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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Alangkah indahnya hidup bila seseorang memiliki keterampilan bermusik. 

Seseorang yang memiliki suara merdu dapat menyanyikan “Nina Bobo” untuk 

bayinya, menyanyikan “Selamat Ulang Tahun” kepada anggota keluarganya, 

menyanyikan lagu-lagu bersama teman-temannya, dan bernyanyi dalam sebuah 

ibadah kepada Tuhan. Seseorang yang bisa mengikuti irama dapat menari 

bersama dengan pasangannya di pernikahan, melompat-lompat di konser musik 

bersama para sahabatnya, dan bertepuk tangan sesuai dengan irama musik. 

Seseorang yang menyukai musik akan senang mengekspresikan emosinya dengan 

pergi ke konser musik, mengikuti komunitas band, paduan suara, dan orkestra 

dengan menikmati musik bersama-sama serta berbagi mendengarkan musik yang 

indah bersama orang lain. 

Keindahan yang dihadirkan dari keterampilan bermusik seseorang tidak 

akan muncul begitu saja melainkan keterampilan yang dapat dilahirkan dan 

dikembangkan melalui rangkaian proses pembelajaran secara sadar. Menurut 

Suzuki (2008, 3) yang memberikan dasar pemikiran umum dan perspektif 

mengenai proses pembelajaran anak: 

Education begins the day a child is born. As an infant’s body grows 

day by day, its powerful life-force absorbs all the stimuli it receives externally, 

developing in the process of acquiring ability. Without stimulus to the life-force, 

there will be no development in the child. Under conditions of neglect, nothing 

and no one can grow. 
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Dengan demikian proses pembelajaran secara sadar merupakan proses 

pertumbuhan dan stimulus secara bertahap mulai dari sedini mungkin dan 

berkelanjutan sepanjang hayat. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan anak usia dini 

merupakan masa paling penting dalam membangun kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spiritual dari kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya masa ini 

sehingga dikenal dengan istilah The Golden Age, yaitu suatu masa keemasan 

dalam mengoptimalkan berbagai potensi kecerdasan seorang anak bagi kehidupan 

dewasanya kelak.  

Zoltan Kodaly menyampaikan pidatonya mengenai pentingnya 

memperkenalkan musik sedini mungkin, bahwa apa yang telah didengar oleh 

seorang anak berusia enam tahun akan selalu terngiang-ngiang di kemudian hari 

namun apabila anak tidak diperkenalkan selama usia tersebut maka anak-anak 

akan menjauh dari musik dan dampaknya akan melekat seumur hidup (Feierabend 

1995, 5). Oleh sebab itu, usia dini merupakan waktu yang sangat penting untuk 

mengalami proses pembelajaran dan perkembangan keterampilan bermusik bagi 

anak. Hal ini didukung dengan penelitian tentang neorologis yang menyatakan 

bahwa anak usia dini mempunyai kapasitas otak yang lebih besar untuk 

mengembangkan saraf-saraf yang terbentuk dari stimulasi lingkungan (Wong & 

Lau 2018, 28-38). 

Berbagai penelitian neuroscience menunjukkan bahwa peran musik 

memiliki efek yang signifikan pada perkembangan otak anak usia dini. Anak-anak 

yang melakukan kegiatan bermusik secara aktif melibatkan sinapsis otak sehingga 

mengembangkan koneksi di antara neuron (Z. Huang et al. 2010, 179-189). Anak-
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anak yang terus menerus menyesuaikan nada, irama, tempo, lirik, dan penjiwaan 

lagu dapat melatih otak untuk meningkatkan kecerdasan mengatur dan melakukan 

berbagai hal dalam waktu yang bersamaan (Ratey 2010, 206). Anak-anak yang 

mengikuti pelajaran musik menunjukkan perbedaan perkembangan otak dan 

ingatan akan materi yang dipelajari dalam satu tahun dibandingkan dengan anak-

anak yang tidak mengikuti pelatihan musik. Anak-anak yang mengambil pelajaran 

musik tidak hanya berkembang di pelajaran musik, melainkan di pelajaran umum 

lainnya dari tahun ke tahun seperti pelajaran bahasa, matematika, dan IQ daripada 

anak-anak yang tidak mengikuti pelajaran musik (Fujioka et al. 2006, 2593-2608). 

