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Motto 

 

Kreativitas pendidik merupakan tindakan untuk dapat memberikan solusi dari 

permasalahan yang terjadi didalam dunia pendidikan, dan pendidikan musik dapat 

dijadikan sebagai media aktualisasi, untuk dapat menungkan segala potensi yang 

ada dalam diri. 
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ABSTRAK 

 

Vikran M. Marauna 2019. “Kreativitas Pendidik Dan Strategi Pembelajaran 

Musik Melalui Pendekatan Beyond Center And Circle Time Pada 

Pendidikan Musik Di Sekolah Alam Bosowa Makassar Sebagai Media 

Aktualisasi” Tesis, Program Studi Pendidikan Seni S2. Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Udi Utomo, M.Si., 

Pembimbing II Dr. Wadiyo, M.Si. 
 

Kata kunci: BCCT, Pembelajaran Musik, Kreativitas, Aktualisasi 

Pentingnya siswa diberi bekal pendidikan musik karena yang mendasari hal 

ini bahwa SABM berkiblat pada salah satu kecerdasan jamak yaitu kecerdasan 

musik. Upaya pendidik dibutuhkan dalam menyikapi persoalan yang berhubungan 

dengan pembelajaran musik melaui pendekatan BCCT yang diterapkan di SABM, 

Meskipun pada kenyataannya tenaga pendidik yang mengajar musik latar 

pendidikannya tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkan namun SABM 

memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk dapat berkreativitas sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalamannya, dan sejalan dengan itu bahwa pendidikan musik 

di SABM dapat dijadikan sebagai media aktualisasi. 

Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis kreativitas pendidik dalam 

pembelajaran musik sebagai media aktualisasi. (2) menganalisis strategi 

pembelajaran musik melalui pendekatan BCCT sebagai media aktualisasi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif interpretatif 

dengan model studi kasus. Pendekatan interdisiplin yang melibatkan disiplin ilmu 

pendidikan dan psikologi. Teknik pengelolaan data melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas data 

dengan menggunakan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Teknik analisis data 

mengacu pada model interaktif Miles & Huberman yakni pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hasil kreativitas pendidik 

menghasilkan produk konsep tahapan pembelajaran musik, produk alternatif 

instrumen musik dari bahan bekas, dan produk lagu yang dibuat berdasarkan tema 

belajar yang sesuai dengan usia peserta didik, sejalan dengan itu kreativitas yang 

dilakukan pendidik musik berdampak positif terhadap kebutuhan aktualisasi diri; 

(2) strategi pembelajaran musik di dalam pendekatan BCCT pada keempat pijakan 

terdapat adanya strategi pembelajaran direct intruction dan indirect intruction 

yang diimplemetasikan dengan beberapa metode seperti demonstrasi, cerama, 

tanya jawab, drill, dan inquiri. Penerapan metode yang digunakan sangat efektif 

digunakan untuk membantu proses pemahaman peserta didik mengenai materi 

baik dari segi teori dan praktek. Saran (1) produk kreativitas yang dihasilkan 

diharapkan dapat dikembangkan sebagai alternatif pemikiran untuk memecahkan 

masalah yang mengikuti perkembangan zaman; (2) strategi pembelajaran musik 

melalaui pendekatan BCCT yang digunakan di SABM diharapkan akan terus 

dikembangkan oleh pendidik, dengan pemilihan metode dan model yang lebih 

bervariatif guna mempercepat proses pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang disampaikan. 
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ABSTRACT 
 

 

Vikran M. Marauna 2019. “Teacher’s Creativity and Music Teaching Strategies 

through Beyond Center and Circle Time Approach for Music Education in 

Sekolah Alam Bosowa Makassar as a Medium of Actualization” Thesis, 

Arts Education Program. Postgraduate Universitas Negeri Semarang. 

Advisor I Dr. Udi Utomo, M.Si., Advisor II Dr. Wadiyo, M.Si. 
 

Keywords: BCCT, Music Teaching, Creativity, Actualization 

The importance of providing students with music education is due to the 

underlying principle that SABM is oriented towards one of the multiple 

intelligences, which is musical intelligence. It needs teacher’s efforts to address 

the problems related to teaching music through BCCT approach as implemented 

in SABM. Although the teacher who is responsible for teaching music does not 

have educational background in the related field, SABM provides freedom for the 

teacher to be creative using his knowledge and experience, and in accordance with 

it, music education in SABM can be a medium of actualization. 

This study aims to (1) analyze teacher’s creativity in teaching music as a 

medium of actualization, (2) analyze music teaching strategies through BCCT 

approach as a medium of actualization. 

This study employed interpretative qualitative method with a case study 

model. The interdisciplinary approach involved education and psychology. The 

data collection techniques employed observation, interview, and documentation. 

The technique of data validation was by assessing data credibility through 

methodological triangulation, source, and time. The data analysis techniques 

referred to Mules & Huberman’s interactive model by collecting data, reducing 

data, presenting data, and drawing a conclusion. 

The results of the study indicated that (1) teacher’s creativity resulted in the 

products of steps in teaching music, alternative music instruments from scraps, 

and theme-based songs which are suitable for the students’ ages, in line with that, 

teacher’s creativity had a positive effect on the need of self-actualization; (2) 

music teaching strategies in BCCT approach throughout the four stages included 

direct instruction and indirect instruction teaching strategies, implemented using 

several methods such as demonstration, lecturing, question and answer, drilling, 

and inquiry. The implementation of this method is effective to help students’ 

understand the learning materials, in terms of both theory and practice. The 

suggestions are (1) creativity products are developed into alternatives to overcome 

problems through times; (2) music learning strategies through BCCT approach in 

SABM is supposed to be developed by the teacher, by selecting a variety of 

methods and models to enhance the process of students’ understanding of the 

given materials. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Berdasarkan rujukan undang-undang republik indonesia nomor 2 Tahun 

1998 tentang sistem pendidikan nasional; Pendidikan adalaha usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan 

bagi peranannya dimasa yang akan datang Soehardjo (2012:7). Menurut Sistem 

Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 Bab VI pasal 13 ayat 1 pendidikan digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. 

Pendidikan formal merupakan kegiatan yang sistematis, berstruktur, 

bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang 

terorganisasi diluar sistem sekolah, baik yang diselenggarakan secara terpisah 

maupun terpadu untuk kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk 

melayani warga belajar, dan pendidikan informal adalah pendidikan yang 

berlangsung di lingkungan keluarga yang merupakan dasar dari pendidikan 

selanjutnya, yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal (Aningtiyas 

2012:2). Pendidikan berlangsung dalam beraneka ragam bentuk, pola, dan 

lembaga. Pendidikan dapat terjadi, kapan dan dimanapun dalam hidup, dan tujuan 

pendidikan terkadung dalam setiap pengalaman belajar dari alam dan lingkungan 

(Soyomukti 2010:30). 
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Berbicara mengenai pendidikan formal, dan nonformal perhatian peneliti 

tertuju dengan salah satu sekolah yang ada di Kota Makassar ialah Sekolah Alam 

Bosowa Makassar. SABM, yang merupakan Sekolah pendidikan formal namun 

berbeda dengan sekolah pendidikan formal pada umumnya, perbedaan itu dapat 

dilihat dari strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, SABM 

menawarkan strategi pembelajaran melalui pendekatan model Beyond Centre And 

Circle Time (BCCT) yang merupakan model pembelajaran sentra dan lingkaran. 

Sentra ialah area yang dilengkapi dengan media pembelajaran yang berfungsi 

untuk mendukung perkembangan peserta didik, sedangkan lingkaran ialah proses 

pendidik duduk bersama peserta didik dengan posisi melingkar untuk memberikan 

pijakan sebelum dan sesudah belajar Depdiknas (2007: 2-3). BCCT merupakan 

pendekatan yang telah dikembangkan oleh Creative Center for Childhood 

Research and Training di Florida, Amerika Serikat. BCCT resmi diadopsi oleh 

Depdiknas sejak tahun 2004. Berkenan dengan hal tersebut penerapan model 

pembelajaran melalui pendekatan BCCT di SABM bukan hanya diterapkan pada 

anak usia dini PAUD, melainkan penerapannya model BCCT juga diterapkan di 

tingkat Sekolah Dasar kususnya pada pembelajaran musik. 

Pelaksanaan pembelajaran melalui BCCT menggunakan empat prinsip 

bantuan pijakan (scafolding) yakni pijakan lingkungan, pijakan sebelum belajar, 

pijakan selama belajara, dan pijakan setelah belajar. SABM memiliki istilah yang 

digunakan dalam lingkungan belajarnya yang diberi nama sentra. Sentra 

merupakan pusat kegiatan belajar yang didalamnya terdiri dari berbagai bidang 

studi yang memiliki disiplin ilmu pada bidangnya masing-masing. Untuk tingkat 



3 
 

 

 

 

 

 

TK memiliki sentra seni, sentra persiapan, sentra main peran, sentra balok, sentra 

bahan alam, dan untuk tingkat SD memiliki sentra sains, sentra matematika, sentra 

drama, sentra bahasa, dan musik. Dari beberapa sentra yang telah disebutkan 

diatas salah satu sentra yang menjadi perhatian penulis ialah musik, hal ini 

dikarenakan musik menjadi mata pelajaran intrakulikuler yang wajib diajarkan 

oleh peserta didik. 

Permasalahan yang terjadi saat ini, bila melirik kebelakang dan melihat 

persoalan mengenai pembelajaran musik di SD khususnya di Kota Makassar, 

ditemukan bahwa pembelajaran musik seringkali tergabung dengan beberapa 

bidang seni lainnya seperti seni tari, drama, dan rupa yang disatukan melalui mata 

pelajaran seni budaya, yang pada akhirnya pembelajaran musik akan tersita 

waktunya dan berdampak kurangnya maksimal untuk dapat merangsang dan 

mengembangkan potensi keterampilan dan pemahaman peserta didik dalam 

bidang musik. Sejalan dengan itu (Wicaksono, H. Y., 2009:2) menjelaskan bahwa 

selama ini pembelajaran musik di sekolah belum berjalan sesuai yang diharapkan, 

kendala yang sering dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah, dan kedudukan mata pelajaran musik hanya sebagai kegiatan 

ekstrakulikuler, dan bukan merupakan mata pelajaran pokok sehingga dianggap 

kurang bermanfaat. Selanjutnya (Sumaryanto, T. 2003:3) menambahkan 

berdasarkan pengamatan selama ini bahwa pengajaran musik di Sekolah-sekolah 

belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, mata pelajaran musik masih 

dianggap kurang penting dan tidak membutuhkan penanganan yang harus 

dipersiapkan secara hati-hati. Sehingga tidaklah mengherankan jika masih 
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ditemukan anak-anak yang memiliki bakat musik tinggi, namun tidak berkembang 

secara optimal. 

Namun hal tersebut tidak demikian dengan SABM, bahwa mata pelajaran 

musik di SABM posisinya sejajar dengan mata pelajaran pada umumnya, artinya 

dalam hal ini bahwa pembelajaran musik bukan hanya sebatas mata pelajaran 

tambahan (ekstrakurikuler), melainkan pembelajaran musik di SABM menjadi 

mata pelajaran intrakurikuler yang harus diajarkan oleh peserta didik. Dari hasil 

observasi awal Eko Arianto selaku Kepala SABM (Wawancara 16 Juli 2018) 

menjelaskan bahwa pembelajaran musik penting diajarkan kepada peserta didik 

karena Sekolah Alam Bosowa Makassar ingin meng hasilkan alumni yang 

memiliki keterampilan, dan pemahaman terhadap seni musik yang berguna bagi 

dirinya untuk bekal dikemudian hari. Sejalan dengan itu SABM menekankan 

perlunya peserta diberi bekal keterampilan hidup dari berbagai macam aspek, 

dikarenakan yang mendasari akan hal ini bahwa SABM mengacu pada rujukan 

teori Howard Gardner yaitu multiple intelligence, bahwa didalam kecerdasan 

jamak manusia sebagai individu memiliki kecerdasan yang berbeda, dan apabila 

aspek itu dikembangkan secara optimal maka akan menjadi keunggulan bagi 

peserta didik, dan salah satu aspek kecerdasan itu ialah kecerdasan musik. 

Amstrong (Sujiono, 2010:3) menjelaskan bahwa kecerdasan musik merupakan 

kemampuan untuk dapat memahami bentuk kegiatan musikal seperti 

mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan bentuk-bentuk 

musik. Kecerdasan ini meliputi unsur-unsur musik berupa ritme, timbre, melodi, 

birama, tangga nada, tempo dan harmoni. 
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Menurut (Sutisna, R., et al, 2017:160) pembelajaran musik yang diajarkan di 

Sekolah dapat mengembangkan peserta didik dari berbagai aspek perkembangan 

yang berfungsi untuk membangun kualitas dalam bentuk kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Sumaryanto, T. (2003:2) menambahkan bahwa pendidikan musik 

yang ada di sekolah dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

terhadap murid dan, berfungsi sebagai sarana dan landasan pendidikan pada 

umumnya. 

