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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan anak usia dini yang terdapat dijalur pendidikan formal yang 

menyediakan program dini bagi anak usia 4-6 tahun sebelum peserta didik 

memasuki Sekolah Dasar. Taman Kanak-kanak Sebagai salah satu bagian 

dari pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal memiliki tugas yang 

sangat penting dalam mengembangkan berbagai potensi peserta didik dengan 

memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan 

intelektual agar anak dapat melakukan adaptasi dengan kegiatan belajar yang 

sesungguhnya di sekolah dasar. Lembaga Taman Kanak-kanak dianggap 

penting karena mendidik anak pada usia emas (golden age), dimana pada usia 

ini merupakan masa peka dalam kehidupan anak. Masa peka adalah suatu 

masa yang menuntut pendampingan yang sungguh-sungguh karena masa ini 

hanya datang sekali seumur hidup manusia. 

       Usia 4-6 tahun merupakan masa peka bagi anak. Anak mulai sensitif 

untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak, dimana 

terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 

stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk 

meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemamuan fisik, kognitif, 

bahasa, sosial emosional konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral dan 

nilai-nilai agama. 

       Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ditegaskan bahwa: “pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

       Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling 

mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan 
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sumber daya manusia (Depdiknas, 2005:1). Mengingat anak usia dini, yaitu 

anak yang berada pada rentang usia lahir sampai dengan enam tahun 

merupakan rentang usia kritis dan sekaligus srategis dalam proses pendidikan 

yang dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan pada tahap 

selanjutnya (Depdiknas, 2005:2). 

       Sebagai salah satu bagian dari pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, Taman Kanak-kanak memiliki tugas mulia untuk mengembangkan 

berbagai kemampuan dasar peserta didik yang terkait dengan aspek sosial, 

emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan estetika. Kegiatan pembelajaran di 

Taman Kanak-kanak diharapkan mampu memberikan rangsangan dan 

motivasi belajar sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara 

optimal. 

       Dari aspek pendidikan, stimulasi dini sangat diperlukan guna 

memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan anak, yang 

mencakup penanaman nilai- nilai dasar (agama dan budi pekerti), 

pembentukan sikap (disiplin dan kemandirian),dan pengembangan 

kemampuan dasar (berbahasa, motorik, kognitif dan sosial). Oleh karena itu, 

agar pertumbuhan dan perkembangan potensi anak berlangsung secara 

optimal, maka dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan 

kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. (Kementerian Pendidikan 

Nasional, 2010b:1) 

       Pada dunia TK anak-anak cenderung masih sulit diatur belajar dengan 

serius. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan salah satunya dengan 

bermain. Belajar dengan bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk 

memanipulasi, mengulang-ulang dan menemukan sendiri serta bereksplorasi 

dan mempraktekkan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam konsep 

serta pengertian yang tidak terhitung banyaknya. 

       Kegiatan yang dapat merangsang anak dibutuhkan seperti stimulasi dan 

bimbingan, yang akan meningkatkan perkembangan berpikir anak sehingga 

menjadi dasar utama untuk perkembangan anak yang selanjutnya serta 



3 
 

didukung oleh media – media yang kreatif untuk menciptakan pembelajaran 

yang inovatif. 

       Perkembangan kemampuan dasar anak banyak sekali kegiatan yang dapat 

dilakukan guru dalam mengembangkan aspek kemampuan tersebut, salah 

satunya kemampuan kognitif anak diantaranya adalah melalui kegiatan 

bernyanyi, bercerita, bermain peran dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari 

berbagai macam kegiatan tersebut, bernyanyi di TK (Taman Kanak-Kanak) 

sampai saat ini hanya dianggap sebagai suatu indikator yang tidak penting. 

Padahal dalam setiap lagu memiliki makna dan manfaat dalam 

pengembangan segala aspek, baik dari segi pembiasaan, kognitif, bahasa, 

seni, maupun fisik motorik, karena dalam proses penyampaian materi di 

taman kanak-kanak tidak hanya terpaku pada kegiatan yang dilakukan 

melalui penjabaran, penjelasan di kelas atau pemberian tugas, tapi juga 

berupa bermain dan bernyanyi. Dalam sebuah lagu kita dapat menyampaikan 

cerita atau dongeng, nasihat, pengetahuan dan juga berbagai ilmu. 

       Kondisi pembelajaran bernyanyi di taman kanak-kanak saaat ini 

mengalami banyak kendala baik terbatasnya buku sumber, tidak adanya 

musik pengiring untuk lagu-lagu tertentu, termasuk kesibukan dari guru itu 

sendiri, sehingga banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam penyampaian 

nyanyian. Kesalahan-kesalahan penyampaian tersebut menyebabkan manfaat 

dari bernyanyi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak 

efektif. Sehingga bernyanyi hanya akan  menjadi pengisi waktu luang atau 

mengahabiskan waktu secara percuma. 

