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 Keunggulan lainnya ialah pada model pembelajaran yang di terapkan oleh 

kursus musik Starmoon, yaitu menerapkan model pembelajaran Contextual 

teaching and learning. Kursus musik Starmoon berfokus pada model pembelajaran 

contextual teaching and learning yang berbasis pada masalah, menggunakan 

konteks yang beragam, mempertimbangkan kebhinekaan siswa, memberdayakan 

siswa untuk belajar sendiri, dan belajar melalui kolaborasi, dimana siswa dituntut 

untuk bisa mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa sehingga mendorong 

siswa menghubungkan antara pengetahuan yang di milikinya dengan penerapan 

pengetahuan tersebut dalam bermasyarakat, yang berdampak pada meningkatnya 

hasil belajar vokal siswa. Karena hal itulah peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana proses pembelajaran contextual teaching and learning yang sudah 

berjalan 6 tahun di kursus musik Starmoon Semarang.  

Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan derajat kepercayaan triangulasi, yang 

meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang meliputi 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran vokal pada anak usia dini di 

Starmoon Semarang dibagi menjadi dua tahap yaitu, tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi sebelum proses pembelajaran dimulai 

pendidik mempersiapkan sumber belajar seperti partitur vokal, fisik murid dan 

tempat belajar pun sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian murid berlatih 

pernafasan dan solmisasi secara acak. Tahap pelaksanaan yaitu setelah murid 

melakukan latihan pernafasan, kemudian murid diajarkan pemanasan vokal agar 

bisa mengucapkan artikulasi dengan benar (A - I – U – E – O) mulut harus sesuai 

dengan huruf yang dibacanya. Metode pembelajaran yang digunakan oleh 

pengajar adalah metode contextual teaching and learning dimana proses belajar 

mengajar ini menuntut peran aktif murid. 

Berdasarkan simpulan tersebut penulis mengajukan saran sebagai berikut: 

(1) Bagi Siswa, siswa seharusnya lebih bisa berkonsentrasi saat pembelajaran. 

menghambat kegiatan belajar. (2) Bagi pengajar, pengajar vokal di Kursus Musik 

Starmoonmenurut saya sudah sangat baik dan berkompeten dalam bidangnya. (3) 

Bagi Kursus Musik Starmoon hendaknya membuat kelas khusus vokal yang lebih 

luas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seni musik merupakan aktivitas seni yang dapat dinikmati, didengar, dan 

dirasakan melalui sebuah penyajian musik, dalam beroleh vokal maupun 

permainan musik. Meskipun sifatnya relatif, dalam bentuk karya musik 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan nilai- nilai estetika seni. 

Perkembangan musik di Indonesia terutama di kota Semarang meningkat. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang menginginkan anaknya untuk bisa 

mahir dalam bernyanyi maupun memainkan alat musik, sehingga banyak kursus 

musik yang berdiri di kota Semarang. Kesadaran para orang tua untuk 

mengenalkan musik sejak dini, karena adanya dorongan dalam mengembangkan 

kecerdasan otak kiri sang anak. Belajar musik tidak hanya didalam sekolah tetapi 

bisa juga didapat dari luar sekolah seperti mengikuti kursus musik dalam hal ini 

belajar musik dapat dilakukan oleh siapa saja dari anak usia dini hingga orang 

dewasa. 

Menurut Mansyur (2005: 88) anak usia dini adalah kelompok anak yang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka 

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini merupakan masa emas atau 

golden age, karena anak mengalami perkembangan yang pesat dan tidak 

tergantikan pada masa mendatang. Menurut Suyanto (2005: 6), kecerdasan anak 
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50% terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Pada masa 8 tahun 

perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100%. 

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah “golden age”atau masa 

emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk 

tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak 

sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Makanan 

yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Apabila anak diberikan stimulasi secara 

intensif dari lingkungan, maka anak akan mampu menjalani tugas 

perkembangannya dengan baik.  

Anak- anak pada masa usia dini memerlukan berbagai layanan dan 

bantuan orang dewasa, dari kebutuhan jasmani sampai rohani. Dimana bentuk 

layanan tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pertumbuhan sebagai peletakan 

dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya 

sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai nilai, norma, serta 

harapan masyarakat. 

Untuk meningkatakan suatu kemampuan dan kualitas bermusik khususnya 

dalam bidang vokal, membutuhkan adanya suatu proses pembelajaran yang 

didalamnya terdapat komponen pembelajaran yang disusun dengan baik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan seluruh potensi dalam diri 

anak khususnya kemampuan vokal. Proses pembelajaran tersebut dapat ditempuh 

melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dapat ditempuh 
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melalui pendidikan di sekolah formal, sedangkan pendidikan  non formal dapat 

ditempuh melalui sekolah musik atau kursus musik. 

Starmoon merupakan salah satu kursus musik yang ada di Kota Semarang. 

Kursus musik Starmoon memiliki kelas belajar seperti: piano, keyboard, gitar, 

vokal, drum dan biola. Starmoon bertempat di Ruko Taman Setiabudi Blok B no 

3, Jl. Sukun, Banyumanik, Semarang. Sebagian besar pendidik di Starmoon 

adalah guru profesional sarjana musik S1 dan S2 dari perguruan tinggi terkemuka. 

Didukung dengan fasilitas yang modern dan lengkap serta tempat belajar yang 

nyaman.  

Keunggulan starmoon dengan tempat kursus lain yaitu: (1) Starmoon 

merupakan kursus musik yang menggunakan kurikulum berstandar internasional 

yaitu ABRSM (Associated Board of The Royal Schools of Music) dan Trinity 

College, London, selain itu kursus musik Starmoon juga menawarkan biaya 

pendidikan yang terjangkau untuk kalangan menengah, sehingga kursus musik 

Starmoon banyak diminati di kota Semarang; (2) Kursus musik Starmoon dalam 

pembelajaran tidak ada batasan usia; (3) Format belajar bersifat private (satu guru 

satu murid), sedangkan sekolah lain proses belajarnya berkelompok 4 – 8 orang, 

(3) Waktu belajar berkelompok pada sekolah lain berdurasi 60 menit sedangkan 

Starmoon  menggunakan sistem private berdurasi 45 menit setiap pertemuan. (4) 

Starmoon memiliki kebijakan dengan materi belajar, dalam arti murid dapat 

menerima materi pembelajaran yang fleksible menyesuaikan kemampuan siswa. 