Berkenan dengan pembelajaran musik yang dilaksanakan SABM, dan 

pendekatan BCCT yang diterapkan di tingkat SD khususnya di kelas musik 

keduanya saling mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil wawancara awal 

dengan pendidik musik, menjelaskan bahwa BCCT merupakan strategi untuk 

dapat membantu setiap perkembangan peserta didik dalam memahami musik. 

Menurut (Fimansyah, D. 2015:37) strategi pembelajaran merupakan perencanaan 

yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Upaya mengimplementasikan disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. 

Hasil penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai objek pembelajaran 

musik yang ditulis oleh Fitriani, Y. (2014:126), dalam jurnal Resital: Jurnal Seni 

Pertunjukan. Dengan judul “Model Pembelajaran Seni Musik Melalui Lesson 

Study: Studi Kasus Di SDN Jawilan, Serang. Menjelaskan bahwa pembelajaran 

musik dengan lession study dapat memperbaiki persoalan mengenai pembelajaran 

musik yang di dalamnya terdapat metode, pendekatan dan strategi pembelajaran 

sebagai pola untuk membelajarkan seni musik agar dapat memberikan alternatif 
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sudut pandang terhadap persoalan metode yang tepat guna dan terencana dalam 

pengajaran pendidikan musik di SD, termasuk paradigma membelajarkan musik 

secara hakiki. Hasil yang diperoleh dapat memberikan alternatif sebagai dasar 

pengembangan pembelajaran seni musik. Sejalan dengan itu hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mandasari, E. (2013:1) menjelaskan bahwa penerapan pendekatan 

BCCT ini mendasarkan kegiatan pada pijakan yaitu pemberian dukungan yang 

diberikan oleh pendidik pada peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Adapun tugas pendidik ialah sebagai fasilitator, 

kordinator, evaluator, inspirator, mediator, labelling dan modelling bagi peserta 

didik. 

Berkenan dengan pembelajaran musik di SABM khususnya di tingkat SD 

bahwa materi musik yang diajarkan sangat bervariatif, diantaranya pembelajaran 

instrumen pianika secara solo dan ansambel, vokal solo dan vokal grup, belajar 

ritmik dari yang muda hingga yang sulit, belajar tempo lambat dan cepat, 

membaca notasi balok dan notasi angka, mentransfer not balok ke not angka, 

melatih pendengaran untuk dapat memahami nada pitch dan fals lewat solfegio, 

bermain perkusi, hingga sejarah musik (bercerita mengenalkan tokoh komposer 

musik dunia). Materi musik yang diajarkan di SABM merupakan materi yang 

dibuat oleh pendidik musik berdasarkan hasil kreativitasnya yang dinamakan 

konsep tahapan pembelajaran musik, yang disesuaikan dengan tahap 

perkembangan berdasarkan usia/kelas, agar peserta didik nantinya dapat 

memahami musik secara bertahap antara teori dan praktek. 
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Melalui pengalaman pribadi peneliti bahwa sebagian materi pembelajaran 

musik yang dijelaskan diatas merupakan materi yang pada umumnya didapatkan 

pada tingkat SMP, SMA, lembaga kursus musik, dan perguruan tinggi (prodi 

musik). Hal ini menandakan bahwa SABM memiliki antusias besar terhadap 

pendidikan musik. Melalui observasi awal Eko Arianto selaku kepala sekolah dan 

Afrianto Selaku pendidik musik (16 Juli 2018) menjelaskan bahwa pendidikan 

musik yang ada di SABM memiliki nilai jual, disamping itu SABM memproduksi 

lagu anak yang disesuaikan dengan usia peserta didik lewat lagu tema, dan lagu 

tema terintegrasi dengan beberapa sentra bidang studi lainnya seperti agama, 

bahasa, dan sains. Selain itu pemanfaatan barang-barang bekas yang ada 

dilingkungan sekolah seperti ember, botol, dos, dan bambu, diolah untuk  

dijadikan sebagai sumber media instrumen pembelajaran musik. Hal ini sejalan 

dengan yang dijelaskan oleh (Utomo, U. 2004) bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran musik pemanfaatan media musik menjadi bagian penting dalam 

membantu tujuan pembelajaran. 

Asumsi awal penulis mengenai persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya 

ialah merupakan hasil produk kreatifvitas pendidik musik, namun yang menjadi 

perhatian penulis bahwa pendidik yang mengajarkan mata pelajaran musik 

mempunyai latar belakang akademik yang tidak sesuai dengan bidang studi mata 

pelajaran yang diajarkan, disamping itu sarana prasarana untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar belum 

memadai. Sehingga hal-hal inilah yang memunculkan rasa keinginan tahuan lebih 
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dalam mengenai kreativitas yang dilakukan pendidik musik dalam pembelajaran 

musik. 

Kreativitas pada dasarnya digunakan dalam pembelajaran untuk dapat 

mengembangkan alternatif pemikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. 

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai objek kreativitas 

pendidik yang ditulis oleh Oktavia, Y. (2014:1) Dalam jurnal Bahana Manajemen 

Pendidikan, yang berjudul “ Usaha Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kreativitas Guru dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. Menjelaskan bahwa 

kreatifitas pendidik berguna dalam transfer informasi lebih utuh, kreatifitas 

pendidik berguna dalam merangsang siswa untuk lebih berpikir secara ilmiah 

dalam mengamati gejala masyarakat atau gejala alam yang menjadi objek kajian 

dalam belajar, dan produk kreatifitas pendidik akan merangsang kreatifitas siswa. 

Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kreativitas pendidik 

dalam pembelajaran yakni melalui pemberian supervisi, pembinaan, pemberian 

reward bagi pendidik yang memiliki kreativitas, memagangkan pendidik, 

melakukan studi kasus, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, dan 

memberi kebebasan. 

Memiliki pendidik yang kreatif merupakan sesuatu hal yang sangat 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran, apalagi di Sekolah Alam Bosowa 

Makassar rata-rata pendidiknya memang dituntut untuk dapat kreatif sebisa 

mungkin untuk mengeksplorasi pengetahuannya dalam mengelola pembelajaran, 

dan bukan rahasia umum bila didunia pendidikan kreativitas berhubungan erat 

dengan aktualisasi. Menurut Kitano & Kirby (Dalam Sujiono, 2010:10) 
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menjelaskan bahwa kreativitas sebagai salah satu aspek kepribadiaan yang sangat 

berkaitan dengan aktualisasi diri. Selanjutnya pendapat Maslow yang dikutip 

semiawan (Dalam, Sujiono, 2010:10) yang menyatakan bahwa orang yang mampu 

mengaktualisasikan diri adalah orang yang kreatif, yang sangat peduli terhadap 

proses dari pada hasil (keberhasilan dan kebanggaan terhadap proses tersebut). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya antara kreativitas dan 

aktualisasi mempunyai hubungan yang sangat erat. Kreativitas dapat dilihat dari 

person, press, process, dan product. Sementara aktualisasi dapat dilihat dari 

tingkat kebutuhan yang saling melengkapi seperti kebutuhan fisiologi, kebutuhan 

rasa aman, kebutuhan kebersamaan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akan 

aktualisasi diri. Dengan melihat secara keseluruhan mengenai persoalan yang 

telah dijabarkan, pertanyaan yang kemudian muncul ialah mengapa pembelajaran 

musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar dijadikan sebagai objek penelitian. 

Anggapan pertama pendidik musik yang mengajarkan mata pelajaran musik 

mempunyai ketidaksesuaian disiplin ilmu akademik dengan bidang studi yang 

diajarkan berbeda, namun pendidik musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar 

mampu memperlihatkan kompetensinya pada bidang musik seperti pembuatan 

konsep tahapan pembelajaran musik, memproduksi lagu serta mengintegrasikan 

lagu tema kelingkungan tiap-tiap sentra, serta mengelolah bahan bekas menjadi 

suatu alternatif media pembelajaran musik, disisi lain persoalan yang muncul ialah 

sarana dan prasarana untuk dapat menunjang aktivitas pembelajara musik di 

sekolah alam bosowa makassar belum memadai. tentunya dalam hal ini kreativitas 

pendidik dibutuhkan dalam memecahkan sebuah persoalan diatas termasuk 
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kebutuhan pendidik yang menyangkut aktualisasi dirinya, karena karakteristik 

orang yang kreatif sangat berhubungan erat dengan aktualisasi. Maka dari itu 

persoalan ini akan menjadi pertanyaan yang akan ditelaah lagi berdasarkan 

rumusan masalah. 

Anggapan kedua bahwa pembelajaran musik di Sekolah Alam Bosowa 

Makassar merujuk kepada salah satu aspek kecerdasan jamak ialah kecerdasan 

musik, bahwa didalam setiap diri individu peserta didik mempunya potensi 

kecerdasan musik, Selain itu mata pelajaran musik di Sekolah Alam Bosowa 

Makassar bukan hanya sebagai mata pelajaran tambahan seperti yang ada dalam 

kegiatan ekstrakurikuler atau mata pelajaran yang digabungkan dengan mata 

pelajaran seni budaya. Melainkan mata pelajaran musik di Sekolah Alam Bosowa 

Makassar sebagai mata pelajaran intrakurikuler yang wajib untuk  diajarkan 

kepada peserta didik, sejalan dengan itu pembelajaran musik yang ada di Sekolah 

Alam Bosowa Makassar menggunakan pendekatan BCCT. 

Dengan melihat semua akan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, dan 

berdasarkan sesuai uraian fakta, ini akan menjadi sebuah pertanyaan dan patut 

untuk ditelaah lebih lanjut berdasarkan fenomena serta keunikan dari Sekolah 

Alam Bosowa Makassar atas jawaban pada persoalan diatas sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya, membawa penulis tertarik untuk menganalisis, dan 

mengkaji lebih lanjut mengenai pendidikan musik di Sekolah Alam Bosowa 

Makassar yang terkait dengan strategi pembelajaran musik melalui pendekatan 

BBCT, serta kreativitas pendidik dalam pembelajaran musik sebagai media 
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aktualisasi, dan hal ini sekaligus menjadikan fokus utama peneliti dalam 

penelitian ini. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini ialah 

kreativitas pendidik dan strategi pembelajaran musik melalui pendekatan beyond 

center and circle time pada pendidikan musik di sekolah alam bosowa makassar 

sebagai media aktualisasi. Untuk itu, dalam mengkaji permasalahan tersebut maka 

dirumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut. 

1. Bagaiman kreativitas pendidik dalam pembelajaran musik sebagai media 

aktualisasi? 

2. Bagaimana strategi pembelajaran musik melalui pendekatan BCCT di Sekolah 

Alam Bosowa Makassar sebagai media aktualisasi? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis kreativitas pendidik dalam pembelajaran musik sebagai 

media aktualisasi. 

2. Untuk menganalisis bagaimana strategi pembelajaran musik melalui 

pendekatan BCCT di Sekolah Alam Bosowa Makassar sebagai media 

aktualisasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan. Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

 
 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep atau teori mengenai 

model pendekatan BCCT, kreativitas, aktualisasi mengenai pendidikan musik di 

Sekolah Alam Bosowa Makassar. Manfaat teoretis diupayakan untuk dapat 

menguji teori yang bersifat interdisiplin dengan pendekatan pendidikan dan 

psikologi. Sejalan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, dalam 

penelitian ini konsep atau teori kreativitas dan psikologi digunakan untuk 

membahas kreativitas pendidik dalam pembelajaran musik sebagai media 

aktualisasi, sedangkan model pembelajaran BCCT digunakan untuk menganalisis 

strategi pembelajaran musik melalui pendekatan BCCT sebagai media aktualisasi. 

 
 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

referensi bagi almamater tercinta, dan dapat digunakan bagi semua pihak yang 

membutuhkan, dan juga dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran baru 

terutama dibidang pendidikan seni, khusunya musik. Peneitian ini dapat dijadikan 

dokumen dan investaris sebagai rujukan yang relevan terhadap penelitian 

selanjutnya yang akan menjadikan objek kajian pembelajaran musik di Sekolah 
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Alam Bosowa Makassar sebagai bahan studi ilmiah. Sekaligus mengembangkan 

kemampuan dan ide peneliti dalam memahami kreativitas pendidik sebagai media 

aktualisasi, dan strategi pembelajaran musik melalui pendekatan BCCT sebagai 

media aktualisasi. 



