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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut teori multiple intelligences yang dikembangkan oleh Gardner 

pada tahun 1999, semua anak pada dasarnya dilahirkan cerdas, namun mereka 

cerdas dalam bidang yang berbeda-beda (Amstrong 2009, 6). Ada anak yang 

pandai matematika namun kurang terampil bermain sepak-bola. Ada anak yang 

pandai menggambar namun sulit jika diminta berbicara di depan orang banyak. 

Menurut Gardner, kecerdasan tidak hanya berbicara tentang kemampuan kognitif 

(IQ) seseorang, namun juga kemampuan lain seperti emosi (EQ), spiritual (SQ), 

dan lainnya. Kemampuan mengintropeksi diri dan mudah bersimpati dengan 

orang lain adalah contoh kecerdasan spiritual dan emosi. Kecerdasan lain yang 

dikemukan oleh Gardner adalah keterampilan bermain musik.  (Amstrong 2009, 

7). Uniknya kecerdasan bermusik ini dapat membantu perkembangan beberapa 

kecerdasan yang lain. Dari hasil penelitian Isenberg dan Jalonho pada tahun 2006, 

dibuktikan bahwa musik dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan 

kemampuan mengingat anak. Keterampilan berpikir dan kemampuan mengingat 

berhubungan dengan kecerdasan lingustik dan logika matematika. Selain itu, 

musik juga dapat mendukung kecerdasan interpersonal anak yaitu mengarahkan ia 

supaya dapat mengekspresikan perasaan dengan baik (Henniger 2009, 453). 

Manfaat musik untuk perkembangan kecerdasan anak sudah lama diketahui oleh 

orang-tua. Musik menjadi bagian dari pendidikan yang ingin diberikan orang-tua 

untuk si buah hati. 
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Menurut para ahli, pendidikan musik sudah diperoleh anak sejak ia 

berada di dalam kandungan sang ibu. Detak jantung ibu adalah sebagai 

pengalaman irama pertama bagi sang anak. Masa usia dini disebut sebagai masa 

golden age, dimana seluruh potensi anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh 

dan berkembang dengan pesat dan hebat. Benjamin Blooom (1964) 

mengemukakan bahwa kecerdasan seseorang tergantung pada 6 tahun pertama 

kehidupannya (Priyanto, 44). Oleh karena itu, peran orang-tua sangat diperlukan 

dalam memilih program pendidikan musik yang tepat.   

Program pendidikan musik klasik untuk anak usia dini banyak dipilih 

oleh orang-tua karena beberapa penelitian membuktikan bahwa jenis musik ini 

dapat memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Campbell dalam bukunya 

Efek Mozart mengatakan bahwa musik klasik seperti karya Schubert, Schuman, 

Chopin, dan Tchaikovsky dapat meningkatkan rasa simpati dan kasih sayang 

(Fauzi 2008, www.wordpress.com). Musik klasik berasal dari Eropa. Perbedaan 

musik klasik dengan musik non-Eropa dan musik popular terletak pada notasi 

musiknya. Notasi musik klasik sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16 oleh 

para komponis dalam memberikan petunjuk mengenai tinggi-rendah nada, 

kecepatan, metrum, ritme, dan ketepatan pembawaan suatu karya musik 

(Wikipedia). Jadi, pelajaran membaca notasi musik adalah hal yang mutlak di 

dalam pendidikan musik klasik. Keterampilan sight reading ini kelak yang akan 

membantu anak untuk memainkan karya-karya dari musisi klasik terkenal, seperti 

Mozart, Bach dan Beethoven. Karya-karya mereka memang dikenal dengan notasi 

musik yang rumit.  
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Faktanya, tidak semua anak dapat membaca notasi musik dengan baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil ujian kenaikan tingkat di sekolah musik XYZ 

Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017, yaitu sebanyak 40% dari total anak peserta 

ujian memperoleh nilai dibawah 70 untuk keterampilan membaca notasi musik 

(sight reading). Walaupun tingkat kelulusan peserta ujian pada saat itu tetap 

100%, namun nilai rata-rata sight reading adalah yang terendah jika dibandingkan 

dengan nilai lima materi lain yang diujikan seperti tangga nada, bermain lagu, 

hearing, dan ritmik. Hasil observasi dari seorang guru piano pada bulan Agustus 

2018 juga menunjukkan hal yang sama, yaitu terdapat 10 dari 15 murid piano 

dengan usia 4-8 tahun mengalami kendala dalam hal membaca dan memainkan 

notasi musik pada piano. Pada saat mengerjakan soal teori musik, mereka sering 

mengalami kesulitan dalam mengingat nama dan nilai not pada garis paranada. 

