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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Sumanto (2006), seni merupakan hasil gagasan manusia 

yang terwujud dari hasil kreatifitas pikiran, hati dan indera manusia yang 

memiliki nilai keselarasan dan keindahan. Seni terwujud dalam berbagai 

macam bentuk, diantaranya seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater 

dan kerajinan tangan. Salah satu macam seni yang paling diminati oleh 

masyarakat adalah seni musik. 

Menurut Sila Widhyatama (2012), musik adalah ungkapan 

penghayatan dari isi hati seseorang dalam bentuk bunyi dengan melodi 

atau ritme yang teratur dan indah. Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

seni musik dapat dikatakan sebagai seni yang diwujudkan melalui 

keharmonisan antara melodi, irama dan struktur lagu. Seni musik 

merupakan kesenian yang universal, dimana semua golongan dan usia 

dapat menikmatinya. Hal ini menjadikan seni musik salah satu kesenian 

yang paling diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Kota 

Semarang. 

Tingkat minat masyarakat terhadap seni musik dapat dilihat melalui 

persentase mengenai kegiatan seni yang dilakukan oleh masyarakat di 
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Kota Semarang dalam tabel 1. Persentase peminat seni musik menurut 

tabel tersebut sebesar 51,96%, dimana persentase tersebut merupakan 

persentase yang paling tinggi dibandingkan jenis kesenian lainnya. Data 

ini diperkuat dengan data dari tabel 2. Tabel ini menunjukkan bahwa 

tingkat minat masyarakat dalam menonton pertunjukkan seni untuk usia 

10 tahun keatas untuk Provinsi Jawa Tengah tinggi untuk pertunjukkan 

seni musik. 

Tabel 1. Persentase Jumlah Peminat Seni Kota Semarang 

 
(Sumber: Direktorat Kesenian Ditjen. NBSF) 

Tabel 2. Jumlah Penonton Pertunjukan Seni Usia 10 Tahun Keatas 
Provinsi Jawa Tengah 

Provinsi 
Seni 

Tari 

Seni 

Musik 

Seni 

Drama 

Seni 

Lukis 

Seni 

Patung 

Seni 

Kerajinan 
Lainnya 

Jawa 

Tengah 
46,45 76,11 31,39 0,75 0,12 0,69 4,15 

 (Sumber: Direktorat Kesenian Ditjen. NBSF) 
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Tingkat minat masyarakat Kota Semarang terhadap seni musik juga 

dapat dilihat berdasarkan jumlah masyarakat yang mengikuti kursus 

musik yang dicantumkan dalam tabel 3. Berdasarkan data dari salah satu 

tempat kursus musik yang ada di Kota Semarang, yaitu Lily’s Music 

School, jumlah murid kursus di tempat kursus tersebut terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan juga bahwa 

peminat seni musik di Kota Semarang semakin banyak dari tahun ke 

tahun. 

Tabel 3. Jumlah Murid Kursus Lily’s Music School 

 
 (Sumber: Lily’s Music School, 2013) 

Perkembangan musik mempengaruhi peningkatan jumlah anak 

muda yang semakin banyak ingin memperdalam keahlian masing-masing 

di bidang musik seperti mengasah vokal dan permainan instrumen musik. 

Akan tetapi peningkatan jumlah anak muda yang gemar bermusik tidak 

seimbang dengan perkembangan fasilitas yang dapat mendukung 
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kemampuannya dalam bermusik (Octavian dan Susilo, 2013). Fasilitas 

pengembangan seni musik di Kota Semarang kebanyakan merupakan 

pendidikan informal yang berbentuk tempat-tempat kursus, seperti Lily’s 

Music School, Christopherus Music School, Purnomo Music School dan 

lainnya. Tempat-tempat kursus tersebut terbatas pada waktu dan belum 

memiliki kurikulum. Selain itu, lulusan dari tempat-tempat kursus musik 

tersebut juga tidak memiliki tujuan yang jelas untuk mengapresiasikan 

hasil belajarnya sebab keterbatasan koneksi dari pihak tempat kursus 

yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibangunnya sebuah 

tempat dengan pendidikan formal di bidang musik dapat menjadi salah 

satu solusi untuk pengembangan potensi seni musik yang optimal bagi 

masyarakat di Kota Semarang. 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk 

pendidikan formal yang memiliki kurikulum yang jelas. Sesuai dengan UU 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) merupakan salah satu pendidikan formal yang memberikan 

pendidikan kejuruan jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 

SMP, MTs atau bentuk lainnya yang sederajat. Sekolah Menengah 

Kejuruan pada bidang musik masih jarang di Indonesia, hanya ada 

beberapa sekolah di daerah Yogyakarta, Bogor dan Jakarta. 