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, 

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 
2.1 Kajian Pustaka 

 

Kajian pustaka merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian 

keberadaannya dapat menguatkan dan memberikan informasi mengenai posis 

letak penelitian yang akan dijalankan sekaligus menjadi acuan kutipan dalam 

sebuah penulisan karya ilmiah, kajain pustaka yang  digunakan dalam penelitian 

ini adalah tulisan-tulisan yang mengacu pada objek, konsep, dan teori. Adapun 

penelitian yang akan dianalisis ialah mengenai objek pembelajaran musik, dengan 

menggunakan konsep pembelajaran BCCT, kreativitas, dan Teori hirarki abraham 

maslom dalam ilmu psikologi. Sehingga dapat mempertegas hasil penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, baik berupa hasil penelitian 

tesis, ataupun jurnal ilmiah. 

Pertama, Yosep, W. (2014). Judul penelitian “Pembelajaran Musik Kreatif 

pada Anak Usia Dini (The Learning of Creative Music in Early-childhood 

Children)”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa anak usia dini harus 

diberi kesempatan untuk dapat berkreativitas salah satu ciri kehidupan manusia 

adalah berpikir kreatif, begitu juga pada anak. Kreativitas anak dapat dipupuk dan 

dikembangkan melalui pembelajaran musik. Dalam pembelajaran musik kreatif 

peran afeksi dalam kognisi dan performs musik sangat penting belajar 

keterampilan merupakan salah satu perspektif penting pada proses pembelajaran 
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musik kreatif, salah satu aktivitasnya adalah menyanyi. keberhasilan proses 

belajar musik kreatif sangat tergantung pada suasana kegiatan belajar yang 

kondusif. Dalam tulisan ini penulis menekankan bahwa sebagus apapun proses 

pembelajaran musik yang kreatif, tanpa ditunjang oleh suasana belajar yang 

kondusif, hasil belajar musik tidak akan baik maka dubutuhkan suasan yang baik 

agar proses belajar kondusif, suasana tersebut terdiri dari: kegiatan belajar musik 

dilakukan secara alamiah, menyenangkan, luwes, dan memberikan kesempatan 

berkembang kreativitas. Kegiatan belajar musik dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi penuh pengalaman yang bermakna, dan dapat diamati seperti komposisi dan 

kinerja. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terkait 

dengan pembelajaran musik dan kreativitas. 

Kedua, Utomo, U. (2004) Judul penelitian “Pembelajaran Musik di Taman 

Kanak-kanak (Music Learning In Child School)”. Menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran musik di taman kanak-kanak pemanfaatan media musik 

menjadi bagian penting dalam membantu tujuan pembelajaran. dari hasil 

penelitian di Tk Hjh. Isriari dan Tk Pembina Negeri Semarang, diperoleh 

informasi bahwa dikalangan guru sudah memanfaatkan berbagai bentuk media 

musik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di Tk Hjh. Isriari pemanfaatan 

media musik oleh guru kelas berbentuk komposisi musik, dan peralatan 

elektronik, sedangkan alat musik baru digunakan oleh guru ekstrakurikuler. 

Pengembangan media musik mencakup memodifikasi syair lagu, mencipta lagu 

dan memanfaatkan perlengkapan elektronik dalam kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan di Tk Pembina Semarang pemanfaatan media musik oleh guru kelas 
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juga mencakup pemanfaatan media musik yang berbentuk komposisi musik, alat 

musik, dan perlengkapan elektronik. Sedangkan pengembangan media musik  

yang dilakukan oleh guru antara lain meliputi memodifikasi syair lagu, 

menciptakan lagu sederhana, memanfaatkan alat musik ritmis dalam kegiatan 

ritmik dan bernyanyi, serta memanfaatkan perlengkapan media elektronik dalam 

kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian 

yang akan dilakukan mengenai pembelajaran musik yang terkait pemanfaatan 

media musik. 

Ketiga, Raharjo (2017) yang merupakan Tesis, Program Studi Pendidikan 

Seni S2, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Grup Drum Bloeng 

Kresendo: Respon Kreatif Masyarakat Desa Krajan Kulon Kaliwungu Kendal”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian interdisiplin. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses berkarya yang dilakukan 

oleh Grup Drum Bloeng Kresendo dilakukan dengan belajar secara mandiri. Grup 

Drum Bloeng Kresendo mampu mengkreasikan benda-benda yang ada disekitar 

menjadi alat musik dan membuat musik gaya mereka sendiri. Proses berkarya 

Grup Drum Bloeng Kresendo adalah sebuah respon kreatif yang  dilakukan 

melalui fase persiapan, fase inkubasi, fase iluminasi, verifikasi atau produksi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo menjelaskan kreatif berkarya musik 

secara mandiri dengan menggunakan instrumen musik perkusi dari benda-benda 

yang dapat dijadikan sebagai alat musik. Relevansi penelitian ini, dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti terkait proses kreativitas 
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Keempat, linggasari, et. al. (2007) dalam Jurnal Seni Musik, yang berjudul 

“Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Musik Di Taman Kanak-kanak”. Hasil 

penelitian menjelaskan mengenai Kreativitas Guru dalam pembelajaran sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan. Anak usia dini antara 1-5 tahun di TK 

Kemala Bhayangkari 62 Boyolali termasuk dalam masa estetis (menyenangkan). 

Kreativitas guru menyangkut kurikulum, metode, dan media ajar sebagai 

penunjang kegiatan pembelajaran dipilih bidang seni khususnya seni musik. 

Tujuan penelitian Mendeskripsikan kreatifitas guru dalam pembelajaran seni 

musik pada siswa taman kanak-kanak bhayangkari 62 boyolali sehingga berhasil, 

dan Mengetahui faktor- faktor yang memepengaruhi kreatifitas guru dalam 

pembelajaran seni Musik. Faktor pendukung kreativitas guru dalam pembelajaran 

seni musik yaitu, guru memiliki sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah cukup 

lengkap, serta peranan orang tua dan lingkungan anak yang turut mendukung 

tercapainya pembelajaran musik kreatif dengan baik. Dari penelitian ini terdapat 

relavansi dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti saat ini yaitu berupa konsep 

kreativitas guru dalam pembelajaran seni musik meliputi person, pendorong, 

proses, dan produk. 

Kelima, Abdulaziz, M. F. et.al (2016) dalam Journal of Physical Education, 

Health and Sport. Dengan judul artikel “Motivasi Mahasiswa Terhadap Aktivitas 

Olahraga Pada Sore Hari di Sekitar Area Taman Sutera Universitas Negeri 

Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian motivasi mahasiswa dalam berolahraga 

di area taman sutera Unnes yang signifikan karena kebutuhan rasa aman dan 

kebutuhan fisiologis, artinya memberikan kenyaman mahasiswa dalam melakukan 
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aktivitas olahraga dan dapat disarankan bagi Unnes untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ruang terbuka khusus berolahraga di sekitar area taman sutera 

unnes untuk memberikan konstribusi yang optimal dalam meningkatkan budaya 

berolahraga. Relevansi penelitian ini, dengan penelitian yang dilakukan ialah 

penggunaan teori kebutuhan dalam menganalisis aktualisasi diri seseorang melalui 

teori hierarki abraham maslow. 

Keenam Rusmawati, N (2009) yang merupakan tesis Program Studi 

Teknologi Pendidikan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, yang berjudul 

”Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Beyond Center And Circle Time  

(BCCT) di Pusat PAUD Firdaus Internasional Preschool Banjarnegara”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Pusat PAUD Firdaus International Preschool 

Banjarnegara mengembangkan pengetahuan dasar siswa yang didasarkan pada 

prinsip bermain sambil belajar menggunakan pendekatan BCCT telah sesuai 

dengan rambu-rambu pelaksanaan pendekatan BCCT. Adanya tambahan kegiatan 

karena pusat PAUD Firdaus pembelajarannya diintegrasikan dengan pendidikan 

agama islam melalui pemberian pijakan-pijakan (scaffolding) yang  meliputi 

pijkan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan 

setelah main, Pijakan tersebut tujuannya untuk membangun konsep, aturan, ide 

dan pengetahuan. Perilaku dan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan pada 

pusat PAUD Firdaus melalui pendekatan BCCT sebagai berikut kategori perilaku 

meliputi moral, nilai agama, sosial, emosional, kemandirian dan kategori 

kemampuan dasar meliputi bahasa, kognitif, psikomotori, dan seni. Relevansi 

penelitian ini, dengan penelitian yang dilakukan ialah ketarkaitan penggunaan 
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konsep dalam menganalis melalui pendekatan Beyond Center And Circle Time 

 

(BCCT). 

 

Ketujuh Rachman, A. (2017:66) Artikel ini berjudul “Kreativitas Musik 

Pada Grup Kentongan Adiyasa di Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kreativitas yang dilakukan oleh grup kentongan Adiyasa 

terletak pada melodi awal lagu, bridge perpindahan materi lagu satu ke lagu 

berikutnya, dan bagian penutup. Sementara variasi pola ritmis terdapat pada setiap 

alat musik pada grup kentongan Adiyasa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

proses kreativitas grup kentongan Adiyasa sudah berjalan dengan baik. Kreativitas 

musik dari grup kentongan Adiyasa ditunjukan dari unsur musik melodi dan pola 

ritmisnya. Relevansi dari penelitian Rachman, dengan penelitian yang akan 

dilakukan ialah semata-mata terletak pada proses kreativitasnya yang 

berhubungan dengan materi lagu. 

Kedelapan Khotimah, N. 2012. Judul artikel “Pembelajaran Berbasis Anak 

Dalam Pengembangan Bidang Seni (Rupa) Di Paud Batik Dan Paud Sabitul Azmi 

Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran di PAUD Batik 

dan PAUD Sabitul Azmi Sidoarjo berbasis anak, pembelajaran mengacu pada 

kurikulum Diknas dan kurikulum Depag yang terintregasi pada menu 

pembelajaran generik dengan metode BCCT dalam pengembangan bidang seni 

(rupa) melalui menggambar sederhana, mewarnai sederhana, dan menciptakan 

sesuatu dengan berbagai media dengan pendekatan ekspresi anak. Kegiatannya 

dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan menghasilkan karya anak. 

Kelebihan pembelajaran berbasis Anak di antaranya: mengutamakan kebebasan 
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anak, sesuai ekspresi anak, dan menghasilkan karya sesuai keinginan anak, serta 

meningkatkan aktivitas anak. Relevansi penelitian ini, dengan penelitian yang 

dilakukan adanya persamaan konsep yang diterapkan pada pembelajaran dengan 

mengunakan pendekatan Beyond center And Circle Time (BCCT), sebagai strategi 

belajar mengajar yang digunakan pendidik. 

Kesembilan Lagili, I et.al (2019). Judul artikel “Identifikasi Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Program Studi S1 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Gorontalo”. Hasil dalam menunjukkan bahwa aspek yang paling berpengaruh 

terhadap motivasi belajar mahasiswa adalah kebutuhan fisiologi 93,4%. Faktor 

selanjutnya kebutuhan penghargaan 87,2%, kebutuhan keberasamaa/sosial dengan 

teman 80,6%. Sedangkan aspek terendah motivasi mahasiswa dalam belajar ialah 

kebutuhan rasa aman 75,8% dan keinginan untuk kebutuhan aktualisasi diri 

sebesar 75%. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka faktor yang 

berpengaruh paling dominan terhadap motivasi belajar mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi angkatan 2015 ialah faktor kebutuhan fisiologis, dan faktor 

yang mempunyai pengaruh relatif rendah terhadap motivasi belajar mahasiswa 

adalah keinginan untuk mengaktualisasi diri. penelitian yang telah dijelaskan 

diatas menggunakan teori kebutuhan hirarki Abraham Maslow. Letak perbedaan 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lagili, I et.al dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, terletak pada metode yang digunakan penelitian terdahulu 

menggunakan metode kuatitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk 

mengumpulkan data, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
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menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Namun persamaan 

terletak pada teori yang digunakan dalam menganalisis. 

Sepuluh Mohedo, dan Bujez. (2014) (2014) judul artikel ”Creativity In The 

Music Classroom”. Membahas tentang pengembangan kreativitas musik dasar 

siswa dengan cara memberikan siswa ruang memilih bidang pendidikan musik 

dasar dengan strategi metodologi yang berbeda belajar dengan cara aktif, kreatif, 

dan kritis. Hasil penelitian menunjukan dorongan refleksi pada proses belajar 

mengajar setiap siswa mampu membuat dan mengembangkan siswdalam menulis 

musik, berimajinasi, melakukan eksperimen, serta memahami bahasa musik 

sebagai alat untuk menganalisis konteks pembelajaran yang signifikan mudah 

membantu siswa mengetahui bidang spesialisasi. Penelitian ini relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan karena membahas mengenai pembelajaran musik 

dan kreativitas. Perbedaannya pada objek material, peneliti memfokuskan pada 

kreativitas pendidik. 

