagai sumber pengajaran dan bahan kajian utama dalam 

program pembelajaran piano. Buku pembelajaran piano merupakan 

modal penting dalam pembelajaran piano. Dengan menggunakan buku 

pembelajaran piano maka proses pembelajaran piano akan lebih efektif 

karena materi disusun secara sistematis sehingga capaian pembelajaran 

jelas. 

Berdasarkan ekslusivitasnya, buku pembelajaran piano dapat 

digolongkan menjadi dua jenis yaitu buku pembelajaran piano yang 

tersedia untuk umum dan buku pembelajaran piano dari lembaga yang 

menyelenggarakan program musik. Buku pembelajaran piano yang 

tersedia untuk umum adalah buku pembelajaran piano yang dapat dibeli 

dan digunakan oleh masyarakat umum seperti koleksi buku pembelajaran 

piano dari Alfred, John Thompson’s, Poco Studio, Michael Aaron, Bastien, 

Faber dan lain sebagainya. Sedangkan buku pembelajaran piano dari 

lembaga pendidikan musik adalah buku pembelajaran piano yang disusun 

khusus untuk suatu lembaga tertentu yang menyelenggarakan program 

musik sehingga hanya dapat digunakan oleh siswa lembaga pendidikan 
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musik tersebut seperti pianoforte textbook Yamaha series yang hanya dapat 

diperoleh dan digunakan oleh siswa piano di Sekolah Musik Yamaha.  

Berdasarkan tujuan pembelajarannya kedua jenis buku 

pembelajaran piano tersebut, dapat dikelompokkan lagi ke dalam 

beberapa kelompok yaitu buku pembelajaran teori musik, buku 

pembelajaran teknik, buku pembelajaran etudes, buku pembelajaran 

repertoar, buku pembelajaran piano kombinasi (bersisi teori – repertoar, 

teori – etude, dan kombinasi lainnya) maupun buku pembelajaran piano 

lengkap berisi bahan ajar teori beserta praktek yang meliputi teknik, etude 

dan repertoar sekaligus. 

 

B. Metode Pembelajaran Piano 

Menurut Wina Sanjaya, metode adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang disusun tercapai secara optimal.1 Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.2 Metode pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan susunan 

rencana kegiatan interaksi yang nyata antara pendidik dengan peserta 

didik dengan menggunakan sumber belajar tertentu agar tujuan dapat 

tercapai secara optimal. Metode pembelajaran juga dapat didefinisikan 

sebagai cara yang digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

                                                           
1 Wina Senjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), 147 
2 Siti Mutmainah, Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Kooperati Berbasis Kasus Yang 

Berpusat Pada Mahasiswa TerhadapEfektivitas Pembelajaran Akuntansi Keperilakuan, (Penelitian: 
Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Diponegoro – Semarang, 2007), 6 
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pembelajaran bersifat prosedural yaitu berisi tahapan tertentu.3 

Berdasarkan definisi dan sifat metode pembelajaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran piano adalah cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran piano 

yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis agar pembelajaran 

piano dapat berjalan dengan optimal. 

Metode pembelajaran piano terus diteliti dan dikembangkan 

sampai hari ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal 

itu terbukti dengan banyaknya buku-buku yang membahas metode 

pembelajaran. Selain itu, banyaknya jenis buku pembelajaran piano yang 

diterbitkan seperti Alfred series, John Thompson’s series, Poco Studio series, 

Beyer series, Latifah Kodijat series, Michael Aaron series, Bastien Piano 

Party series, Faber Music series dan lain sebagainya merupakan fakta 

bahwa metode piano terus berkembang. Buku-buku pembelajaran tersebut 

menggunakan metode pembelajaran yang berbeda satu sama lain. 

Misalnya metode Alfred yang menggunakan banyak gambar berwarna 

dan grafis serta perangkat lunak, CD atau kaset untuk membantu proses 

pembelajaran. Metode ini memanfaatkan konsep bermain dengan “posisi 

yang dikenal dengan five finger position.4 Aransemen repertoar klasik, akor 

dan progresi akor menjadi bahan ajar yang khas dari metode Alfred. Lain 

halnya metode Bastien walaupun menggunakan banyak gambar berwarna 

                                                           
3  Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan 

Efektif), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), v 
4 Five finger position adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran piano di mana 

ibu jari tangan kanan dan tangan kiri berada pada satu tuts piano yaitu pada tonika, sedangkan jari-
jari yang lain berada berurutan pada tuts terdekat sesuai dengan tangga nada yang sedang 
dipelajari.  
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dan grafis seperti halnya Alfred, tapi metode ini yang menentang five 

