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SARI 

Wicaksono, Dimas Aditya. 2019. Strategi Pembelajaran Vokal pada Anak Usia 

Dini di Staccato Music Course Kabupaten Pati. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Slamet Haryono, M.Sn., Pembimbing II: M. 

Usman Wafa, M.Pd. 

Kata Kunci: anak usia dini, kursus musik, strategi pembelajaran vokal. 

Proses penyampaian pesan, emosi, dan nilai kemanusiaan dapat melalui seni 

yaitu musik. Mempelajari musik dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya 

adalah dengan mengikuti kursus musik yang dimulai dari usia dini agar lebih 

maksimal. Maka dari itu, dibutuhkanlah strategi pembelajaran untuk 

mempermudah anak dalam menerima materi dalam kursus vokal. Seperti pada salah 

satu kursus musik di Kabupaten Pati yaitu Staccato Music Course. Berdasarkan 

keterangan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji strategi pembelajaran vokal 

pada anak usia dini di Staccato Music Course. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pembelajaran vokal pada anak usia dini 

di Staccato Music Course. Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi para 

pengajar vokal dalam menerapkan strategi pembelajaran agar anak usia dini lebih 

mudah belajar. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan 

pedagogik menggunakan (1) obervasi, (2) dokumentasi, (3) wawancara. Sedangkan 

teknik analisis datanya yaitu menggunakan (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, 

(3) Simpulan.  

Pengajar  vokal anak usia dini di Staccato Music Course memiliki cara 

menyampaikan pembelajaran agar kegiatan menjadi menyenangkan atau bermain. 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara (1) Permaianan pencocokan nada, kegiatan ini 

merupakan pencocokan nada dari pengajar oleh peserta didik. (2) Menyanyikan 

lagu dengan bersahut-sahutan, yiatu pengajar menyanyikan beberapa kata dalam 

lagu, kemudian berhenti dan meminta peserta didik untuk melanjutkan lagu 

tersebut.  (3) Pengajar menjadi role model bagi anak-anak, yaitu pengajar 

memberikan contoh cara yang bernyanyi yang benar dengan ekspresi yang sesuai. 

Serta (4) Mengajak anak menilai penampilannya sendiri, yaitu peserta didik diminta 

untuk bernyanyi satu lagu dan divideo, kemudian anak diminta untuk menilai 

penampilannya pada video tersebut. Dengan dibimbing oleh pengajar, anak dapat 

mengetahui kekurangannya dan memperbaiki cara bernyanyinya.  

Menurut saya strategi yang pertama yaitu pencocokan nada kurang efektif 

karena setiap anak memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Maka dari itu, saran 

dalam penelitian ini yaitu (1) hendaknya pengajar vokal pada suatu lembaga kursus 

dapat menerapkan strategi yang menarik dan dapat mempermudah anak dalam 

belajar vokal, serta memotivasi anak, (2) bagi pihak Staccato Music Course untuk 

lebih mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif, (3) bagi 

peserta didik, hendaknya dapat lebih giat belajar vokal di dalam kelas kursus 

maupun di rumah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Bermain musik adalah bagian dari perilaku berkesenian yang pada dasarnya 

merupakan proses menyampaikan pesan, emosi, dan nilai kemanusiaan atau hasil 

tafsir pribadi, atau sekelompok seniman lewat media bunyi dalam bentuk ekspresi 

musikal kreatif. Seperti yang dikemukakan oleh Jamalus dalam (Qadri, 2008:2) 

adalah suatu karya yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui 

unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan 

ekspresi sebagai satu kesatuan. Pembelajaran musik dapat bertujuan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan seseorang agar dapat berkreasi dan 

menghargai seni.  

Keberhasilan musik di dunia hiburan mempengaruhi sebagian orang tua 

atau anak itu sendiri untuk mengembangkan bakat di bidang musik. Pembelajaran 

musik di sekolah dapat membantu meningkatkan bakat atau potensi anak dalam 

mengembangkan kemampuan bermusik. Namun, alokasi waktu yang hanya 90 

menit dalam satu minggu membuat pembelajaran musik kurang maksimal. Maka 

dari itu, banyak orang tua dan anak menempuh jalan untuk mengikuti sekolah-

sekolah musik yang ada di daerah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, 

banyak bermunculan penyanyi-penyanyi yang berbakat. Prestasi ini menjadi salah 

satu faktor yang mendasari banyak generasi muda mengikuti sekolah musik 

terutama di bidang vokal. Musik vokal adalah musik yang bersumber dari suara 

manusia, bisa dimainkan oleh seorang penyanyi atau sekelompok orang 

1 
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(Simanungkalit, 2008:4). Bernyanyi memerlukan teknik dasar yang benar agar 

dapat maksimal. Menyanyi adalah integrasi dari tiga sistem ekspresi vokal, wajah, 

dan kinestetik. Vokal mencakup segi pengucapan, resonansi, dan warna suara. 

Kinestetik mengarah pada prses pernapasan, wajah memberi interpretasi dan emosi. 

Kesatuan dari semua aspek inilah yang menghasilkan suatu ekspresi.  

Strategi belajar mengajar adalah rencana dan cara-cara membawakan 

pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran 

dapat dicapai secara efektif (Gulo, 2008:3). Penggunaan strategi dalam kegiatan 

pembelajaran sangat perlu karena mempermudah proses pembelajaran sehingga 

dapat mencapai hasil yang optimal. Strategi pembelajaran dapat berpengaruh 

terhadap baik buruknya hasil pembelajaran kelak, disinilah peran pembimbing 

ataupun pengajar dalam suatu lembaga pedidikan formal atau nonformal yang 

sudah berpengalaman untuk menggunakan strategi pembelajaran yang memberi 

fasilitas kemudahan kepada anak didik. Tanpa strategi yang jelas, proses 

pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai 

dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Strategi pembelajaran sangat berguna, baik bagi pengajar maupun anak didik. Bagi 

pengajar, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam  menyampaikan 

materi. Bagi anak didik, penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah 

proses belajar.  

 Strategi pembelajaran yang diterapkan pada anak usia dini berbeda dengan 

orang dewasa. Pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan prinsip belajar, 

bermain, dan bernyanyi (Slamet, 2005:133). Anak usia dini adalah anak usia dini. 
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Pembelajaran untuk anak usia dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat 

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

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

dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan. Begitu pula untuk 

pembelajaran vokal pada anak usia dini dibutuhkan strategi khusus yang tidak jauh 

dari aktivitas menyenangkan. Potensi anak yang sangat penting untuk 

dikembangkan yaitu kognitif, bahasa, sosio-emosional, kemampuan fisik, dan lain 

sebagainya. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan salah satunya melalui 

musik, karena musik dipercaya memiliki banyak keunggulan khususnya membantu 

anak untuk mengembangkan intelektual, emosi, motorik, dan keterampilan sosial 

(Djohan, 2003:173). Pembelajaran vokal pada anak usia dini sangat penting karena 

awal mula terbentuknya suatu karakter vokal, selain itu anak usia dini lebih cepat 

menyerap pelajaran yang diterima. Belajar vokal/menyanyi juga dapat menambah 

kosa kata anak dan meningkatkan mental anak ketika tampil di depan umum. 

Terbiasa belajar vokal sejak dini, maka akan terbentuk vokal yang matang pada usia 

selanjutnya. Belajar vokal pada usia dini dapat membantu dalam menggali dan 

menemukan bakat anak. Pembelajaran vokal bisa didapat salah satunya dengan 

mengikuti pengajaran pada sekolah musik.  

Bernyanyi dengan teknik vokal yang baik dan benar dapat dicapai dengan 

latihan rutin. Bernyanyi dengan tehnik vokal dapat dilatih dimana saja dan kapan 

saja, namun jika tidak dilakukan dengan rutin maka hal tersebut tidak cukup 

membantu dalam mendapat teknik yang baik dan benar. Latihan rutin akan 

membuat pita suara menjadi lentur, suara lebih stabil dan suara akan menjadi lebih 
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indah didengar. Seorang pelatih atau pengajar juga diperlukan dalam latihan 

bernyanyi dengan teknik vokal yang baik dan benar, sehingga latihan dapat 

terlaksana dengan baik. Anak dapat berlatih, mengenal musik dan membangunkan 

musikalitasnya sejak usia dini. Latihan tersebut dapat dilakukan secara rutin melalui 

proses pembelajaran, salah satunya melalui kursus. 

Salah satu sekolah musik yang ada di Kabupaten Pati yaitu Staccato Music 

Course yang terletak di Ruko Plaza Pati Blok C-3 Pati. Staccato Music Course 

mengajarkan berbagai keterampilan dalam bermusik, mulai dari vokal, gitar 

elektrik, gitar klasik, gitar bass, piano, keyboard, biola, dan drum. Banyak dari anak 

didik yang telah mengikuti sekolah musik di Staccato Music Course mendapat 

prestasi yang memuaskan terutama di bidang vokal, hal ini tentunya tidak lepas dari 

peran serta tenaga pendidik yang mampu mengembangkan bakat-bakat anak didik. 

Prestasi yang telah didapat oleh anak didik kursus musik ini, antara lain yang diraih 

oleh Padina Andin M. yaitu juara 1 lomba Vokal Tunggal Putri SMA tingkat 

kabupaten tahun 2015 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka FLS2N 

(Festival Lomba Seni Siswa Nasional). Kemudian juara juara 1 Vokal Tunggal 

Putra SD Tingkat Kabupaten pada tahun 2016, yang diraih oleh Uwais Ikram 

Widagdo, diadakan juga oleh FLS2N Dinas Pendidikan. Siswa kursus musik 

Staccato yang juga meraih juara 1 Vokal Tunggal Putri SMP tingkat kabupaten 

adalah Nindy, pada tahun 2017 yang diadakan pula oleh FLS2N Dinas Pendidikan. 

Selain lomba dari Dinas Pendidikan, ada juga  juara 1 lomba Pop Singer Ulang 

Tahun BNI Pati tahun 2015, yang diraih oleh Syahara.  
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Adapun konser-konser yang pernah diadakan oleh Staccato Music Course 

yaitu Fun With Music Staccato Concert Stadion di Joyokusumo Pati pada 27 

Oktober 2016. Kemudian The Rock Show di Pasar Pragola Pati pada 21 Januari 

2017. Selain itu, konser dengan tema Kelas Panggung Kecil Staccato Concert di 

Swalayan Luwes Pati pada 18 Desember 2016.  