Sebelas Novitasari, N. (2018), judul artikel “Penataan Ruang dengan 

Pendekatan BCCT pada Pendidikan Anak Usia Dini. Al-Hikmah”. Artikel ini 

membahas pengaturan lembaga PAUD yang menggunakan pendekatan Beyond 

Center dan Circle Time (BCCT) yang berfokus pada anak. Proses pembelajaran 

dipusatkan pada pijkan ingkungan belajar hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pengelola lembaga yang 

menggunakan pendekatan BCCT dalam menata ruangan pada (pijakan 

lingkungan) sehingga kenyamanan dapat mendukung kegiatan proses belajar 
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mengajar. Secara umum penataan lingkungan belajar meliputi penempatan alat 

bermain yang tepat memungkinkan anak untuk mandiri, disiplin, bertanggung 

jawab. Penataan alat dan bahan selama main/belajar pada pijakan lingkungan 

seharusnya mendukung anak untuk membuat keputusan sendiri untuk dapat 

mengembangkan ide, menuangkan ide menjadi karya nyata, dan mengembangkan 

kemampuan sosial. Relevansi dari penelitian ini, dengan penelitian  yang 

dilakukan adanya konsep pendekatan BBCT yang digunakan khususnya pada 

pijakan lingkungan. Sehingga hal ini dapat menjadi acuan peneliti untuk dapat 

lebih memahami pijakan lingkungan belajar yang ada pada BCCT. 

Duabelas Juminartanti, D., & Mulyani, M. (2017). Judul artikel “Aktualisasi 

Diri Tokoh Utama Pria dalam Novel Trilogi Makrifat Cinta Karya 

Taufiqurrahman Al-Azizy”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Enong sebagai 

tokoh utama memiliki karakter yang baik dan buruk. Karakter baik Enong yakni 

pandai, pengertian, humoris, bertanggung jawab, kreatif, mandiri, rela berkorban, 

mempertahankan harga diri, pekerja keras, pantang menyerah, tabah, berpendirian 

teguh, tidak pernah berhenti belajar, bijak sahabat yang baik, sedangkan karakter 

buruknya yakni pendendam. Pemenuhan kebutuhan fisiologis tokoh utama berupa 

makan, minum, istirahat, dan kebutuhan sandang. Pemenuhan kebutuhan rasa 

aman ditunjukannya dengan berusaha melindungi dirinya sendiri dari ancaman 

bahaya. Kebutuhan kebersamaan ditunjukkan dengan mencintai teman semasa 

kecilnya dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua serta dari teman- 

temannya. Kebutuhan akan harga diri atau penghargaan ditunjukkannya dengan 

bekerja dan menantang mantan suaminya melalui pertandingan catur. Kebutuhan 
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aktualisasi diri diwujudkannya melalui prestasi Bahasa Inggris dan menjadi juara 

dalam pertandingan catur dikampungnya. Letak perbedaan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Juminartanti, D., & Mulyani, M. Terletak pada objek  

karakter tokoh novel, Sehingga, persamaan dari penelitian yang akan dilakukan 

semata-mata terletak pada penggunaan teori kebutuhan hirarki maslow dalam 

menganalisis sebuah objek material. 

Tigabelas, Retnowati, T. E. (2006) jurnal Harmonia: Harmonia: Journal Of 

Art Research and Education, Volume 7 (2) dengan Judul penelitian “Musik 

Kontemporer Sebagai Media Pembelajaran Musik (Contemporer Music As 

Medium Of Music Learning)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan 

pembelajaran musik melalui media kontemporer dapat memacu kraetivitas siswa. 

Apabila proses kreatif ini bisa ditanamkan dan dikembangkan kepada para siswa 

niscaya dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan kemandirian pada diri siswa. 

Fenomena inilah dapat menjadi dasar dalam pembelajaran musik untuk 

pendidikan siswa melalui media musik kontemporer didalam musik kontemporer 

terkandung makna pendidikan yang ditransfer menjadi nilai-nilai pengajaran 

kreatif karna proses ini tentu akan mempengaruhi cara berpikir siswa dalam 

menanggapi materi bahan ajar. Apa yang telah dijelaskan diatas mempunya 

relevansi dengan yang akan diteliti oleh peneliti karena membahas mengenai 

pembelajaran musik dan kreativitas sehingga artikel ini dapat dijadikan referensi. 

Empatbelas, Suhaya, S. (2016) judul artikel “Pendidikan Seni Sebagai 

Penunjang Kreatifitas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya 

Pendidikan Seni dapat menunjang atau mempengaruhi kreativitas seseorang. 
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pendidikan seni baik itu seni rupa, seni musik, seni tari maupun  drama. 

Kebutuhan akan kreativitas bagi anak tidak hanya bagi kehidupan seninya saja 

tetapi juga dalam kehidupannya sehari-hari, kreativitas memiliki peranan yang 

sangat penting dan kreativitas bukan hanya kemampuan untuk menciptakan tetapi 

lebih dari itu meliputi kemampuan membaca situasi, kemampuan beradaptasi 

dengan lingkungan, kemampuan membuat analisis yang tepat, serta kemampuan 

untuk menciptakan sesuatu yang baru yang lain dari pada yang lain. Dengan 

pendidikan seni, anak dapat melatih dan meningkatkan kreativitasnya melalui 

kegiatan-kegiatan seni yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian maka seorang guru yang merupakan salah satu 

komponen dalam sistem pembelajaran dituntut untuk kreatif dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang guru, sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif 

dan terarah yang nantinya akan mudah mencapai tujuan dari pembelajaran dalam 

hal ini prestasi siswa akan lebih meningkat dengan adanya kekreativan seorang 

guru baik dalam mengelola pembelajaran maupun dalam menghadapi siswa. 

Dalam artikel ini mempunyai relevansi dengan apa yang akan di teliti oleh peniliti 

ialah tentang konsep kreativitas. 

Limabelas, Hayati, N. L. D., Jazuli, M., & Florentinus, T. S. (2016). Dengan 

judul artikel “ Kesenian Silakupang Grup Srimpi: Proses Kreativitas Karya Dan 

Pembelajaran Di Kabupaten Pemalang”. Catharsis: Journal of Art Edication Hasil 

penelitian menunjukkan, pertama, ditemukan kreativitas karya pada garapan grup 

Srimpi yang terletak pada musik pengiring pertunjukan, menciptakan lagu baru, 

dan penyajian yang menarik. Kedua, proses pembelajaran meliputi tujuan, materi, 
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metode, media belajar dan evaluasi. Peneliti ini lebih banyak memfokuskan pada 

kreativitas musik pengiring kesenian yang terlihat berbeda dengan grup lain yang 

mempertunjukan kesenian Silakupang. Relevansi dari penelitian tersebut, dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada konsep kreativitas namun 

perbedaanya ada pada objek, sehingga penelitian yang dilakukan hayati dapat 

dijadikan referensi. 

Enambelas, Cao, H., et al.  (2013) dengan judul artikel “ A Maslow's 

hierarchy of needs analysis of social networking services continuance”. Tujuan 

dari artikel ini adalah untuk menerapkan hierarki kebutuhan Maslow dan 

memperluas model konfirmasi-konfirmasi kelanjutan sistem informasi (ECM-IS) 

dan untuk menganalisis niat kelanjutan pengguna layanan jejaring sosial (SNS). 

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri memiliki 

dampak yang signifikan terhadap niat kelanjutan, namun dampak langsung dari 

pemenuhan kebutuhan kebersamaan/sosial pada niat kelanjutan tidak signifikan, 

tetapi sepenuhnya dimediasi oleh kepuasan. 

Letak perbedaan yang ditulis Cao, H dengan yang ditulis oleh peneliti 

terletak pada objek. Sehingga persamaan penelitian semata-mata terletak pada 

teori yang digunakan untuk menganalisis. 

Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka 

 
 

Peneliti 

Tahun Judul Penelitian dan Sumber 
Objek 

Penelitian 

 
 

Yosep, 

W.2004 

Pembelajaran Musik Kreatif pada Anak Usia Dini 

(The Learning of Creative Music in Early- 

childhood Children). Harmonia: Journal of Arts 

Research and Education, Volume 5 (1). 

Pembelajaran 
musik yang kreatif 
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Utomo,U. 

2004 

Pembelajaran Musik Di Taman Kanak-kanak 

(Music Learning in Child School). Harmonia: 

Journal Of Arts Research And Education, Volume 

Pemanfaatan media 
musik 

 3 (5).  

Raharjo Grup Drum Bloeng Kresendo: Respon Kreatif Grup Drum Bloeng 

2017 Masyarakat Desa Krajan Kulon Kaliwungu Kresendo. 
 Kendal. Tesis, Pendidikan Seni S2 UNNES. Kreativitas 

Linggasai, Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Musik Di Kreativitas guru 

T. 2007 Taman Kanak-kanak. Harmonia: Journal Of Art 
Research and Education, Volume 8 (3). 

 

Abdulaziz Motivasi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Olahraga Motivasi 

, M. F. et. Pada Sore Hari di Sekitar Area Taman Sutera mahasiswa 

al. 2016 Universitas Negeri Semarang. Journal of Physical 
Education, Health and Sport. Volume 3 (2). 

 

Rusmawti Pelaksanaan pembelajaran pendekatan Beyond Pelaksanaan 

, N. 2009 Centers and Circle Time (BCCT) di Pusat Paud pembelajaran 
 Firdaus International Preschool Banjarnegara. pendekatan Beyond 

 Tesis Program Studi Teknologi Pendidikan 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 

Centers and Circle 
Time (BCCT) 

Rachman, Kreativitas Musik Pada Grup Kentongan Adiyasa Grup Kentongan 

A. 2017 di Kabupaten Banyumas. Jurnal Seni Musik, 
Volume 6 (2). 

Adiyasa, kreativitas 

Khotima, Pembelajaran Berbasis Anak Dalam Peserta didik. 

N. 2012 Pengembangan Bidang Seni (Rupa) Di Paud Batik Model BCCT 
 Dan Paud Sabitul Azmi Sidoarjo. Harmonia:  

 Journal of Arts Research and Education, 12(2).  

Lagili, I. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi belajar 

Et.al 2019 Motivasi Belajar  Mahasiswa  Pada  Program Studi 
S1  Pendidikan Ekonomi  Angkatan 2015 Fakultas 

mahasiswa. 

 Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Economic  

 Education Journal. 1 (1).  

Mohedo, Creativity In The Music Classroom. Journal Kreativitas musik 

dan Procedia: Social And Behavioral Sciences. 141, siswa 

Bujez. 237-241.  

2014   

Novitasai, Penataan Ruang dengan Pendekatan BCCT Pada Penataan ruang 

N. 2018 Pendidikan Anak Usia Dini. Al-Hikmah: (pijakan 
 Indonesian Journal of Early Childhood Islamic lingkungan BCCT) 
 Education, 2(2), 159-178.  

Juminart Aktualisasi Diri Tokoh Utama Pria dalam Novel Aktualisasi diri 

anti, D., Trilogi Makrifat Cinta Karya Taufiqurrahman Al- tokoh novel 

& 

Mulyani, 

Azizy. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan 
Sastra Indonesia, 6 (1), 85-92. 

 

M. 2017.   
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Retnowati 

, T. E. 

2006. 

 

Suhaya, 

S. 2016. 

 
Hayati, N. 

L. D. 2016 

 
Cao, H. 

2013 

Musik Kontemporer sebagai Media Pembelajaran 

Musik (Contemporer Music as Medium of Music 

Learning). Harmonia: Journal of Arts Research 

and Education, 7 (2). 

Pendidikan Seni Sebagai Penunjang 

Kreatifitas. Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni, 1 

(1). 

Kesenian Silakupang Grup Srimpi: Proses 

Kreativitas Karya Dan Pembelajaran Di 

Kabupaten Pemalang. Catharsis, 5 (1), 55-62. 

A Maslow's hierarchy of needs analysis of social 

networking services continuance. Journal of 

Service Management 

Musik 
Kontemporer 

 
 

Pendidikan seni, 

kreativitas 

 

Kesenian 

Silakupang Grup 

Srimpi, Kreativitas 

Jaringan sosoal, 

Kebutuhan 

kebersamaan/sosial 
 

 

 

Substansi dari kajian terdahulu yang relevan di atas adalah mengenai objek 

formal yang menggunakan teori dan konsep yang sama dengan apa akan diteliti 

oleh peneliti, beberapa dari peneliti membahas tentang pembelajaran musik, 

pendekatan BCCT, kreativitas teori kebutuhab hirarki. Kajian relevan dari 

penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi penulisan dan penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis Pendidikan musik di Sekolah  

Alam Bosowa Makassar; kajian dalam konteks strategi pembelajaran musik 

melalui pendekatan BCCT, kreativitas pendidik dan aktualisasi dalam 

pembelajaran. 

