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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau acuan cara lain yang 

dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (3) menyebutkan bahwa: setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sisten pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bagsa yang diatur dengan undang-undang.  

Tujuan pendidikan nasional tersebut dituangkan dalam Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3: sistem 

pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Hal tersebut akan dapat tercapai jika dibarengi dengan 

kualitas pendidikan yang baik, sebab pendidikan memegang peran yang sangat 

penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.  
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Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus disiapkan sejak dini 

agar mempunyai kemampuan, karakter dan kepedulian terhadap 

perkembangan bangsa dan negaranya. Pembentukan kemampuan, karakter dan 

kepedulian terhadap perkembangan bangsa dan negara dilakukan melalui 

pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-

dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia dini. Sedemikian 

pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut sebagai the golden age 

(usia emas). Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan 

yang diperoleh pada usia dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada 

tahap berikutnya dan meningkatkan produktifitas kerja di masa dewasa.  Perlu 

dipahami bahwa anak memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di masa 

mendatang, namun potensi tersebut hanya dapat berkembang manakala diberi 

rangsangan, bimbingan, bantuan, dan/atau perlakuan yang sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. 

Penyelenggaraan pendidikan usia dini harus diorientasikan pada 

pemenuhan kebutuhan anak, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada minat, 

kebutuhan, dan kemampuan sang anak. Corak pendidikan yang diberikan di 

TK menekankan pada esensi bermain bagi anak-anak, dengan memberikan 

metode yang sebagian besar menggunakan sistem bermain sambil belajar. 

Materi yang diberikan pun bervariasi, termasuk menjadikan anak siap belajar 

(ready to learn), yaitu siap belajar berhitung, membaca, dan menulis (Suyanto, 

2005: 7). 
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Setelah belajar, anak akan mengalami perkembangan positif menuju 

penguasaan suatu kemampuan. Perkembangan ini merupakan suatu proses 

perubahan dimana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari 

berbagai aspek. Salah satu aspek penting dalam perkembangan adalah aspek 

perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia karena disamping berfungsi sebagai alat untuk 

menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain juga sejaligus sebagai alat 

untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Di masa kanak-kanak adalah 

usia yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa. Anak usia dini sangat 

peka mendapatkan rangsangan-rangsangan baik yang berkaitan dengan aspek 

fisik motorik, intelektual, sosial, emosi maupun bahasa. Menurut Hurlock 

(1997: 34) perkembangan awal lebih penting dari pada perkembangan 

selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh belajar dan 

pengalaman. 

Pada kenyataannya anak-anak TK kelompok B di TK Pertiwi Sidoharjo 

Sragen rata-rata belum banyak menguasai kosa kata untuk berbicara. Hal ini 

terlihat dari komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari di sekolah, kadang 

juga ada anak yang tidak mau berbicara jika ada pertanyaan dari guru atau 

dalam kegiatan lain. Hal ni tentunya akan menghambat perkembangan 

bahasanya. Hal ini dikarenakan bahasa mempunyai beberapa komponen, antara 

lain kosakata, pengucapan, dan pemaknaan. Komponen-komponen tersebut 

harus diajarkan kepada anak secara menyeluruh. Mengingat karakteristik anak 

usia dini yang masih mempunyai rentang konsentrasi rendah, komponen-
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komponen bahasa tersebut tidak mudah diserap oleh anak sehingga 

kemampuan bahasa anak menjadi tidak sempurna. 

Upaya pemecahan masalah tersebut adalah diperlukannya suatu metode 

pembelajaran yang tepat agar nantinya anak usia dini dapat menguasai 

penggunaan bahasa yang tepat dan benar tentunya tidak melupakan unsur 

kegembiraan sehingga konsep bermain sambil belajar dapat berjalan dengan 

baik. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan lagu, misalkan pada 

proses pembelajaran bahasa. Melalui lagu tersebut anak akan lebih mudah dan 

memahami cara mengucapkan kata, sehingga kemampuan berbahasa lisan bagi 

anak usia dini akan lebih mudah dan dipahami oleh anak. 

Agar aktivitas seperti mendengarkan lagu dan bernyanyi menjadi 

sebuah proses yang berarti bagi anak, maka diperlukan kemampuan guru 

dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajarannya. Beberapa hal penting berkaitan  dengan  kemampuan  guru  

tersebut  antara  lain  menyangkut  masalah: (1) kemampuan menentukan 

kegiatan  pengalaman  menyanyikan lagu  yang  sesuai  dengan  tema  

pembelajaran  dan aspek pengembangan yang ada di taman kanak-kanak; (2) 

kemampuan merancang bentuk kegiatan pengalaman menyanyikan lagu yang 

akan dilakukan; (3) kemampuan menentuan jenis lagu  yang  akan  dijadikan  

sebagai  media  pembelajaran;  dan  (4) kreatifitas guru dalam mengembangkan 

dan berkreasi musik (Sinaga, 2009: 3).   

Aktivitas musik merupakan bagian penting dalam program pendidikan 

taman kanak-kanak. Dalam buku Mother Play and Nursery Songs, Froebel 
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seorang tokoh Bapak Taman Kanak-kanak percaya terhadap nilai-nilai  

pengalaman musikal bagi anak-anak (Jatmiko dan Utomo, 1996: 24).  

disarankan bahwa anak-anak harus diberikan sebanyak-banyaknya pengalaman 

bernyanyi dan bermain. Berkaitan dengan hal tersebut, lebih lanjut Mc Donald  

(Jatmiko dan Utomo, 1996: 26) mengemukakan bahwa anak-anak usia taman 

kanak-kanak merupakan pencipta musik yang paling orisinal. Mereka mencipta 

musik  lebih  banyak menjajagi dengan  teliti, menggunakan musik  lebih 

konsisten dan  spontan,  serta memiliki  motivasi  yang  lebih  kuat  terhadap 

musik  jika dibandingkan dengan anak-anak dalam tingkat usia selanjutnya.  