Penggunaan kurikulum yang dibuat dengan teknik pengajaran yang inovatif 

dikembangkan secara seksama dan internal oleh tim pendidik menjadi salah satu 

penunjang pembelajaran yang ada di Staccato Music Course. Strategi pembelajaran 

yang inovatif ini dapat dilihat dari cara mengajar para pendidik yang dapat 

menyesuaikan usia anak didik, penyampaian materi yang bervariasi, dan  

menggunakan inovasi berupa media audiovisual. Salah satu tenaga pengajar vokal 

yang berkompeten di Staccato Music Course yaitu Alan Wijanarko,S.Pd., sarjana 

dari Jurusan Pendidikan Seni Musik di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. 

Strategi pengajaran di Staccato Music Course ini dapat digunakan sebagai referensi 

bagi para pengajar lain, agar dalam mengembangkan pembelajaran menjadi optimal 

dan berhasil. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam  tentang 

strategi pembelajaran vokal pada anak usia dini di Staccato Music Course.  

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yakni: 

1.2.1   Cara mengajar anak usia dini berbeda dengan usia lainnya, karena cara 

berpikir, emosi, dan minat yang belum stabil. 

1.2.2     Anak usia dini kesulitan dalam mempelajari tempo/ketukan. 
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1.2.3  Anak kurang dalam memfokuskan perhatiannya pada tingkat pitch dan 

perubahannya. 

1.2.4  Belajar vokal harus dilakukan secara rutin agar anak dapat mengasah 

musikalitasnya.  

1.3    Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi fokus 

penelitian ini yaitu pada cara mengajar vokal pada anak usia dini di Staccato Music 

Course. 

1.4    Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana strategi pembelajaran vokal pada anak dini di Staccato Music 

Course? 

1.5    Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1   Menganalisis Strategi pembelajaran vokal pada anak usia dini di Staccato 

Music Course. 

1.6     Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi manfaat 

teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya referensi 

tentang strategi pembelajaran vokal pada anak usia dini. Secara praktis, hasil 

penelitian ini akan bermanfaat kepada beberapa pihak. 
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1.6.1. Bagi anak didik, penelitian ini dapat mempermudah anak didik dalam 

menerima materi yang diajarkan karena pembelajaran lebih terarah. 

1.6.2. Bagi pengajar, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif strategi pembelajaran vokal pada anak usia dini. 

1.6.3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi jika 

ingin mengadakan penelitian mengenai strategi pembelajaran
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Pustaka 

Setiap penelitian tidak akan terlepas dari penelitian sebelumnya. Penelitian 

ini memiliki beberapa rujukan yang dijadikan sebagai rujukan awal dalam 

menyusun skripsi. Penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan, dimaksudkan 

agar penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya. 

Beberapa penelitan yang dijadikan tinjauan antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Ambriani (2014) yang berjudul “Strategi Pembelajaran Seni Musik 

untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMA N 1 Wates Tahun 2013/2014”. 

Strategi pembelajaran dalam penelitian tersebut adalah strategi pembelajaran 

seperangkan perencanaan yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih 

strategi kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses pembelajaran untuk 

memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam pembelajaran. Pemilihan tersebut 

dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran yang diterapkan di SMP N 1 

Wates terdapat enam tahapan yaitu strategi persiapan pembelajaran, strategi 

pengolahan pada masing-masing kelas, strategi penggunaan media pembelajaran, 

strategi pendekatan untuk memotivasi, strategi evaluasi dan pengambilan nilai, dan 

strategi pengembangan pengalaman 

belajar seni musik siswa. 

8 
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Enam komponen strategi pembelajaran tersebut merupakan strategi pembelajaran 

untuk peningkatan prestasi belajar siswa. 

Penelitian yang dijadikan tinjauan berdasarkan strategi pembelajaran antara 

lain penelitian oleh Zaelani (2014), mengadakan penelitian yang berjudul “Strategi 

Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri 12 Yogyakarta”. Startegi pembelajaran 

dari hasil penelitian tersebut adalah strategi pembelajaran merupakan suatu 

kegiatan atas cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Strategi pembelajaran seni musik yang diterapkan oleh guru seni musik di SMP 

Negeri 12 Yogyakarta, terdapat lima tahapan yaitu Strategi penyiapan jalannya 

pembelajaran, strategi pengelolaan pada kelas, strategi penggunaan media, strategi 

pendekatan kasih sayang, dan strategi evaluasi dan pengambilan nilai. Tahapan-

tahapan strategi pembelajaran tersebut dilakukan oleh guru seni musik, dan dapat 

menjadikan para siswa dikelas VIII dapat memahami dalam mengikuti mata 

pelajaran seni musik.  

Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah 1) Strategi penyiapan jalannya 

pembelajaran. Langkah strategi penyiapan yang telah dipersiapkan guru yaitu 

dengan memahami terlebih dahulu mengenai materi-materi yang akan dibahas 

dalam pembelajaran, dan mempelajari susunan langkah-langkah pembelajaran 

sesuai dengan RPP. 2) Strategi pengelolaan pada kelas. Strategi guru yang 

digunakan dalam mengelola kelas, yaitu strategi kelompok pada setiap siswa-

siswanya. 3) Strategi penggunaan media. Strategi penggunaan media ini guru lebih 

memperhatikan kepada persiapan, ketepatan memanfaatkan media pembelajaran 
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sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan, dan mengecek kembali 

media pembelajaran yang sudah dipersiapkan di dalam kelas. 4) Strategi 

pendekatan kasih sayang. Strategi pendekatan kasih sayang ini di berikan kepada 

siswa-siswanya untuk memotivasi siswa. 5) Strategi evaluasi dan pengambilan 

nilai. Pada strategi ini, guru melakukan pengambilan nilai tidak pada saat ulangan 

saja, melainkan pada awal, dan akhir pembelajaran dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada siswa mengenai materi pelajaran, serta pengamatan 

setiap saat ketika proses-proses pembelajaran sedang berlangsung. 

Makromah (2011), penelitiannya yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Kooperatif “Make a Match” untuk Meningkatkan Hasil Belajar PAI 

Kompetensi Dasar Menyebutkan Tugas Malaikat Siswa Kelas IV SDN 2 

Karangmalang, Kangkung Kendal”. Strategi pembelajaran secara sempit menurut 

penelitian ini adalah strategi memiliki kesamaan dengan metode yang berarti cara 

untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan secara luas strategi diartikan 

sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian 

tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan pelaksanaan, dan penilaian. Hasil dari 

penelitian ini adalah strategi pembelajaran “make a match” mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa, dikarenakan mudah, tidak menyulitkan, menyenangkan dalam 

permainan kartu dan tidak membosankan peserta didik sehingga mereka dapat 

merespon materi pembelajaran sesuai yujuan pembelajaran yang diharapkan. Hasil 

pembelajaran di SDN 2 Karangmalang mengalami peningkatan pada siklus 

pertrama dan mencapai criteria ketuntasan minimal pada sisklus 2.  
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Iskarim (2008), yang berjudul “Startegi Pembelajaran PAI dalam Pencapaian 

Kompetensi Siswa”. Strategi pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian 

tersebut adalah garis-garis besar haluan untuk beretindak dalam usaha mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan pembelajaran, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan 

interaksi antara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.  

Penelitian yang dijadikan tinjauan berdasarkan pembelajaran vokal antara 

lain penelitian Ananda (2016), berjudul “Pembelajaran Teknik Vokal dalam 

Bernyanyi pada Anak Usia 8-10 Tahun di Sriwijaya Musik Yogyakarta”. Penelitian 

ini berisi tentang teknik vokal yang efektif digunakan pada pembelajaran anak usia 

8-10 tahun di sebuah kursus musik di Yogyakarta. Teknik vokal yang digunakan 

yaitu menggunakan media player atau iringan musik untuk mempermudah anak 

belajar bernyanyi di rumah. Keberadaan musik iringan dapat membuat anak didik 

mudah menyanyikan lagu seperti yang sudah didengar dan dipelajari dari lagu asli, 

sehingga tidak membuat anak didik merasa canggung atau binggung saat mulai 

mempraktikan sebuah lagu. Maka dari itu diperlukan alat bantu seperti media audio 

player sebagai alat pengganti instrumen untuk pengiring lagu. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

mendeskripsikan teknik yang sesuai untuk pembelajaran vokal pada usia tertentu. 

Perbedaan kedua penelitian tersebut adalah penelitian Ananda mengenai teknik 

media player berupa iringan musik, sedangkan penelitian penulis mengenai teknik 

vokal anak usia dini yaitu menarik perhatian anak dengan variasi saat vokalisi dan 

penyajian lagu berupa media audio visual kartun lagu anak.    
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Dian (2015), melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Teknik 

Vokal Siswa dalam Pembelajaran Paduan Suara melalui Metode Drill di SMP 

Negeri 2 Gombong”. Penelitian ini berisi tentang teknik vokal Drill yang digunakan 

untuk melatih paduan suara. Metode latihan/drill yaitu suatu teknik yang dapat 

diartikan sebagai suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan latihan, 

agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang 

telah dipelajari. Teknik vokal drill yang dilakukan yaitu mengelompokkan setiap 

suara mulai dari sopran, alto, tenor, dan bass untuk berlatih notasi lagu masing-

masing. Setelah pengelompokan berdasarkan bagian suara masing-masing, 

kemudian disatukan dengan suara lainnya agar padu.  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan 

teknik latihan yang diulang-ulang agar siswa terbiasa berlatih vokal. Perbedaan 

kedua penelitian tersebut adalah penelitian Dian mengenai pembelajaran vokal 

untuk paduan suara, sedangkan penelitian penulis mengenai pembelajaran vokal 

untuk usia dini.  

Arlita (2013), melakukan penelitian yang berjudul “Pembelajaran Vokal 

dengan Media Audio Visual (VCD) pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak 

Bhineka Tunggal Ika Yogyakarta”. Penelitian ini berisi tentang pembelajaran vokal 

untuk anak usia dini menggunakan teknik audio visual. Audio visual yang 

dimaksud yaitu berbentuk gambar bergerak dan dilengkapi dengan suara, 

diharapkan dapat menarik dan menambah minat anak dalam mempelajari sebuah 

lagu. Anak usia dini tertarik dengan media audio visual untuk pembelajaran vokal. 
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Cara yang digunakan yaitu metode drill untuk pemanasan, kemudian anak diajak 

untuk menirukan suara atau lagu dan gambar bergerak dalam media tersebut.  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan 

media berupa audio visual sebagai sarana untuk menarik perhatian siswa sekaligus 

untuk melatih vokal. Perbedaan kedua penelitian tersebut adalah penelitian Arlita 

mengenai pembelajaran vokal untuk taman kanak-kanak yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, sedangkan penelitian penulis mengenai pembelajaran 

vokal untuk kursus music yang sesui dengan kurikulum kursus musik tersebut. 