 
 

2.2 Kajian Teoretis 

 

Semua penelitian berbekal ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus 

berbekal konsep atau teori yang berfungsi sebagai bekal untuk memahami konteks 

peneitian secara luas dengan lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif yang 

bersifat perspective emic artinya memperoleh data sebagaimana adannya yang 

terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkanan oleh partisipan. 
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Konsep atau teori yang akan dipakai peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

 
 

2.2.1 Beyond Center And Circle Time (BBCT) 

 

Beyond Centers and Circle Time (BCCT) merupakan pendekatan yang 

dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik oleh 

Creative Center for Childhood Research and Training (CCCRT) di Florida USA. 

BCCT ini diadopsi dari Creative for Chilhood Research and Training (CCCRT) 

yang telah dipraktekkan 33 tahun lalu di Florida, Amerika Serikat (Rindaningsih, 

I. 2012:121-122). 

Proses pembelajaran BCCT berpusat di sentra dan saat anak dalam 

lingkaran. Prinsip pendekatan Beyond Centre And Circle Time ialah keseluruhan 

proses pembelajarannya berlandaskan pada teori dan pengalaman empirik, setiap 

proses pembelajaran harus ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan 

anak (kecerdasan jamak) melalui bermain/belajar yang terencana terarah serta 

untuk mendukung perkembangan peserta didik melalui 4 pijakan (scaffolding) 

yakni pijakan lingkungan main/belajar, pijakan sebelum main/belajar, pijakan 

selama main/belajar, dan pijakan setelah main/belajar Depdiknas (2007:2-3). 

Pijakan merupakan bantuan yang bersifat sementara oleh pendidik dalam 

mendukung perkembangan peserta didik pada saat pembelajaran dengan 

menyediakan struktur bantuan sesuai dengan tingkat pencapaian perekembangan 

peserta didik untuk mencapai tahapan berikutnya (Masrurah, F. 2014:321). 
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(a) pijkan lingkungan merupakan proses pendidik dalam menata dan 

mempersiapkan bahan dan media pembelajaran yang akan digunakan sesuai 

rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun untuk kelompok peserta didiknya, 

pendidik menata alat dan bahan main yang akan digunakan sesuai dengan 

kelompok usia yang dibimbingnya; (b) pijkan sebelum belajar merupakan proses 

pendidik peserta didik duduk melingkar, pendidik memberi salam pada peserta 

didik dan menanyakan kabar, mengabsen, berdoa, bernyanyi bersama, 

menyampaikan tema yang akan dipelajari serta menyampaikan bagaimana aturan 

tata tertib sebelum belajar; (c) pijakan selama belajar, merupakan proses 

pembelajaran yang dilakukan pendidik memberi pemahan kepada peserta didik 

dengan memberikan contoh memberi dukungan berupa pernyataan positif, 

memancing dengan pertanyaan terbuka untuk memperluas cara belajar peserta 

didik; (d) pijakan setalah belajar merupakan proses pendidik memberi tahukan 

saatnya membereskan alat dan bahan yang sudsah digunakan dengan melibatkan 

peserta didik pendidik menanyakan pada setiap anak kegiatan main yang tadi 

dilakukannya. Kegiatan menanyakan kembali (recalling) melatih daya ingat anak 

dan melatih anak mengemukakan gagasan dan pengalaman belajarnya 

memperluas perbendaharaan kata peserta didik. Depdiknas (2016:8-14). 

 
 

2.2.2 Strategi Pembelajaran 

 

Menurut Raka J (Endang, E. W. 2002:3) bahwa strategi pembelajaran ialah 

pola umum perbuatan antara pendidik dan peserta didik didalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya Sri Anitah, W. (2008:3) menambahkan 
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bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran 

yang digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, 

kondisi sekolah dengan tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. strategi 

pembelajaran adalah rencana yang disusun dan digunakan dalam pembelajaran 

dengan diikuti oleh tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan (Strinariswari, 

R. L., et al. 2015:17). Mujs & Reynolds (Tafakur, T., & Suyanto, W. 2015:120) 

menjelaskan strategi pembejaran langsung diketahui sebagai active teaching atau 

whole class teaching yang berarti gaya mengajar di mana guru aktif mengajak 

dalam membawakan materi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajar 

keseluruhan kelas secara langsung, dan kegiatan pembelajaran yang dipusatka 

kepada pendidik untuk dapat memberikan pemahaman pembelajaran nilai not dan 

ritme kepada peserta didik. Beberapa macam strategi pembelajaran saat ini yang 

digunakan pada umumnya antara lain strategi pembelajaran langsung (direct 

intruction), dan strategi pembelajaran tidak langsung (indirect intruction) 

Menurut Arends (Saputro, B. 2016:5) bahwa model strategi pembelajaran 

langsung (Direct Instruction) adalah salah satu model pembelajaran yang 

memusat pada guru dan disajikan melalui lima (1) menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa, (2) mendemonstrasikan pengetahuan, (3) pemberia latihan 

terbimbing, (4) mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik dan (5) 

memberikan perluasan latihan mandiri. 

Sedangkan strategi pembelajaran tidak langsung (Indirect Intruction) ialah 

peran seorang guru tidak lagi sebagai seorang pengajar yang diktator, akan tetapi 

sebagai seorang fasilitator, pemberi semangat, sumber belajar dan lain sebagainya. 
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Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajarannya, guru hanya memberikan umpan 

dan bimbingan kepada siswa untuk belajar. Dengan demikian, siswa akan 

terdorong untuk mendapat informasi tersebut, dalam hal ini siswa memiliki ruang 

gerak yang lebih luas untuk menyelidiki berbagai kemungkinan dalam 

memberikan jawaban. Rasa ketakutan yang membebani ketika salah dalam 

memberikan jawaban juga akan terkurangi, strategi pembelajaran seperti ini juga 

akan membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas, ketrampilan, dan 

kecakapan pribadi siswa. Chanifah, N. (2015:2) 

Menurut Zainiyati, H. S. (2010:10) kelebihan dari strategi pembelajaran 

tidak langsung (Indirect Intruction) ialah (a) mendorong ketertarikan dan 

keingintahuan peserta didik; (b) menciptakan alternatif dan menyelesaikan 

masalah; (c) mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal 

dan keterampilan yang lain; (d) pemahaman yang lebih baik; (e) mengekspresikan 

pemahaman. Sedangkan kekurangan dari strategi pembelajaran tidak langsung 

indirect intruction ialah memerlukan waktu yang panjang, outcome sulit 

diprediksi. Strategi pembelajaran ini juga tidak cocok, apabila peserta didik perlu 

mengingat materi dengan cepat. 

 
 

2.2.3 Kreativitas 

 

Kreativitas ialah kemampuan untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang 

luar biasa, yang tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak 

berhubungan dan mencetuskan solusi-solusi baru atau gagasan-gagasan baru, yang 

menunjukkan kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir. Proses 
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pembelajaran kreativitas pada dasarnya adalah untuk mengembangkan berbagai 

alternatif pemikiran atau cara dalam mengatasi berbagai permasalahan sesuai 

dengan apa yang ada dibenaknya. Mengemukakan bahwa proses kreatif meliputi 

empat tahap, yaitu (1) persiapan; (2) inkubasi; (3) iluminasi; (4) verifikasi. 

Kreativitas. Munandar (Wicaksono, 2009:5). Membahas mengenai kreativitas 

pada dasarnya kreativitas merupakan bakat seseorang yang dapat dikatakan 

sebagai predisposisi atau tendensi (kecendrungan) mengubah sesuatu dengan 

melihat langsung perkembangan situasi yang didapat dari pengalaman dan norma 

(Sinaga, S. S. 2019:47) 

Rhodes (1961:331) kemudian menyusun konsep kreativitas yang 

dikumpulkan dari kurang lebih 40 konsep kreativitas lalu menyimpulkan menjadi 

empat jenis definisi yang selanjutnya disebut sebagai “Four P’s of Creativity: 

Person, Process, Press, Product”. Keempat P tersebut saling melengkapi satu 

dengan yang lainnya dimana pribadi yang kreatif yang melibatkan diri dalam 

proses kreatif, dan dengan adanya dorongan (press) dari lingkungan akan 

menghasilkan proses kreatif. 

Wallas dalam buku yang ditulisnya berjudul “the art of thought” yang 

dijelaskan oleh Semiawan (2004:69) mengemukakan proses kreasi diidentivikasi 

dari beberpa dimensi, diantaranya adalah: pertama, tahap persiapan atau masukan 

(preparation), dimana pengumpulan data atau informasi dalam hal pemecahan 

suatu masalah. Kedua, tahap pengeraman (incubation) dimana individu 

melepaskan diri dalam beberapa waktu terhadap masalah yang dihadapinya, tidak 

memikirkan masalahnya secara sadar namun, mengeraminya dalam alam pra 
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sadar. Ketiga, tahap inspirasi, ilham (ilumination) adalah tahap dimana timbulnya 

suatu insight atau ahaerlebnis, saat timbulnya gagasan baru atau inspirasi, beserta 

proses psikologis yang mengikuti munculnya suatu gagasan yang baru. Keempat, 

adalah tahap pembuktian atau pengujian (verification) atau sering disebut sebagai 

tahap evaluasi, dimana tahap saat ide yang baru harus diuji dalam realitas. 

Membahas mengenai kretivitas peneliti bertitik tolak pada konsep dan tahapan 4P 

Utami Munandar yaitu; Pribadi, Pendorong, Proses, dan Produk yang nantinya 

akan dikembangkan menjadi intrumen dalam penelitian ini ialah: 

(a) Person/pribadi, merupakan pribadi kreativitas dari keunikan individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif ialah yang 

mencerminkan orisinilitas dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik 

inilah dapat diharapkan timbulnya ide baru dan produk yang inovatif. 

(b) Press/pendorong, kategori definisi dan pendekatan terhadap kreativitas 

menekankan faktor dorongan, baik dorongan internal (dari diri sendiri berupa 

keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif) maupun 

dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Selanjutnya Horng, JS. 

At el. (2005:357) menambahkan faktor kreatif juga meliputi sifat kepribadian, 

keluarga, pembelajaran dan pendidikan, pengalaman, kepercayaan dalam 

pendidikan, pengabdian pada pendidikan, motivasi, lingkungan organisasi, dan 

sebagainya. 

(c) Proces/proses, untuk mengembangkan kreatif, anak perlu diberi 

kesempatan untuk bersibuk diri secara aktif. Pendidik hendaknya dapat 

merangsang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif, dengan membantu 
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mengusahakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Definisi proses pada 

dasarnya menyerupai langkah-langkah dalam metode ilmiah. 

(d) Product/produk, definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan 

orisinalitas dan kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru yang 

mempunyai makna sosial. Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan 

produk kreatif yang bermakna ialah kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu 

sejauh mana keduanya mendorong (“press”) seseorang untuk melibatkan dirinya 

dalam proses (kesibuakn, kegiatan) kreatif dengan dimilikinya bakat dan ciri-ciri 

pribadi kreatif, dan dengan dorongan internal maupun eksternal untuk bersibuk 

diri secara kreatif, maka produk-produk kreatif yang bermakna dengan sendirinya 

akan timbul. Laila, A., & Sahari, S. (2016:4). Perlu diketahui bahwa setiap upaya 

kreativitas dalam pendidikan harus dilakukan oleh pendidik karena pendidik lah 

yang memainkan peran penting dalam membantu mengembangkan potensi kreatif 

siswa, dan memcahkan masalah yang terjadi pada lingkungan sekolah. Chan & 

Chan, 1999; Diakidoy & Kanari, 1999 (Dalam Seo, HA. et al, 2005:100). 

 
 

2.2.4 Teori Kebutuhan Hirarki Abraham Maslow 

 

Teori yang dikemukakan oleh maslow meliputi konsep hasrat akan 

aktualisasi diri, yang diartikan sebagai keinginan untuk menjadi apapun yang 

sanggup diraih oleh seseorang. Teori ini menekankan pada motivasi untuk 

mengembangkan potensi seseorang secarah penuh. Maslow menyusun teori 

motivasi manusia berdasarkan kebutuhan manusia hierarki atau jenjang mulai dari 

yang terendah hingga yang tertinggi. Kebutuhan ditingkatan yang lebih rendah 
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harus dipuaskan secara cukup sebelum kebutuhan diurutan yang tertinggi bisa 

mempengaruhi perilaku. Schunk (2012:484). 

Peranan penting teori Moslow bagi pendidikan terdapat dalam hubungan 

antara kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan defisiensi 

ialah keperluan dasar bagi kesejahtraan fisik dan psikologi, sementara kebutuhan 

pertumbuhan ialah kebutuhan untuk mengetahui, menghargai, dan memahami, 

yang dicoba untuk dipuaskan orang setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi. 