(5) Starmoon minimal melaksanakan 1 kali konser dalam setahun, kegiatan ini 

bertujuan sebagai media komunikasi dan perkembangan anak kepada orang tua, 
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sedangkan sekolah lain belum tentu. Prestasi anak didapat dari anak itu sendiri 

ketika mengikuti konser atau kompetisi luar. 

 Keunggulan lainnya ialah pada model pembelajaran yang di terapkan oleh 

kursus musik Starmoon, yaitu menerapkan model pembelajaran Contextual 

teaching and learning. Kursus musik Starmoon berfokus pada model 

pembelajaran contextual teaching and learning yang berbasis pada masalah, 

menggunakan konteks yang beragam, mempertimbangkan kebhinekaan siswa, 

memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, dan belajar melalui kolaborasi, 

dimana siswa dituntut untuk bisa mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa 

sehingga mendorong siswa menghubungkan antara pengetahuan yang di milikinya 

dengan penerapan pengetahuan tersebut dalam bermasyarakat, yang berdampak 

pada meningkatnya hasil belajar vokal siswa. Karena hal itulah peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana proses pembelajaran contextual teaching and learning 

yang sudah berjalan 6 tahun di kursus musik Starmoon Semarang.  

Kursus musik Starmoon adalah tempat belajar musik yang tepat bagi anak 

untuk mengembangkan talenta bermusik, melatih mental, dan menumbuhkan rasa 

percaya diri. Hal ini dibuktikan dengan jumlah murid yang mencapai 327 siswa 

pada tahun 2016. Dalam segi usia, murid yang belajar musik di Starmoon secara 

keseluruhan beraneka ragam, ada yang berusia dewasa 20-25 tahun hingga usia 

dini yaitu 5-6 tahun. Kursus musik Starmoon rutin mengirim siswanya untuk 

mengikuti berbagai kontes di kota semarang dan mampu bersaing dengan sekolah 

musik lainnya. Salah satu prestasi yang pernah di raih kursus musik Starmoon 
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Kursus musik Starmoon mempunyai kelas pembelajaran vokal untuk anak 

usia dini. Dalam kelas pembelajaran vokal di Starmoon Semarang merupakan 

kelas yang banyak diminati oleh anak-anak. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran vokal adalah metode contextual teaching and learning. Metode 

contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.  

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode contextual teaching 

and learning dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini saya lakukan 

di kursus musik Starmoon. Dalam metode ini guru dituntut untuk memahami 

karakter siswanya secara mendalam, lagu yang dipakai ialah lagu-lagu yang dekat 

dengan keseharian siswa sehingga mudah untuk diingat. Dengan menggunakan 

metode Contextual Teaching and Learning di kursus Starmoon diharapkan dapat 

meningkatkan perkembangan siswa dalam penguasaan materi maupun teknik 

vokal.  

Penelitian ini dilakukan di kursus musik Starmoon Semarang, hal ini 

dikarenakan pada tempat kursus tersebut karena menggunakan kurikulum 

berstandart internasional dan setiap tahunnya melaksanakan konser. Metode yang 

digunakan adalah contextual teaching and learning dan pembelajaran tidak ada 

batasan usia. Metode ini memberi keleluasaan guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata sehingga mendorong peserta didik 
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untuk menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti hal yang berkaitan dengan metode pembelajaran dengan 

metode Contextual Teaching And Learning di Starmoon Semarang. Pada 

penelitian ini peneliti menetapkan judul “Pembelajaran Vokal Pada Anak Usia 

Dini di Kursus Musik Starmoon Semarang dengan Metode Contextual Teaching 

and Learning. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah 

pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh kursus musik Starmoon, Sehingga 

dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan, hal tersebut membuat penulis 

tertarik untuk meneliti bangaimana proses pembelajaran vokal yang ada di 

sekolah musik Starmoon. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembelajaran vokal pada anak usia dini di kursus musik 

Starmoon Semarang ? 

2. Bagaimanakah penerapan metode contextual teaching and learning dalam 

pembelajaran vokal anak usia dini di kursus musik Starmoon Semarang ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian dalam hal ini antara lain :  
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1. Mendeskripsikan cara pembelajaran vokal pada anak usia dini di kursus 

musik Starmoon Semarang. 

2. Mendeskripsikan penerapan metode contextual teaching and learning 

dalam pembelajaran vokal anak usia dini di kursus musik Starmoon 

Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu teoritis dan praktis, berikut 

penjabaran manfaat tersebut, Manfaat Teoritis : (1) Peneliti ini diharapkan dapat 

menambah informasi terutama untuk mengetahui tentang  kursus musik di 

Starmoon Semarang dan untuk bahan kajian lebih lanjut tentang proses 

pembelajaran vokal di kursus musik Starmoon Semarang. 

Manfaat penelitian praktisnya adalah: (1) Bagi Akademisi, hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah informasi dan pengetahuan yang 

nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sebuah tinjauan referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

(2) Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan masyarakat 

sebagai sebuah informasi tentang pembelajaran vokal di kursus musik Starmoon 

Semarang. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi terdiri dari Halaman Judul, Halaman, 

Pengesahan, Halaman Moto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan 

Daftar Lampiran. Bagian isi terbagi menjadi lima bab yaitu: 
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Bab I Pendahuluan, pada bab 1 ini meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Latar belakang berisikan tentang penjelasan tentang pokok bahasan yang akan 

dikaji, keunikan dan objek yang akan dikaji. Rumusan masalah menjelaskan 

tentang objek yang akan dikaji. Pada sub-bab ini tertulis tujuan dilakukannya 

penelitian mengenai topik dan objek yang dikaji. Manfaat penelitian berisikan 

tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis dilakukannya penelitian yang akan 

dilakukan. Sistematika penelitian menjabarkan susukan penulisan dan pokok 

bahasan dari masing-masing bab dan sub-bab. 

