
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah  

Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar, sebagai peletak atau fondasi pembentukan 

karakter dan kepribadian anak. Berdasarkan Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional NO.20 Tahun 2003 BAB I ayat 14, menyatakan bahwa  

“Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih 

lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal.”  

 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa anak usia dini mengalami 

masa peka, dimana anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya 

pengembangan seluruh potensi anak. 

Anak usia dini (Taman Kanak-Kanak) adalah individu yang sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat bahkan 

dikatakan sebagai lompatan perkembangan karena itu usia dini dikatakan 

sebagai golden age (usia emas) yaitu usia yang berharga dibanding usia 

selanjutnya. Menurut Benyamin S Bloom menyatakan bahwa seorang anak 

jika diperlakukan benar dapat berkembang lebih baik, hidup lebih baik dan 

berfikir lebih cemerlang. Maka usia tersebut merupakan fase kehidupan 

yang unik dengan karakteristik khas, baik secara fisik psikis, sosial maupun 

moral. Maka banyak pihak berpendapat bahwa anak-anak itu bagaikan 
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kertas putih, bersih. Orang dewasa bebas untuk menggambari, mewarnai, 

menulisi, mencoreti, bahkan menyobek atau meremas-remas kertas tersebut.   

Berdasarkan pertumbuhan dan kemampuan anak-anak usia dini maka 

sebenarnya hanya ada tiga tujuan pendidikan dasar termasuk Taman Kanak-

Kanak yaitu membentuk dan mengembangkan jiwa eksploratif, membentuk 

dan mengembangkan jiwa kreatif serta membentuk dan mengembangkan 

kepribadian yang integral. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk 

mengembamgkan potensi peserta didik dalam bentuk pengenalan keimanan, 

ketaqwaan, hidup sehat, pengenalan kegiatan mandiri, nilai keindahan, 

peran demokrasi, peran sosial, atribut bangsa, dan lingkungan alam melalui 

kegiatan bermain yang menyenangkan. 

Multiple Intelligences merupakan potensi yang dimiliki oleh 

seseorang sebagai bawaan sejak lahir, Multiple Intelligences juga banyak 

didefinisikan oleh banyak orang yaitu sebagai kecerdasan ganda, kecerdasan 

jamak dan kecerdasan majemuk. Macam Multiple Intelligences diantaranya: 

kecerdasan verbal linguistik, logika matematika, visual spasial, kinestetik, 

musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Gardner dalam 

Rachmawati (2005: 22). Salah satu pengembangan Multiple Intelligences 

adalah kemampauan/ kecerdasan musikal, dalam  Multiple Intelligence 

kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyi, 

membedakan, mengubah dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi 

atau suara-suara yang bernada dan berirama. 
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Anak yang mempunyai kecerdasan musikal yang tinggi menghabiskan 

sebagian waktu bermain untuk mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi 

atau suara-suara yang bernada dan berirama. Individu yang mempunyai 

kecerdasan musikal yang tinggi cenderung cepat menghafalkan lagu-lagu 

dan bersemangat ketika kepadanya diperkanalkan lagu. Jika disuguhkan 

musik anak dengan kecerdasan ini terlihat menikmati, bahkan menggerak-

gerakkan tubuhnya sesuai irama tersebut. Mereka akan mengetuk-ngetukan 

badan ke meja, pada saat menulis ataupun membaca.  