Hirarki atau jenjang kebutuhan Maslow meliputi kebutuhan defisiensi: fisiologi, 

keamanan, kebersamaan, penghargaan, dan aktualisasi diri, Slavin (2011:102- 

103). 

Kebutuhan fisiologis (Physiological needs) merupakan kebutuhan biologis 

yang terdiri dari kebutuhan akan oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh yang 

relatif konstan. Mereka adalah kebutuhan terkuat karena jika seseorang 

kehilangan semua kebutuhan, inilah kebutuhan fisiologis yang akan didahulukan 

dalam pencarian kepuasan seseorang (Jerome, N. 2013:42). 

Kebutuhan rasa aman (Safety and security needs) kebutuhan ini dapat 

memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara tergantung pada kondisi 

lingkungan, perlindungan dari bahaya fisik menjadi yang terpenting ketika 

keadaan keamanan pribadi terancam yang berpengarug terhadap keselamatan. 

(Urwiler, R., & Frolick, M. N. 2008: 84). Sejalan dengan itu Milheim, K. L. juga 

menambahkann bahwa kebutuhan keamanan sangat berhubungan dengan 

lingkungan yang baik dan rasa nyaman (2012:160). Sehingga dalam hal ini 
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kebutuhan rasa aman bukan hanya berpengaruh terhadap kebutuhan fisik 

melainkan berpengaruh juga pada kebutuhan psikologi atau mental seseorang. 

Kebutuhan Kebersamaan/sosial merupakan kebutuhan keinginan terhadap 

kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, persahabatan dan kebersamaan. Ini 

berkaitan dengan kemampuan individu untuk hidup selaras dengan orang lain 

yang saling membutuhkan (Adiele, E., & Abraham, N. 2013:142). Hal ini juga 

tambahkan oleh Datta, Y (2014:2) bahwa kebutuhan kebersamaan merupakan 

kebutuhan akan rasa memiliki mencari persetujuan dari teman, keluarga, kolega, 

dan asosiasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kebersamaan ialah 

kebutuhan yang dapat saling melengkapa satu sama lain seperti keluarga, ataupun 

teman/sahabat. 

Kebutuhan harga diri (esteem needs) merupakan kebutuhan penghargaan 

yang mencakup kebutuhan hal-hal yang mencerminkan harga diri, nilai pribadi, 

pengakuan sosial dari orang lain, dan prestasi. Pada titik ini, penting untuk 

mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain, seperti dalam kegiatan 

belajar mengajar, bermain olahraga, menikmati hobi, atau berpartisipasi dalam 

kegiatan profesional. Perlu memuaskan kebutuhan ini, untuk mendapatkan 

penerimaan serta penghargaan dari orang lain Mawere, M. et. al (2016 : 6-7). 

Selanjutnya Noor, W. K. Menambahkan bahwa kebutuhan penghargaan, menurut 

Maslow terbagi menjadi dua yakni (1) menghargai diri sendiri (self respect) 

adalah kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, 

kemandirian, dan kebebasan; 2) mendapat penghargaan dari orang lain (respect 

for other) berupa kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, 
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ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan apresiasi 

Minderop (Noor, W. K. 2019:104). 

Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs) merupakan dorongan 

untuk menjadi apa yang diinginkan, dengan jalan memaksimalkan potensi, 

keahlian dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Proses aktualisasi diri 

melibatkan kebutuhan untuk menjadi sepenuhnya diri sendiri dan untuk mencapai 

potensi seseorang sejauh mungkin. Kebutuhan ini sebagai pengembangan potensi 

untuk menjadi apa yang diinginkan Oleson, M. (2004: 85). Sejalan dengan itu 

Burleson, W. (2005:2) menjelaskan bahwa aktualisasi diri merupakan keinginan 

seseorang untuk menjadi lebih dan apa adanya, untuk mencapai segala sesuatu 

yang mampu diraihnya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa konsep terkait dengan masalah 

penelitian untuk mengeksplorasi suatu fenomena. Maka dibuatlah kerangaka 

konseptual yang akan digunakan sebagai panduan pemikiran sebagai alur jalannya 

sebuah penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

RM I RM II 

Kreativitas Pendidik Dalam Pembelajaran Strategi Pembelajaran Musik Melalui 

Musik Sebagai Media Aktualisasi Pendekatan BBCT Sebagai Media 
 

Aktualisasi 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

 
Sekolah Alam Bosowa Makassar 
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Pada gambar bagan kerangka berpikir peneliti akan menjelaskan mengenai 

pendidikan musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar dengan rumusan 

permasalahan yang melatarbelakangi peneliti dalam menganalisis. Untuk 

membahas rumusan masalah pertama, mengenai kreativitas pendidik dalam 

pembelajaran musik sebagai media aktualisasi, dianalisis dengan menggunakan 

konsep kreativitas, dan teori kebutuhan abraham maslow. Adapun rumusan 

masalah kedua mengenai strategi pembelajaran musik melalu pendekatan BCCT 

di Sekolah Alam Bosowa Makassar sebagai media aktualisasi, dianalisis dengan 

strategi pembelajaran dan model Beyond Center And Circle Time. Hasil penelitian 

ini memungkinkan akan menjawab segala sesuatu yang berhubungan dengan 

rumusan masalah pertama dan kedua mengenai, kreativitas pendidik dan strategi 

pembelajaran musik melalui pendekatan beyond center and circle time pada 

pendidikan musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar. 



 

 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

 

 

 

7.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan dapat ditarik simpulan atas 

permasalahan yang diajukan sebagai berikut: 

Pertama, kreativitas pendidik dalam pembelajaran musik menghasilkan 

produk kreativitas berupa konsep tahap pembelajaran musik, lagu tema belajar, 

dan pembuatan media instrumen dari bahan bekas, yang semata-mata hal ini 

dilakukan, untuk dapat merangsang dan membantu perkembangan kecerdasan 

musik bagi peserta didik, menanaman nilai-nilai pengetahuan yang terkandung 

pada lirik lagu, dan pembuatan media instrumen dari bahan bekas  sebagai 

alternaif pembelajaran diasaat ketersedian media pembelajaran di SABM belum 

memdai. Sejalan dengan hal tersebut bahwa kreativitas pendidik dijadikan sebagai 

media aktualisasi diri dalam konteks teori kebutuhan. (1) Pada kebutuhan rasa 

aman, sarana dan prasarana yang tidak memadai di SABM justru menjadi faktor 

pendorong timbulnya kreativitas pendidik, selain itu untuk memenuhi kebutuhan 

rasa aman peserta didik antara satu dan lainnya diberikan aturan-aturan yang 

berlaku seperti fokus terhadap materi, tidak boleh ribut dan saling mengganggu 

hal ini dimaksud agar tercapainya proses pembelajaran yang kondusif.  

Selanjutnya kebutuhan rasa aman peserta didik untuk terhindar dari kerugian fisik 

dengan adanya aturan yang mewajibkan setiap peserta didik untuk dapat memiliki 

secara pribadi alat instrumen pianika yang tidak diperkenankan untuk saling 
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meminjam diantara peserta didik, hal ini dimaksud untuk menghindari penularan 

penyakit; (2) pemenuhan kebutuhan kebersamaan dalam pembelajaran musik, 

bukan hanya terjadi antara pendidik musik dan peserta didik, melainkan 

kebutuhan kebersamaan pada pembelajaran musik terjadi antara pendidik satu 

dengan pendidi lainnya baik itu dalam pembuatan lagu tema dan kegiatan- 

kegiatan yang berhubungan dengan musik seperti ansambel; (3) pemenuhan 

kebutuhan penghargaan secara internal dapat dilihat dari cara sederhana yang 

digunakan pendidik musik pada proses memberikan pemahaman not  balok 

malalui selembar kertas yang dieja berdasarkan urutan not, hal ini sangat efektif 

untuk membantu peserta didik dalam memahami setiap posisi not, dan ini 

merupakan hasil prestasi bagi seorang pendidik musik yang dapat memenuhi 

kebutuhan penghargaan secara internal pada konteks proses pembelajaran. dan 

pemenuhan kebutuhan penghargaan secara eksternal dapat dilihat dari terpilihnya 

Afrianto sebagai pendidik musik tetap di SABM yang notaben latar belakang 

pendidikannya non musik, namun mampu bersaing dengan calon pendidik musik 

yang mempunyai latar belakang pendidikan musik, pada saat melamar sebagai 

calon guru tetap di SABM dan hal ini merupakan sebuah bentuk prestise, yang 

diberikan kepala SBAM. (4) kebutuhan aktualisasi pendidik musik di SABM telah 

terpenuhi , dikarenakan ia mampu menggunakan segalah potensi yang ada dalam 

dirinya untuk memberikan solusi dan menjawab atas persoalan yang terjadi 

dilingkungan SABM khususnya pada pembelajaran musik, selain itu pendidik 

musik mengunakan kebutuhan aktualisasinya untuk dapat memahami minat dan 

bakat yang ada pada persta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik 
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untuk mengaktualisasikan dirinya pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan musik sebagai kebutuhan untuk tumbuh. 

Kedua, bahwa strategi pembelajaran musik di Sekolah Alam Bosowa 

Makassar melalui pendekantan BCCT, menggunakan 4 pijakan BCCT yang 

didalamnya terdapatnya adanya strategi pembelajaran inderct intraction dan direct 

intruction yang dimplementasikan dengan beberapa metode. Pada pijakan 

lingkungan belajar terdapat adanya metode demonstrasi yang digunakan pendidik 

dalam menata dan mempersiapkan segalah kebutuhan media pembelajaran peserta 

didik, pada pijakan sebelum belajara merupakan kegiatan bernyanyi untuk 

membangun suasana hati peserta didik, dan menenamkan nilai-nilai yang ada pada 

lirik lagu, pada pijakan selama belajar merupakan kegiatan untuk memberikan 

pemaham musik dari segi teori dan praktek dengan mengabungkan beberapa 

metode seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode drill, dan metode 

inquiry. Hal ini dimaksud sebagai upaya untuk memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi, merangsang cara berpikir peserta didik, dan membantu peseta 

didik untuk dapat mengaplikasikan materi (teori) musik melalui  praktek,  dan 

pada pijakan setelah belajar merupakan upaya pendidik untuk mengasah daya 

ingat peserta didik, menanamkan sikap sabar, sikap menghormati, dan sikap jujur 

diantara peserta didik. (penanaman nilai karakter) 
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7.2 Impilkasi 

 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, Implikasi dari 

produk kreativitas yang dihasilkan pendidik sebagaimana peranannya ialah untuk 

menyikapi setiap persoalan dan masalah yang terjadi dilingkungan SABM 

khususnya pada pembelajaran musik, konsep tahapan pembelajaran musik yang 

dibuat sebagai proses untuk memberikan pemahaman musik secara bertahap,lagu 

yang diciptakan berdasarkan tema belajar berimplikasi pada penanaman nilai-nilai 

yang terkandung pada lirik lagu, menambah pembendaharaan lagu anak, melatih 

bakat vokal, dan pembuatan instrumen musik dari bahan bekas sebagai alternatif 

dari solusi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaraan peserta didik, dan 

kreativitas pendidik berimplikasi pada kebutuhan-kebutuhan untuk dapat 

dijadikan sebagai media aktualisasi yang berdampak pada kebutuhan-kebutuhan 

yang harus dipenuhi. 

impilkasi dari hasil pembelajaran musik melalui pendekatan BCCT di 

Sekolah Alam Bosowa Makassar sebagai media aktualisasi dapat memberikan 

peserta didik pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan melalui pijakan- 

pijakan (scaffolding) yang diberikan, pembelajaran musik di SABM dapat 

merangsang dan melatih kecerdasan musik peserta didik secara optimal baik itu 

dari segi teori maupun praktek. dan implikasi penggabungan beberapa metode 

yang digunakan kedalam materi pembelajaran musik akan sangat membantu 

peserta didik dalam memahami isi materi, dan merangsang cara berpikr siswa 

aktif. 
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7.3 Saran 

 

Produk kreativitas yang dihasilkan oleh pendidik diharapkan untuk terus 

dapat dikembangkan sebagai alternatif pemikiran untuk memcahkan masalah yang 

dapat mengikuti perkembangan zaman, karena zaman yang selalu berkembang 

akan menimbulkan berbagai aspek permasalahan yang baru, dan diharapkan 

pendidikan secara umum baik formal, dan nonformal dapat melengkapi setiap 

sarana prasarana guna menunjang proses pembelajaran sebagaimana mestinya. 