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menbahas tentang teori teori relevan 

yang telah ditulis orang lain. 

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang metode, 

pendekatan, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian 

yang akan dilakukan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, mendeskripsian memaparkan tentang hasil 

penelitian yang telah dilakuan dan pembahasan data yang telah diperoleh. 

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari masalah yang 

telah dikaji dengan hasil penelitian atau data nyata dilapangan dan saran dari 

penulis mengenai hasil penelitian. 

Daftar Pusataka, berisi buku-buku yang digunakan sebagai landasan teori 

dan jurnal-jurnal penelitian yang telah digunakan untuk memperkuat teori. 

Lampiran-Lampiran meliputi intrumen penelitian, hasil observasi dan 

dokumentasi penelitian. 
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Penelitian tentang Pembelajaran Vokal Pada Anak Usia Dini di Kursus 

Musik Starmoon Semarang dengan Metode Contextual Teaching and Learning 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa peneliti yang relevan adalah 

sebagai berikut: 

Hanjrah (2007) mahasiswi Universitas Negeri Semarang dengan judul “ 

Pelaksanaan pembelajaran vokal dengan metode solfegio di kelas IV unggulan 

Sekolah Dasar Negeri Ungaran 01 Kabupaten Semarang”. Relavasi penelitian 

tersebut dengan “Pembelajaran Vokal Pada Anak Usia Dini dengan Metode 

Contextual Teaching and Learning” persamaan dari penelitian tersebut adalah 

kedua peneliti sama-sama membahas tentang pembelajaran vokal, perbedaannya 

dalam metode pembelajarannya. 

Berdasarkan penelitian dalam Skripsi Nafis dan Ratna yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui Metode Contextual 

Teaching and  Learning Pada Anak Usia 4–5 Tahun Di RA Masyithoh Banyuputih 

Tahun Ajaran 2016-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan 

berbicara anak dalam setiap pertemuan membaik dan ketrampilan berbicara pada 

anak usia 4-5 tahun dapat ditingkatkan dengan metode contextual teaching and 

learning. Persamaan dari penelitian tersebut adalah kedua peneliti sama-sama 



 
10 

 

 

 

membahas metode contextual teaching and learning dan perbedaanya adalah pada 

studi kasusnya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Novita Sari dkk  (2016) berjudul 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning Bervisi SETS dalam 

Mengoptimalkan Multiple Intelligence dan Hasil Belajar. Masalah utama dalam 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar yaitu rendahnya hasil belajar siswa dan belum 

berkembangnya Multiple Intelligence. Hasil penelitian menunjukkan persentase 

multiple intelligence kelas eksperimen lebih tinggi secara signifikan daripada 

kelas control. Kontribusi bagi peneliti adalah teori contextual teaching and 

learning yang akan digunakan dalam penelitian saya.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Heny Djoehaeni (2016) berjudul 

Implementasi Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam 

Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup di Taman kanak-kanak. Hasil 

penelitian ini ialah pengalaman menemukan pengalaman belajar yang bersifat 

lebih kongkrit serta terkait dengan kehidupan nyata. Langkah-langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam pendekatan kontekstual ini kemudian 

diselaraskan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu, pembuka, inti, 

penutup. Kontribusi penelitian ini bagi peneliti ialah kegiatan pembelajaran yang 

sama yaitu, menggunakan tahapan pembuka, inti, penutup dan teori contextual 

teaching and learning. 

Skripsi yang menyangkut tentang pembelajaran vokal juga pernah diteliti 

oleh Maudina, Lifara Aidlika (2015), seorang mahasiswi Universitas Negeri 
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Semarang yang berjudul Proses Pembelajaran Artikulasi Lagu Dalam 

Pembelajaran Vokal Untuk Anak Usia 7 Tahun (Studi Kasus di All Mozart Music 

Course & Studio Kudus). Pembiasaan berlatih dan berbicara dengan kata-kata 

yang jelas dalam keseharian merupakan kunci untuk tercapainya teknik artikulasi 

yang benar ditinjau dari usia khusunya anak usia dini yang masih dalam tahap 

perkembangan bahasa, sehingga pengucapan tentu akan mempengaruhi 

perkembangan bahasanya. Persamaan dari peneliti tersebut adalah sama-sama 

membahas pembelajaran vokal dan perbedaanya adalah pada usia anak. 

Skripsi yang menyangkut tentang pembelajaran vokal juga pernah diteliti 

oleh Kurnianingsih, Widhi seorang mahasiswi Universitas Negeri Semarang 

(2013) yang berjudul Pembelajaran vokal di Purwacaraka Musik Studio 

Semarang. Dalam penelitiannya Maudina mengungkapkan bahwa Pembelajaran 

vokal di PCMS dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi sebelum proses pembelajaran dimulai 

pendidik mempersiapkan sumber belajar seperti partitur vokal, fisik murid dan 

tempat belajar pun sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian murid berlatih 

pernafasan dan solmisasi secara acak. Tahap pelaksanaan yaitu setelah murid 

melakukan latihan pernafasan,. Kemudian tahap akhir yaitu evaluasi dari materi 

yang telah diajarkan para murid di tes satu per satu dalam vokalnya menggunakan 

materi yang diajarkan seperti : phrasering, vibrato dan penjiwaan lagu. Persamaan 

dari peneliti tersebut adalah sama-sama membahas pembelajaran vokal dan 

perbedaanya adalah studi kasusnya. 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa yang melakukan proses belajar 

yang didalamnya terdapat kegiatan operasi formal, prediksi, eksperimentasi, dan 

eksplanasi serta membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (Dimyati, 

2006:38). 

Menurut Hamalik (2013:57) Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, 

misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, dan 

kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan 

terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, 

meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan 

sebagainya. 

