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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu sarana pembelajaran anak usia 

belajar. Pembelajaran merupakan proses pengelolaan lingkungan seseorang  

yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan seseorang belajar 

untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. 

Pendidikan musik memberikan kemampuan untuk mengekspresikan 

dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk pengembangan kepribadian 

siswa, serta memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang. 

Pendidikan musik berfungsi dalam menyeimbangkan emosi anak. Terutama 

pada otak kiri dan kanannya.  

Pendidikan musik membuat anak mengalami rasa senang terhadap 

musik terlebih dahulu. Perasaan senang yang dialami anak kemudian 

membuat anak mendapatkan rasa keindahan serta keseimbangan  antara otak 

kanan dan otak kirinya sehingga diharapkan dengan terciptanya pendidikan 

musik yang berkualitas, anak dapat menjadi manusia yang ideal dan 

memiliki akal budi yang berkembang. 

Berdasarkan hasil wawancara awal, dengan guru kelas III SD Negeri 2 

Karang Talun pada bulan Maret diperoleh informasi proses kegiatan belajar 

mengajar dikelas mengenai seni musik masih sangatlah kurang, dan guru 

selalu menggunakan metode ceramah dan jarang menggunakan media yang 
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melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dalam kegiatan 

pembelajaran lebih banyak melakukan aktifitas sendiri dan ketika 

mengerjakan soal siswa hanya terpaku pada jawaban yang ada dibuku tidak 

berusaha untuk mengembangkan bahkan terkadang siswa mencontek 

jawaban milik temannya karena merasa tidak percaya diri dengan 

jawabannya. Seringkali guru meminta anak untuk bernyanyi di depan kelas 

mengenai nada yang sudah diajarkan tetapi sebagian besar siswa masih 

malu-malu untuk bernyanyi di depan teman-temannya. Proses belajar seni 

musik yang cenderung pasif membuat siswa merasa jenuh, bahkan dari 

pemaparan guru sebagian besar siswa masih belum mencapai batas tuntas 

nilai ulangan harian. 

Selain melakukan wawancara dengan guru, untuk lebih menguatkan 

permasalahan maka dilakukan juga wawancara dengan siswa kelas III yang 

diambil secara acak. Dari hasil wawancara, siswa mengungkapkan bahwa 

merasa bosan dalam pembelajaran karena tidak ada yang menarik dalam 

pembelajaran musiknya. Siswa juga mengungkapkan sering ketakutan jika 

pembelajaran seni music berlangsung karena mereka khawatir akan ditunjuk 

guru untuk bernyanyi di depan teman-temannya. 

Pernyataan yang disampaikan oleh guru dan siswa tersebut juga 

didukung hasil pengamatan peneliti mengenai kegiatan pembelajaran seni 

musik untuk membuktikannya. Hasilnya tidak jauh beda dengan pernyataan 

yang disampaikan oleh guru dan siswa, dalam proses pembelajaran masih 
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menggunakan metode ceramah dan sebagian besar siswa masih sibuk 

dengan kegiatannya sendiri.  

Berdasarkan pada kondisi-kondisi kelas yang telah disebutkan di atas 

maka peneliti dan guru sepakat untuk melakukan upaya perbaikan 

pembelajaran dengan menerapkan PTK. Guru dan peneliti kemudian 

menerapkan metode Zoltan Kodaly untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Metode Zoltan Kodaly adalah metode yang mengajak siswa untuk 

memahami nada dengan melibatkan anggota tubuh atau benda-benda 

disekitar anak. Anggota tubuh dan benda-benda disekitar anak akan 

digunakan sebagai perumpamaan suatu nada. Pengunaan metode tersebut 

diawali dengan siswa diperdengarkan lagu yang akan dipelajari terlebih 

dahulu, kemudian siswa dan guru bersama-sama melibatkan anggota tubuh 

atau benda-benda disekitar sebagai perumpamaan suatu nada yang akan 

digunakan anak untuk mendeteksi nada. 

Setelah digunakan sebagai perumpamaan nada, guru akan meminta 

siswa untuk mencoba mempraktekkan lagu yang telah dipelajarinya sesuai 

nada yang ada dengan menggunakan anggota tubuh dan benda-benda 

disekitarnya. Situasi kelas yang melibatkan siswa dalam pembelajaran 

diharapkan menjadi lebih efektif dalam penyampaian materi dan dapat 

diterima dengan baik oleh siswa serta siswa merasa senang dalam mengikuti 

pembelajaran. Mengacu pada kelebihan metode Zoltan Kodaly maka 

diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

B. Perumusan Masalah 

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar..., Puput Dyah Pangestika, FKIP UMP, 2015



4 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah :  

1. Bagaimanakah prestasi belajar siswa kelas III SD Negeri 2 Karang 

Talun pokok bahasan mengidentifikasi nada dan simbol nada dalam 

lagu sederhana dapat ditingkatkan melalui metode Zoltan Kodaly ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian tindakan kelas memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, 

yaitu : 

1. Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III SD Negeri 2 Karang 

Talun pokok bahasan mengidentifikasi nada dan simbol nada dalam 

lagu sederhana melalui model Zoltan Kodaly. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Manfaat penelitian yang dilaksanakan peneliti diharapkan dengan 

adanya metode Zoltan Kodaly dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, menciptakan rasa senang dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan variasi baru dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas, menjadikan guru mampu menciptakan suasana kelas yang 
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menyenangkan dan nyaman bagi siswa, memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi agar lebih cepat dapat diserap oleh siswa. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik di sekolah 

sesuai perkembangan pendidikan. Dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran seni musik di sekolah. 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat mengetahui dan mengembangkan pembelajaran 

Zoltan Kodaly sehingga terbiasa melakukan inovasi dalam proses 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan 

kualitas guru mengajar. 
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