
BELAJAR GITAR, BANYAK 

GURU BISA MEMBANTU 

 

 

Banyak orang bermimpi bisa memainkan gitar. Tapi banyak pula dari mereka yang tak tahu 

harus bagaimana untuk mewujudkan mimpi tersebut. Salah satunya karena tak tahu harus 

belajar pada siapa.  

Nah, bila itu masalahnya, segera buka wawasan Anda. Sebab, kini mencari guru les musik 

tidaklah sesesulit dulu. Cukup buka internet, dan Anda akan menemukan banyak guru 

yang siap membantu. Banyak tutorial disajikan, mulai tingkat dasar hingga tingkat mahir. 

Bingung memilah dan memilih karena terlalu banyak tutorial? Baiklah, kalau begitu akan 

kami sajikan yang terbaik buat Anda. Sebelumnya, mari kita simak video ini: "10 Sepuluh 

Langkah Belajar Gitar". Setelah itu, ikuti tutorial step by step berikut ini dengan seksama: 

 

STEP 01 # STEM DULU GITARMU 
 

Sebelum memainkan gitar, yang mesti Anda lakukan terlebih dulu adalah memastikan 

bahwa nada-nada yang keluar dari masing-masing senar telah sesuai aturan. Seperti apa?  
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Pertama, nada tertinggi ada di senar paling bawah dan nada terendah di senar paling 

atas. Kedua, nada senar harus diatur sedemikian rupa (distem atau di-tunning) supaya 

ketika dibunyikan bersama-sama menimbulkan harmoni. Bagaimana caranya? 

Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh agar aturan tersebut bisa kita penuhi. Salah 

salah satunya adalah stem manual. Teknik ini sangat bermanfaat untuk melatih kepekaan 

kita atas nada-nada karena dalam prosesnya kita harus membedakan dan menyamakan 

tinggi nada satu dengan nada lainnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Langkah pertama, kencangkan senar nomor 1 (paling bawah, paling kecil). Sebaiknya tidak 

terlalu kencang agar tidak putus. 

Langkah kedua, kencangkan senar nomor 2. Tekan fret kelima, lalu bunyikan dan cek 

apakah tinggi nadanya sama dengan nada senar nomor 1 (dibunyikan tanpa ditekan di 

fret manapun). Jika sudah sama, lanjutkan ke langkah ketiga. Jika belum, kencangkan atau 

kendurkan senar nomor 2 sampai pas. 

Langkah ketiga, kencangkan senar nomor 3. Tekan fret keempat, lalu bunyikan dan cek 

apakah tinggi nadanya sama dengan senar nomor 2 (dibunyikan tanpa ditekan di fret 

manapun). Jika sudah oke, lanjut ke langkah keempat. 

Langkah keempat, kencangkan senar nomr 4. Tekan fret kelima, lalu bunyikan dan cek 

apakah tinggi nadanya sama dengan senar nomor 3 (dibunyikan tanpa ditekan di fret 

manapun). Sudah terdengar sip? Silakan lanjut ke langkah kelima. 

Langkah kelima, kencangkan senar nomr 5. Tekan fret kelima, lalu bunyikan dan cek 

apakah tinggi nadanya sama dengan senar nomor 4 (dibunyikan tanpa ditekan di fret 

manapun). Sudah mantap? Teruslah ke langkah keenam. 

Langkah keenam, kencangkan senar nomor 6. Tekan fret kelima, lalu bunyikan dan cek 

apakah tinggi nadanya sama dengan senar nomor 3 (dibunyikan tanpa ditekan di fret 

manapun).  

Agar lebih jelas, silakan simak video di link berikut ini: Cara Stem Gitar.  

 

STEP 02 # STEM DENGAN TUNER 
 
Menyetem gitar juga bisa dilakukan menggunakan tuner. Dengan perangkat ini, stem 

gitar bisa dilakukan lebih mudah. Hasilnya pun lebih akurat. 

Mengapa lebih mudah? Jika stem manual mengharuskan kita menyimak nada senar satu 

(yang tidak ditekan) dan menyamakan nadanya dengan senar lain (yang ditekan di fret 

tertentu), dengan bantuan tuner kita tinggal menghubungkan gitar dengan tuner, lalu 

petik senar gitarnya tanpa menekan fret manapun, dan indikator akan menunjuk nada 

tertentu. Bila nada yang keluar dari senar gitar belum pas (sesuai aturan penyusunan 
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nada senar-senar gitar), kita tinggal mengencangkan atau mengendurkan senar tersebut 

dan memetiknya lagi (juga tanpa perlu menekan fret tertentu). 

Lalu bagaimana kita tahu senar-senar tersebut telah menghasilkan nada yang tepat? Ini 

patokannya: senar pertama (paling bawah) harus mengeluarkan nada E, senar kedua B, 

senar ketiga G, senar keempat D, senar kelima A, dan senar keenam E). 

Karena itu, jika Anda menyetem senar pertama, misalnya, pastikan indikator di tuner 

benar-benar menunjuk nada E. Jika bukan atau tidak tepat, kencangkan atau kendurkan 

senarnya sampai indikator menunjukkan nada E. Cara yang sama berlaku untuk 

menyetem senar kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. 

Agar lebih jelas, simak video tutorial di link berikut:  Stem Gitar dengan Tuner. 

Demikian tutorial belajar gitar step by step yang bisa penulis sajikan kali ini. Tutorial 

berikutnya akan membahas stem gitar menggunakan piano/keyboard. Tunggu saja. (*) 

_____________________ 
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