Pembelajaran juga diartikan sebagai proses mencari pengetahuan dari 

suatu subyek atau kemampuan dengan belajar, pengalaman atau perintah. Menurut 

Sagala (2005: 61) pembelajaran adalah membelajarkan murid menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar dimana merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik (guru) dan 
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peserta didik (murid) secara bersama-sama secara aktif guna mencapai tujuan dan 

pengembangan diri masing-masing. 

2.2.1.1 Elemen Pembelajaran 

Elemen pembelajaran meliputi guru dan siswa, Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia (KBI), guru berarti orang yang pekerjaanya (mata pencahariannya, 

profesinya) mengajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kata guru diartikan sebagai pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Pengertian yang sama juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No 74 

Tahun 2008 tentang guru. 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu  

pengetahuan kepada anak didik di sekolah (Syafiul Bahri dalam Fathurrohman, 

2007:43). Selain memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, guru juga bertugas 

menambahkan nilai dan sikap kepada anak didik agar anak didik memiliki 

kepribadian yang paripurna. Dalam keilmuan yang dimilikinya, guru 

membimbing anak didik dalam mengembangkan potensinya. 

Menurut Hamalik (2013:117) jabatan guru dikenal sebagai suatu pekerjaan 

profesional, artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus. Latar belakang 

pendidikan dan pengalaman mengajar akan mempengaruhi kompetensi guru 

dalam mengajar. Guru pemula dengan latar belakang pendidikan, akan lebih 

mudah dalam menyesuaikan diri da lam lingkungan sekolah. Guru yang bukan 
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berlatarbelakang dari pendidikan keguruan akan banayk menemukan masalah di 

dalam kelas. Kepribadian guru juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar mengajar. Dalam melaksanakan tugasnya mengantarkan anak didk 

menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik sehingga 

bisa dicontoh oleh siswanya (Fathurrohman, 2007:44). 

Siswa dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah orang/anak yang sedang 

berguru (belajar, bersekolah). Menurut Prof. Dr. Shafique Ali Khan (2005) 

pengertian siswa adalah orang yang dating ke suatu lembaga untuk memperoleh 

atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Sedangkan menurut Daradjat (1995) 

siswa adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi dan mengalami proses 

berkembang. Dalam proses berkembang itu siswa membutuhkan bantuan yang 

sifat dan contohnya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam 

suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain. 

Menurut Sardiman (2003), pengertian siswa adalah orang yang datang 

kesekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada 

masa ini siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain 

itu juga berubah secara kognitof dan mulai mampu berfikir absrak seperti orang 

dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari 

orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang 

dewasa. Masa ini secara global berlangsung antara usia 12-22 tahun.  

Bahan belajar sangat penting bagi siswa yang melakukan aktivitas 

belajar.Tanpa ada yang dipelajari, kemungkinan siswa bisa belajar dengan baik. 

Olehkarena itu, supaya siswa dapat belajar dengan baik, maka bahan belajaar ini 
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harustersedia. Bahan belajar adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh pembelajar 

dalammelaksanakan aktivitas belajarnya. Bahan ini, bisa berasal dari guru, bisa 

berasaldari buku-buku teks, paper, makalah, artikel, disamping dapat berasal dari 

lapanganobjek tertentu. 

William James mengatakan bahwa minat siswa merupakan faktor utama 

yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa (Usman, 2003:27). Menurut 

Suryabrata (1989:142), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

digolongkan menjadi tiga, yaitu: faktor dari dalam, faktor dari luar, dan faktor 

instrumen. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar 

yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini diantaranya adalah: 

(1) Minat individu merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu. Minat 

belajar siswa yang tinggi menyebabkan belajar siswa lebih mudah dan cepat. (2) 

Motivasi belajar antara siswa yang satu dengan siswa lainnya tidaklah sama. 

Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: cita-cita siswa, 

kemampuan belajar siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur 

dinamis dalam belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. 

Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini di antaranya adalah 

lingkungan sosial, yang dimaksud dengan lingkungan sosial di sini yaitu manusia 

atau sesama manusia, baik manusia itu hadir ataupun tidak langsung hadir. 

Kehadiran orang lain pada waktu sedang belajar, sering mengganggu aktivitas 

belajar. Salah satu dari lingkungan sosial tersebut yaitu lingkungan siswa di 

sekolah yang terdiri dari teman sebaya, teman lain kelas, guru, kepala sekolah 
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serta karyawan lainnya yang dapat juga mempengaruhi proses dan hasil belajar 

individu. 

Faktor instrumen yaitu faktor yang berhubungan dengan perangkat 

pembelajaran seperti kurikulum, struktur program, sarana dan prasarana 

pembelajaran (media pembelajaran), serta guru sebagai perancang pembelajaran. 

Dalam penggunaan perangkat pembelajaran tersebut harus dirancang oleh guru 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

 (sumber: heritl.blogspot.com/2007/12/belajar-danmotivasinya.) 

Berdasarkan hal di atas faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

siswa baik itu faktor dari dalam, luar, maupun instrumen yang paling utama 

adalah minat, motivasi, dan guru. Mursell dalam bukunya Successfull Teaching 

(2006), mengemukakan terdapat 22 macam minat yang salah satunya adalah 

bahwa anak memiliki minat terhadap belajar. Dengan demikian, pada hakikatnya 

setiap anak berminat terhadap belajar. Untuk itu sudah menjadi tugas bagi guru 

agar berusaha membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam belajar sehingga 

proses belajar-mengajar yang efektif tercipta di dalam kelas dan siswa mencapai 

suatu tujuan sebagai hasil dari belajarnya. 

2.2.1.2 Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan. Tujuan ini 

harus searah dengan tujuan belajar siswa. Tujuan belajar siswa adalah mencapai 

perkembangan optimal, yang meliputi aspek-aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Tujuan pembelajaran juga dapat dijadikan acuan sebagai 

pertimbangan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pembelajaran 
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dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh anak didik 

setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam 

satu kali pertemuan (Sanjaya 2008: 68). 