Penelitian yang dijadikan tinjauan berdasarkan strategi pembelajaran anak 

usia dini antara lain penelitian Putri (2012), berjudul “Strategi Pembelajaran Musik 

Ritmis pada Drum Band TK Pertiwi 26 Jambidan Banguntapan Bantul”. Strategi 

Pembelajaran berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah strategi 

pengorganisasian yang digunakan dalam pembelajaran Drum band yang dilakukan 

di TK Pertiwi 26 Jambidan ini adalah pelatih membuat jadwal setiap minggunya 

dalam pembelajaran. Tahap demi tahap setiap minggu nya pelatih lakukan latihan 

dengan strategi - strategi yang telah disiapkan pelatih supaya siswa - siswa mudah 

menerima pelajaran, mudah menghafal dan mudah untuk mempelajari ulang, 

karena waktu untuk mempelajari ulang sangat cukup.  

Disimpulkan bahwa strategi pembelajaran musik ritmis pada drum band TK 

Pertiwi 26 Jambidan Banguntapan Bantul maka dapat ditarik kesimpulan; Materi 

yang digunakan dalam pembelajaran Drum band menyesuaikan usia dan 

kemampuan anak TK, yaitu dengan mengajarkan ritmis sederhana guna untuk 

memudahkan anak menghafal dan berhasil memaninkan dengan bagus, Metode 
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yang digunakan pelatih dalam pembelajaran Drum Band yaitu: metode 

demonstrasi, metode ketrampilan proses dan metode drill, Strategi yang digunakan 

di sekolah TK Pertiwi 26 Jambidan yaitu: strategi pengorganisasian pembelajaran, 

strategi penyampaian jalannya pembelajaran dan strategi pengolahan masing-

masing kelompok Drum Band, Pendekatan dan evaluasi Drum Band yaitu: 

pendekatan kasih sayang dan evaluasi pengambilan nilai, Alat musik Drum Band 

yang terdapat di TK Pertiwi 26 Jambidan kurang memenuhi standar untuk anak usia 

TK. Strategi pembelajaran yang digunakan di TK Pertiwi 26 Jambidan tidak jauh 

berbeda dengan strategi pembelajaran Drum Band yang diterapkan di sekolah lain. 

Namun dari hasil pengamatan, peneliti menemukan strategi yang khas di TK 

Pertiwi 26 Jambidan yaitu strategi pendekatan kasih sayang. 

Lalang (2012), mengadakan penelitian berjudul “Metode Pembelajaran Lagu 

Anak pada Anak Usia Dini di SPS Pos Paud se-Kecamatan Godean”. Pembelajaran 

seni musik (lagu anak-anak) merupakan upaya untuk mempelajarai siswa dengan 

menggunakan lagu sebagai media . Lagu sebagai alat agar siswa memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru. Pengetahuan dan pengalaman itu tidak bersifat 

fungsional atau langsung bermanfaat dalam kehidupan nyata melainkan perpetual 

grappling (pergulatan terus menerus) dengan pengetahuan yang ada, artinya 

pergulatan tersebut dipahami sebagai pemikiran kritis dan rekonstruksi terhadap 

gagasan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, bentuk kegiatan seni harus 

berupa pengalihan experience dan experiment-exploration. Selain membantu 

mengembangkan musikalitas, olah vokal pada anak dapat membangun rasa percaya 
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diri anak karena pelajaran olah vokal ternyata dapat diterapkan pada cara berbicara, 

baik artikulasi, intonasi maupun nada bicara.  

Maulana (2015), melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pembelajaran 

Sni Budaya pada Bidang Seni Musik di SMA N 1 Sleman”. Penelitian ini berisi 

strategi-strategi pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar seni 

musik di sekolah. Strategi pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam proses 

pembelajaran yang perannya sebagai manager pengajaran juga meliputi bagaimana 

guru harus menggunakan media atau sarana pembelajaran yang menarik yang tentu 

saja harus mempermudah proses siswa dalam menangkap informasi dari guru. Agar 

proses pembelajaran berjalan dengan lancar guru mengatur ketersediaan sarana 

pendukung sesuai dengan kebutuhan yang akan dimanfaatkan.  

Metode pembelajaran merupakan cara merealisasikan suatu strategi 

pembelajaran yang telah ditetapkan, meskipun strateginya sama, metodenya sama, 

teknik-teknik implementasinya dapat berbeda menyesuaikan pada karakteristik 

siswa yang berbeda-beda. Adapun metode-metode yang diterapkan oleh guru yaitu 

metode ceramah dilakukan pada saat awal membuka pelajaran, diskusi dilakukan 

dalam memecahkan masalah seperti saat mendapati siswa yang kesusahan. Metode 

selanjutnya adalah demonstrasi, kerja kelompok, dan juga drill yang dilakukan saat 

mendekati evaluasi pembelajaran. 

Persamaan penelitian Maulana dengan peneltiian ini adalah meneliti strategi 

pembelajaran seni musik. Penerapan strategi pembelajaran tidak bisa hanya 

menggunakan satu metode saja, metode merupakan alat atau cara yang digunakan 

untuk mengubah suatu keadaan yang diinginkan pada pembelajaran agar 
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memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan perbedaannya adalah subjek 

penelitiannya yaitu antara siswa SMA dengan anak usia dini. 

Arismunandar, dkk (2016), melakukan penelitian berjudul “Pembelajaran 

Vokal dengan Menggunakan Software Gitar Pro pada Kegiatan Ekstrakurikuler 

Musik di SMP Negeri 1 Banda Aceh”. Isi dari penelitian tersebut adalah penerapan 

metode pembelajaran vokal menggunakan software gitar pro. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran vokal dengan 

menggunakan media software gitar pro pada kegiatan ekstrakurikuler membuat 

peserta didik lebih mudah dalam mempelajari notasi-notasi lagu baru serta bisa 

menyanyikan lagu sesuai nada yang dibuat dalam software gitar pro. Kemudian 

peserta didik jadi lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, terlihat dari kemauan peserta didik dalam mempelajari vokal pada 

lagu baru. Hambatan yang dialami pada pesrta didik adalah keterbatasan fasilitas, 

kurangnya pengetahuan dasar peserta didik tentang notasi dan ketidakhadiran 

peserta didik yang mengganggu proses pembelajaran. 

Afdison (2016). Melakukan penelitian berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Seni Musik Melalui Strategi Pembelajaran Kooperatif  Tipe Make a Match di 

SMP”. Penelitian ini berisi hasil pembelajaran seni musik menggunakan strategi 

kooperatif. Strategi ini digunakan pada 2 siklus penelitian. Strategi make a match 
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merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Lorna Curran dimana 

dua kelompok siswa saling mencari pasangan dari kartu jawaban dan kartu 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Strategi ini dapat meningkatkan: 

aktivitas belajar siswa secara kognitif; pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari; motivasi belajar siswa; serta menciptakan kondisi pembelajaran yang 

menyenangkan dengan unsur permainan yang terdapat di dalamnya. 

Siswa bermain sambil belajar sekaligus mengembangkan kemampuan kognisi 

tahap operasi formal melaui interaksi dalam mencari kartu sembari mengasah 

pemahaman dalam materi musik. Melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe 

make a match, siswa melatih karakteristik operasi formal dalam membuat 

prakiraan, introspeksi diri, dan melatih kesadaran diri dalam mengikuti aturan 

dalam proses pembelajaran; (b) Peningkatan hasil belajar seni musik pada materi 

unsur-unsur musik sudah memenuhi indikator jumlah siswa yang mencapai KKM. 

Ana (2016), mengadakan penelitian yang berjudul “Strategi dan Inovasi 

Pembelajaran Seni Musik di SMP Negeri 34 Semarang”. Inovasi yang ingin dibahas 

peneliti dalam skripsi ini adalah inovasi pembelajaran yang digunakan guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Inovasi pembelajaran yang 

diterapkan adalah dari model-model inovasi pembelajaran yang sudah ada 

sebelumnya. Inovasi pembelajaran yang dilakukan guru seni budaya SMP Negeri 

34 Semarang bertujuan agar siswa aktif dan tertarik dengan materi yang diajarkan. 

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan beberapa model inovasi yang secara 

umum telah digunakan oleh para guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 
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di sekolah, antara lain: (1) Inovasi pembelajaran kuantum, (2) Inovasi pembelajaran 

kompetensi, (3) Inovasi pembelajaran kontekstual. 

Inovasi pembelajaran kontekstual merupakan suatu model pembelajaran yang 

menekankan keterlibatan siswa setiap tahapan pembelajaran dengan cara 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang dialami siswa sehari-hari 

sehingga pemahaman materi diterapakan dalam kehidupan nyata. 

Mukhtar (2015), melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Strategi Pembelajartan dan Kemampuan Apresiasi Seni Musik terhadap Hasil 

Belajar Seni Musik”. Jurnal ini berisi tentang hasil belajar seni musik yang 

dipengaruhi oleh strategi pembelajaran. Rerata hasil belajar Seni Musik siswa yang 

diajar dengan strategi pembelajaran konstruktivisme lebih tinggi daripada rata-rata 

hasil belajar Seni Musik siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran langsung. 

Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran konstruktivisme terbukti efektif 

dapat meningkatkan hasil belajar Seni Musik siswa secara keseluruhan baik untuk 

kelompok siswa yang memiliki kemampuan apresiasi seni musik tinggi maupun 

kelompok siswa yang memiliki kemampuan apresiasi seni musik rendah. Dengan 

demikian dapatlah dimaknai bahwa strategi pembelajaran konstruktivisme lebih 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar Seni Musik tanpa memperhatikan 

kemampuan apresiasi seni musik siswa.  

Hal ini dapat terjadi karena dalam pembelajaran yang menerapkan strategi 

pembelajaran konstruktivisme, siswa cenderung aktif untuk merekonstruksi sendiri 

ilmu yang akan diperolehnya, siswa berupaya menemukan dan menyelesaikan 

masalah dalam kerangka pencapaian tujuan pembelajaran. 
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Njau (2013), mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan 

Metode Drill dalam Pembelajaran Seni Musik di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur”. Berdasarkan observasi 

penelitian di lapangan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran seni dengan menggunakan metode drill di SMA Negeri 1 Tanjung 

Selor menggunakan acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini 

dapat dilihat dalam perangkat pembelajaran seni musik yang sudah dibuat 

berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam standar isi. Dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran seni musik kelas XI IPA di SMA Negeri 1 

Tanjung selor, materi pelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan materi pada 

perangkat perencanaan pembelajaran yang sudah sesui dengan standar isi meskipun 

terdapat materi tambahan yang tidak sesuai dan berfungsi sebagai materi tambahan 

dalam mengaransemen lagu tradisional nusantara. Penerapan metode drill dalam 

pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1 Tanjung selor sangat berperan dalam 

tercapainya tujuan pembelajaran. Penggunaan metode driil mampu dengan cepat 

dan mudah dipahami oleh siswa karena siswa merasa senang dengan adanya 

kebebasan dalam berkarya. 