Ketika anak-anak belajar musik maka saraf otak untuk menerima dan 

menganalisis rangsangan suara diaktifikan serta semua saraf kognitif beroperasi 

(Kraus & Chandrasekaran 2010, 599-605). Selain itu, penelitian Ho, Cheung & 

Chan (2003, 439-450) menemukan otak lobus temporal kiri yang berkaitan 

dengan memori verbal lebih berkembang pada anak-anak dan orang dewasa 

melalui bermusik secara teratur. Peneliti lainnya telah mencatat bahwa 

mendengarkan dan berlatih musik meningkatkan aktivitas di beberapa bagian otak 

seperti amigdala, korteks orbitofrontal, dan vendtral striatum (Blood & Zatorre 

2001, 11818-11823). Adanya bukti pengaruh musik terhadap perkembangan otak 

menunjukkan bahwa perkenalan musik selama masa usia dini dapat 

mengembangkan jaringan struktur otak dan fungsi otak yang optimal. 

Musik memiliki peranan sebagai sarana komunikasi dan ekspresi sejak 

awal kehidupan misalnya suara tangisan saat bayi keluar dari rahim ibunya. Musik 

menjadi sebuah sarana anak-anak dapat mengekspresikan diri mereka dengan cara 

yang tidak dapat dicapai oleh komunikasi lainnya. Anak-anak dilahirkan dengan 
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kemampuan pemetaan otak untuk pengenalan suara (Kuhl et al. 2007). Mereka 

dengan cepat mengidentifikasi, membedakan, dan mereproduksi macam-macam 

suara yang berbeda (Trainor 2012, 256-258) serta mengartikulasikan unit bahasa 

terkecil yang dikenal sebagai phonemes (Adams 1990). Mereka belajar bahasa ibu 

dengan praktik terus menerus menciptakan phonemes dengan mendengarkan dan 

meniru bahasa, ucapan, dan nyanyian dari ibunya. Bahkan nyanyian seorang ibu 

dapat menarik perhatian mereka daripada kata-kata yang diucapkan ibu (Terhub 

2002, 19-22). Seiring berjalannya waktu mereka akan perlahan-lahan belajar 

mengubah suara mereka menjadi bahasa lisan yang kemudian hari menjadi alat 

untuk belajar membaca, menulis, dan keterampilan lainnya. 

Musik dipandang sebagai bagian alami dari kehidupan dan kegiatan anak-

anak. Anak-anak umumnya senang bernyanyi, bergerak, menari dengan spontan, 

dan memainkan alat musik. Musik terkoneksi untuk bermain dan kegiatan musik 

menjadi landasan dasar untuk belajar (Campbell & ScottKassner 2009). Menurut 

Salmon (2010, 937-945) di dalam bernyanyi anak-anak dapat mengembangkan 

keterampilan bahasanya secara lisan. Ketika anak-anak bermain alat musik, anak-

anak dapat mengembangkan aritmatika konsep awal tentang pengurutan 

(McDonel 2015, 46-62). Dengan karakter anak-anak yang periang dan suka 

bergerak, kegiatan musik dapat melatih anak untuk bergerak dan menggoyangkan 

tubuh yang bisa meningkatkan ikatan sosial antar sesama (Gillespie & Glider 

2010, 799-808). Oleh karena itu, kegiatan musik berperan penting dalam 

perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual anak-anak. Jika 

anak-anak diberikan kegiatan musik sedini mungkin selama bertahun-tahun, maka 
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akan berdampak pada tingkat keberhasilan dan kontribusi di masa depan 

(Feierabend 1990, 15-20). 