2.2.1.3 Materi Pembelajaran  

Menurut Poerwadarminto (1976: 638), materi adalah benda, sesuatu yang jadi 

bahan berfikir, berunding, mengarang. Mukmin (2004: 47) berpendapat: “Materi 

pembelajaran atau sering disebut materi pokok adalah pokok-pokok materi 

pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi 

dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrument penilaian yang 

disusun berdasarkan indikator ketercapaian kompetensi”. Berdasarkan dua 

pendapat di atas disimpulkan bahwa materi pembelajaran merupakan isi 

pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa pada proses pembelajaran. Materi 

pelajaran akan mengarahkan kita kepada tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran. 

2.2.1.4 Metode Pembelajaran 

Winarno Surakhmad dalam Suryosubroto (2002: 148) mengemukakan 

bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari proses pengajaran, 

atau soal bagaimana teknis suatu bahan pelajaran diberikan kepada siswa di 

sekolah. Hal penting dalam metode ialah, bahwa setiap metode pembelajaran yang 

digunakan bertalian dengan tujuan belajar yang ingin dicapai Sagala (2005: 201). 

Metode pembelajaran dapat mencakup metode-metode yang digunakan dalam 

setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran Mukmin (2004: 61). 

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa metode pembelajaran adalah 
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suatu cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Beberapa metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran Mukmin (2004:61) di antaranya: 

2.2.1.5 Metode ceramah. 

Metode ceramah menurut Sanjaya (2008: 147) dapat diartikan sebagai cara 

menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung 

kepada sekelompok siswa. Winarno Surakhmad dalam Suryosubroto (2002: 165) 

juga mengemukakan, ceramah sebagai metode mengajar ialah bentuk penerangan 

dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Simpulan dari pendapat 

di atas diartikan bahwa ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui 

penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada siswa dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. 

2.2.1.6 Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu 

peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar 

dapat diketahui dan dipahami secara nyata atau tiruannya Sagala (2005: 210). 

Menurut Sugihartono (1992: 83) Metode demonstrasi merupakan metode 

pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu 

benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah metode yang dilakukan 

guru kepada siswa secara langsung baik nyata maupun tiruan. 

2.2.1.7 Metode latihan (drill) 
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Menurut Sagala (2005: 217) metode latihan atau drill pada umumnya 

digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang 

telah dipelajari. Pada metode ini peserta didik harus ikut serta dalam proses 

pembelajaran. Metode latihan merupakan metode penyampaian materi melalui 

upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu. Proses melalui 

penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tersebut diharapkan siswa dapat 

menyerap materi secara optimal Sugihartono (1992: 83). Upaya tersebut 

diharapkan bahwa metode latihan dapat mengarahkan siswa untuk mengajarkan 

bentuk latihan-latihan secara terus menerus agar siswa menjadi lebih memahami 

materi yang sedang dipelajari. 

2.2.1.8 Metode pemberian tugas 

Menurut Sagala (2005: 219) metode pemberian tugas adalah cara 

penyajian bahan pelajaran dimana guru memberikan tugas tertentu agar murid 

melakukan kegiatan belajar, kemudian harus dipertanggung jawabkan. Menurut 

Sugihartono (1992: 83), metode pemberian tugas merupakan metode 

pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa dengan tujuan untuk 

mendorong siswa berani mengambil tanggungjawab, kemandirian dan inisiatif 

siswa. metode pemberian tugas merupakan cara yang dilakukan guru agar 

siswanya mampu memberikan rasa  bertanggung jawab, menumbuhkan rasa 

kemandirian dalam berkreasi dan berinisiatif untuk menyelesaikan tugas atau 

materi yang sedang mereka pelajari. 
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2.2.1.9 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan, karena dalam 

proses pendidikan seorang guru perlu mengetahui seberapa jauh proses belajar 

mengajar telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan TIM MKDK IKIP 

Semarang (1996: 63). Dalam konteks belajar istilah evaluasi menunjukkan suatu 

kegiatan untuk menentukan nilai pencapaian hasil belajar dengan mengetahui 

hasil pencapaian hasil belajar siswa. 

2.3 Vokal 

2.3.1 Pengertian Vokal 

Menurut N. Simanungkalit (2001:32) vokal berasal dari kata bahasa 

latin vokalis yang berarti berbica atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah 

alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis 

bermusik yang paling populer, karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa 

tambahan alat apapun. 

Setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi 

oleh perbedaan bentuk dan kemampuan alat pembentuk suara manusia satu 

dengan lainnya. Batas wilayah nada yang dapat disuarakan oleh seseorang 

disebut Ambitus suara. Dalam bermusik vokal akan semakin indah apabila 

diiringi dengan instrumen. Instrument adalah nada-nada yang keluar dari alat 

musik yang digunakan. 

2.3.2 Teknik Vokal 

Menurut N. Simanungkalit (2001:41) Teknik Vokal adalah cara 

memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar 
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jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu, 

dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur-unsur 

teknik vokal, diantaranya sebagai berikut. 

2.3.3 Unsur-Unsur Teknik Vokal 

2.3.3.1 Artikulasi 

 Merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi hurup 

dengan jelas dan benar. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan 

artikulasi yang baik, antara lain: (1) Sikap badan yang baik dan benar dalam 

menyanyikan lagu, (2) Posisi mulut yang baik dan benar pada waktu menyanyi, 

(3) Latihan vokalisis,(4) Teknik pembentukan bunyi vokal, dan (5) Teknik 

pembentukan bunyi konsonan. 

2.3.3.2 Pernapasan  

Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya 

yang kemudian disimpan, dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan 

keperluan. Udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada pada saat 

bernafas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru sebanyak 

mungkin saat menyanyi. Teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi menjadi tiga, 

yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. 

2.3.3.3 Phrasering 

Phrasering  adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga 

mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk 

mendapatkan phrasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti 
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sebuah kalimat, memahami tujuan/ pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa 

susunan nada dan syair lagu adalah satu keatuan yang utuh. 

