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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Musik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan telah menjadi 

sebuah bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang berlomba berusaha 

untuk menguasainya agar mereka memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki 

oleh orang lainnya, dan tidak jarang pula orang-orang menjadikan musik menjadi 

salah satu hobi yang menyenangkan. Musik juga dapat menjadi bentuk apresiasi 

manusia dalam menghargai sesuatu yang mereka senangi, kagumi dan juga 

mereka cintai. Oleh karena itu, pembelajaran musik di institusi-institusi formal 

maupun non formal menjadi sangat berkembang sekarang ini. Banyak sekali 

institusi-institusi non-formal yang dibangun di tengah masyarakat. Mereka 

menyediakan fasilitas-fasilitas dimana masyarakat dapat belajar musik melalui 

instrumen musik yang beredar seperti, piano, gitar, biola, drum, ataupun dengan 

olah vokal mereka. Sedangkan di institusi-institusi formal, seperti sekolah-sekolah 

umum, mereka memasukkan musik sebagai bagian dari bahan pengajaran kepada 

anak-anak yang bersekolah di tempat yang bersangkutan. Belajar musik dalam 

sekolah-sekolah umum dapat menjadi nilai tambahan bagi anak-anak. Di sekolah 

yang penulis amati, Stella Maris International School (SMIS) Gading Serpong , 

pelajaran musik merupakan pelajaran pilihan yang dapat dipilih secara bebas oleh 

anak-anak. 
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Pembelajaran musik bagi anak-anak sebaiknya dimulai sejak usia dini. 

Menurut penelitian, dengan belajar musik dapat membantu merangsang 

pertumbuhan otak anak-anak pada usia awal. Seiring dengan perkembangan dan 

pertumbuhan jasmani anak-anak, musik lebih mudah untuk diajarkan kepada 

anak-anak dibandingkan kepada orang-orang dewasa, dan tidak jarang dengan 

bermain instrumen musik, seperti piano, dapat membantu perkembangan motorik 

dan juga dapat melatih konsentrasi pada anak-anak. Belajar musik sejak usia awal 

sama saja seperti menabung untuk masa depan anak tersebut agar dewasa nanti 

mereka dapat menjadi sebuah individu yang memiliki banyak kelebihan. 

Kelebihan-kelebihan yang dapat dimiliki oleh anak-anak antara lain, percaya diri, 

daya kreativitas yang tinggi, kesabaran, dan kemampuan sosialisasi yang tinggi. 

Tidak sedikit juga anak-anak yang telah belajar musik sejak usia dini, ketika 

memasuki tingkat sekolah yang lebih tinggi, mereka memiliki kemampuan 

akademis yang baik. Plato mengatakan bahwa, “Latihan musik adalah sebuah 

instrumen yang sangat penting dalam perkembangan anak dibanding yang lainnya, 

karena irama dan harmony dapat memberi jalan bagi jiwa seseorang untuk 

mendapatkan kelembutan, kepekaan, keindahan dan keagungan”. 1 

Selain mempelajari instrumen, musik juga dapat dipelajari melalui 

kegiatan musik, yaitu bernyanyi. Dengan bernyanyi, anak-anak diajak untuk 

bermain menggunakan indra pendengarannya yang sedang berkembang untuk 

meniru dan mendapatkan nada-nada musik yang digunakan. Menurut Zoltan 

Kodaly, bernyanyi memberikan awal terbaik untuk pendidikan musik, apalagi, 

                                                        
1 http://eprints.undip.ac.id/1155/2/ricky_leonardo.pdf 
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anak-anak harus belajar untuk membaca musik sebelum mereka belajar untuk 

menggunakan alat musik. (Choksy, Lois, 1981:7). Agar lebih menarik, kegiatan 

bernyanyi ini dapat dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok dapat terdiri 

dari 5 hingga 10 anak tergantung dengan jumlah anak-anak yang ada dan juga 

tertarik untuk mempelajarinya. Di SMIS, kegiatan ini diikuti oleh 10-15 anak, dari 

usia 4 tahun ( kelas K-1) dan 5 tahun ( kelas K-2). Kegiatan ini diadakan setiap 

seminggu sekali, yang dibagi dalam dua kelompok, sesuai jam yang dipilih oleh 

anak-anak. 