       Adapun kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penyampaian nyanyian 

di taman kanak-kanak, seperti kesalahan dalam penyebutan judul lagu, 

kekeliruan dalam irama atau notasi lagu, syair lagu, tempo, dan yang paling 

memperihatinkan adalah bahwa adanya kesan dalam pembelajaran bernyanyi 

itu asal anak senang tanpa memikirkan apakah yang disampaikan itu benar 

atau salah dan tidak disadari bahwa kekeliruan tersebut akan melekat kuat 

pada diri anak, sehingga mengabadikan kesalahan atau kekeliruan itu pada 
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masa depan anak khususnya dan juga proses pembelajaran bernyanyi pada 

umumnya. 

       Penyampaian nyanyian yang tepat diharapkan memberikan pengaruh 

positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, sudah 

menjadi sebuah keharusan dalam penyampaian nyanyian haruslah 

disampaikan atau diberikan dengan cara yang benar. 

       Menurut Jamalus (1988 : 46) kegiatan bernyanyi adalah merupakan 

kegiatan dimana kita mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama baik 

dengan iringan musik maupun tanpa iringan musik. Bernyanyi berbeda 

dengan berbicara, bernyanyi memerlukan teknik- teknik tertentu sedangkan 

berbicara tanpa perlu menggunakan teknik tertentu. Bagi anak kegiatan 

bernyanyi adalah kegiatan menyenangkan bagi mereka dan pengalaman 

bernyanyi memberikan kepuasan kepadanya, bernyanyi juga merupakan alat 

bagi anak untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Semua kegiatan 

belajar ini dikemas dalam model belajar sambil bernyanyi. 

       Kenyataan di lapangan, di sekolah sudah menggunakan kegiatan-kegiatan 

dalam mengembangkan kemampuan kognitif tersebut, tetapi dalam bernyanyi 

hanya sebatas untuk menghibur anak, dikala anak jenuh dalam proses 

pembelajaran tanpa menekankan pada kemampuan kognitif anak seperti 

menjelaskan kata–kata sukar pada nyanyi dan mengabaikan makna dari kata–

kata tersebut kepada anak. Seharusnya bernyanyi itu berperan penting dalam 

pengembangan kognitif anak karena melalui bernyanyi anak bisa secara 

langsung mengucapkan kata demi kata dan meningkatkan daya pikir sehingga 

anak lebih mudah mengingat dan mengungkapkan apa yang dirasakannya 

melalui nyanyian anak akan di ajak mengetahui kata–kata sukar pada nyanyi 

tersebut serta makna dari nyanyi tersebut. 

       Berdasarkan pemikiran dan pernyataan tersebut di atas, peneliti 

memandang bahwa kegiatan bernyanyi memiliki peranan penting dalam 

kemampuan kognitif anak. Berangkat dari pemikiran inilah peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh tentang “Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap 
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Kemampuan Kognitif Anak Kelompok B di TK Anggrek Saribumi Wates 

Pringsewu Lampung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya pengertian orang tua dan masyarakat terhadap macam-macam 

kemampuan anak. 

2. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kemampuan kognitif. 

3. Kurangnya penerapan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan 

kemampuan kognitif anak. 

4. Pendidik belum mampu mengoptimalkan pembelajaran melalui kegiatan 

yang mudah dan dimengerti oleh anak. 

5. Adanya bermacam-macam gaya belajar anak usia dini yang membuat guru 

mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Pembatasan dalam suatu penelitian diperlukan pembahasan masalah 

dengan adanya pembatasan masalah pembatasan tidak akan meluas. Adapun 

pembatasan masalah dengan penelitian sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang kemampuan kognitif anak 

dalam kegiatan belajar anak TK Anggrek Saribumi Wates Pringsewu 

Lampung. 

2. Dalam penelitian Bernyanyi dibatasi pada pembahasan Bernyanyi 

terpimpin di TK Anggrek Saribumi Wates Pringsewu Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

       Apakah terdapat pengaruh bernyanyi terhadap kemampuan kognitif anak 

kelompok B di TK Anggrek Saribumi Wates Pringsewu Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

       Untuk mengetahui pengaruh bernyanyi terhadap kemampuan kognitif 

anak kelompok B di TK Anggrek Saribumi Wates Pringsewu Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kalangan baik guru, 

murid, kepala sekolah yang berorientasi pada pendidikan anak usia dini. 

1. Manfaat Teoritis 

       Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk 

referensi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, sebagai inspirasi untuk menggunakan bernyanyi untuk 

kemampuan kognitif anak  

b. Bagi murid, semoga menambah pengalaman nyata dalam belajar dan 

ketertarikan belajar. 

3. Bagi kepala sekolah yaitu menfasilitasi dan mendukung kegiatan 

pembalajaran. 

 

 