Dalam menyanyikan kalimat lagu secara utuh, tidaklah sesederhana 

"membaca kalimat" karena disamping harus memahami kalimat yang 

diucapkan dengan sejelas mungkin, seorang penyanyi juga harus 

memahami tanda-tanda dinamika, tekanan nada, susunan nada, dan lain-lain yang 

harus dikerjakan bersamaan dengan pemenggalan kalimat. 

2.3.3.4 Sikap Badan 

Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi, bisa 

dengan duduk atau berdiri yang terpenting saluran pernapasan tidak terganggu. 

Sikap badan sangat mempengaruhi produksi suara seseorang saat menyanyi, baik 

penyanyi solo maupun penyanyi kelompok. Sikap tubuh pada saat menyanyi yang 

benar, baik pada saat bernyanyi dengan posisi duduk maupun posisi berdiri, antara 

lain. 

 Bernyanyi pada sikap duduk bisa dilakukan dengan posisi duduk yang 

tegap, rileks, dada ke depan. Posisi kedua kaki di depan dan menempel pada 

lantai.Busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah 

besar.Bernyanyi pada sikap berdiri posisi kedua kaki harus siap menjadi tumpuan 

saat berdiri, rilekskan badan dan jangan tegang karena dapat mempengaruhi 

produksi suara.Posisi kedua bahu datar dan busungkan dada agak ke depan agar 

suara yg keluar lebih maksimal, dan rilekskan kedua lengan.Renggangkan kedua 

kaki dengan santai, lalu salah satu kaki agak sedikit maju kedepan.Kedua lutut 

harus rileks dan mudah digerakkan. 
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2.3.3.5 Resonansi 

Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan 

rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi/ bergetar di sekitar mulut dan 

tenggorokan. Kualitas dan kuantitas suara hasil penguatan resonansi akan 

membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Sebagai 

contoh, Violin menghasilkan suara tipis dan tinggi, berbeda dengan contra bass 

yang menghasilkan suara tebal dan besar. Warna suara dari kedua instrumen jelas 

berbeda karena secara fisik keduanya memiliki ruang resonansi yang berbeda 

jauh. Demikian pula pada setiap manusia pasti memiliki perbedaan, baik bentuk, 

ukuran , maupun kualitasnya. Namun, pada saat bernyanyi semua memiliki fungsi 

yang sama yaitu rongga resonan menguatkan dan memperbesar getaran suara dari 

sumbernya (pita suara).Terdapat 3 rongga resonansi pada manusia yaitu: (1) 

Resonan atas (nasal cavities/ langit langit keras) yaitu semua rongga di atas mulut 

dan tenggorokan pada kepala manusia. (2) Resonan tengah yakni mulut dan 

bagian belakang mulut (pharink). (3) Resonan bawah (dada). 

2.3.3.6 Vibrato  

 adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi 

gelombang atau suara yang bergetar teratur, biasanya diterapkan diakhir sebuah 

syair lagu. Tidak semua syair lagu menggunakan vibrato, adakalanya syair lagu 

itu polos atau dikurangi. Vibrato yang berlebihan dapat mengubah nada dan vokal, 

sedangkan vibrasi yang di buat-buat dapat memberi kesan seperti kedinginan. 
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2.3.3.7 Improvisasi 

Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah sebagian 

melodi lagu secara profesional, tanpa merubah melodi pokoknya. Beberapa 

penyanyi sering membuat variasi pada lagu yang dibawakan secara spontanitas 

tanpa persiapan terlebih dahulu, hal ini dinamakan improvisasi vokal. Adapun 

syair lagu yang dibawakan tidak berubah meskipun lagu telah diimprovisasi. 

Yang berubah adalah panjang pendeknya nilai not dan aksen setiap suku kata. 

2.3.3.8 Intonasi 

Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara 

tepat. Ketepatan intonasi dalam setiap lagu merupakan dambaan setiap penyanyi. 

Untuk menguasai intonasi yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: (1) Percaya diri, rileks, tidak tegang dan tidak takut mencapai 

nada-nada tinggi dalam menyanyi, (2)  Konsentrasi dan hilangkan keraguan dalam 

mengambil nada sehingga tinggi nada tidak turun, (3) Latihan pernafasan dengan 

diafragma agar nafas lebih panjang, (4) Selaraskan pita suara, terutama pada 

setiap ulangan nada dan nada yang ditahan, (5) Peka terhadap suara lain terutama 

iringan, (6) Latihan interval untuk membidik lompatan-lompatan nada dengan 

tepat, (7) Latihan nada-nada peralihan register suara, untuk menyanyikan lagu 

yang berpindah kunci, (8) Latihan nada-nada pada batas wilayah suara, baik itu 

suara tinggi maupun rendah, (9) Pengucapan huruf-huruf hidup dengan jelas agar 

tinggi nada tidak berubah, (10)Tidak terpengaruh tangga nada lain, seperti 

terbawa kebiasaan menyanyikan tangga nada lagu-lagu daerah asal. 
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2.3.4 Jenis – Jenis Vokal 

Menurut N. Simanungkalit (2001:79)Suara manusia dibagi menjadi 7 

berdasarkan jangkauan nadanya. Jenis suara wanita biasanya dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu Soprano, Mezzo-soprano, dan Alto. Sedangakan jenis suara laki-

laki biasanya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu  Tenor, Bariton, dan Bass. 

Berikut adalah penjelasan jenis – jenis suara manusia. 

2.3.4.1 Alto 

Dalam paduan suara, alto dikenal juga dengan istilah contralto. Jenis suara 

ini memiliki tingkat ambitus wanita paling rendah yakni nada F sampai D2. 

Dalam paduan suara, penyanyi bersuara alto umumnya ditempatkan pada suara 

kedua yakni suara kedua tertinggi dalam kelompok. Suara alto perempuan ini 

hampir sama dengan suara laki-laki dengan ambitus tertentu yang dikenal dengan 

istilah counter tenor. 

Ciri suara alto lainnya adalah jenis suara ini harus dinyanyikan rendah, 

berat, dan dalam. Sementara itu, sebagian ahli yang lain berpendapat, suara alto 

harus dinyanyikan dengan berwibawa. Oleh karena itu, pada umumnya penyanyi 

yang memiliki jenis suara alto umumnya memerankan lakon ratu dalam 

pementasan opera. Dengan karakteristik suara yang dimiliki, peran ratu tersebut 

terkesan berwibawa. 