Mereka juga didapati lebih senang dan cepat menguasai lagu baru dengan cara 

menirukan guru bermain dibandingkan dengan membaca notasi musik.  

Menurut pendapat Lowe (2011, 7), untuk dapat membaca notasi musik, 

seorang anak memerlukan keterampilan berpikir abstrak yang umumnya 

berkembang pada usia sekitar 11 tahun. Pendapat Lowe ini didukung oleh teori 

perkembangan kognitif Jean Piaget yang menyebutkan bahwa anak usia 3-6 tahun 

berada pada tahap pre-operasional, di mana mereka belum dapat berpikir dengan 

logis dan teratur. Anak baru dikatakan dapat berpikir abstrak pada tahap formal 

operational yaitu saat ia berusia 11 tahun ke atas (Lee 2018, 4). Pendapat para 

ahli tersebut menunjukkan bahwa keterampilan dalam membaca notasi musik 

sesungguhnya belum dimiliki oleh anak usia dini.  
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Cantwell dan Millard (1994) berpendapat bahwa proses anak belajar 

membaca notasi musik sama dengan proses anak belajar bahasa. Bahasa dan 

musik memiliki hubungan dalam hal suara, struktur dan arti (Slev 2012, 483). 

Sama halnya dengan keterampilan membaca pada perkembangan bahasa, 

keterampilan membaca notasi musik ini perlu ditumbuhkan pada diri anak usia 

dini untuk mengajarkan mereka cara berkomunikasi dengan bahasa musik standar 

internasional (Mikebm 2014). Selain itu, kegiatan membaca notasi musik juga 

baik dalam meningkatkan kemampuan anak dalam mengingat dan berkonsentrasi. 

Pada saat membaca notasi musik, seorang anak harus dapat menjaga matanya 

untuk melihat satu per satu nada secara berurutan dari kiri ke kanan. Itulah 

sebabnya mereka perlu menjaga dirinya untuk tetap fokus. Anak yang menderita 

dysleksia, ganggguan melihat huruf, akan sangat kesulitan dalam membaca notasi 

musik karena diperlukan ingatan yang baik tentang nama, suara dan posisi setiap 

nada pada alat musik yang ia lihat. (Myers 1942, 78).  

Menurut Myer (1942, 81), proses seorang anak belajar membaca notasi 

musik sama dengan proses belajar bahasa, dimana anak pada umumnya dapat 

berbicara terlebih dahulu sebelumnya ia dapat membaca. Itu sebabnya sebelum 

seorang anak dapat membaca notasi musik, sudah seharusnya ia dapat bernyanyi 

terlebih dahulu. Namun kondisi yang sering ditemukan di dalam kelas adalah 

anak-anak sudah mulai diajarkan membaca notasi musik walaupun mereka belum 

dapat menyanyikan pitch nada dengan tepat. Kondisi ini yang menyebabkan anak-

anak merasa sulit belajar membaca notasi musik. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada bulan September 2018 terhadap lima 

anak yang memiliki keterampilan membaca notasi musik yang baik ditemukan 
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adanya minat atau antusiasme yang sama dalam belajar piano. Kelima anak ini 

selalu memberi perhatian pada apa yang diperintahkan guru dan dengan senang 

hati menyelesaikan tugas yang diberikan. Sharer, usia lima tahun, sering 

menyampaikan kekecewaannya jika waktu belajar piano di dalam kelas harus 

berakhir dengan cepat. Ketertarikan dan kesukaan Sharer terhadap pelajaran 

musik menunjukkan salah satu ciri anak yang sangat termotivasi untuk belajar 

seperti yang dikemukakan oleh Meece & McColskey (1997, 18). Berbeda dengan 

Sharer, beberapa anak lain yang mengalami kesulitan dalam membaca notasi 

musik tidak menunjukkan minat atau antusiasme dalam belajar piano. Hal ini 

terlihat dari kurangnya perhatian yang diberikan anak di dalam kelas dan 

sedikitnya latihan musik yang dilakukan di rumah. Hasil pengamatan ini sesuai 

dengan pendapat Myers (1942, 88) bahwa seorang anak dikatakan siap membaca 

notasi musik jika ia terlebih dahulu mempunyai keinginan untuk belajar membaca 

notasi musik.  