Fenomena yang ada sekarang ini tidak banyak orang yang mempunyai 

kecerdasan musikal. Fakta permasalahan yang terjadi berdasarkan 

pengamatan kepada anak kelompok B dan berdasarkan hasil informasi 

antara lain a) masih sedikitnya pembelajaran gerak dan lagu yang diterapkan 

pada anak usia dini oleh pendidik yang mengakibatkan anak tudak senang 

bermain alat musik, tidak senang bernyanyi, merasa sulit menghafal lagu 

dan bernyanyi dan kurang peka terhadap suara-suara, b) Masih banyak anak 

yang merasa malu dan takut ketika ibu gurunya menyuruh untuk menyanyi 

dan bergerak sesuai lagu, padahal dengan musik dan nyanyian dapat 

menyalurkan, mengendalikan, menimbulkan rasa senang, lucu, haru, kagum, 

c) masih kurangnya anak usia dini dalam mengembangkan gerak tunuh 

melalui nyanyian menselaraskan antara pikiran dan tubuh, mengembangkan 

kelincahan, kekuatan, keseimbangan tubuh serta mengkoordinasikan mata 

denagn tangan dan kaki, d) bahwa dengan gerak dan lagu adalah salah satu 

cara yang paling efektif dalam menumbuhkan rasa emosional anak dalam 
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lingkungan keluarga, sebab nyanyian merupakan menggerakkan hati, 

wawasan, keindahan, dan cita-cita estetika hingga dapat membantu anak 

menumbuhkembangkan kecerdasan musikal 

Berdasarkan hasil observasi di TK Kemala Bhayangkari 70 Masaran 

rendahnya kecerdasan musikal pada anak kelompok B di TK Kemala 

Bhayangkari 70 Masaran disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

pembelajaran yang kurang menarik, guru yang kurang menstimulus 

kecerdasan musikal anak, kurangnya alat permainan untuk menstimulasi 

kecerdasan musikal yang disediakan oleh sekolah, dan pemberian tugas 

yang diberikan kepada anak hanya tergantung pada buku-buku kegiatan 

yang diperoleh oleh dinas pendidikan setempat. 

Untuk dapat pengembangan kecerdasan musikal anak perlu diberikan 

permainan yang sesuai dengan usia anak dan dapat merangsang kecerdasan 

musikal  anak. Salah satu alat permainan yang diharapkan dapat diberikan 

kepada anak untuk mengembangkan kecerdasan musikal adalah gerak dan 

lagu. Gerak dan lagu dapat membantu perkembangan otak, perkembangan 

indera, perkembangan kemampuan bahasa dan kemampuan sosial anak usia 

dini.  Hal tersebut dikarenakan gerak dan lagu bukan permainan monoton 

yang dibuat oleh seseorang melainkan musik dan gerakan unruk 

didemonstrasikan dengan anak didik.  

Gerak dan lagu tidak dapat dipisahkan dalam prakteknya dalam 

pembelajaran kecerdsan musikal dan juga dalam pembelajaran anak usia 

dini. Pada anak kecerdasan musikal dapat diasah melalui menari, dan 
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olahraga yang mempergunakan lagu dan instrumen musik. Anak yang 

kecerdasan musiknya tinggi akan mempunyai kepekaan mendengarkan nada 

dan ritme musik. Menyanyikan lagu untuk anak atau memperdengarkan 

musik pada musik pada saat bermain. Pemaparan terhadap musik secara 

lebih awal ternyata dapat memperkuat jalur-jalur ikatan baru didalam otak 

yang tengah berkembang.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Peningkatan Kecerdasan Musikal melalui gerak dan 

lagu Pada Kelompok B Di TK Kemala Bhayangkari 70 Masaran 

Tahun Pelajaran 2012/2013.  

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “apakah melalui gerak 

dan lagu dapat mengembangan kecerdasan musikal anak kelompok B di TK 

Kemala Bhayangkari 70 Masaran, Sragen tahun pelajaran 2012/2013”?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan  kecerdasan 

musikal anak kelompok B di TK melalui gerak dan lagu. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan 

musikal anak melalui gerak dan lagu pada kelompok B di TK Kemala 

Bhayangkari 70 Masaran Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang pembelajaran yang menggunakan gerak dan lagu untuk 

pengembangan kecerdasan musikal anak. 

b. Dapat menjadi pedoman dan acuan untuk peneliti selanjutnya.  

2. Secara praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan gerak 

dan lagu. 

b. Bagi anak, penelitian ini diharapkan dapat meningktkan kecerdasan 

musikal anak.  

c. Bagi orangtua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang cara mendidik dan mengasah kecerdasan musikal 

anak. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti 

tentang pembelajaran menggunakan gerak dan lagu.  

 

 