Pada tahun 2000, the National Association for the Education of the Young 

Child (NAEYC), The National Assocation for Music Education, dan departemen 

pendidikan Amerika Serikat mendukung bahwa pendidikan musik adalah 

pendidikan dasar dan dapat berdiri sendiri sebagai alat pendidikan yang penting 

bagi perkembangan anak usia dini. Menurut NAEYC: (1) Pendidikan musik 

memberikan manfaat kognitif jangka panjang serta merupakan pendidikan yang 

penting untuk fondasi pembelajaran awal bagi anak-anak; (2) Musik juga 

memberikan kesempatan bagi pembelajaran awal atas keterampilan yang 

diperlukan dalam bersosialisasi seperti bekerja sama; (3) Musik berkontribusi 

besar pada kesiapan anak bersekolah dengan mengembangkan keterampilan 

kognitif, sosial, dan motorik dasar (Harris 2009, 29). Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya pendidikan musik bagi anak usia dini sehingga dapat meningkatkan 

perkembangan berbagai keterampilan pada anak-anak dan memberikan efek 

jangka panjang pada sikap anak-anak terhadap jenjang pendidikan selanjutnya dan 

pencapaian prestasi. 

Guru musik anak usia dini memiliki tanggung jawab untuk membuka dan 

memperluas dunia musik yang menyenangkan bagi anak-anak. Howard Gardner 

(1983) menyatakan bahwa musik merupakan salah satu kecerdasan intelektual 

pertama yang perlu dikembangkan pada anak-anak dan jika potensi kecerdasan 

anak tidak dipupuk, maka tidak akan berkembang. Oleh karena itu, peran guru 

musik anak usia dini sangat penting sebagai fondasi awal untuk memperkenalkan 

dan meningkatkan keterampilan bermusik pada anak-anak. 
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Namun, kenyataan menunjukkan masih ada problematika peran guru 

dalam mengajar pelajaran seni musik pada anak usia dini di Sekolah Pelita 

Harapan Kemang Village Jakarta. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman serta 

wawancara dengan para guru anak usia dini menunjukkan problematikanya, yaitu 

guru musik memiliki keterampilan bermusik namun kurang memiliki kemampuan 

pedagogik. Bahkan guru lulusan Pendidikan Seni Musik yang telah dibekali ilmu 

musik dan pedagogik masih memiliki kesulitan dalam mengimplementasikan 

kompetensinya pada anak usia dini. 

Guru musik memiliki kebingungan untuk menghubungkan karakteristik 

anak usia dini dengan kompetensinya. Misalnya, guru musik keliru dalam 

memilih lagu berdasarkan kesenangan dari anak-anak atau memilih kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakterisitik anak usia dini. Guru musik juga 

kesulitan menyesuaikan diri berhubungan dengan anak usia dini. Akibatnya anak-

anak tidak memiliki motivasi untuk belajar pelajaran seni musik.  

Gambaran lainnya yang terjadi di dalam pelajaran seni musik, yaitu guru 

musik anak usia dini biasanya hanya menyuruh anak-anak untuk mendengarkan 

lagu dan menirukannya. Kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai anak-

anak dianggap bisa menyanyi setelah menghafal keseluruhan lagunya. Kegiatan 

pembelajaran musik tidak melibatkan keaktifan dan interaksi anak sehingga tidak 

ada perkembangan keterampilan sosial pada diri anak tersebut. Padahal tujuan 

dari pendidikan musik bukan hanya keterampilan bermusik melainkan juga 

mengembangkan keterampilan dan sikap lainnya. Hal yang dinyatakan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tindakan perbaikan perlu dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran musik pada anak usia dini di SPH KV. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, ada problematika 

peran guru anak usia dini dalam mengajar pelajaran seni musik. Hal ini 

mengakibatkan ada permasalahan yang terjadi dalam pelajaran seni musik pada 

anak usia dini di Sekolah Pelita Harapan Kemang Village Jakarta. Permasalahan 

yang terjadi sebagai berikut: (1) rendahnya keterampilan bermusik anak-anak, 

suasana kelas yang membosankan dan tidak bermakna mengakibatkan (2) 

rendahnya motivasi belajar anak-anak dalam pelajaran seni musik, serta tidak 

melibatkan keaktifan dan interaksi anak-anak sehingga (3) tidak menumbuhkan 

perkembangan keterampilan sosial pada diri anak tersebut. 