Reading is a cognitive process of deciphering visual signs to produce 

meaning. During the reading process, written information of symbols and 

signs is received in the person’s eye and processed in the brain. This 

definition is relevant to both the reading of letters and the reading of musical 

notation (Geiger 2015, 2885). 

 

Dari kalimat di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan membaca notasi 

musik adalah sesuatu yang kompleks. Pertama simbol nada ditangkap oleh mata, 

kemudian diproses oleh otak. Selanjutnya otak akan menghubungkan simbol nada 

tersebut dengan suara atau nama nada yang pernah didengar atau dipelajari. 

Terakhir dibutuhkan usaha dan kemampuan anak untuk dapat menyanyikan, 

memainkan atau memperagakan nada tersebut. Karena prosesnya yang kompleks, 

seorang anak membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan motivasi sangat 

dibutuhkan dalam hal ini. Cook & Artino  (2016,  997) menyebutkan dengan 
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motivasi anak akan berinisiatif dan bertahan dalam melakukan suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan (Cheng & Southcott 2016, 48).  

Oleh karena membaca notasi musik tidak mudah dilakukan oleh anak 

usia dini, oleh karena itu kegiatan ini perlu didukung dengan aktifitas belajar yang 

sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Salah satu karakteristik anak usia dini 

menurut Siti Aisha (Foxit 2010, 7) adalah anak suka berimaginasi. Anak dapat 

membayangkan sesuatu lebih dari kenyataannya. Hal ini baik untuk anak dalam 

mendukung kreatifitas dan perkembangan bahasanya. Selain itu, anak usia dini 

juga memiliki daya kosentrasi yang pendek dan mereka cepat merasa bosan. Anak 

usia 3-5 tahun motorik kasarnya sedang dalam tahap perkembangan yang pesat. 

Oleh karena itu beberapa dari mereka menjadi sangat aktif. Dengan beberapa 

karakteristik anak usia dini seperti yang telah disebutkan, diharapkan guru dapat 

memilih metode mengajar yang tepat sehingga tidak membuat anak menjadi 

bosan dan terbeban. Guru juga dapat membuat aktifitas belajar yang aktif dan 

menyenangkan seperti membuat permainan yang diikuti dengan gerakan anggota 

tubuh.  

Zoltan Kodaly, seorang komposer musik klasik asal Hungaria 

berkeinginan untuk membuat suatu sistem pendidikan musik yang membimbing 

anak-anak mengenal dan mencintai musik sejak usia dini hingga mereka dewasa. 

Metode ini didasarkan pada kegiatan bernyanyi yang didukung dengan material 

musik yang baik dan berhubungan dengan solmisasi. Tujuan dari metode ini 

adalah untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan seni yang seimbang pada 

anak dan membentuk insan dewasa yang memahami literatur musik seperti dapat 

membaca notasi musik, membayangkan suara, dan menulis musik semudah 
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membuat tulisan. Kodaly ingin menciptakan sistem pendidikan yang dapat 

membentuk seseorang menganggap musik bukan sebagai sebuah jalan untuk 

hidup, melainkan sebuah jalan kehidupan (Choksy 1999, 9).  Metode Kodaly 

terdiri dari tiga tahapan yaitu 3P (preparation, presentation dan practice). 

Penelitian ini akan menganalisis Metode Kodaly yang dipercayai efektif untuk 

meningkatkan keterampilan anak usia dini dalam membaca notasi musik dan 

bernyayi serta dapat meningkatkan motivasi belajar.  

 

1.2.       Identifikasi Masalah 

1. Keterampilan membaca notasi musik tidak mudah dikuasai oleh anak 

usia dini. Berdasarkan pendapat para ahli, seorang anak memerlukan 

keterampilan berpikir abstrak dalam menguasai keterampilan membaca 

notasi musik. Keterampilan berpikir abstrak dalam teori perkembangan 

kognitif Piaget disebutkan baru dimiliki seorang anak pada usia 11 tahun, 

sedangkan rentang usia anak usia dini adalah 0-6 tahun menurut Undang-

Undang Republik Indonesia.  

