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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Musik adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi. Musik bisa ditemui 

hampir di setiap tempat yang kita kunjungi. Selama berabad-abad, musik telah 

banyak mengalami perkembangan di dalam berbagai bidang secara terus-menerus. 

Perkembangan dalam bidang edukasi musik adalah salah satunya. Dewasa ini, 

kita dapat menemukan begitu banyak institusi-institusi (formal atau informal), 

bahkan media-media yang menawarkan edukasi musik. Metode-metode untuk 

mengajar musik juga semakin bertambah jumlahnya. Tidak sedikit juga edukasi 

musik dan metode-metode pengajaran musik yang ditujukan untuk anak-anak 

yang masih tergolong kecil (mulai dari umur 3-5 tahun). 

Menjamurnya edukasi musik ini tentunya terjadi karena beberapa faktor. 

Salah satu faktor utamanya adalah manfaat yang dapat diperoleh dalam 

mempelajari musik. Selama bertahun-tahun telah banyak dilakukan penelitian-

penelitian yang menemukan bahwa musik memang berdampak pada 

perkembangan IQ dan EQ seseorang, khususnya apabila musik itu sudah 

didengarkan dan diajarkan pada seorang anak sejak dini. 

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pendidikan anak 

usia dini, misalnya dengan melakukan aktivitas bernyanyi, menggambar, 

mendengar, atau memainkan instrumen sederhana. Dalam praktek magang ini, 

penulis menerapkan gerakan tubuh sebagai pendekatan dalam pembelajaran musik 

bagi anak usia dini. Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena bagi anak usia 

dini, pembelajaran musik seringkali dikaitkan dengan beragam gerakan tubuh dan 
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aktivitas yang berhubungan dengan permainan. Selain itu, pemilihan pendekatan 

ini juga dilakukan berdasarkan perkembangan kognitif anak usia dini. Seperti 

yang dikemukakan oleh Jean Piaget (1920), sebagaimana dikutip oleh John W. 

Santrock (2004:35), perkembangan kognitif anak usia 2-7 tahun termasuk dalam 

tahap preoperational. Tahap preoperational merupakan tahap ke-2 dari teori 

perkembangan kognitif Piaget; sebuah tahap dimana anak-anak mulai 

menggambarkan dunia dengan kata-kata dan gambar. Namun, walaupun sudah 

dapat menggambarkan dunia secara simbolik, anak-anak yang berada di tahap ini 

masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan operations, istilah Piaget 

untuk tindakan mental yang terinternalisasi yang memungkinkan anak-anak 

melakukan secara mental apa yang mereka lakukan sebelumnya secara fisik. Oleh 

karena itu, diperlukan cara-cara untuk menjembatani masalah ini. 

Tujuan pemilihan metode gerakan tubuh dalam pembelajaran musik pada anak 

usia dini adalah untuk mengurangi, bahkan menghilangkan kebingungan anak 

dalam mempelajari musik. Dengan gerakan tubuh, penulis menawarkan sesuatu 

yang sifatnya lebih konkrit dan lebih bisa diterima, serta dipahami oleh anak usia 

dini. Selain itu, dengan menggunakan gerakan tubuh, pelajaran musik akan terasa 

lebih menyenangkan dan tidak monoton karena anak-anak usia dini diajak untuk 

mempraktekkan musik secara langsung.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikemukakan dalam laporan magang ini adalah bagaimana 

gerakan tubuh diterapkan dalam pembelajaran musik bagi anak usia dini di 

Sekolah Mentari Montessori, Jakarta Barat. 

1. Materi gerakan tubuh seperti apa yang dapat digunakan dan bagaimana 

materi tersebut diterapkan dalam pembelajaran musik? 

2. Bagaimana upaya guru untuk menerapkan materi ke dalam pembelajaran 

musik? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran musik yang dirasakan oleh siswa? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan utama dari magang ini adalah: 

1. Untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam mengambil peminatan school 

teaching selama kuliah di Fakultas Seni Jurusan Musik 

2. Untuk mendapatkan pengalaman mengajar sebelum terjun ke dalam 

lapangan kerja yang sesungguhnya. 

3. Untuk mencoba mengisi kekosongan dan kekurangan yang ada pada 

pendidikan musik bagi anak usia dini dengan mengajarkan musik melalui 

gerakan tubuh. 

4. Untuk memenuhi persyaratan tugas akhir perkuliahan demi menyelesaikan 

program S1 di bidang pengajaran sekolah, atau school teaching. 
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Adapun manfaat yang diperoleh penulis melalui magang ini adalah: 

1. Dapat memperluas wawasan penulis mengenai dunia kerja di bidang 

pendidikan bagi anak usia dini. 

2. Dapat menambah pengalaman kerja, serta mempersiapkan diri untuk 

masuk ke dalam dunia kerja, khususnya pendidikan musik bagi anak usia 

dini. 

3. Dapat menguji kemampuan diri dari segi kualitas, kreatifitas, dan 

penerapan keterampilan di lapangan kerja. 

 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Ruang lingkup penulis magang yaitu hanya mengenai gerakan tubuh dalam 

pembelajaran musik pada anak usia 3-5 tahun di Sekolah Mentari Montessori, 

Jakarta Barat. Penulis diberi tugas dan bertanggung jawab terhadap program 

pembelajaran musik di Sekolah Mentari Montessori, Jakarta Barat. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi pelaksanaan magang adalah di Sekolah Mentari Montessori yang 

beralamat di Jl. H. Lebar KAV. DKI Blok D1 No.1 Meruya, Jakarta Barat. 

Proses magang dimulai sejak tanggal 16 Januari 2012 hingga tanggal 30 April 

2012, setiap hari Senin, Rabu, Kamis dengan jam kerja sebagai berikut: 

 
Hari Pukul Keterangan 
Senin 09.30 – 14.00 Asisten Kelas 
Rabu 09.30 – 14.00 Kelas Musik 

(± 20 – 30  menit) 
Kamis 09.30 – 12.00 Asisten Kelas 

 
Tabel 1.1 Jadwal Magang 