2.3.4.2 Mezzoshoprano 

Memiliki wilayah sekitar G#3/A3 hingga G#5/A5. Wilayah ini hanya dimiliki 

oleh wanita (murni suara asli bukan mixed voice). Penyanyi yang sering 
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bernyanyi di wilayah ini diantaranya Yelse, Vina, Rita Butar Butar, Jaclyn 

Victor, Agnes Monica dan Ziana Zain. 

2.3.4.3 Soprano 

Soprano adalah jenis suara wanita berambitus tinggi yakni di antara nada C1 

sampai C3. Dengan melakukan latihan rutin, tingkat ambitus tersebut dapat 

ditingkatkan. Dalam pementasan, umumnya jenis suara sopran lebih banyak 

divariasikan tergantung lagu dan jenis pementasan yang akan 

ditampilkan.Soprano dramatik digunakan ketika suara yang dihasilkan sangat 

ekspresif dan bertenaga. Sementara itu, soprano lirik digunakan ketika suara 

ringan dan manis harus dihasilkan. Suara dengan ambitus cukup tinggi yang 

dinyanyikan dengan tangkas dapat menghasilkan suara soprano. 

2.3.4.4 Bass 

Bass memiliki ambitus terendah pada suara pria. Umumnya rentang ambitus 

suara bass adalah E besar dan C1. Jenis-jenis suara bass adalah bass profondo, 

bass cantante, bass buffo, dan bass baritone. 

Bass profondo adalah bass paling dalam dengan ambitus paling rendah 

namun bertenaga. Bass cantante adalah bass dengan karakterisik ringan dan manis 

dan memiliki level sedang. Bass buffo adalah bass dengan karakteristik tangkas 

cocok untuk opera komik. Bass baritone adalah suara kuat dan batas atas dari 

ambitus bass. 

2.3.4.5 Baritone 

Memiliki wilayah sekitar G#2/A2 hingga G#4/A4. Kebanyakan wilayah 

contrabass, bass, & bariton dimiliki oleh pria dan jarang untuk wanita meskipun 
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Mariah Carey, Georgia Brown, Chaka Khan, & Whitney Houston dapat mencapai 

nada rendah A2. Di Indonesia 70% vokalis pria suaranya berada di wilayah ini. 

2.3.4.6 Tenor 

            Sama halnya seperti suara sopran, suara tenor merupakan jenis suara 

dengan ambitus tertinggi di kelasnya yakni suara pria. Umumnya, suara tenor 

terletak satu oktaf lebih rendah dibandingkan suara sopran. Namun demikian, 

chord G digunakan pada kedua jenis suara tersebut. Rentang ambitus yang mampu 

dicapai oleh penyanyi tenor adalah B Besar sampai G1. Suara tenor memiliki 

karakteristik bertenaga dan jantan. 

2.4 Anak Usia Dini 

2.4.1 Pengertian Anak Usia Dini 

Menurut Mansur (2005: 88) anak usia dini adalah kelompok anak yang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka 

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut 

Beichler dan Snowman (Dwi Yulianti, 2010: 7), anak usia dini adalaah anak yang 

berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini (Augusta, 2012) 

adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan 

perkembangan dalam aspek fifik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan 

komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh 

anak tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini 
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adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan 

perkembangan, baik fisik maupun mental. 

2.4.2 Minat Anak Usia Dini 

Anak usia dini masih berorintasi pada dirinya sendiri, minatnya lebih 

terarah pada dirinya sendiri dan jarang melakukan aktivitas bersama. Anak masih 

belajar mengendalikan aktivitas anggota tubuhnya, seperti berdiri dan berjalan. 

Dalam periode ini anak lebih diarahkan pada upaya mendukung kebebasan 

melakukan aktivitas fisik dan meningkatan kesadaran bagian tubuh. Idelanya 

musik untuk anak-anak usia dini mempunyai tiga komponen utama, yaitu : 

memiliki vokal, mampu merangsang gerak, dan dapat memberikan rangsangan 

untuk mendengar dan menyimak Rachmi (2008: 13). Untuk sebaliknya 

rangsangan musikal yang diberikan harus diarahkan untuk mendukung koordinasi 

gerak tubuh.  

Maka sebab itu anak diusia ini lebih senang belajar sambil bermain, 

sehingga musik yang diberikan dapat menyenangkan proses belajar. 

2.4.3 Cara Belajar Anak Usia Dini 

Cara belajar pada anak usia dini harus dikonsep agar anak merasa tidak 

terbebani dalam mencapai tugas perkembangannya. Suasana belajar perlu dibuat 

alami, hangat dan menyenangkan. Menurut Djohan (2009: 10) ada aktivitas yang 

umum dilakukan dalam pendidikan musik anak, misalnya sebagai berikut : (1) 

Mendengarkan musik, (2) Bernyanyi, (3) Gerak ritmis dan (4) Bermain musik. 

Semua kegiatan tersebut memiliki manfaat kepada anak dalam hal artikulasi, 

membangun rasa percaya diri, melatih konsistensi dan melatih imajinasi anak. 
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2.4.4 Karakteristik Anak Usia Dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial,  

moral  dan sebagainya.  Menurut  Siti Aisyah,dkk  (2010:  1.4-1.9) karakteristik 

anak usia dini antara lain; a) memiliki rasa ingin tahu yang besar,   b)   merupakan   

pribadi   yang   unik,   c)   suka   berfantasi   dan berimajinasi, d) masa paling 

potensial untuk belajar, e) menunjukkan sikap egosentris, f) memiliki rentang 

daya konsentrasi yang pendek, g) sebagai bagian dari makhluk sosial. 

2.5 Metode Contextual Teaching and Learning 

2.5.1 Pengertian Metode Contextual Teaching and Learning 

Menurut Nurhadi dalam Sugiyanto (2007) Contextual Teaching and 

Learning adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan 

antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. 