Hasil belajar seni musik dengan menggunakan metode drill dalam materi 

aransemen lagu tradisional Nusantara di SMA Negeri 1 Tanjung Selor 

menunjukkan bahwa 74% siswa memperoleh hasil belajar seni musik diatas KKM 

(75) dan 26% masih mendapatkan nilai  hasil belajar dibawah KKM. 

Sebuah penelitian berjudul “Model Pembelajaran Seni Musik melalui Lesson 

Study: Studi Kasus di SDN Jawilan, Serang”, dilakukan oleh Fitriani (2014). 
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Peneliti ini berisi mengenai pembelajaran musik yang menggunakan metode lesson 

study. Lesson study memberikan pemahaman mendalam tentang proses 

pembelajaran yang baik dapat berlangsung di kelas. Tidak hanya guru yang menjadi 

proyek keberhasilan belajar, tetapi justru guru dan siswa, keduanya menjadi fokus 

utama kajian dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan belajar. Mengetahui dan 

memperoleh pengalokasian waktu jam pelajaran pendidikan seni musik dengan 

membuat perubahan dalam bentuk penambahan jam pelajaran seni musik yang 

terpisah dengan pelajaran seni dari rumpun kesenian lainnya. Dengan demikian 

akan banyak kesempatan bagi guru kelas dan peserta didik memperoleh 

pengetahuan pendidikan seni musik secara lebih luas.  

Metode ini tidak hanya menjadikan guru sebagai target keberhasilan dalam 

pembelajaran, tetapi justru guru dan peserta didik, keduanya yang harus menjadi 

fokus utama kajian dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan belajar. Dengan 

demikian harapan memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan akan berangsur 

meningkat. Musik dan pembelajarannya merupakan salah satu dari sekian banyak 

pelajaran yang terangkum dalam upaya pendidikan secara terus-menerus 

dikembangkan baik tekstual, kontekstual, maupun kontentualitasnya. Oleh sebab 

itu, dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasa- nah praktik 

akademis di bidang musik agar mampu memperkokoh dan mengembalikan fungsi 

unitas musik dalam kehidupan manusia. 

2.2   Landasan Teori 

Pada bagian ini dipaparkan hal-hal yang menjadi landasan dalam penelitian 

ini. Hal tersebut meliputi strategi, pembelajaran, strategi pembelajaran, musik 



21 
 

  
 

vokal, teknik vokal, macam teknik vokal, perkembangan psikologis anak usia dini, 

dan pembelajaran teknik vokal pada anak usia dini. Secara lebih luas, uraian tentang 

hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: 

2.2.1  Strategi 

 Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan 

oleh seorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

sasaran khusus atau yang diinginkan (Hamdani, 2011:18). Menurut Craig dan Grant 

(1996) strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (Targeting 

and Long-Term Goals) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Menurut David (2004) 

strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa 

berupa perluasan geografis, diverifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi 

pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture.  

 Fathurrohman (2009:3), menyatakan bahwa secara bahasa, strategi bisa 

diartikan sebagai ‘siasat’, ‘kiat’, ‘trik’, atau ‘cara’. Sedang secara umum, strategi 

ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Menurut Syaitul (2006:5), strategi mempunyai pengertian suatu garis-

garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Pengertian strategi menurut Griffin (2000) mendefinisikan strategi 

sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (Strategy is a 

comprehensive plan for accomplsishing an organization’s goals) tidak hanya 

sekadar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan 
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keberlangsungan organisasis dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan 

aktivitasnya. Joni (1983) berpendapat bahwa yang dimaksud strategi adalah suatu 

prosedur yang digunakan untuk memberikan suasana yang konduktif kepada siswa 

dalam rangka mecapai tujuan pembelajaran.  Pengertian strategi terbagi atas lima 

definisi yaitu: 

1) Strategi sebagai Rencana 

Sebuah program atau langkah terencana (a directed course of action) untuk 

mencapai serangkian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan; sama 

halnya dengan konsep strategi perencanaan. 

2) Pengertian Strategi sebagai Pola (Pattern) 

Sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan 

strategi yang merupakan kesadaran daripada menggunakannya yang 

terencana ataupun diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan 

berniat atau bermaksud maka strategi sebagai pola lebih mengacu kepada 

sesuatu yang muncul begitu saja (emergent). 

3) Definisi Strategi sebagai Posisi 

Adalah menentukan merk, produk ataupun perusahaan dalam pasar, 

berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu 

kebijakan; sebuah strategi utamanya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. 

4) Pengertian Strategi sebagai Taktik. 

Merupakan sebuah manufer speifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan 

(competitor). 

5) Pengertian Strategi sebagai Perspektif 
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Adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun 

menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir ataupun 

ideologis. 

 Strategi memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda tujuan dan fungsinya. 

Jenis strategi secara umum menurut Griffin ada tiga yaitu; 

1) Strategi pada Tingkat Perusahaan (Coporate-level Strategy) adalah strategi 

yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan antara 

perusahaan dalam sektor bisnis yang dijalankannya secara keseluruhan. 

2) Strategi pada Tingkat Bisnis (Bussines-level Strategy) adalah alternatif 

strategi yang dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan persaingan 

bisnis yang dijalankannya pada beberapa jenis bisnis yang diperdagangkan.  

3) Strategi pada Tingkat Fungsional (Fungsional-level Strategy) adalah 

strategi perusahaan pada bagian pemasaran. 

Sedangkan strategi pada tingkat pendidikan (Education-level Stategy) 

adalah startegi yang dilakukan oleh pengajar atau pendidik yang digunakan untuk 

memberikan motivasi atau pengajaran yang fungsional dan mendidik bagi siswa. 

Ada pula strategi pada tingkat peperangan (War-level Strategy) adalah penggunaan 

pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Strategi adalah kunci pelaksanaan 

perang dan dikuasai oleh prinsip-prinsip yang menetapkan agar kekuatan besar 

melakukan aksi menyerang terhadap kekuatan musuh yang lemah untuk 

menghasilkan kemenangan. Sedangkan strategi pada tingkatan promosi/penjualan 

(Promote-level Strategy) adalah strategi yang digunakan untuk menignkatkan 

permintaan daripada pemakai insdustrial dan atau konsumen akhir, meningkatkan 
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kinerja perusahaan, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling 

dan iklan. 

Adapun ciri-ciri strategi menurut Stoner dan Sirait (1996:140) adalah 

sebagai berikut: 

1) Wawasan Waktu, meliputi cakrawala waktu yang jauh ke depan, yaitu 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan waktu 

yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. 

2) Dampak. Walaupun hasil akhir dengan mengikuti strategi tertentu tidak 

langsung terlihat untuk jangka waktu lama, dampak akhir akan sangat 

berarti. 

3) Pemusatan Upaya. Sebuah strategi yang efektif biasanya mengharuskan 

pemusatan kegiatan, upaya, atau perhatian terhadap rentang saran yang 

sempit. 

4) Pola Keputusan. Kebanyakan strategi mensyaratkan bahwa sederetan 

keputusan tertentu harus diambil sepajang waktu. Keputusan-keputusan 

tersebut harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang 

konsisten. 

5) Peresapan. Sebuah strategi mencakup suatu spektrum kegiatan yang luas 

mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan operasi 

harian. Selain itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-

kegiatan ini mengharuskan semua tingkatan organisasi. 
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2.2.2  Pembelajaran 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah Proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Konsep pembelajaran menurut Corey (Sagala, 2011: 61) adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan dapat 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset 

khusus dari pendidikan. 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (1992:3) dalam Zainal (2013:60) 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang 

untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Instruction is set of 

events that effect learners in such away that learning is facilitated.  Miarso 

(2004:545) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang 

disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan 

yang relatif menetap apda diri orang lain. Usaha ini dapat dilakukan oleh seseorang 

atau suatu tim yang memiliki suatu kemampuan atau kompetensi dalam merancang 

dan atau mengembangkan sumber belajar yang diperlukan.  

Pembelajaran tidak harus diberikan oleh serorang guru, karena kegiatan itu 

dapat dilakukan oleh perancang dan pengembang sumber belajar, seperti seorang 

teknologi pembelajaran atau suatu tim yang terdiri atas ahli media dan ahli materi 

suatu mata plejaaran. Dalam pembelajaran, faktor-faktor eksternal seperti lembar 

kerja siswa, media, dan sumber-sumber belajar yang lain direncanakan sesuai 
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dengan kondisi internal siswa. Perancang kegiatan pembelajaran berusaha agar 

proses belajar itu terjadi pada siswa yang belajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Pendapat lain disampikan oleh Kemp (1985:3) bahwa 

pembelajaran merupakan proses yang komplek, yang terdiri atas fungsi dan bagian-

bagian yang saling berhubungan satu sama lain serta diselenggarakan secara logis 

untuk mencapai keberhasilan belajar. Keberhasilan dalam belajar adalah bila siswa 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam kegiatan belajarnya.  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami 

sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. 

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun 

mempunyai konotasi yang berbeda. Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi 

peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil 

tanpa ada orang yang membantu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (Syaiful Sagala, 

2011: 62) pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar.  

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk 

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. Proses 
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pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar 

yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar 

belakang akademisnya, latar belakang ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan 

guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal 

utama penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran.  

Interaksi merupakan ciri utama dari kegiatan pembelajaran, baik antara yang 

belajar dengan lingkungan belajarnya, baik itu guru, teman temannya, tutor, media 

pembelajaran, atau sumber-sumber belajar yang lain. Ciri lain dari pembelajaran 

adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran. Sumiati dan 

Asra (2009: 3) mengelompokkan komponen-komponen pembelajaran dalam tiga 

kategori utama, yaitu: guru, isi atau materi pembelajaran, dan siswa. Interaksi antara 

tiga komponen utama melibatkan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan 

penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran yang 

memungkinkan terciptanya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 

 Definisi pembelajaran menurut Sadiman, dkk., (1986:2) “Belajar (learning) 

adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung 

seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti.” Belajar dapat terjadi 

di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat, serta 

berlangsung dengan cara apa saja, dari apa, bagaimana, dan siapa saja. Salah satu 

tanda seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotor), dan perubahan sikap atau tingkah laku (afektif).  
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Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang 

diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. (Sumiati dan Asra, 2009 :10). Tujuan 

pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil 

pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan 

diukur. (Daryanto, 2005:58). Tujuan pembelajaran adalah rumusan secara 

terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah dia melewati kegiatan 

pembelajaran yang bersangkutan dengan hasil. (Suryosubroto, 1990: 

23). Komponen utama yang harus di pertimbangkan dalam memilih dan 

menggunakan strategi pembelajaran ialah tujuan, yang dalam kurikulum 2004 di 

rumuskan dalam bentuk kompetensi, sebab semua komponen tersebut termasuk 

strategi pembelajaran di pilih dan di fungsikan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Seperti telah anda ketahui bahwa tujuan pembelajaran menyangkut 

tiga kelompok, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

Pengelompokkan tujuan pembelajaran yang sudah sering anda diskusikan 

adalah taksonomi tujuan yang di kemukaan oleh Bloom, yang mengelompokan 

tujuan pembelajaran  kedalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Berkaitan dengan kategori tujuan pembelajaran, Gagne, Briggs & 

Wager (1992) mengelompokan kemampuan-kemampuan sebagai hasil belajar 

kedalam lima kelompok, yakni keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi 

verbal, keterampilan motorik dan sikap (Anitah, 2007 : 131). 