Peneliti menyadari akar permasalahan yang terjadi di dalam pelajaran seni 

musik pada anak usia dini disebabkan oleh karena guru musik kesulitan 

menghubungkan karakteristik anak usia dini dengan kompetensinya. Oleh karena 

itu, peneliti menetapkan untuk menemukan alternatif solusi berupa metode 

pembelajaran musik yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini sehingga guru 

musik mendapatkan arahan untuk mengajar pelajaran musik untuk anak usia dini. 

Metode First Steps in Music yang dirancang oleh John Feierabend 

merupakan salah satu metode pembelajaran musik pada anak usia dini. Metode 

musik ini dirancang berdasarkan kombinasi dari berbagai penelitian 

pengembangan keterampilan bernyanyi dan gerakan pada anak-anak, serta 

pengalaman para guru musik yang memberikan pembelajaran musik selama 

bertahun-tahun pada anak usia dini. Kegiatan musik dalam metode ini akan 

memotivasi anak-anak untuk mendengarkan, merangsang imajinasi anak-anak 

melalui lagu dan gerakan, mengembangkan keterampilan tuneful, beatful, dan 
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artful sambil mendorong interaksi sosial yang konstruktif melalui kegiatan 

kelompok dan permainan. Dengan nyanyian, bermain instrumen musik, dan 

permainan, anak-anak dibangkitkan motivasi belajarnya terhadap musik. Kegiatan 

yang menyenangkan ini akan meningkatkan motivasi belajar musik seumur hidup 

dan membangun kesiapan untuk pembelajaran musik yang lebih kompleks.  

Melalui penerapan metode First Steps in Music diharapkan terjadi 

tindakan perbaikan sehingga pembelajaran musik menjadi menyenangkan dan 

bermakna bagi anak-anak. Suasana yang kondusif akan meningkatkan motivasi 

belajar anak-anak untuk senang belajar seni musik. Seiring berjalannya waktu 

anak-anak dapat meningkatkan keterampilan bermusik dalam tuneful, beatful, dan 

artful, serta pengembangan dalam keterampilan sosial. Dengan demikian kegiatan 

pembelajaran musik pada anak usia dini di Sekolah Pelita Harapan Kemang 

Village Jakarta dapat meningkatkan keterampilan bermusik, motivasi belajar, dan 

keterampilan sosial. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah Penerapan Metode First Steps in Music 

untuk Meningkatkan Keterampilan Bermusik, Motivasi Belajar, dan 

Keterampilan Sosial pada Anak Usia Dini di Sekolah Pelita Harapan 

Kemang Village Jakarta. Secara rinci masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana proses penerapan metode First Steps in Music pada anak 

usia dini dalam pelajaran seni musik? 
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2) Bagaimana perkembangan keterampilan bermusik anak usia dini 

selama penerapan metode First Steps in Music? 

3) Bagaimana perkembangan motivasi belajar anak usia dini selama 

penerapan metode First Steps in Music? 

4) Bagaimana perkembangan keterampilan sosial anak usia dini selama 

penerapan metode First Steps in Music? 

5) Apa tantangan yang dihadapi selama penerapan metode First Steps in 

Music pada anak usia dini dalam pelajaran seni musik?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan proses penerapan metode First Steps in Music pada 

anak usia dini dalam pelajaran seni musik. 

2) Menganalisis perkembangan keterampilan bermusik anak usia dini 

selama penerapan metode First Steps in Music dalam pelajaran seni 

musik. 

3) Menganalisis perkembangan motivasi belajar anak usia dini selama 

penerapan metode First Steps in Music dalam pelajaran seni musik. 

4) Menganalisis perkembangan keterampilan sosial anak usia dini selama 

penerapan metode First Steps in Music dalam pelajaran seni musik. 

5) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama penerapan metode 

First Steps in Music pada anak usia dini dalam pelajaran seni musik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi 

untuk mengembangkan sebuah metode pendidikan musik pada masa 

yang akan datang. Penelitian ini akan memberikan pengalaman 

kegiatan belajar mengajar sebagai bekal menjadi guru yang dapat 

menerapkan metode First Steps in Music pada anak usia dini dalam 

pelajaran seni musik. 