Pembelajaran musik melalui pendekatan BCCT yang diterapkan di Sekolah 

Alam Bosowa Makassar diharapkan akan terus dapat dikembangkan oleh 

pendidik, dengan pemilihan model dan metode yang lebih bervariatif guna 

mempercepat proses pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan 

baik secara teori hingga praktek, dan bagi penentu kebijakan sebuah pendidikan, 

diharapkan pendidikan musik khususnya di SD dijadikan sebagai mata pelajaran 

intrakulikuler yang wajib diajarkan, baik itu pada pendidikan formal dan non 

formal dengan alasan agar peserta didik yang memiliki minat belajar musik, dan 

peserta didik yang memiliki potensi dan bakat dalam bidang musik dapat 

berkembang secara optimal. 
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GLOSARIUM 

 

 

A 

Active teaching : Mengajar Aktif 

Self-Actualization : Aktualisasi Diri 

 
B 

BCCT : Beyond Center And Circle Tme 

Beyond Center And Circle Tme : Sentra dan Lingkaran 

 
C 

CCRT : Creative For Chilood Research And 

Training 

Creative : Kreatif 

 
D 

Densitas : Kerapatan Atau Masa Jenis 

Direct Instruction : Pembelajaran Langsung 

 
E 

Experienttial Learning : Pembelajaran Melalui Pengalaman 

 
F 

Fun Learning : Belajar Yang Menyenangkan 

 
G 

Golden Ages : Masa Emas 

 
H 

Heightened perception : Persepsi yang tinggi 

 
I 

Independence : Kemerdekaan/kebebasan 

Indirect Instruction : Pembelajaran Tidak Langsung 

Intensitas : Keadaan Tingkatan Atau Ukuran Intensnya 

Interactive Instruction : Pembelajaran Interaktif 

Intuitif : Kemampuan mengetahui atau memahami 
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M 

Mood : Keadaan Emosional 

 
O 

Open mindedness : Keterbukaan 

Outcome : Hasil/dampak 

 
P 

Person : Pribadi 

Personal energy : Energi pribadi 

Press : Pendorong 

Proces : Proses 

Product : Produk 

 
R 

Recalling : Kegiatan memberi kesempatan setiap anak 

mengemukakan semua hal yang dialami, 

dipelajari, dipikirkan, dirasakan, dan 

dimengerti dari proses selama satu hari sejak 

kedatangannya di sekolah. 

Respect for other : Mendapat penghargaan dari orang lain 

 
S 

Scaffolding : Pijakan 

Self respect : Menghargai diri sendiri 

Sense of art : Rasa seni 

Stand : Alat penyangga instrumen 

 
W 

Whole class teaching : Seluruh pengajaran dikelas 



 

 

 

Lampiran I Contoh Transkrip Wawancara 

 

Nama Informan : Eko Arianto 

TTL : Surabaya, 16 Mei 1980 

Pekerjaan  : Kepalah Sekolah Alam Bosowa Makassar 

Keterangan : P (Peneliti) dan I (Informan) 

P : Tahun berapa Sekolah Alam Bosowa Makassar didirikan? 

I : 11 Agustus 2014. 

P : Pemilik dari Sekolah Alam Bosowa Makassar 

I : Aksa Mahmud mantan wakil ketua MPR 

P : Visi dan Misi Sekolah Alam Bosowa Makassar? 

I : Menjadi lembaga pendidikan islam yang terdepan dalam melahirkan generasi 

pemimpin bangsa yang smart islamic, disiplin, inovatif, dan kompotitif. 

P : Kurikulum yang di gunakan di Sekolah Alam Bosowa? 

I : Kurikulumnya kalau merunjuk kepemerintah kita pakainya 2013 tetapi kita buat 

sendiri Sekolah ini mengkombinasikan kurikulum diknas dengan kurikulum metode 

sentra BCCT 

P : Dari mana Sekolah Alam Bosowa mengadopsi kurikulum? 

I : Kita hanya mengadopsi model pembelajaran ada yang namanya BCCT itu asalnya dari 

florida tapi kt tidak kearah sana kita belajarnya kejakarta namanya sekolah Al-Falah kita 

hanya mengadopsi model pembelajarannya. 

P : Berapa biyaya masuk disekolah alam bosowa makassar ? 

I : Biyaya masuk di Sekolah Alam Booswa Makassar untuk tingkat pendidikan TK sekitar 

Rp 16.000.000 - Rp. 990.000 (Iuran perbulan), sementara untuk tingkat pendidikan SD 

biyaya masuk Rp 22.000.000 - Rp. 1.320.000 (Iuran perbula). 

P : Apakah Sekolah Alam Bosowa memberikan kebijakan kepada guru musik untuk 

mengembangkan suatu kurikulum ? 

I : Iya. 

P:Strategi apa yang dilakukan sekolah alam dalam mengembangkan pembelajaran seni 

musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar? 

I : Saya memberikan keleluasaan untuk eksplorasi berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya guru musik. 

P : Apa kecerdasan jamak menjadi acuan sekolah ? 

I : Masa-masa dimana IQ itu sangat berkuasa IQ itu menjadi indikator manusia super itu 

sudah lewat itu masa-masa perang dunia pertama dan kedua. Masa-masa dimana orang 

tua ragu kalau anaknya main musik, melukis mau hidup pakai apa kamu nak itu udah 

lewat, masa-masa dimana anak mudah itu dianggap minim kemampuan anak muda itu tak 

berdaya kalau ngak ada orang tuannya itu saat ini sudah tidak terbukti mungkin masih ada 

seperti itu, tetapi saat ini lebih banyak anak mudah dengan profesi-profesi baru yang 

digeluti youtubers itu ngak ada 5 atau 10 tahun yang lalu, makanya itu kembali dari 

petanyaan tadi tentang kecerdasan jamak manusia itu sebenarnya diciptakan satu paket. 
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Howard gardner meneliti bahwa kecerdasan itu ada banyak jadi kalau kt melakukan di hal 

ini berarti dia cerdas dibidang ini, ini yang menyebabkan bahwa seseorang tidak bisa 

dinilai dari satu sisi karena sebenarnya tuhan juga menciptakan kita dengan beberapa 

sistem tubuh bukan hanya satu, itu artinya memang harus kompleks, kehidupan itu tidak 

hanya perlu kecerdasan kognitif saja IQ saja ngak bisa, dan kecerdasan komunikasi saja 

itu tidak bisa tanpa orang harus paripurna atau holistik. Maka kecerdasan jamaklah yang 

secara teori sebetulnya sangat sesuai dengan beberapa hadits terkait dengan penciptaan 

manusia, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan keunikannya masing-masing, 

bayangkan sidik jari manusia saja tidak ada yang sama maka kecerdasan jamak itu akan 

memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dominan di kecerdasan tertentu 

tetapi tetap berkembang di kecerdasan yang lain. Makanya di Sekolah Alam ini yang 

berkembang dan harus belajar bukan cuman siswa melainkan guru juga. 

P : Upaya-upaya apa yang dilakukan sekolah untuk merangsang kecerdasan musik 

I : Kecerdasan musikal itu ada di salah satunya multi intelegensi, guru musik yang saya 

punya sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk membuatkan lagu tema, lagu ini 

akan mendampingi anak-anak setiap hari dan pada saat belajar terus menerus dinyanyikan 

disitulah akan muncul konsep fun learning maka musik itu di buatkan sendiri, musik itu 

mereduksi agretivitas, musik itu mengajarkan anak untuk kerja tim. 

P : Menurut bapak apakah pembelajaran seni musik itu penting diajarkan kepada peserta 

didik di sekolah alam bosowa makassar ? 

I : Pembelajaran musik penting diajarkan kepada siswa karena Sekolah Alam Bosowa 

Makassar ingin menghasilkan alumni yang yang memiliki keterampilan, dan pemahaman 

terhadap seni yang berguna bagi dirinya untuk bekal dikemudian hari. 

P : Mengapa disekolah tidak mempunya ruangan seperti studio musik ? 

I : Kami tidak perlu studio karena untuk melatih kecerdasan musikal ingat bukan untuk 

mengarahkan siswa untuk menjadi artis atau komposer seperti purwacaraka. Tetapi kita 

mengasah kecerdasan musikalnya terkait dengan siswa bisa mengerti suara yang ada 

dilingkungan sekolah seperti suara hewan dll. Karena kecerdasan musikal itu terkait 

dengan indra pendengaran ditambah dengan rasa. 

P : Mengapa di Sekolah Alam sebagian belajar diluar ruangan dari pada belajar didalam 

kelas khususnya musik ? 

I : jadi gini bahwa anak usia dini atau dasar itu mereka memang butuh bergerak lebih 

dibandingkan mereka harus duduk jadi bagaimana harusnya bergerak maka kita akan 

membuatkan kegiatan, TK itu belajar dengan kegiatan main sementar SD kebutuhan 

memang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD kebutuhan ruang geraknya masih cukup besar 

maka kami menyediakan ruang gerak yang cukup, apa itu ruang gerak artinya ruang 

terbuka, ruang diaman anak-anak bisa berekspresi. Kalau ke musik, musik itu kita 

gunakan untuk fun dengan musik anak akan merasa fun, ketika belajar mereka sudah fun 

maka akan muncul kecintaan yaitu cinta belajar dan yang kedua musik itu mereduksi 

agresivitas. Jadi agresivitas kalau memakai pendekatan musik dia dengan besenandung, 

bernyanyi, memainkan alat musik, membaca notasi itu berarti dia sudah bisa mereduksi 

agretivitas, berikutnya lagi dengan musik kita dapat membangun team work, anak-anak 

diperkenalkan belajar dengan tim itu dengan bentuk dengan cara yang menyenangkan 

berikutnya lagi musik itu otak kanan ketika di SD sudah ada itu konsep baca tulis, hitung 

diaman dominan itu yang bekerjanya adalah otak kiri maka supaya seimbang orang maka 

kita sharus berikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan otak kanan kegiatan otak kanan 

disekolah ini banyak salah satunya musik ada olaraga, bahasa, bermain. Itu mengapa 
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sekolah alam memberikan banyak ruang bergerak perbandingan kami disini 1 anak untuk 

TK itu 5 meter persegi didalam ruangan dan 35 meter persegi diluar ruangan. Makanya 

anak-anak disini kalau ditingga mereka tidak akan rusuh mereka tau aturan mengapa, 

karena hakikatnya sebenarnya ketika energi mereka tersalurkan untuk bergerak maka 

mereka sudah tidak akan bergerak lagi mereka pasti mau duduk. Memang beda dengan 

sekolah-sekolah lain ketika masih butuh bergerak disuruh duduk mereka akan tetap 

bergerak. 

P : Baagaiman dengan keamanan anak-anak disini yang belajar diluar ruangan ? 

I : Untuk saat ini aman-aman saja mereka tau mana orang asing dan mana orang yang dia 

kenal.? 

P : Apakah sekolah alam bosowa memproduksi lagu ? 

I : Disini kami memperoduksi lagu, setiap tema yang ada disini ada lagunya mengapa 

demikian karena indonesia saat ini kekurangan lagu anak-anak, jadi lagu anak-anak 

diindonesia itukan dari jaman saya anak-anak sampai sekarang saya juga punya anak 

lagunya itu-itu saja seperti bintang kecil, kebunku, disini kami produksi lagu otomatis 

orang yang bisa main gitar itu banyak, tetapi orang yang memproduksi lagu sesuai 

kebutuhan anak itu tidak banyak guru musik berperan penting untuk membuatkan lagu 

tema, lagu ini akan mendampingi an nak-anak setiap hari dan pada saat belajar terus 

menerus dinyanyikan disitulah akan muncul konsep fun learning maka musik itu di 

buatkan sendiri, musik itu mereduksi agretivitas, musik itu mengajarkan anak untuk kerja 

tim. 

P : Bagaimana dengan kreativitas guru-guru disekolah SABM ? 

I : guru disini dituntut untuk mempunyai kreativitas, kontribusi, dan karya. 

P : Kalau menurut bapak apakah guru musik di SABM kreatif ? 

I : Sangat kreatif dapat dilihat dari sesuatu yang dia buat seperti membuat media 

pembelajaran perkusi dari bahan-bahan bekas, dan lagu tema buat anak-anak disekolah. 

P: Indikator calon guru musik yang di terima di Sekolah Alam Bosowa? 

I : Saya mencari guru musik yang unik dan kreatif, yang keuniknya itu bisa saya lihat dari 

alat musik yang dikuasainya, seberapa banyak alat instrumen yang dapat dimainkan baik 

modern dan tradsi, skillnya, visi dan misinya, dan juga pengalamannya. 

P : Mengapa lebih memilih guru musik yang otodidak dari pada guru musik yang latar 

belakangnya dari musik ? 

I : Orang lulusan sekolah biasa ada namanya prosedur atau urutan, kalau lulusan sekolah 

musik itu hanya prosedur, sedangkan orang otodidak memungkinkan orang punya passion 

kalau belajar musik atau sekolah musik belem tentu dia punya passion, bakat minat 

apakah itu passion itu adalah sebagian dari passion, dan bakat minat yang diasa terus 

kemudian menjadi jalan hidup itu passion, tapi bakat minat yang dibiarkan akan menjadi 

bakat minat saja. 