Menurut Pribadi (2009:21), belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

seseorang agar dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Melalui proses belajar 
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seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. 

Proses belajar pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau 

kompetensi personal. Pribadi (2009:10) menjelaskan bahwa, “Pembelajaran adalah 

proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam 

individu. Sedangkan pembelajaran menurut.” Sedangkan menurut Gegne (dalam 

Pribadi, 2009:9) menjelaskan “pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang 

sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar.” 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran sengaja 

dirancang untuk mencapai suatu hasil. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

kegiatan membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan tertentu, dan 

kegiatan ini terbentuk dari adanya komponen pembelajaran yaitu guru/pengajar, isi 

atau materi pembelajaran, dan siswa/pembelajar. 

2.2.3  Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

(Sanjaya, 2006: 124). Ada dua hal yang dicermati dari pengertian tersebut. Pertama, 

strategi merupakan rencana atau rangkaian tindakan termasuk metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan. Ini berarti penyusunan suatu strategi 

baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. 

Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua 

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, 



30 
 

  
 

penyusunan langkah-langkah ini termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas dan 

sumber belajar semua diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan.  

Menurut Degeng (1989) dalam Made (2016:2), pembelajaran berarti upaya 

membelajarkan siswa. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan seni 

untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa. 

Sebagai suatu cara, strategi pembelajaran dikembangkan dengan kaidah-kaidah 

tertentu sehingga membentuk suatu bidang pengetahuan tersendiri. Sebagai suatu 

bidang pengetahuan, strategi pembelajaran dapat dipelajari dan kemudian 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan sebagai suatu seni, strategi 

pembelajaran kadang-kadang secara implisit dimiliki oleh seorang tanpa pernah 

belajar secara formal tentang ilmu strategi pembelajaran. Misalnya banyak pengajar 

atau guru (khususnya pada tingkat perguruan tinggi) yang tidak memiliki latar 

keilmuan tentang strategi pembelajaran, namun mampu mengajar dengan baik dan 

siswa yang diajar merasa senang dan termotivasi. Sebaliknya, ada guru yang telat 

menyelesaikan pendidikan keguruannya secara formal yang dirasakan oleh 

siswanya “tetap tidak enak”.  

Perlunya strategi dalam kegiatan pembelajaran yaitu untuk mempermudah 

proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi 

yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terasa, sehingga tujuan pwmbwlajaran 

yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, dengan kata lain pembelajaran 

tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran sangat 

berguna, baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, strategidapat dijadikan pedoman 

dan acuan beertindak sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, 
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pengguna strategi pembelajaran dapat mempemudah proses belajar, karena setiap 

strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses belajar siswa. 

Sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang 

dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi 

suatu strategi (Sanjaya, 2006: 124). Kemp menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan 

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien (Sanjaya, 

2006: 124). Senada dengan pendapat di atas, Dick and Carey juga menyebutkan 

bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran 

yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa 

(Sanjaya, 2006: 124). Kozma dan Gafur secara umum menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat 

memberikan fasilitas tertentu atau bantuan kepeda peserta didik menuju tercapainya 

tujuan pembelajaran tertentu (Hamzah, 2012: 04). Lebih lanjut Gerlach dan Ely 

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. 

Istilah strategi diartikan secara beragam, karena penggunaan kata strategi 

tersebut disesuaikan dengan konteks pembicaraan. Dalam bidang militer misalnya 

kata strategi biasa diartikan sebagai siasat, sedangkan di kalangan pendidikan bisa 

diartikan lain sesuai sudut pandang masingmasing pakar pendidikan. Strategi 

mempunyai pengertian suatu garisgaris besar haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditentukan (Bahri, 2006 : 5). 

Strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi tiga (Wena, 2010: 5-11) yaitu:  



32 
 

  
 

1) Strategi pengorganisasian (organizational strategy)  

Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu bidang 

studi, kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi/materi, penataan 

isi, pembuatan diagram, format dan sejenisnya. Strategi ini adalah cara untuk 

membuat sequencing (urutan) dan synthesizing (mensintesis) fakta, konsep, 

prosedur, dan prinsip yang berkaitan, suatu isi pembelajaran. Sequencing terkait 

dengan cara pembuatan urutan penyajian isi sesuatu bidang studi, dan 

synthesizing terkait dengan menunjukan kepada siswa hubungan/keterkaitan 

antara fakta, konsep, prosedur, atau prisip suatu pembelajaran. 

Strategi pengorganisasian pembelajaran dapat dipilah menjadi dua, yaitu 

strategi mikro dan strategi makro (Wena, 2010: 8). Strategi pengorganisasian 

makro adalah strategi untuk menata urutan keseluruhan isi bidang studi lebih 

dari satu ide, sedangkan strategi pengorganisasian mikro adalah strategi untuk 

menata urutan sajian untuk ide tunggal yakni konsep, prinsip, dan sebagainya.  

2) Strategi Penyampaian Pembelajaran 

Strategi penyampaian pembelajaran menekankan pada media apa yang 

dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan belajar apa yang 

dilakukan siswa, dan struktur belajar mengajar bagaimana yang digunakan. 

Strategi penyampaian/delivery strategy adalah cara-cara yang dipakai untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada siswa, sekaligus untuk menerima serta 

merespon masukan-masukan siswa. Pada dasarnya strategi penyampaian 

mencakup lingkungan fisik, guru, bahan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan pembelajaran. Dalam hal ini media pembelajaran 
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merupakan komponen yang penting dari strategi penyampaian pembelajaran. 

Itulah sebabnya, media pembelajaran merupakan bidang kajian utama strategi 

ini (Wena, 2010: 9).  

Menurut Dengeng secara lengkap ada tiga komponen yang perlu 

diperhatikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian (Wena, 2011: 9) 

yaitu: Media pembelajaran sebagai komponen strategi penyampaian yang dapat 

dimuati pesan yang disampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, ataupun 

bahan. Interaksi siswa dengan media adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa 

dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar. 

Bentuk/struktur belajar mengajar adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa belajar dalam kelompok 

besar, kelompok kecil, perseorangan, ataukah belajar mandiri.  

3) Strategi Pengelolaan Pembelajaran  

Strategi pengelolaan pembelajaran sangat penting dalam sistem strategi 

pembelajaran secara keseluruhan. Pada dasaranya strategi pengelolaan 

pembelajaran terkait dengan usaha interaksi antar siswa dengan komponen 

strategi pembelajaran yang terkait, berupa strategi pengorganisasian maupun 

strategi penyampaian pembelajaran (Wena, 2010: 11). Strategi pengelolaan 

berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen strategi tepat 

dipakai dalam suatu situasi pembelajaran, ada empat hal yang menjadi urusan 

strategi pengelolaan (Wena, 2010: 11) yaitu penjadwalan menggunakan strategi 



34 
 

  
 

pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan 

motivasional dan kontrol belajar. 

Menurut Mansyur (1991) dalam Faturrahman (2007:3), menyatakan bahwa 

batasan belajar mengajar yang bersifat umum mempunyai empat dasar strategi, 

yakni: 

1) Mengidentifikasi serta menetapkan tingkahlaku dan kepribadian anak didik 

sebagai mana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan jaman. 

2) Mempertimbangkan dan memilah sistem belajar mengajar yang tepat untuk 

mencapai sasaran yang akurat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 

guru dalam menunaikan kegiatan belajar. 

4) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria 

serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar yang selanjutnya akan 

dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang 

bersangkutan secara berkesuluhan. 

Dari keempat uraian di atas, jika diterapkan dalam konteks kegiatan belajar 

mengajar maka strategi belajar mengajar pada dasarnya memiliki implikasi sebagai 

berikut: 

1) Proses mengenal karakteristik dasar anak didik yang harus dicapai melalui 

pembelajaran. 
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2) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan kultur, aspirasi, 

dan pandangan filosofis masyarakat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik mengajar. 

4) Menetapkan norma-norma atau kriteria-kriteria keberhasilan belajar. 

 Dari beberapa pengertian strategi pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan seperangkat perencanaan pembelajaran, 

perencaan ini digunakan oleh pengajar dalam memilik startegi pembelajaran yang 

sesuai. Strategi yang dipilih, kemudian digunakan untuk proses pembelajaran agar 

memperoleh keberhasilan atau kesuksesan dalam pembelajaran. Strategi 

pembelajaran dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, 

dan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

2.2.4  Musik Vokal 

Musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara 

kedalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia (Banoe, 

2003:288). Menurut Jamalus (1988:1) musik adalah suatu hasil karya seni bunyi 

dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, 

bentuk/struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Mnurut Soeharto 

(1992:86) seni musik adalah “pengungkapan gagasan melalui bunyi yang unsur 

dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni dengan unsure pendukung berupa 

bentuk, sifat, dan warna bunyi”.  

Menurut Al Baghdadi (1998:13) menyatakan bahwa Seni musik dapat 

disatukan dengan seni vokal. Seni instrument adalah seni suara yang 
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diperdengarkan melalui media alat-alat musik, sedangkan seni vokal adalah 

melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantara oral (suara saja) tanpa 

iringan instrument musik). Tidak perlu diterjemahkan, dalam musik berbicara dari 

jiwa kepada jiwa. Seni musik (instrument art) adalah bidang seni yang berhubungan 

dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat musik tersebut. Bidang ini 

membahas cara menggunakan instrument musik, masing-masing alat musik 

mempunyai nada tertentu di samping itu seni musik juga membahas cara membuat 

not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik instrument. 

Secara umum instrument musik apabila ditinjau dari sumber bunyinya 

(Mudjilah, 2004:76) terdiri dari 5 jenis yaitu instrumen musik pukul, instrumen 

musik tiup, instrumen musik petik, instrumen musik gesek dan instrumen vokal. 