2) Bagi Guru 

Diharapkan melalui penelitian ini, para guru musik dapat memperoleh 

pemahaman proses penerapan metode First Steps in Music pada anak 

usia dini dalam pelajaran seni musik. Penelitian ini juga akan 

menyediakan informasi pentingnya keterampilan bermusik, motivasi 

belajar, dan keterampilan sosial pada anak usia dini, sehingga para 

guru lebih proaktif untuk menciptakan proses belajar mengajar yang 

meningkatkan keterampilan-keterampilan tersebut. Bagi guru yang 

ingin melakukan penelitian, penelitian ini dapat di gunakan sebagai 

bahan referensi dan perbandingan dengan metode musik lainnya serta 

pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian metode First Steps 

in Music selanjutnya. 
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3) Bagi Sekolah 

Diharapkan penelitian ini akan menginformasikan sekolah tentang 

proses penerapan metode First Steps in Music dalam meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar dalam pelajaran seni musik. Penelitian 

ini juga dapat menyediakan informasi mengenai tantangan yang 

mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan selama penerapan 

metode First Steps in Music sehingga sekolah memberikan lebih 

banyak dukungan untuk penerapan metode tersebut. 

4) Bagi Siswa 

Diharapkan melalui penelitian ini, siswa mendapatkan suasana belajar 

musik yang menyenangkan dan bermakna sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan bermusik, motivasi belajar, dan 

keterampilan sosial. Ketiga keterampilan ini diharapkan sebagai 

fondasi untuk pembelajaran seni musik yang lebih kompleks di jenjang 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) serta menjadi bekal untuk kehidupan 

dewasanya kelak.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari atas komponen-komponen 

sebagai berikut: 

1) Bab I: Pendahuluan 

Bab ini diawali dengan menjelaskan pentingnya proses pembelajaran 

keterampilan bermusik dimulai sejak dini dan pentingnya keterampilan 

bermusik pada perkembangan anak usia dini. Hal ini menunjukkan 
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betapa pentingnya pendidikan musik bagi anak usia dini. Oleh karena 

itu, kualitas guru musik yang berkompeten diperlukan untuk mengajar 

seni musik pada anak usia dini. Namun, kenyataan menunjukkan 

masih ada problematika peran guru dalam mengajar seni musik pada 

anak usia dini di Sekolah Pelita Harapan Kemang Village Jakarta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi pada anak usia dini dalam pelajaran seni 

musik, yaitu rendahnya keterampilan bermusik, motivasi belajar, dan 

keterampilan sosial sehingga peneliti menetapkan alternatif solusi 

berupa penerapan metode First Steps in Music. Penerapan metode ini 

diharapkan menjawab rumusan masalah dan memberikan manfaat 

sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas. 

2) Bab II: Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan metode First Steps in Music dan kegiatan-

kegiatannya dalam penerapan metode tersebut, serta sehubungan 

dengan pembelajaran seni musik pada anak usia dini. Selanjutnya 

berbagai teori yang berkaitan dengan keterampilan bermusik, motivasi 

belajar, dan keterampilan sosial, serta perkembangan anak usia dini. 

Bab ini juga menjelaskan kerangka berpikir, defenisi konseptual, dan 

indikator variabel yang diteliti. 

3) Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yaitu Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), subyek, tempat, dan waktu penelitian. Peneliti juga 

menjelaskan teknik dan instrumen penelitian, prosedur penelitian, 
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analisis dan interpretasi data, dan indikator keberhasilan serta jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

4) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan hasil pelaksanaan PTK dari setiap siklus yang 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Dilanjutkan penjelasan peneliti dari hasil analisis dan interpretasi data 

dari keterampilan bermusik, motivasi belajar, dan keterampilan sosial. 

Pada akhir bab ini peneliti juga mengidentifikasi tantangan yang 

dihadapi selama pelaksanaan penelitian. 

5) Bab V: Kesimpulan 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran-saran yang dapat dilakukan 

untuk penerapan metode First Steps in Music pada anak usia dini 

dalam pelajaran seni musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


