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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Musik merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan 

manusia.  Seolah sudah tidak dapat dipisahkan lagi, musik dapat kita temui 

hampir di setiap tempat yang kita kunjungi.  Seiring berjalannya waktu, musik 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan.  Perkembangan musik ini 

sangat dapat dirasakan terutama dalam bidang edukasi.  Edukasi musik 

mengalami kemajuan yang dapat dikatakan sangat pesat terutama pada beberapa 

tahun belakangan ini.  Hal ini dapat terjadi dikarenakan kita dapat melihat 

manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari musik. Tidak hanya edukasi 

melalui kursus di sekolah-sekolah musik yang semakin diminati tetapi pelajaran 

musik di sekolah umum sebagian besar juga mengalami peningkatan baik dalam 

segi tenaga kerja maupun juga dalam segi kualitas kurikulum yang digunakan 

dalam pengajaran.   

Dalam suatu pengajaran, terdapat sebuah tujuan yaitu materi dapat 

tersampaikan dengan baik melalui metode pengajaran yang baik.  Berbicara 

mengenai metode, ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam hal 

pengajaran.  Tidak hanya materi yang harus mendapatkan perhatian penting, tetapi 

metode sebagai cara penyampaian materi tersebut juga harus diperhatikan.  Hal ini 

dikarenakan materi akan sulit tersampaikan dengan baik jika tidak menggunakan 

metode penyampaian yang baik.   
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Dalam praktek magang ini, penulis menerapkan metode learning by 

playing.  Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena seringkali ditemukan materi 

tidak dapat tersampaikan secara maksimal kepada siswa dikarenakan cara 

penyampaian materi yang kurang menarik minat siswa, terasa membosankan dan 

mengakibatkan materi tidak dapat tersampaikan dengan baik.  Seperti yang 

diungkapkan oleh Curwen (1816-1880), ditekankan bahwa dalam kegiatan belajar 

mengajar, haruslah diciptakan situasi yang menyenangkan bagi anak-anak.  

Situasi belajar mengajar yang menyenangkan inilah yang memegang peranan 

penting dalam penyampaian materi dapat maksimal.   

Pembelajaran musik dapat dilakukan melalui beragam pendekatan.  Salah 

satu jenis pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran musik pada anak-

anak usia kecil adalah learning by playing.  Pemilihan pendekatan ini didasarkan 

pada kesesuaian bentuk pendekatan dengan karakter anak pada umumnya yang 

masih dalam kategori usia bermain.  Dalam kategori usia ini, rasa ingin tahu 

mereka akan muncul ketika hal tersebut menarik bagi mereka.  Oleh karena itu, 

menjadi sesuatu hal yang menarik bagi mereka merupakan poin penting yang 

harus kita cermati. 

Tujuan pemilihan pendekatan ini dilakukan agar cara penyampaian 

materi yang selama ini kurang atau tidak diminati siswa tidak akan lagi terjadi, 

melainkan siswa dapat menikmati proses penyampaian materi serta siswa dapat  

secara langsung mengaplikasikan materi yang baru diajarkan melalui permainan.  

Dengan metode learning by playing ini, pelajaran musik akan terasa lebih 

menyenangkan dan tidak monoton.   
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1.2   Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikemukakan dalam laporan magang ini 

memfokuskan pada metode learning by playing yang diterapkan dalam 

pembelajaran musik bagi siswa kelas tiga di Sekolah Dasar Kalam Kudus, Jakarta 

Barat.  Pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah : 

1. Metode learning by playing seperti apa yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran musik? 

2. Bagaimana peranan guru dalam penerapan metode learning by playing 

dalam sistem pembelajaran musik? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran musik yang dapat dirasakan oleh 

siswa? 

 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat 

Tujuan utama dari magang ini adalah : 

1. Mengetahui jenis metode learning by playing yang diterapkan dalam 

pembelajaran musik pada siswa kelas tiga di Sekolah Dasar Kalam 

Kudus. 

2. Mengetahui bagaimana cara menerapkan metode learning by playing 

dalam proses pembelajaran musik pada siswa kelas tiga di Sekolah 

Dasar Kalam Kudus. 
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3. Mengetahui hasil yang dapat dirasakan siswa-siswa di Sekolah Dasar 

Kalam Kudus setelah  mengikuti proses pembelajaran dengan metode 

learning by playing. 

 

Laporan magang ini bermanfaat bagi : 

1. Guru 

Laporan magang ini dapat bermanfaat bagi guru dalam melakukan 

proses belajar mengajar musik di sekolah.  Guru dapat mengetahui 

bagaimana seharusnya metode yang digunakan dalam pengajaran 

sehingga siswa dapat menikmati proses pembelajaran dan mencapai 

hasil yang maksimal. 

2. Sekolah 

Laporan magang ini dapat bermanfaat bagi sekolah, antara lain 

sekolah mendapatkan jawaban untuk mengatasi kendala sulitnya 

pendekatan pada siswa untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan yaitu dengan menggunakan metode learning by 

playing ini.  

3. Lembaga/Universitas 

Laporan magang ini dapat bermanfaat bagi universitas untuk 

membantu penambahan metode pengajaran yang dapat digunakan 

oleh para pendidik dalam menciptakan suasana belajar mengajar 

yang menyenangkan, interaksi guru dan murid serta mencapai tujuan 

yang ingin dicapai dengan maksimal. 
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4. Masyarakat 

Laporan magang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk 

menambah informasi perkembangan dunia pendidikan yang sudah 

mengalami peningkatan khususnya beberapa tahun belakangan ini.   

 

1.4   Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Ruang lingkup magang penulis yaitu hanya mengenai metode learning 

by playing dalam pembelajaran musik pada siswa kelas 3 (usia 8 tahun) di 

Sekolah Kalam Kudus, Jakarta Barat.  Penulis diberi tugas dan bertanggung jawab 

terhadap program pembelajaran musik di Sekolah Kalam Kudus, Jakarta Barat. 

 

 

1.5   Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi pelaksanaan magang adalah di Sekolah Dasar Kalam Kudus yang 

beralamat di Komplek Perumahan Green Garden Blok B4 No. 1, Kedoya Utara, 

Jakarta Barat.  Proses magang dimulai sejak tanggal 7 Agustus 2012 hingga 

tanggal 20 Desember 2012, setiap hari Senin, Selasa, Rabu dengan jam kerja 

sebagai berikut: 

 

Hari Pukul 

Senin 07.00 – 13.00 

Selasa 07.00 – 13.00 

Rabu 07.00 – 13.00 

 