Vokal sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai instrumen karena vokal adalah 

bunyi yang dihasilkan oleh pita suara manusia (Mudjilah, 2004:78). Suara manusia 

dibedakan menjadi dua kategori yaitu wanita dan pria. Suara wanita dibagi menjadi 

tiga yaitu sopran (tinggi), mezzosopran (sedang), dan alto (rendah). Sedangkan 

suara pria juga dibagi menjadi tiga, yaitu tenor (tinggi), bariton (sedang), dan bas 

(rendah). Vokalis dalam music Phek Bung termasuk dalam kategori suara wanita 

tinggi (sopran), mezzosopran (sedang) dan bariton (sedang) untuk suara pria. 

Simanungkalit (2008:4), menyatakan bahwa musik vokal adalah musik 

yang bersumber dari suara manusia, bisa dinyanyikan oleh seorang penyanyi atau 

sekelompok orang. Jika dinyanyikan perorangan disebut solo, dan jika dinyanyikan 

secara rampak disebut suara bersama (samen zinger). Suara bersama ini apabila 
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dinyanyikan dengan harmoni dan berbagai warna suara (timbre) seperti suara 

sopran, alto, tenor dan bass, disebut musik paduan suara atau choir (koor). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa musik vokal 

adalah musik yang bersumber dari suara manusia atau dihasilkan oleh pita suara 

manusia, dapat dinyanyikan oleh perorangan maupun kelompok. Seni vokal dapat 

dikatakan sebagai kegiatan melagukan syair.  

 

2.2.5  Teknik Vokal 

Vokal merupakan suara manusia, suara lantang menurut Banue (2003:44). 

Masyarakat pada umumnya menyebut vokal akan diasumsikan dengan penyanyi 

atau lagu, sedangkan vokal itu sendiri memiliki arti yang berbeda. Vokal adalah 

bunyi yang berasal dari manusia, menurut Soeharto (1982:1) yang dimaksud vokal 

adalah “Memakai pita suara di dalam mulut sebagai sumber suara”. 

Menurut Jamalus (1988:46), kegiatan bernyanyi adalah merupakan kegiatan 

dimnana mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama baik diiringi oleh 

iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Suara tidak hanya mempunyai sifat, 

namun juga mempunyai wilayah yang menjadi karakternya masing-masing. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara wilayah suara pria dewasa dengan 

wanita dewasa, begitu juga dengan suara anak-anak. Suara anak-anak tidak 

dibedakan lewat jenis kelaminnya dan hanya mempunyai dua wilayah suara. 

Berikut penjabaran mengenai wilayah suara. Masing- masing warna suara memiliki 

wilayah nada yang berbeda, antara lain menurut Aley (2010: 20):  

1) Suara anak-anak dibagi menjadi jenis suara tinggi dengan wilayah nada c’-f” 

dan jenis suara rendah dengan wilayah nada a-d” 
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2) Suara dewasa dibagi menjadi 2 yaitu suara perempuan (suara tinggi atau sopran 

dengan wilayah nada c’-a”, suara sedang disebut mezosopran dengan wilayah 

nada a-f”, suara rendah disebut alto dengan wilayah nada f-d”) dan suara 

lakilaki (suara tinggi disebut tenor dengan wilayah nada C-a’, suara sedang 

disebut bariton dengan wilayah nada A-f’ , suara rendah disebut bass dengan 

wilayah nada F-d’) . 

2.2.6  Macam Teknik Vokal 

Bernyanyi merupakan kegiatan menyampaikan isi lagu kepada pendengar. 

Menyanyi tidak hanya mengeluarkan suara saja, dan tidak dapat dilakukan hanya 

dengan hafalkan syair dan liriknya saja. Ada beberapa hal penting yang 

mempengaruhi lagu, sehingga lagu yang dibawakan dapat berhasil dengan baik dan 

dapat dinikmati oleh pendengar. Bernyanyi teknik vokal yang perlu diperhatikan 

adalah artikulasi, pernafasan, intonasi, phrasering, resonansi dan sikap badan, 

menurut Aley (2010: 49). Teknik vokal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Artikulasi 

Menurut Aley (2010: 49) Artikulasi adalah cara pengucapan katademi kata 

yang baik dan jelas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa bernyanyi adalah 

“berbicara” melalui syair lagu yang memilikinotasi/melodi/irama dan birama, dan 

di dalam syairnya terkandung pesan, cerita, ikrar dan lain, yang harus disampaikan 

kepada penonton/pendengar dan harus dapat dimengerti tujuan dari pesan itu. 

Artikulasi yang jelas merupakan hal yang penting bagi seorang penyanyi. Dengan 

artikulasi yang jelas, seorang penyanyi dapat menyampaikan isi lagu dan makna 

yang terkandung kepada penonton dengan baik. Selain huruf vokal, penyanyi juga 
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harus berlatih huruf konsonan/huruf mati. Huruf konsonan adalah huruf selain a, i, 

u, e, o. Menurut Aley (2010: 51) beberapa hal yang berkaitan dengan huruf 

konsonan, yakni: 

a) Ada beberapa huruf konsonan yang jika diucapkan akan mengakibatkan 

pemborosan pada nafas, misalnya konsonan Hdan konsonan S. Jika kedua 

konsonan ini terdapat pada saatawal lagu, upayakan segera menutupnya 

dengan vocal yang mengikutinya. 

b)  Jika kedua konsonan ini (H dan S) ada ditengah kalimat lagu akan lebih 

merepotkan karena tujuan kita untuk menyambung kalimat lagu menjadi 

terganggu. 

c) Berikan perhatian khusus pada pengucapan beberapa konsonan yang hampir 

sama, yakni; antara M dan N serta NG, antara G dan K, antara T dan D, 

antara B dan P.  

d) Sambung kata dan suku kata menjadi satu kesatuan yang diucapkan dengan 

mengalir, khususnya jika terdapat dua konsonan sejajar atau berdekatan. 

Jangan sampai salah satunya tertinggal atau tidak terucap. 

e) Bila satu kata ditutup dengan huruf nasal/sengau, maka sebaiknya konsonan 

sengau tersebut diucapkan secara singkat pada saat akan mengakhiri 

kalimat, atau sejenak menjelang awal istirahat berikutnya. Dengan kata lain, 

penahanan bunyi diberikan pada vocal yang mendahuluinya. Tim Pusat 

Musik Liturgy (2002: 16) menjelaskan, ada beberapa hal yang harus 

diketahui untuk melatih vokal agar menghasilkan bunyi / suara yang baik, 

yaitu; 1) Bibir sebaiknya membentuk seperti corong terompet yang kokoh 
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tetapi tidak kaku; 2) Rahang bawah dilatih untuk membuka dan menutup 

dengan lancar dan luwes; 3) Lidah hendaknya tidak terlalu kaku, jangan 

sampai tertarik ke belakang, posisi lidah diusahakan jangan bergerak, tetapi 

tetap rata; 4) Aliran udara dialirkan ke langit-langit. 

2) Pernapasan 

Pernapasan adalah hal terpenting dalam bernyanyi. Menurut Paramayuda 

(2010: 66) “pernapasan adalah hal penting untuk diketahui, karena napas adalah 

penggerak utama sebuah suara”. Pernapasan ada tiga, yaitu pernapasan bahu, dada, 

dan diafragma (Paramayuda, 2010 :67 ), sebagai berikut: 

a) Pernafasan bahu, pernafasan yang diambil/mengangkat kekuatan bahu, 

untuk mengambil nafas pada paru-paru. Cara ini tidak terlalu baik, karena 

nafas yang dihasilkan dangkal, dan kalimat yang diucapkan akan terputus-

putus. 

b) Pernafasan dada, dengan membusungkan dada pada saat mengambil nafas 

utuk mengisi paru-paru. Cara ini menyebabkan penyanyi cepat lelah pada 

saat bernyanyi, apalagi jika menyanyi lebih dari 2 atau 4 lagu, akan 

menyebabkan suara tidak stabil. 

c) Pernafasan diafragma (rongga perut), pernafasan yang menarik atau 

mengambil kekuatan nafas mengisi paru-paru dengan mengembangkan 

tulang rusuk. Teknik ini baik, karena akan menghasilkan nafas panjang, 

ringan, santai, dan berkualitas. 
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3) Intonasi 

Menurut Ali (2006: 51) intonasi berkaitan dengan kemampuan seorang 

penyanyi untuk membunyikan nada dengan tepat, baik nada tinggi/rendah. Dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, intonasi sering disebut dengan ketepatan 

membidik nada. Cara melatih agar intonasi dapat menjadi baik harus melatih 

pendengaran agar sensitif terhadap nada-nada yang didengar. Menurut Aley (2010: 

58) intonasi adalah salah satu cara membidik nada yang tepat atau menyanyikan 

nada dengan tepat. Ketepatan nada yang dimaksud terletak pada tinggi rendahnya 

nada yang harus dijangkau oleh penyanyi. Syarat-syarat terbentuknya intonasi yang 

baik adalah pendengaran yang baik, kontrol pernafasan, dan musical feeling. 

4) Pemenggalan Kata 

Menurut Aley (2010: 61) Phrasering adalah pemenggalan kalimat musik 

menjadi bagian-bagian yang lebih pendek, tetapi tetap mempunyai kesatuan arti. 

Tujuan phrasering adalah memenggal kalimat musik agar lebih tepat, sesuai dengan 

isi kalimat. Dengan demikian, usaha untuk mengungkapkan suatu lagu dapat lebih 

mendekati kebenaran yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan pesan lagu 

tersebut. 

5) Sikap badan  

Seorang penyanyi disamping memiliki suara yang baik dan teknik yang baik 

juga harus memiliki sikap badan yang baik pula karena jika sudah berada di 

panggung seorang penyanyi bisa menarik perhatian penonton. Sikap tubuh dalam 

bernyanyi, baik dalam latihan maupun saat sedang tampil di panggung menjadi hal 



42 
 

  
 

yang sangat penting dan menentukan baik tidaknya penampilan. Aley (2010: 64) 

mengemukakan bahwa, Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang 

bernyanyi. Hal ini bisa dilakukan sambil duduk, berdiri, jalan, lompat, dan lain 

sebagainya, yang terpenting tidak mengganggu saluran pernafasan.  

2.2.7   Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini 

Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan 

tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak 

melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk mewujudkan aktivitas 

dan rasa ingin tahu (coriusity) secara optimal (semiawan, 2007 :19).  

Menurut Sit (2017:5), masa anak-anak disebut masa keemasan sebab pada 

usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik pada usia dini. 

Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan 

psikis. Perkembangan psikis dari kemampuan berinteraksi dengan orang tua sendiri 

hingga kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Mulai kemampuan berpikir 

sensori-motoris hingga kemampuan berpikir pra-operasional konkret. Anak-anak 

pada tahap sensori-motoris hanya dapat memahami sesuatu setelah menggunakan 

indranya, tetapi kemudian pemahaman tersebut berkembang pada tahap operasional 

konkret menjadi pemahaman terhadap benda bercampur dengan imajinasi anak. 