Pengajaran dalam bentuk kelompok biasanya lebih sulit dibandingkan 

dengan pengajaran individu, karena pengajar harus mampu untuk menguasai dan 

menarik perhatian anak-anak dalam jumlah yang tidak sedikit, terutama anak-anak 

usia dini. Anak-anak usia dini yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak 

(TK) biasanya lebih aktif beraktivitas dibandingkan dengan anak-anak yang telah 

duduk dibangku sekolah yang lebih tinggi levelnya. Mereka cenderung lebih suka 

bermain sendiri dibandingkan dengan duduk belajar di sekolah. Anak-anak pada 

usia ini, mereka juga suka untuk mencoba-coba sesuatu hal yang baru untuk 

menambah pengetahuan mereka karena mereka sebelumnya seringkali berada di 

dalam rumah. Ketika di dalam rumah, pengetahuan mereka terbatas pada segala 

sesuatu yang dapat terjadi di dalamnya, sedangkan mereka menginjak usia dimana 

akhirnya mereka mulai keluar dari rumah mereka dan memasuki dunia sosial yang 

lebih luas, yaitu sekolah. Di sekolah mereka mulai untuk belajar segala sesuatu 

yang belum mereka pelajari di rumah. Salah satunya adalah berteman dan 

mengenal anak-anak yang seumur dan belum pernah mereka jumpai sebelumnya.   
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Melalui kegiatan bernyanyi berkelompok ini, penulis berpandangan bahwa 

anak-anak TK dapat belajar banyak hal. Selain belajar untuk bernyanyi dan 

menumbuhkembangkan kualitas musikal, mereka juga dapat memperbanyak 

kosakata mereka, karena kegiatan ini sifatnya berkelompok, maka kegiatan ini 

juga melatih kerjasama dan saling menghargai serta dapat meningkatkan 

solidaritas dan sikap afeksi pada anak-anak. Namun, seringkali kegiatan 

bernyanyi berkelompok pada anak-anak jarang diperhatikan. Orang dewasa 

banyak yang menganggap bahwa dalam bernyanyi berkelompok harus dibagi 

suara, agar terdengar menarik sedangkan dalam kegiatan ini yang terpenting ialah 

bagaimana melatih anak-anak untuk dapat bernyanyi bersama dalam satu suara. 

Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa sebuah kegiatan bernyanyi 

berkelompok bagi siswa TK cukup sulit, karena usia mereka yang masih kecil dan 

juga karena keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu, pada 

usia dini, anak-anak perlu diasah untuk mendapatkan rasa bunyi yang tepat 

sehingga anak-anak tidak dapat dituntut untuk sama seperti orang dewasa pada 

umumnya.  

Pada kenyataannya, sebuah kegiatan bernyanyi merupakan kegiatan yang 

alamiah bagi anak-anak, tetapi banyak sekolah yang kurang mengangkatnya. Bagi 

anak-anak, bernyanyi merupakan sesuatu hal yang sudah mereka miliki secara 

alami. Dengan sedikit pengarahan yang tepat mereka mampu mengeluarkan suara-

suara yang indah. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat hal ini untuk 

menjadi perhatian dengan mengemukakan sebuah laporan magang yang berjudul, 

“KEGIATAN BERNYANYI BERKELOMPOK BAGI SISWA TAMAN 
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KANAK-KANAK DI STELLA MARIS INTERNATIONAL SCHOOL, 

GADING SERPONG, TANGERANG”.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah bagaimana kegiatan 

bernyanyi berkelompok pada siswa TK dilaksanakan? 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka terdapat tiga pertanyaan 

penelitian, yaitu: 

1) Seperti apa materi yang digunakan dalam kegiatan bernyanyi 

berkelompok pada anak-anak TK? 

2) Bagaimana mengajarkan materi-materi yang telah dipilih kepada anak-

anak TK? 

3) Bagaimana manfaat dari kegiatan bernyanyi berkelompok bagi anak-

anak TK? 

 

1.3.  Tujuan  

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menumbuhkembangkan kualitas musikalitas siswa TK dalam bentuk kegiatan 

bernyanyi berkelompok. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh 

pengajar dalam sebuah kegiatan bernyanyi berkelompok bagi siswa 

TK. 
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2) Untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan 

bernyanyi berkelompok bagi siswa TK 

3) Untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh siswa 

TK setelah mengikuti kegiatan bernyanyi berkelompok. 

 

1.4.  Manfaat 

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi beberapa aspek yang terlibat didalamnya, antara lain:  

• Guru 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengajar-

pengajar musik lainnya di tingkat TK sebagai bahan masukkan dan evaluasi yang 

dapat menambah wawasan pengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan musik 

di Indonesia, serta menantang pengajar-pengajar musik untuk meningkatkan 

kreativitas-kreativitas mereka dalam mengajar siswa TK. 

• Institusi sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

dalam menyampaikan visi dan misi sekolah yang bersangkutan dan juga agar 

sekolah memiliki lulusan yang mempunyai kualitas musikalitas yang tinggi. 

• Lembaga Pendidikan Tinggi 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara langsung 

maupun tidak langsung dalam rangka membantu dalam meningkatkan pendidikan 

musik bagi anak-anak usia dini di Indonesia. 
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• Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan 

pemikiran akan pentingnya pendidikan musik bagi anak-anak usia dini dalam 

meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. 

 

1.5.  Lokasi dan Waktu Magang 

Penulis menyusun laporan ini berdasarkan penelitian dalam program 

magang yang dilaksanakan pada: 

Lokasi : TK Stella Maris International School, Gading Serpong, Tangerang 

Waktu : Senin s/d Rabu 

Jam : 07.30 s/d 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