finger position dan menggunakan pendekatan sight reading.5 

Metode piano biasanya dirancang untuk kelompok umur 

tertentu. Pada penelitian ini akan digunakan metode pembelajaran piano 

untuk siswa grade 1 yang pada umumnya berusia enam sampai sebelas 

tahun. Pemilihan sebuah metode piano yang tepat sebenarnya adalah 

sebuah hal yang rumit karena tidak ada metode pembelajaran piano yang 

sempurna atau lengkap. Setiap metode pembelajaran piano mempunyai 

kekuatan dan kekurangan. Ditemukan bahwa guru piano sering 

menggunakan satu sampai empat metode piano dalam pengajarannya 

untuk mendapatkan pembelajaran yang berimbang.6 Namun ada unsur-

unsur umum yang harus disajikan menjadi bahan ajar dalam sebuah 

metode pembelajaran piano untuk anak antara lain repertoar, reading 

approaches7, improvisasi, komposisi, transposisi, teori, ear training8, teknik, 

sejarah dan teknologi pendukung.9 Repertoar menjadi unsur yang penting 

karena keberagaman jenis repertoar sebagai bahan ajar akan 

memperngaruhi pertumbuhan dan perkembangan musikalistas anak. 

                                                           
5  Sight reading adalah membaca musik (partitur musik) tanpa persiapan sebelumnya. 

http://www.merriam webster.com/dictionary/sight-read, diakses tanggal 31 Juli 2012 
6 Julie Ann Ballard, “An Analysis of the Music Content in Ten Piano Methods (1994 – 2006) for 

the Elementary-Aged Beginning Piano Student for MENC National Standards Based Elements”, (Desertasi 
sebagai bagian untuk memperoleh gelar Doctor of Musical Arts: University of Southern California), 
1 

7 Reading approaches adalah pendekatan dengan cara membaca partitur notasi balok. 
Tujuannya agar siswa lancar dalam membaca(memainkan) notasi balok. 

8 Ear training, adalah latihan mendengarkan (nada, ritme, akor, frase , lagu dll). 
Tujuannya melatih kepekaan pendengaran siswa terhadap musik dan unsur-unsur atau unit yang 
ada di dalamnya (nada, ritem, akor, frase dll) 

9Julie Ann Ballard, “An Analysis of the Music Content in Ten Piano Methods (1994 – 2006) for 
the Elementary-Aged Beginning Piano Student for MENC National Standards Based Elements”, (Desertasi 
sebagai bagian untuk memperoleh gelar Doctor of Musical Arts: University of Southern California), 
14 – 15 
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Survei juga menunjukkan bahwa faktor pertama seorang guru piano 

memilih metode tertentu adalah keragaman repertoar sebagai bahan ajar.10 

Musik yang biasa digunakan sebagai bahan ajar adalah musik yang dibuat 

khusus, musik klasik, musik tradisional, musik permainan, musik dengan 

tema multikultural, musik dengan tema religi dan musik popular.11 

Selain unsur-unsur di atas yang harus diperhatikan adalah 

karakteristik anak usia enam sampai sebelas tahun baik karakteristik fisik 

maupun psikologis. Karakteristik fisik anak umur enam sampai sebelas 

tahun adalah tangan yang relatif kecil dan jari yang relatif pendek 

sehingga repertoar yang menggunakan nada-nada dengan interval lebih 

dari satu oktaf sebaiknya dihindari. Karakter psikologis anak umur enam 

sampai sebelas tahun adalah cepat bosan sehingga repertoar yang terlalu 

panjang juga harus dihindari. 

 

C. Lagu-lagu Tradisional Indonesia. 

Dalam buku pengantar Sejarah Musik Oxford’s Volume, A.H. 

Fox-Strangways berpendapat bahwa lagu tradisional berasal dari musik 

vokal (dinyanyikan) dan bukan dari instrumen, ritmenya dipengaruhi 

oleh kata-kata, tidak ditulis dan hanya berupa melodi tanpa harmoni. 

Lagu tradisional biasanya adalah cara untuk menyampaikan kepada orang 

lain tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan pada waktu itu. Karena 

tanpa notasi, maka lagu tradisional diturunkan secara lisan dari generasi 

ke generasi. Untuk alasan tersebut nama penulis lagu tradisional tidak 

                                                           
10 Ibid., 16 
11 Ibid., 19, 42 
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dicatat sehingga kebanyakan lagu tradisional tidak dikenal 