Pada usia dini anak mulai berinteraksi dengan orang disekitarnya, mulai dari orang 

tuanya hingga masyarakat lingkungannya. Pada usia dini, anak mulai dapat 

mebedakan baik dan buruk, dan pada usia dini pula anak-anak mulai mengenal 

nama Tuhan dan agamanya. 
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Masa peka adalah masa terjadinya kemantangan fisik dan psikis, anak telah 

siap merespon stimulus yang diberikan oleh lingkunga (Hainstock, 1999 :12). Masa 

peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara individual. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar 

pertama untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak-motorik, dan 

sosial-emosional pada anak usia dini. Piaget dalam Suyadi (2010:85) bahwa 

perkembangan kognitif, khususnya intelektual, merupakan sebagai proses 

konstruksi. Secara sederhana, perkembangan kognitif terdiri atas dua bidang, yakni 

logika-matematika dan sains, untuk mengingkatkan hal tersebut maka anak dilatih 

meningkatkan pengertian pada bilangan, menemukan hubungan sebab akibat dan 

meningkatkan kemampuan berpikir logisnya, Suyadi (2010:91-92). Keingintahuan 

menandakan semangat yang aktif, terbuka, dan berorientasi pada pemecahan 

masalah dan merupakan elemen penting dari kreativitas, inovasi, dan kemajuan 

anak-anak. 

Anak-anak yang berada pada masa prasekolah berada pada periode yang 

sensitif, ia mudah menerima rangsangan-rangsangan dari lingkungan. Menurut 

Hainstok dalam Sujiono (2009:54) pada masa ini anak mulai peka untuk menerima 

berbagai stimulasi dan upaya pendidikan dari lingkungan baik disengaja atau tidak. 

Pada masa ini pula terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak 

siap merespon dan mengaktualisasikan tahapan perkembangan pada perilakunya 

sehari-hari. Wiyani (2012:86) mengungkap prinsip-prinsip perkembangan anak, 

meliput;. a) anak berkembang secara holistik, b) perkembangan terjadi dalam 

urutan yang teratur, c) perkembangan anak berlangsung pada tingkat yang beragam 
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didalam dan diantara anak, d) perkembangan baru didasarkan pada perkembangan 

sebelumnya dan e) perkembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif.  

Sedangkan Aqib (2011:75) mengutarakan prisip-prinsip perkembangan 

sebagai berikut; a) anak belajar dengan baik jika kebutuhan fisiknya terpenuhi, b) 

anak belajar secara terus menerus, membangun pemahaman hingga mencipta 

sesuatu, c) anak belajar melalui interaksi sosial, d) motivasi timbul dari minat dan 

ketekunan, e) adanya perbedaan danalam gaya belajar dan f) memulai dari yang 

sederhana ke kompleks, konkret ke abstrak, gerakan ke verbal dan dari diri ke 

sosial. 

Seefeldt (2008:265) mengungkapkan bahwa barangkali yang paling 

penting, kesenian adalah kegiatan membuat lambang. Anak-anak usia tiga, empat, 

dan lima tahun, karena mereka berada pada tahap berpikir operasional, benar-benar 

pembuat lambang. Ini membuat kesenian sebagai alat ampuh dalam 

mengembangkan pikiran, bahasa lisan dan tulisan, dan cara-cara anak-anak 

mengetahui dan memahami diri dan dunia mereka. Anak-anak usia tiga, empat, dan 

lima tahun berada dalam proses menjadi sadar dan mengembangkan penggunaan 

sistem lambang. Mereka menggunakan bahasa lisan dengan cekatan dan tahu 

bahwa mereka bisa memahami makna dari gambar-gambar. Membuat dan 

membicarakan kesenian akan membentuk kesadaran dan penggunaan lambang 

yang sedang berkembang pada anak-anak. Jadi, kesenian itu mendasar sekali dalam 

ruang kelas anak-anak usia dini; bukan hanya karena anak-anak begitu mencintai 

kesenian, melainkan karena kurikulum itu harus serasi dan dibentuk berdasar 

kebutuhan perkembangan anak.   
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Menurut Young (2002) dalam Seefeldt (2008:296), sepanjang hari, 

keceriaan dan kekaguman akan musik dalam secara spontan oleh setiap orang, 

kelompok-kelompok kecil, atau guru dan anak-anak bersama-sama. Seefeldt 

(2008:296) mengungkapkan bahwa pagi hari, anak-anak dan para guru bersorak 

dalam lagu, menyanyikan lagu “Selamat Pagi” atau “Sorak-sorak Bergembira,” 

memberi corak di sepanjang hari. Lagu dan musik adalah bagian penting dari awal 

pertemuan. Anak-anak menyebutkan nama mereka dalam lagu ketika menyapa satu 

sama lain. Mereka merayakan ulang tahun dengan menyanyikan “Happy Birthday,” 

lagu yang di tulis Patty Smith Hill untuk anak-anak dalam salah satu program taman 

kanak-kanak pertama yang disiarkan secara nasional. Mereka menyanyikan lagu-

lagu pada perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Anak Nasional, dan hari-hari raya 

lainnya. Anak-anak memainkan alat musik, dan musik dilibatkan untuk merangsang 

imajinasi anak-anak, memotivasi ide-ide untuk karya tematis, proyek, dan 

mendorong pikiran kreatif. 

Para guru bahkan sudah tahu bahkan sebelum penelitian membuktikan 

bahwa anak-anak sangat bersemangat dalam lagu tanpa persiapan, orisinil, dan 

standar sewaktu terlibat dalam kerja pusat (center work). Anak-anak mungkin 

menirukan suara binatang selagi mereka mengisi teka-teki bersama-sama atau 

membuat buku berisi halaman kosong untuk meletakkan gambar-gambar, 

menirukan suara mesin sewaktu mereka membuat bangunan dsari potongan-

potongan kayu, atau menyanyikan sebuah lagu terkenal. Sewaktu bermain rumah-

rumahan atau selagi bergerak melewati ruang, anak-anak dengan spontan 



46 
 

  
 

bergabung dalam gerak berirama, menggerakkan badan dan benda-benda mengikuti 

irama (Seefeldt, 2008:297) 

Para guru juga menyanyikan selama jam pelajaran. Kadang-kadang mereka 

mungkin menyanyian lagu, “Sorak-sorak Bergembira, bergembira semua,” atau 

“Topi saya bundar, bundar topi saya.” Beberapa tangga nada di piano atau harpa 

bias memberi anak-anak dan para guru kesempatan untuk santai dan menenangkan 

diri. Para guru dapat menggunakan waktu untuk memperkenalkan lagu baru atau 

menyanyikan sebuah refrain dari lagu yang sudah dikenal anak-anak. Waktu 

peralihan lebih mudah dengan suara musik. Ketika acara berkebun, para guru 

menyanyikan lagu “Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih da nada 

yang merah. Setiap hari kusiram semua. Mawar melati, semuanya indah.” Bila 

anak-anak siap untuk pulang sekolah, mereka menyanyikan lagu perpisahan yaitu 

“Gelang si patu delang, gelang si rama-rama! Mari pulamg! Marilah pulang! 

Marilah pulang! Bersama-sama,” supaya anak tahu bahwa ia adalah bagian dari 

suatu kelompok yang mempunyai rasa kebersamaan. Setiap hari, disediakan waktu 

untuk bermusik. Waktu itu digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari 

program musik yaitu menambah keterampilan dan pengertian musik anak-anak dan 

memperluas minat mereka dalam musik dan kemampuan mereka untuk 

menciptakan, membuat dan menikmati musik (Seefeldt, 2008:297). 

Hal yang menonjol dari musik dalam pendidikan pemuda adalah berdasar 

nilai musik bagi pertumbuhan dan berlajar anak-anak. Schellenberg (2003) dalam 

Seefeldt (2008:298), menghubungkan musik dengan sederetan keterampilan 

kognitif. Anak-anak yang sudah ambil bagian dalam pendidikan musik selama satu 
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tahun memiliki peningkatan kecerdasan umum. Peningkatan ini berkaitan dengan 

periode perhatian terpusat, hafalan, dan konsentrasi yang diperlukan saat 

mendengarkan musik, dan bermusik atau menciptakan musik. Seefeldt (2008:298) 

mengemukakan bahwa musik memberi anak-anak kesempatan langka untuk 

menciptakan dan fasih dalam cara berpikir mereka. Mereka bisa merespon dengan 

cara unik saat mendengarkan atau bergerak mengikuti musik dan menciptakan lagu 

dan syair baru. Musik memberi anak-anak kesempatan untuk mengungkapkan 

perasaan-perasaan dengan gagasan mereka dengan bebas ketika menari di sinar 

matahari, menabuh drum, atau menyanyikan lagu gembira.  

Musik mendorong kemajuan banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk 

belajar membaca (Seefeldt, 2008:299), termasuk hal-hal berikut ini: 

1. Pembedaan berkenaan dengan indera pendengar, mendengar perbedaan-

perbedaan dalam bunyi-bunyi irama, dan kata-kata. 

2. Memory indera pendengar, mengingat melodi dan lagu. 

3. Pengembangan perbendaharaan kata, memperkenalkan kata-kata musical baru 

maupun kosa kata lainnya. 

4. Memahami ilmu tentang kalimat dan tata bahasa, suatu lagu ,ungkin dimulai 

dengan kalimat dalam tense tertentu ditutup oleh kalimat dengan tense yang 

lain. 

5. Urutan cerita-cerita, lagu-lagu, opera, dan simfoni mempunyai awal, tengah, 

dan sebuah akhir. 

6. Pemahaman fonemik, mengenal bunyi-bunyi awal dan bunyi-bunyi akhir dan 

kata-kata bersajak. 
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7. Penguraian kata, belajar bahwa kata-kata diuraikan dari kalimat dan bahwa 

kalimat ini diuraikan untuk maksud tertentu. 

Musik bersifat fisik. Anak-anak bergoyang, bertepuk tangan, menari, atau 

menghentakkan kaki mengikuti musik, yang melatih mereka mengontrol tubuh 

mereka. Bahkan menyanyi itu kegiatan fisik yang menuntut kemampuan 

mengontrol otot pita suara dan pernapasan. Musik itu sistematis. Irama dari musik 

itu bersifat meningkatkan kemampuan anak-anak untuk mengikuti tempo irama 

musik dan menghitung urutan. 

2.2.7   Pembelajaran Vokal pada Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia 

ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian anak (Sujiono, 2009: 7). Dalam undang-undang tentang sistem 

pendidikan nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14) dinyatakan 

bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada 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 lebih lanjut (Sujiono, 2009: 6). 