2. Pelajaran membaca notasi musik yang diberikan kepada anak-anak yang 

belum dapat menyanyikan pitch nada dengan tepat adalah suatu tindakan 

yang keliru dan sering ditemukan dalam kelas. Menurut pendapat Myer 

(1942, 81), proses belajar membaca notasi musik sama dengan proses 

belajar membaca tulisan. Jika anak sebelum belajar membaca tulisan 

biasanya sudah pandai berbicara, maka sebelum membaca notasi musik 

anak diharapkan sudah sudah dapat bernyanyi dengan baik.  
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3. Tidak semua anak memiliki antusiasme yang sama dalam belajar 

membaca notasi musik. Myer (1942, 88) berpendapat bahwa ketertarikan 

atau minat anak untuk belajar sangat penting dalam mendukung 

keberhasilan belajar membaca notasi musik. Antuasiasme anak yang 

kurang dapat disebabkan oleh metode mengajar musik yang kurang tepat. 

Metode mengajar musik seharusnya disesuaikan dengan karakteristik, 

kebutuhan dan tipe belajar anak usia dini. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini akan membahas tentang penggunaan metode Kodaly untuk 

menumbuhkan keterampilan membaca notasi musik anak usia dini. 

2. Metode Kodaly mempunyai 3 tahapan belajar yaitu Preparation, 

Presentation dan Practice. Kegiatan presentation dan practice dilakukan 

dalam kegiatan mendengar, membaca dan menulis musik.  

3. Keterampilan membaca notasi musik yang sering dikenal dengan sight-

reading dalam bahasa Inggris adalah keterampilan anak untuk membaca 

notasi musik yang belum pernah dikenal dan memainkan pada musik 

instrumen atau menyanyikannya. 

4. Keterampilan bernyanyi adalah keterampilan anak untuk menyanyikan 

nada dengan pitch yang tepat. Cakupan nada yang dipakai di dalam 

penelitian ini adalah C4 – G4. Kriteria lagu yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah lagu yang sesuai dengan range suara anak, bernada 

dasar di C, tidak terlalu tinggi atau rendah, berdurasi pendek, terdiri dari 
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1-3 frasa pendek, setiap frasa terdiri dari 2-4 nada, menggunakan interval 

naik, dan dalam ketukan 2 / 3 / 4, serta tempo yang tidak terlalu cepat.  

5. Motivasi yang diukur dalam penelitian ini adalah motivasi belajar anak 

dalam belajar membaca notasi musik. Tiga indikator motivasi yang 

dipakai sebagai tolak ukur adalah kehadiran dan disiplin, keterlibatan 

dalam menyelesaikan tugas, ketertarikan dan kesukaan.  

6. Subjek penelitian ini adalah anak usia dini 3-5 tahun. Jumlah anak usia 

dini yang menjadi subjek penelitian adalah 30 anak dari tiga jenjang 

kelas yang berbeda di sekolah Angela Bunda yaitu PG, TK A dan TK B. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berikut ini adalah rumusan masalah yang dibuat dari hasil identifikasi 

masalah: 

1. Apakah metode Kodaly dapat meningkatkan keterampilan membaca 

notasi musik anak usia 3-5 tahun? 

2. Apakah metode Kodaly dapat meningkatkan keterampilan bernyanyi 

anak usia 3-5 tahun? 

3. Apakah metode Kodaly dapat meningkatkan motivasi belajar anak usia 

3-5 tahun? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 

1. Untuk menganalisis peningkatan keterampilan membaca notasi musik 

anak usia 3-5 tahun melalui penerapan metode Kodaly. 
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2. Untuk menganalisis peningkatan keterampilan bernyanyi anak usia 3-5 

tahun melalui penerapan metode Kodaly. 

3. Untuk menganalisis peningkatan motivasi belajar anak usia dini 3-5 

tahun melalui penerapan metode Kodaly. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan metode 

Kodaly sebagai salah satu metode mengajar musik untuk menumbuhkan 

keterampilan   membaca notasi musik pada anak usia dini. 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi sekolah, tempat 

kursus musik, guru dan orang-tua.  

1.6.2.1. Bagi Sekolah 

Mendapat pengetahuan tentang penggunaan metode Kodaly dalam 

meningkatkan keterampilan membaca notasi musik, keterampilan bernyanyi dan 

motivasi belajar anak usia dini di sekolah.  

1.6.2.2. Bagi Tempat Kursus Musik 

Mendapat pengetahuan dalam mengembangkan program pendidikan 

musik anak usia dini yang baik, dimana keterampilan bernyanyi dan membaca 

notasi musik sebagai program pembelajarannya. 
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1.6.2.3. Bagi Guru 

1.  Mendapat pengetahuan untuk mengajar anak bernyanyi dan membaca notasi 

musik dengan metode Kodaly. 