Kota Semarang berpotensi menjadi tempat untuk didirikannya 

pendidikan formal pertama yang fokus pendidikannya pada bidang musik, 
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sebab peminat musik di Kota Semarang tergolong tinggi. Oleh karena itu, 

fungsi utama adanya Sekolah Menengah Musik di Semarang adalah 

memberikan pembekalan kepada peserta didik baik dalam teori maupun 

praktek tentang teknik bermain musik klasik dengan ruangan kelas yang 

nyaman dan tidak mengganggu ruangan lainnya. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Menciptakan Sekolah Menengah Kejuruan Musik yang unggul 

di bidang musik klasik unggulan dengan berlandaskan nilai-nilai 

moral di Kota Semarang. 

1.2.2. Sasaran 

Sasaran dari Sekolah Menengah Kejuruan Musik ini antara 

lain: 

A. Memenuhi fasilitas utama dan pendukung yang layak untuk 

kegiatan belajar-mengajar bidang musik 

B. Mengkondisikan keharmonisan kemitraan antar pengelola 

sekolah dan tenaga pendidik sekolah 

C. Menanamkan nilai-nilai moral dan cinta bangsa kepada 

semua warga sekolah 

D. Mengembangkan sarana dan prasarana sekolah dengan 

menyesuaikan perkembangan IPTEK. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam proyek perencanaan Sekolah 

Menengah Musik Semarang (SMM) ini meliputi persyaratan yang 

dibutuhkan dalam suatu sekolah menengah kejuruan dan pembuatan 

kurikulum pembelajaran. 

Kedua hal tersebut akan menentukan mengenai hubungan antara 

pelaku dan aktivitas, hubungan antara kegiatan dengan ruangan yang 

diperlukan dan penataan sirkulasi antar ruangan di suatu bangunan. 

Penentuan tema desain untuk bangunan juga memperhatikan fungsi 

dari bangunan tersebut dan keserasian desain dengan lingkungan 

sekitarnya. 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

A. Data Primer 

1. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilakukan di SMKN 2 Kasihan 

Yogyakarta atau yang dikenal sebagai Sekolah Menengah 

Musik Yogyakarta. Survei dilakukan untuk mengetahui 

kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, 

ruangan apa saja yang dibutuhkan dan alat musik apa saja 

yang diajarkan 
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2. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak lembaga pendidikan 

dari SMKN 2 Kasihan Yogyakarta guna memperoleh 

informasi yang mendukung perencanaan proyek 

B. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur berupa 

buku, jurnal, peraturan pemerintah dan internet tentang 

pengetahuan seni musik klasik. 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

A. Analisa Deduktif 

Analisa dilakukan berdasarkan data sekunder melalui studi 

literatur berupa buku, jurnal, peraturan pemerintah dan internet 

yang berkaitan tentang Sekolah Menengah Musik 

B. Analisa Induktif 

Analisa dilakukan berdasarkan studi survey lapangan proyek 

sejenis yaitu SMM Yogyakarta guna mengetahui kurikulum 

pembelajaran, struktur organisasi sekolah, ruangan apa saja 

yang dibutuhkan dan alat musik apa saja yang diajarkan. 
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1.4.3. Metoda Pemrograman 

A. Tahap Analisa 

1. Dengan pendekatan arsitektural yang meliputi aktifitas 

pelaku, jumlah pelaku dan kebutuhan ruang berdasarkan 

fungsinya 

2. Menganalisa dari beberapa alternative tentang sistem dan 

pengolahan proyek Sekolah Menengah Musik dari aspek 

utilitas bangunan, keamanan, proteksi dari kebakaran dan 

akustik ruang 

3. Menganalisis kondisi lingkungan makro dan mikro pada 

tapak yang terpilih. 

B. Tahap Sintesa 

1. Melakukan zooning ruang berdasarkan hubungan ruang 

2. Menentukan sistem bangunan yang digunakan, yaitu utilitas 

bangunan, keamanan dan akustik ruang 

3. Menentukan material bangunan yang digunakan sesuai 

dengan kebutuhan akustik ruang 

4. Menentukan tapak yang terpilih. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1. Bab I Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang proyek, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan dan 

sistematika pembahasan 

1.5.2. Bab II Tinjauan Proyek 

Menguraikan tinjauan umum, tinjauan khusus, kesimpulan, 

batasan dan anggapan untuk proyek ini 

1.5.3. Bab III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Menguraikan analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan 

sistem bangunan dan analisa konteks lingkungan 

1.5.4. Bab IV Program Arsitektur 

1.5.5. Bab V Kajian Teori 

1.5.6. Daftar Pustaka 

Berisi daftar kepustakaan sebagai studi literatur berupa buku, 

jurnal, peraturan pemerintah dan internet 

1.5.7. Lampiran 

Berisi data-data berupa dokumentasi pribadi, tabel, diagram dll 

yang mendukung isi landasan teori. 

 

 