Menururt Johnson dalam Sugiyarto (2007) Contextual Teaching and 

Learning adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para 

siswa melihat makna didalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan 

antara materi yang diajarkanya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.5.2 Tujuan Contextual Teaching and Learning 

Menurut Sugiyanto (2007) Model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami  makna materi 

pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan atu 

ketrampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan 

kepermasalahan lainya.  Dalam metode pembelajaran itu siswa tidak hanya 

sekedar menghafal tetapi perlu dengan adanya pemahaman dan menekankan pada 

pengembangan minat pengalaman siswa, selain itu bertujuan agar pembelajaran 

lebih produktif  dan bermakna untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang 

mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari merupakan 

salah satu yang ditonjolkan dalam metode pembelajaran ini.  

Dari tujuan tersebut perlu siswa memang harus lebih aktif dan dituntun 

untuk memiliki rasa ingin tahu yang besar yang tentu saja tidak semua siswa 

memilikinya, maka dari itu peran seorang guru sangat diperlukan untuk memacu 

siswanya lebih aktif dalam pembelajaran. 

2.5.3 Strategi Contextual Teaching and Learning 

Beberapa strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru secara 

kontekstual antara lain: (1)  Pembelajaran berbasis masalah, dengan memunculkan 

problem yang dihadapi bersama, siswa ditantang untuk berfikir kritis untuk 

memecahkan. (2) Menggunakan konteks yang beragam,dalam Contextual 

Teaching and Learning guru membermaknakan pusparagam konteks sehingga 

makna yang diperoleh siswa menjadi berkualitas.(3) Mempertimbangkan 
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kebhinekaan siswa, guru mengayomi individu dan menyakini bahwa perbedaan 

individual dan sosial seyogyanya  dibermaknakan menjadi mesin penggerak untuk 

belajar saling menghormati dan toleransi untuk mewujudkan ketrampilan 

interpersonal. (4) Memberdayakan siswa untuk belajar sendiri,pendidikan formal 

merupakan kawah candradimuka bagi siswa untuk menguasai cara belajar untuk 

belajar mandiri di kemudian hari. (5) Belajar melalui kolaborasi, dalam setiap 

kolaborasi selalu ada siswa yang menonjol dibandingkan dengan koleganya dan 

sisiwa ini dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam kelompoknya.(6) Mengejar 

standar tinggi,setiap sekolah seyogyanya menentukan kompetensi kelulusan dari 

waktu ke waktu terus ditingkatkan dan setiap sekolah hendaknya melakukan 

Benchmarking dengan melakukan studi banding ke berbagai sekolah di dalam dan 

luar negeri. 

2.4. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sistem Pembelajaran Vokal di Starmoon 

Pendidikan Non Formal 

Kursus Musik Starmoon 

Vokal   

Usia Dini 

Metode Contextual Theacing and Learning 

Hasil 

Pembelajaran Anak Usia Dini  



 
32 

 

 

 

Keterangan :  

Pendidikan Non Formal adalah pendidikan setiap kegiatannya yang 

terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang formal, dilakukan 

secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang 

sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan 

belajarnya.  Dalam pelaksanaan diluar sekolah dapat disebut pendidikan non 

formal yang berbentuk kursus. Kursus musik dalam kelangsungannya ada di 

setiap tempat salah satunya Kursus Musik Starmoon yang ada di Semarang. Di 

kursus musik starmoon dalam pembelajarannya menggunakan metode Contextual 

Teaching and Learning. Hasil prestasi yang didapat anak adalah anak mengikuti 

kompetisi luar dan konser yang digelar oleh Kursus musik Starmoon Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran vokal pada anak usia dini di 

Starmoon Semarang dibagi menjadi dua tahap yaitu, tahap perencanaan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi sebelum proses pembelajaran dimulai 

pendidik mempersiapkan sumber belajar seperti partitur vokal, fisik murid dan 

tempat belajar pun sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian murid berlatih 

pernafasan dan solmisasi secara acak. Tahap pelaksanaan yaitu setelah murid 

melakukan latihan pernafasan, kemudian murid diajarkan pemanasan vokal agar 

bisa mengucapkan artikulasi dengan benar (A - I – U – E – O) mulut harus sesuai 

dengan huruf yang dibacanya. Metode pembelajaran yang digunakan oleh 

pengajar adalah metode contextual teaching and learning dimana proses belajar 

mengajar ini menuntut peran aktif murid. Setelah itu murid diberikan materi 

latihan vokal sesuai dengan tingkatannya (great) nya, pada saat itu pula murid 

juga diajarkan cara mengungkapkan teknik-teknik vokal dalam lagu tersebut. 

Kemudian tahap akhir yaitu evaluasi dari materi yang telah diajarkan para murid, 

bahan yang dijadikan pedoman evaluasi pembelajaran vokal dengan metode 

contextual teaching and learning yaitu pengetahuan tentang vokal, phrasering, 

vibrato dan penjiwaan lagu. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut penulis mengajukan saran sebagai berikut: 

(1) Bagi Siswa, siswa seharusnya lebih bisa berkonsentrasi saat pembelajaran. 

Selain itu, siswa yang sering bergurau atau tidak fokus dengan pembelajaran dapat 

menghambat kegiatan belajar. (2) Bagi pengajar, pengajar vokal di Kursus Musik 

Starmoon menurut saya sudah sangat baik dan berkompeten dalam bidangnya. 

Pengajar disini hanya perlu memperbaiki cara penyampaian materi supaya lebih 

jelas dan dimengerti oleh siswanya. Materi yang digunakan tentu juga harus 

sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing, karena setiap siswa memiliki 

daya tangkap dan kecerdasan yang berbeda-beda. (3) Bagi Kursus Musik 

Starmoon hendaknya membuat kelas khusus vokal yang lebih luas, sehingga saat 

dibutuhkan untuk pembelajaran atau berlatih secara kelompok bisa sesuai dengan 

kapasitas yang dibutuhkan. Selain juga bisa lebih menambah kenyamanan bagi 

pengajar dan siswanya. 
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