Safrina (1999:33) mengungkapkan bahwa seni vokal adalah suatu bentuk 

kegiatan seni untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia melalui 

suaranya. Suara itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh selaput suara yang bergetar, 

yang berada dalam kotak selaput suara digetarkan oleh aliran udara pernafasan dari 
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paru-paru. Shadili (1984: 381) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan seni 

vokal adalah seni bernyanyi menggunakan medium suara manusia yang 

memunculkan lagu dengan indah tanpa iringan instrumen yang keindahannya 

tertulis dalam irama dan alunan lagu yang semakin tinggi, semakin rendah, semakin 

keras, dan melembut serta tempo yang menentukan cepat lambatnya lagu yang 

dibawakan. Menurut Jamalus (1988: 47), alat-alat suara anak yang terdiri dari 

selaput suara, kotak selaput suara, dan bagian-bagian tubuh yang mendukung 

pembentukan suara seperti alat pernapasan, memang lebih kecil dari alat-alat suara 

orang dewasa, dan pertumbuhannya belum matang. Perkembangan alat-alat suara 

anak akan berjalan melalui pemakaiannya yang terus menerus dan latihan-latihan 

yang dilakukan.  

Suara anak-anak dibagi menjadi dua yaitu suara rendah dan suara tinggi, 

menurut Voschoir (2007: 2). Baik anak laki-laki maupun perempuan, ada yang 

mempunyai suara tinggi dan ada yang mempunyai suara rendah. Jadi tidak ada 

perbedaan tinggi-rendah suara antara anak perempuan dan laki-laki. Bernyanyi 

dengan baik diperlukan pengetahuan dan latihan-latihan seperti sikap tubuh yang 

baik, cara bernafas, cara mengucap atau artikulasi vokal (a, i, u, e, o), dan terutama 

bagaimana cara pengembangan kemampuan bernyanyi pada anak (Safrina,1999: 

33). Seorang anak usia 5 tahun mulai dapat menggabungkan melodi dengan kata-

kata secara lebih efisien sehingga ia dapat menyanyikan lagulagu yang dikenalnya 

dengan lebih cermat dan mampu mengendalikan dan menggunakan suaranya secara 

ekspresif (Campbell, 2001: 198). 
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Menurut Bernahard (2007: 63) selain membantu mengembangkan 

musikalitas, olah vokal pada anak dapat membangun rasa percaya diri anak karena 

pelajaran olah vokal ternyata dapat diterapkan pada cara berbicara, baik artikulasi, 

intonasi maupun nada bicara. Poetra menjelaskan bahwa wilayah suara anak-anak 

dapat dibagi menjadi 2 jenis suara yaitu suara tinggi c’ sampai f’” dan suara rendah 

a sampai d”. 

 
 

          Gambar 2.1  Ambitus suara tinggi anak 

 

       Gambar 2.2 Ambitus suara rendah anak 

 

Sedangkan menurut Wulandari (2008:12) ambitus suara anak pada 

umumnya sebuah kelas terdiri dari bermacam-macam kemampuan vokal 

(heterogen), maka ambitus anak dapat di generalisasi dari vokal jenis rendah 

samapai tinggi yaitu dari nada a sampai f ” seperti gambar beriku: 

 

Gambar 2.3 Ambitus suara anak secara umum (general)  
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Menurut beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa vokal adalah 

suara manusia yang berhubungan dengan cara memproduksi suara yang baik dan 

benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. 

2.3   Kerangka Berpikir 

Mencapai suatu keberhasilan dibutuhkan sebuah strategi. Strategi dapat 

digunakan pada suatu proses agar menjadi sistematis, efektif serta efisien. Strategi 

merupakan suatu cara atau tindakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan. Suatu strategi dapat dijalankan dengan adanya komponen-komponen di 

dalamnya. Ada beberapa macam strategi, yaitu strategi pada tingkat perusahaan, 

strategi bisnis, strategi tingkat fungsional, strategi peperangan, strategi 

pembelajaran, dan lain sebagainya. Tiap-tiap strategi memiliki komponen yang 

berbeda-beda, sesuai pencapaian masing-masing tujuan. Kerangka berpikir 

penelitian ini, mengarah pada strategi pembelajaran.   

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran sengaja 

dirancang untuk mencapai suatu hasil. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai 

kegiatan membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan tertentu, dan 

kegiatan ini terbentuk dari adanya komponen pembelajaran yaitu guru/pengajar, isi 

atau materi pembelajaran, dan siswa/pembelajar. Pembelajaran merupakan usaha 

dari guru mengajak siswa untuk belajar. Keberhasilan pembelajaran ditandai 

dengan beberapa hal yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang 

belajar, dengan kata lain perubahan yaitu didapatkannya kemampuan baru yang 

berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha.  
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Suatu pembelajaran akan menarik perhatian siswa jika ada strategi yang 

digunakan oleh pengajar. Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh pengajar. Strategi pembelajaran dipilih sesuai dengan situasi dan 

kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri adalah 

seperangkat perencanaan pembelajaran, perencaan ini digunakan oleh pengajar 

dalam memilik startegi pembelajaran yang sesuai. Strategi yang dipilih, kemudian 

digunakan untuk proses pembelajaran agar memperoleh keberhasilan atau 

kesuksesan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran yang sesuai akan diperoleh 

hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Keefektifan pembelajaran bisa terlihat 

jika hasil nilai yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. Materi yang diserap 

oleh siswa juga dapat dilakukan atau dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Strategi pembelajaran yang berkesan dapat  lebih cepat ditangkap dan materi cepat 

diserap oleh siswa. Pembelajaran yang berkesan dapat diingat oleh siswa dan 

mampu mempertajam ingatan siswa mengenai materi yang disampaikan oleh 

pengajar. 

Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengajar 

vokal.  Musik vokal adalah musik yang bersumber dari suara manusia atau 

dihasilkan oleh pita suara manusia, dapat dinyanyikan oleh perorangan maupun 

kelompok. Seni vokal dapat dikatakan sebagai kegiatan melagukan syair. 

Pembelajaran vokal memerlukan latihan yang diulang-ulang dan terus-menerus 

dilakukan, karena vokal akan terbentuk dari terbiasa melantunkan suatu lagu. 

Kegiatan pemanasan dan vokalisi dibutuhkan untuk melatih suara. Mulai dari 
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rongga mulut, lidah, rongga resonansi, maupun pernapasan. Teknik-teknik vokal 

yang harus diperhatian yaitu artikulasi, pernapasan, intonasi, pemenggalan kata, 

dan sikap badan.  

Suara yang dihasilkan oleh manusia berbeda-beda, berbeda tahapan, maka 

akan berbeda hasil dan cara pengajarannya. Anak usia dini  memerlukan pengajaran 

yang menarik dan mudah untuk dipahami. Penanganan yang khusus dapat membuat 

anak mengerti apa yang harus dilakukan ketika bernyanyi. Penanganan ini dapat 

dilakukan dengan cara menentukan strategi yang sesuai untuk anak usia dini. 

Mengenal psikologi anak diperlukan dalam membelajarkan vokal kepada anak usia 

dini.  Anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, aktif, dan terbuka akan 

pembelajaran yang baru. Tahap pembelajaran pada usia dini yaitu imitasi. 

Kemampuan meniru pada usia dini sangat kuat, maka pembelajaran vokal dapat 

dilakukan dengan pemberian objek yang dapat ditiru oleh anak-anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran vokal pada anak usia dini di Staccato Music Course 

Kabupaten Pati, sebagai berikut: 

Tahapan awal dalam proses pembelajaran vokal anak usia dini adalah 

kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini dimulai dengan pemanasan fisik ringan, 

pemanasan pernafasan perut (diafragma), lip trills exercise, selanjutnya adalah 

melakukan pemanasan notasi. Pada anak usia dini di lakukan pemanasan yang 

paling sederhana. Setelah kegiatan pendahuluan, maka tahap pembelajaran 

selanjutnya adalah kegiatan inti yang dilakukan dengan cara belajar sebuah lagu 

anak. Pengajar memberikan contoh dengan bernyanyi lagu tersebut. Kemudian 

siswa diminta untuk bernyanyi bersama dengan pengajarnya, sesuai nada dasar 

siswa tersebut. Setelah berlatih satu lagu, maka langkah penutup pada pembelajaran 

vokal yaitu mengevaluasi seberapa jauh tingkat perkembangan kemajuan anak 

dalam bernyanyi. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

atau mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 

Pengajar melakukan penilaian dan memberikan catatan kepada orang tua dan anak 

berupa saran dan perbaikan. 

Kegiatan pembelajaran tersebut menggunakan strategi pembelajaran agar 

lebih efektif. Maka dari itu, pengajar  vokal anak usia dini di Staccato Music Course 
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memiliki cara menyampaikan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar vokal di 

Staccato Music Course Pati agar menarik yaitu menambahkan kegiatan 

menyenangkan atau bermain. Kegiatan ini dilakukan dengan cara permaianan 

pencocokan nada, menyanyikan lagu dengan bersahut-sahutan, pengajar menjadi 

role model bagi anak-anak, dan  mengajak anak menilai penampilannya sendiri. 

Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh Staccato Music Course, menurut 

peneliti strategi mencocokan nada kurang efektif. Menurut saya strategi yang 

pertama yaitu pencocokan nada kurang efektif karena setiap anak memiliki daya 

tangkap yang berbeda-beda. 

Selain penyampaian pembelajaran dengan kegiatan yang menarik, pengajar 

Staccato juga menggunakan metode drill dan media lagu dari YouTube. Pada setiap 

pembelajaran menggunakan metode drill untuk melatih siswa agar mengulang-

ulang lagu sampai anak dapat terbiasa mengolah vokal. Media YouTube digunakan 

pengajar untuk memberikan contoh menyanyikan lagu anak-anak. Media ini juga 

bisa digunakan anak untuk berlatih di rumah, agar dapat melakukan metode drill di 

rumah. Demikian strategi yang digunakan oleh Pengajar vokal anak usia dini di 

Staccato Music Course Kabupaten Pati. 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan dalam penelitian 

ini, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya pengajar vokal pada suatu lembaga kursus dapat menerapkan 

strategi yang menarik dan dapat mempermudah anak dalam belajar vokal, serta 

memotivasi anak agar lebih giat dalam mengasah keterampilannya. 
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2. Bagi pihak Staccato Music Course untuk lebih mengembangkan berbagai 

macam strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kursus musik ini juga 

hendaknya menambah jumlah pengajar vokal, karena hanya memiliki dua 

pengajar.  

3. Bagi peserta didik, hendaknya dapat lebih giat belajar vokal di dalam kelas 

kursus maupun di rumah. Peserta didik juga hendaknya mengasah keterampilan 

vokal mulai dari usia dini, agar menghasilkan vokal yang maksimal dan 

mempunyai rasa percaya diri untuk tampil di depan umum.
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