Larkin (2009: 79) dalam penelitiannya tentang Efek Musik Klasik 

karya Wolfgang Amadeus Mozart berpendapat bahwa musik Mozart dapat 

meningkatkan kecerdasan spasial 21 poin, musik Mozart dapat mempengaruhi 

perkembangan intelektual dan kreativitas anak, yaitu (1) dapat meningkatkan 

kemampuan verbal, emosional, dan kecerdasan spasial, (2) memperbaiki 

konsentrasi dan memori, (3) menginspirasi otak kanan dalam proses kreatif, (4) 

mem perkokoh kemampuan berpikir intuitif, (5) mendorong relaksasi, (6) 

memper baiki gerakan tubuh dan koordinasi, dan (7) meningkatkan ketenangan 

atau suasana hati dan memelihara motivasi. 

Setiawan (2003: 41) mengutip pernyataan John Hughes (seorang 

neurolog dan musikolog dari Medical Centre Uni versity of Illionis) 

menyatakan bahwa musik Mozart dapat meningkatkan kinerja otak atau 

memberi dorongan yang kuat tersebut hanya berlaku pada orang tertentu; 

tergantung pada jenis kelamin, cita rasa musikal, latihan, kemampuan spasial, 
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dan latar belakang budaya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwamusik yang 

dapat mempengaruhi kecerdasan tersebut bukan sembarangmusik, tetapi 

musik-musik yang sudah akrab dengan pendengarnya. Musik berhubungan 

dengan pengalaman paling dalam dari individu dan kelompok. Mengacu pada 

pendapat tersebut seharusnya tidak hanya karya Mozart saja yang dapat 

meningkatkan prestasi akademik seseorang. Musik-musik secara umum karya 

asli orang Indonesia mestinya juga dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang.  

Ditinjau dari aspek bahasa dari sebuah lagu, anak akan mendapatkan 

pengalaman bahasa yang berupa perbendaharaan kosakata tentang berbagai hal 

seperti : (1) arti hormat kepada orang tua; (2) sayang sesamanya; (3) kebesaran 

Tuhan; (4) cinta tanah air; dan (5) nilai-nilai. Selain itu melalui nyanyian pula, 

membantu diri anak menuju kedewasaan dalam hal menumbuhkembangkan 

aspek fisik, intelegensi, emosi dan rasa sosial anak (Mahmud dan Fat, 1994 : 1-

2 ). Sedangkan dari unsur melodi, ritme, harmoni, ekspresi, dan struktur 

lagunya bila dikaitkan dengan kompetensi berbahasa dapat digunakan sebagai 

media untuk mengembangkan kemampuan membaca dan sastra khususnya 

berkaitan dengan masalah intonasi, vokalisi/ artikulasi, ekspresi/mimik, dan 

pemahaman kalimat. 

Sesuai dengan prinsip kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada 

yang dasarnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa 

seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain 

yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas 

perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi 
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yang harus dimiliki oleh anak. Pembelajaran untuk anak usia dini 

menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi (Suyanto, 2005: 133). 

Pembelajaran untuk anak usia dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat 

membuat anak aktif, senang, bebas memilih. Anak-anak belajar melalui 

interaksi dengan alat-alat permainan dan perlengkapan serta manusia. Anak 

belajar dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan. Hasil belajar anak 

menjadi lebih baik jika kegiatan belajar dilakukan dengan teman sebayanya. 

Dalam belajar, anak menggunakan seluruh alat inderanya. 

Belajar sambil bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik 

pendidikan anak dan pengembangan pribadinya secara luas karena: bernyanyi 

bersifat menyenangkan, bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan, 

bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan, bernyanyi dapat 

membantu membangun rasa percaya diri anak, bernyanyi dapat membantu 

daya ingat anak, bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor, bernyanyi 

dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan 

motorik anak, dan bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah 

kelompok. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dinyatakan bahwa 

musik dan lagu merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam  

pelaksanaan pembelajaran di taman kanak-kanak, sehingga mampu  

mempengaruhi perkembangan pribadi anak, baik menyangkut aspek  

perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan emosi,  

perkembangan  sosial,  dan  perkembangan  intelegensi.   
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Berdasarkan uraian di atas perlu diadakan penelitian dengan judul: 

“PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA LISAN MELALUI LAGU 

PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI SIDOHARJO SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah penggunaan lagu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa lisan 

anak kelompok B TK Pertiwi Sidoharjo Sragen Tahun 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa lisan melalui 

penggunaan lagu dalam proses pembelajaran pada anak kelompok B TK 

Pertiwi Sidoharjo Sragen Tahun 2011/2012  

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teroritis 

Setelah mengetahui manfaat lagu terhadap perkembangan bahasa lisan 

anak TK, diharapkan guru dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran 

sehari-hari. 

2. Manfaaat Praktis 

a. Bagi anak, penelitian ini dapat menjadi arahan dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berbahasa  
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b. Bagi guru dapat memberikan masukan atau informasi kepada guru 

tentang cara penggunaan lagu di taman kanak-kanak untuk menarik 

minat belajar siswa sekaligus memberikan kontribusi yang baik dalam 

peningkatan kualitas proses pembelajaran  

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin dari 

peningkatan kemampuan profesional para guru, perbaikan proses dan 

hasil belajar siswa, serta kondusifnya iklim pendidikan di sekolah 

tersebut. 

 