2.  Mendapat pengetahuan tentang aktifitas kelas dengan metode Kodaly yang 

dapat diterapkan di dalam kelas.  

3. Mendapat pengetahuan dalam memahami anak yang termotivasi dan tidak 

termotivasi sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat.  

 

1.6.2.4.  Bagi Orang-Tua 

Mendapat informasi tentang keterampilan membaca notasi balok pada 

anak usia dini, sehingga dapat memilih program pendidikan yang sesuai dengan 

anak mereka. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Makalah penelitian ini ditulis dalam lima bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan, 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metodologi Penelitian, Bab 4 Hasil dan 

Pembahasan, Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Isi Bab 1 adalah deskripsi singkat 

tentang latar belakang pemilihan metode Kodaly sebagai topik penelitian untuk 

meningkatkan keterampilan membaca notasi musik, keterampilan bernyanyi dan 

motivasi belajar anak usia dini. Selanjutnya dalam bab ini disebutkan indikasi dan 

batasan masalah yang berhubungan dengan keterampilan membaca notasi musik, 

keterampilan bernyanyi dan motivasi belajar anak usia dini. Dari indikasi dan 

batasan masalah terbentuknya tiga pertanyaan penelitian yang ditulis dalam 

rumusan masalah. Bab ini kemudian ditutup dengan deskripsi tentang tujuan dan 
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manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab ketiga rumusan 

maslah dan hasil penelitian diyakini memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi 

sekolah, guru, orang-tua, anak-anak, dan pemerintah.  

Bab 2 berisi tentang pendapat dan penjelasan dari para ahli 

tentang.metode Kodaly, keterampilan membaca notasi musik, keterampilan 

bernyanyi dan motivasi belajar anak usia dini sebagai variabel-variabel penelitian. 

Terdapat juga ulasan dari penelitian sebelumnya dan juga hubungan antar masing-

masing variabel. Varibel bebas dalam penelitian ini adalah metode Kodaly, 

sedangkan variable terikatnya adalah keterampilan membaca notasi musik, 

keterampilan bernyanyi dan motivasi belajar anak usia dini. Bab ini kemudian 

ditutup dengan diagram model penelitian dan rancangan hipotesa. 

Bab 3 berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yaitu pra-

eksperimen kuantitatif dengan one group pre and pos test design. Selain itu 

disebutkan juga tentang subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian. Subjek 

penelitian 29 anak usia 3-5 tahun. Waktu penelitian dimulai sejak perumusan 

masalah di bulan Desember 2017. Tempat penelitian di TK Angela Bunda. 

Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dengan 

alat ukur penelitiannya berupa rubrik. Analisa akan dilakukan terhadap data pre-

test dan post-test dengan perhitungan Wilcoxon menggunakan sistem PSPP. Bab 

ini diakhiri dengan tiga rumusan hipotesa statistik yang ditulis dalam H0 = Ha 

atau H0 ≠ Ha.  

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab ini 

ditunjukkan hasil perhitungan deskripsi data dan statistik inferensial dilakukan 

terhadap nilai pre-test dan post-test untuk keterampilan membaca notasi musik, 
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keterampilan bernyanyi dan motivasi belajar anak usia 3-5 tahun. Pada bagian 

deskripsi data terdapat informasi tentang nilai rata-rata kelas dan nilai rata-rata 

anak untuk masing-masing variabel bebas. Selain itu terdapat informasi tentang 

nilai tertinggi anak, nilai terendah anak, butir soal dengan nilai tertinggi dan butir 

soal dengan nilai terendah. Bagian statistik inferensial memberikan informasi 

tentang hasil uji hipotesis untuk masing-masing variabel bebas. Hasil uji hipotesis 

tersebut akan memberikan kesimpulan hipotesa yang berkaitan dengan tolak H0 

atau tolak Ha. Selanjutnya, terdapat pembahasan terhadap hasil penelitian dalam 

bab ini. Pembahasan yaitu berupa informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil penelitian. Bab ini ditutup dengan informasi tentang 

keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian dapat menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. 

Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang dibuat. 

Saran penelitian terbagi menjadi dua, yaitu saran implikasi dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. Saran implikasi ditujukan kepada semua pihak yang akan 

menggunakan metode pengajaran ini di dalam kelas, sedangkan saran untuk 

penelitian selanjutnya bertujuan agar pengetahuan tentang metode mengajar ini 

terus diuji dan dikembangkan untuk berbagai tujuan dan manfaat yang baik.  

 

 

 

 

 