komponisnya.12 

Lagu-lagu tradisional sudah biasa dipakai menjadi bahan ajar 

dalam metode-metode pembelajaran piano, namun jumlahnya masih 

sedikit, misalnya All-in-One Piano Course Book 4 (Metode Alfred – 

1994/1995) hanya menggunakan 3 lagu tradisional dari total 30 repertoar, 

Celebreate Piano! Book 4 (Metode Celebrate – 2003) hanya menggunakan 5 

lagu tradisional dari total 46 repertoar, Piano Town Book 4 (Metode Town - 

2004) hanya menggunakan 2 lagu tradisional dari total 40 repertoar dan 

lain sebagainya.13 

Indonesia memiliki lebih dari seratus lagu tradisional dari 

berbagai etnis.14 Lagu-lagu tradisional tersebut mempunyai latar belakang, 

fungsi dan peran tersendiri dalam masyakarat dari mana lagu tersebut 

berasal. Misalnya Lir-ilir lagu tradisional dari Jawa Tengah yang termasuk 

dalam kelompok lagu tradisional yang dikenal penciptanya yaitu Sunan 

Giri, mempunyai latar belakang religi. Lagu Lir-ilir pada awalnya 

digunakan dalam syiar Islam agar menarik simpati pendengar. 

Selanjutnya lagu Lir-ilir diajarkan kepada anak-anak sehingga pada 

akhirnya terkenal sebagai tembang dolanan.15 

Musik tradisional (termasuk di dalamnya lagu-lagu tradisional) 

adalah tipe musik yang mengalami kemunduran secara drastis di 

                                                           
12 Oscar Thompson, ed., The International Cyclopedia of Music and Musicians, (New York: 

Dood, Mead and Company, 1964), 672 
13

 Julie Ann Ballard, “An Analysis of the Music Content in Ten Piano Methods (1994 – 2006) 
for the Elementary-Aged Beginning Piano Student for MENC National Standards Based Elements”, 
(Desertasi sebagai bagaian untuk memperolah gelar Doctor of Musical Arts: University of Southern 
California), 51 – 53 

14 W.S Simanjuntak, Indonesiaku Persadaku,(Jakarta: Titik Terang, 2007),  5 – 8 
15 Rabimin, “Makna Lagu Dolanan Ilir-Ilir”, dalam Gelar Jurnal Seni Budaya Institut Seni 

Indonesia Surakarta, (Vol. 7 No. 2, Desember 2009), 149 
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Indonesia. Selain sebagai akibat penjajahan Belanda di Indonesia selama 

kurang lebih tiga setengah abad yang sudah diuraikan di bagian latar 

belakang pada BAB I, faktor eksternal lain penyebab kemunduran musik 

tradisional Indonesia adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam 

mempromosikan kebudayaan Indonesia khususnya musik tradisional 

Indonesia. Lagu tradisional mengenai cinta dan perang, pahlawan dan 

kehidupan sehari-hari, lagu anak-anak, musik tari-tarian dan yang lainya 

menghilang secara cepat seiring dengan promosi kesatuan, perkembangan 

ekonomi dan sosial serta “melek huruf” yang gencar dilakukan oleh 

pemerintah.16 Sedangkan faktor internalnya adalah masyarakat Indonesia 

kurang mendukung kelestarian musik tradisionalnya sendiri. Kehidupan, 

kelestarian dan juga kemajuan seni akan sangat tergantung pada 

dukungan masyarakatnya. Seni akan terus ada apabila ditopang dengan 

baik oleh masyarakatnya. Sebaliknya apabila masyarakat tidak 

mendukungnya dapat dipastikan seni tersebut akan menghadapi banyak 

masalah dan lambat laun akan mengalami kematian. Masyarakat 

Indonesia masih tergolong dalam masyarakat berkembang yang lebih 

mengutamakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan primernya 

daripada memikirkan kelestarian dan kelangsungan hidup seni 

tradisional.17 

Generasi muda sebagai generasi penerus yang seharusnya 

memelihara seni musik tradisional cenderung menganggap musik 

tradisional sebagai musik yang ketinggalan zaman sehingga peran dan 

                                                           
16 Thomas Goolbsy, “Music Education in The Republic of Indonesia: A Mode of Cultural 

Pluralism” (Research of University of Washington, 1994), 18 
17 Widodo B.S, “Slendro Pelog: Suatu Keterasingan di Dunia Anak”, dalam Harmonia, Jurnal 

Pengetahuan dan Pemikiran Seni Universitas Negeri Semarang (Vol. 1 No. 1, 2000) 
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fungsi musik tradisional pun memudar. Generasi muda membangun 

tradisi baru dengan genre musik modern lain seperti musik pop, rock, jazz, 

dangdut, alternatif dan lain sebagainya. Hal tersebut terlihat pada acara-

acara musik untuk anak muda di televisi seperti Dahsyat (RCTI), Inbox 

(SCTV), Ampuh (Global TV) dll.  

Kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat akan 

kelestarian seni dan budaya mengakibatkan pengklaiman berbagai karya 

seni dan budaya bangsa Indonesia oleh negara lain termasuk musik dan 

lagu-lagu tradisional seperti Gondang Sambilan Mandailing (Sumatra 

Utara), Musik Indang Sungai Garinggiang (Sumatra Barat), Anak 

Kambing Saya (Nusa tenggara), Burung Kakak Tua (Maluku), Injit-injit 

Semut (Jambi), Soleram (Riau) dan Rasa Sayange (Maluku).18  

 

D. Silabus Piano Grade 1 

Silabus piano adalah garis besar dari sebuah program 

pembelajaran piano. Ada banyak silabus piano yang digunakan dalam 

pembelajaran piano di Indonesia maupun di manca negara. Biasanya 

lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan musik mempunyai 

silabus piano tersendiri dengan materi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan. Namun pada dasarnya materi dalam silabus piano untuk grade 

1 tidak jauh berbeda satu sama lain seperti yang tersaji dalam silabus yang 

disusun oleh The Leinster School of Music & Drama, Griffith College 

Dublin (Irlandia)19, University Of West London (Inggris)20 maupun 

                                                           
18 http://budaya-indonesia.org/bwk/tema/Klaim%20Budaya/?page=1 (Perpustakaan 

Digital Budaya  Indonesia), diakses tanggal 20 Juni 2012 
19 http://www.gcd.ie/assets/Uploads/pdfs/LSMD/LSDM2012/Tuition/LSMD-

PIANO-SYLLABUS-10-09-12.pdf, diakses tanggal 22 Januari 2013 
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University of South Africa (Afrika Selatan)21. Silabus piano dari ketiga 

lembaga tersebut memuat lima subyek pokok yang harus dikuasai oleh 

siswa grade 1 yaitu penguasaan teknik, sight reading, aural, penyajian 

repertoar dan teori musik. Cakupan materinya antara lain tanda kunci G 

dan F; tangga nada dan broken chord termasuk tanda mula dari C, G, D, A, 

F Mayor dan A, D Minor; sukat 2/4, 3/4 dan 4/4; not dan tanda diam 

penuh, setengah, seperempat, seperdelapan dan seperenambelas; serta 

tanda alterasi kres, mol dan pugar.  

Di kalangan akademisi Internasional juga terdapat silabus 

piano popular yang sering menjadi acuan dalam pembelajaran piano yaitu 

silabus yang dikeluarkan oleh ABRSM. Associated Board of the Royal 

Schools of Music (ABRSM) adalah badan penguji di bawah pengawasan 

sebuah yayasan yang dilindungi oleh Ratu Inggris, dimana ujian musik 

diselenggarakan dengan bekerjasama dengan empat Royal Schools of Music 

yaitu Royal Academy College of Music, Royal College of Music, Royal 

Northern College of Music dan Royal Scottish Academy of Music and 

Drama yang salah satu tujuannya adalah ujian musik yang bermutu dan 

objektif. Setiap tahun, ABRSM mengadakan ujian kenaikan grade yang 

diselenggarakan di lebih dari sembilan puluh negara di dunia dengan 

lebih dari enam ratus ribu peserta. ABRSM menyiapkan silabus ujian yang 

berbeda tiap tahunnya dengan tiga subyek yaitu aural test22, teori musik 

                                                                                                                                              
20http://www.uwl.ac.uk/files/LCM/lcm_exams/syllabuses/repertoire_lists/music_gra

des_syllabus/piano_grades_2013.pdf, diakses tanggal 22 Januari 2013 

21http://www.unisa.ac.za/contents/faculties/humanities/mus/docs/Piano%20Syllabus
%202012%2023%20Nov%202011.pdf, diakses tanggal 22 Januari 2013 

22 Aural test adalah tes mendengarkan (nada, ritme, akor, frase , lagu dll). Tujuannya 
untuk menguji kepekaan pendengaran siswa terhadap musik dan unsur-unsur atau unit yang ada 
di dalamnya (nada, ritem, akor, frase dll) 
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dan praktek berbagai instrumen musik.23 Materi silabus piano grade 1 

ABRSM pun tidak jauh berbeda dengan silabus yang dikeluarkan oleh The 

Leinster School of Music & Drama, Griffith College Dublin (Irlandia), 

University Of West London (Inggris) maupun University of South Africa 

(Afrika Selatan). 

Repertoar yang digunakan dalam silabus piano grade 1 dari 

lembaga-lembaga tersebut banyak diambil dari buku pembelajaran 

popular seperti Piano Progress Book 1, The Best of Grade 1 dan Simply Classics 

Grade 0 – 1 dari Faber Music. 

                                                           
23http://www.abrsm.org/en/about, diakses tanggal 20 Juli 2012 

http://www.abrsm.org/en/about