P : Kegiatan apa saja pak yang dapat menciptakan rasa kebersamaan dianatara siswa dan 

guru ? 

I : Disini setiap pagi selalu ada kegiatan bersama ada morning pray di ajarkan shalat duha 

kemudian terus ada pijakan, bernyanyi disitukan fun memunculkan senang maka 

bersama-sama, kegiatan musik juga bersama-sama guru juga ada latihan musiknya kalau 

ada lagu baru. 
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P : Apakah di akhir semester ada evaluasi dan pertunjukan musik yang dialakukan 

sekolah buat para siswa ? 

I : Ada, di akhir tahun kalau dulu diakhir semester tapi untuk saat ini diakhir tahun setiap 

setahun sekali. 

P : Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di SABM ? 

I : Untuk saat ini mengenai sarana dan prasarana memang belum sepenuhnya terpenuhi, 

mungkin membutuhkan waktu untuk memunuhinya, namun disini kami tidak 

menyediakan ruangan khusus bagi kepala sekolah dan guru karena kami ingin selalu 

berada di samping murid saat mereka datang sampai mereka pulang sehingga bisa melihat 

dan mengamati secara langsung tahap perkembangn peserta didik. Jadi, tidak perlu ada 

ruangan khusus. Untuk kantin bagi peserta didik kami memang tidak menyediakan karena 

peserta didik diwajibkan untuk membawa bekal dari rumah. 

 
 

Nama : Afrianto Bustan 

TTL : Bontomanai, 19 November 1989 

Pekerjaan : Pendidik Musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar 

P : Bagaimana proses perekrutan guru musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar sesuai 

dengan pengalaman bapak ? 

I : Perekrutannya itu ada beberapa tahap yang saya lalui, tahap yang pertama yang saya 

lalui itu seperti pada proses-proses umumnya untuk menerima kariyawan, ada test koran, 

test wawancara, test psikologi. Karna saya guru musik maka ada juga test alat musiknya. 

Jadi waktu itu saya diminta untuk membawa semua alat musik yang saya kuasai karena 

semua peserta pada saat itu diminta seperti itu. Tapi waktu itu saya cuma bawa cello, 

cello kan udah berat banget kalau saya bawa, jadi saya bawa satu saya, cello saja saya 

bawa, saya main di depan kepala sekolah dan beberapa staf guru dan memainkan lagu 

yang mereka minta Alhamdulillah kebetulan lagu yang mereka minta saya jalan (kuasai). 

P : Indikator apa saja yang membuat bapak Afrianto diterima sebagai guru musik di situ, 

padahal kan banyak saingan ? 

I : Indikator yang pertama mungkin dia melihat prestasi saya khususnya dibidang musik 

yang telah ikut konser dimana-mana, yang kedua ini menurut saya ya, karna teori musik 

itu saya kuasai sendiri (otodidak), dan yang ketiga masalah metode mengajar yang saya 

tawarkan sama skill kreativitas saya juga 

P : Bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan bapak ? 

I : Kalau proses belajarnya sama saja sebenarnya dengan guru-guru yang lain yang ada 

disekolah pada umumnya, hanya saja strateginya yang agak berbeda, jadi memang 

disekolah alam itu lebih menerapkan yang namanya non-direct atau pembelajaran tidak 

langsung, jadi anak-anak sekolah alam kita bentuk bagaimana dia bisa berpikir kreatif, 

dan menemukan sendiri pengetahuan-pengetahuan itu dari alam-alam sekitar, jadi 

misalnya saya coba mengajarkan anak-anak suara-suara disekitar misalnya anak SD saya 

coba perkenalkan dan mereka bisa menangkap bunyi-bunyian yang ada disekitarnya. 

P : Apakah penerapan BCCT merupakan bagian dari strategi pembelajaran musik yang 

ada di Sekolah ? 

I : Iya BCCT merupakan bagian dari strategi sekolah yang berfokus pada peserta didik 

dengan 4 pijakan, yang tidak diaplikasikan oleh sekolah pada umumnya khususnya di 

makassar. Jadi dalam proses mengajar anak-anak harus diberi pijakan terkait materi yang 
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ingin disampaikan agar didalam proses belajar dapat menyenangkan, sehingga anak-anak 

dapat memperhatikan, dan lebih fokus nantinya terhadap materi yang disampaikan. 

P: kalau boleh saya tau apa yang dimaksud dengan pijakan lingkungan dan apa saja 

fungsinya ? 

I : Pijaka lingkungan itu merupakan aktivitas untuk mempersiakan segalah kebutuhan 

murid sebelum proses pembelajaran. 

P : Apakah dalam pijakan lingkungan hanya bapak sendiri yang mengerjakan ? 

I : oh tidak, saya dibantu oleh siswa dari membuat alat instrumen hingga menata ruangan 

belajar. 

P : Mengapa disetiap kegiatan pijakan sebelum belajar, sebelum proses pembelajaran 

dimulai, peserta didik diberi kegiatan bernyanyi ? 

I : Dengan bernyanyi sebelum belajar dapat merefleksikan anak-anak, menyenangkan 

perasaan dan membangun mood anak agar nantinya siap mengikuti pelajaran musik 

sampai tuntas, ibaratnya dalam lagu atau musik selalu di awali dengan intro kemudian 

versenya ialah isi dari pelajaran itu sendiri, manfaatnya sangat banyak bagi pembelajaran 

ketika anak-anak memiliki perasaan senang sebelum belajar, maka disaat belajar secara 

otomatis materi yang diajarkan sangat mudah untuk diterima dan tentunya akan tertanam 

pemahaman musik yang kongkrit. 

P : adakah maksud lain dari pijakan sebelum belajar pada kegiatan bernyanyi bersama ? 

I : ada, dengan bernyanyi dapat menanamkan nilai-nilai pengetahuan yang ada pada lagu 

sehingga anak-anak secara tidak langsung dapat mengetahui makna ataupun pesan yang 

terkandung didalam lagu yang dinyanyikannya 

P : Apa yang dimaksud dengan pijakan selama belajar BBCT pada saat pembelajaran 

musik ? 

I : Pijakan selama belajar BBCT itu berhubungan dengan materi pelajaran yang diberikan 

kepada anak dan mecatat setiap perkembangan anak dari materi yang diberikan, karna 

setiap anak mempunyai daya tangkap yang berbeda, jadi ketika ada anak yang lambat 

menyerap materi saya coba untuk terus memberikan penjelasan dan pemahaman 

berulang-ulang kadang saya juga mengulangi materi untuk diajarkan kembali minggu 

depannya. 

P : Materi-materi apa saja yang ada didalam pijakan selama belajar ? 

I : kalau materinya tergantung dari tingkatan kelas anak-anak seperti kalau anak kelas 1 

belajar bunyi, mengenal bunyi dan kalau anak kelas 3 biasanya beajar not ritme ketukan 

dll. 

P : Bagaimana cara bapak memberikan pemahan kepada peserta didik mengenai 

pembelajaran musik yang diajarkan ? 

I : Yang saya lakukan biasanya memberikan penjelasan dulu kepada anak mengenai 

materi setelah itu saya memberikan pertanyaan tanya jawab, dan memberikan praktek. 

Karena musik jika hanya di teorikan tanpa diaplikasikan sama saja bohong belajar musik, 

misalnya gini saya memberikan materi not balok setelah anak-anak bisa sedikit 

memahami isi materi, biasanya saya memberi pertanyaan, kemudian di praktek dalam 

membaca not dan ritme. 

 

P : kegiatan tanya jawab yang digunakan bapak dalam proses pembelajaran musik 

khususnya mengenai teori musik bertujuan untuk apa ? 
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I : Tanya jawab dapat merangsang cara berpikir anak dan juga untuk mengingatkan 

kembali mengenai penejlasan-penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, ada banyak 

faktor yang mempengaruhi daya tangkap anak dalam menerima pelajaran diantaranya 

adalah daya fokus, yang terpenting adalah bagaimana guru menemukan metode yang 

tepat bagi anak. 

P : Dengan memberikan praktek atau latihan merupakan salah satu solusi agar peserta  

didi dapat memahami materi contohnya seperti membaca not dan ritme. lalu bagaimana 

dengan peserta didik yang agak lamban memahami membaca ritme pada saat diberikan 

latihan ? 

I : Teori musik kan harus dipahami betul not balok tidak ada artinya belajar musik kalau 

kedepannya kalau dilupa, makanya dengan latihan beruulang ulang itu akan menjadi 

kebiasaan pada akhirnya dia akan betul betul mengerti nantinya. Kalau hanya saya ulangi 

satu kali anak-anak pasti akan lupa apalagi anak SD bukan hanya musik yang dia pelajari 

ada mata pelajaran lain. Sebenarnya kalau anak anak yang lamban salah satu faktonya 

pertama dia tidak percaya diri pada akhirnya malu-malu untuk menjawab, dan anak anak 

yang kurang percaya diri itu saya dengan caraku selalu memberikan kesempatan untuk 

dia latihan berulang-ulang untuk dapat membaca ritme yang pada akhirnya dia akan 

terbiasa dan akan muncul kepercayaan dirinya sehingga peserta didik dapat 

mempraktekan ritme yang diberikan. 

P : Bunyi apa saja yang diajarkan oleh peserta didik dan apa tujuannya ? 

I : Paling bunyi bunyi disekitar ligkungan sekolah seperti bunyi kenderaan, bunyi hewan, 

dll. Dan tujuannya merangsang pendengaran anak dan juga merangsang anak berpikir.. 

P : Pembelajaran not balok dan ritme sebenarnya ini cukup sulit biasanya pembelajaran 

ini dilakukan di tingkat sma hingga akademik mengapa diajarkan di sd ? 

I : Intinya mengasah kecerdasan musikal anak. Dengan maksud agar anak dapat 

mengetahui bahwa musik bukan hanya bernanyi saja atau memainkan musik melainkan 

musik mempunyai teori yang diajarkan seperti itu tadi belajar not balok dan ritme. 

P : Apa yang dimaksud dengan pijakan setelah belajar dalam proses pembelajaran musik? 

I : Pijakan setelah belajar intinya murid diajarkan untuk dapat mengingat kembali apa 

yang telah dilaluinya dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, dan  

memberikan kesempatan bagi murid untuk bercerita mengingat apa yang dialami, 

diajarkan, dan apa yang dirasakan. 

P : Faktor pendorong apa yang membuat bapak membuat konsep tahap pembelajaran 

musik, media pembelajaran musik dari bahan bekas dan lagu tema ? 

I : menurut saya pembelajaran musik, untuk anak SD sangat kaku dan tidak sesuai dengan 

tahap perkembangan anak jadi saya ingin mencoba untuk menyusun sendiri yang menurut 

saya sesuai dengan tahapan perkembangannya agar anak-anak dapat benar-benar 

memahami musik sesuai tahapannya melalui teori hingga praktek. 

P : Apakah siswa dituntut untuk tau semua mengenai pembelajaran musik dan apakah 

disekolah alam bosowa makassar lebih mementingkan proses dari pada hasil ? 

I : Oh tidak, anak-anak dicoba untuk mengetahui segalahnya sesuatu hal yang 

berhubungan dengan mata pelajaran apa saja, disitu nanti dilihat dimana condongnya 

bakat seorang anak. Semua anak kan tidak bisa musik tetapi sebagai guru tetap 

memberikan stimulus. 

P : Apakah BCCT hanya berpusat kepada peserta didik ? 
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I : iya berpusat kepada peserta didik 

P : Dalam pembuatan lagu tema apakah memang inisiatif sendiri atau ada faktor lain 

misalnya karena itu sudah menjadi tugas guru musik atau ada hal-hal lain ? 

I : Itu sudah tugas saya dalam membuatkan lagu tema buat anak anak disekolah namun 

faktor lainnya juga saya melihat kondisi saat ini banyak lagu orang dewasa yang beredar 

dan itu dinyanyikan oleh anak- anak yang tidak sesuai dengan usia mereka makanya 

dengan lagu tema yang dibuat ini sangat cocok buat dinyanyikan oleh anak yang sesuai 

dengan usiannya dan ini salah satu yang memotivasi saya membuat lagu sesuai usia 

mereka dengan disinergikan dengan tema pelajaran yang mereka pelajari disekolah. 

P : Bagaimana proses tahapan pembelajaran musik berdasarkan usia atau rombel ? 

I :: Pertama-tama yang saya lakukan mengobservasi, dan mencatat kemudian saya ulangi 

lagi untuk diteliti berulang-ulang apakah sudah betul apakah benar materi ini sudah cocok 

buat kelas ini nantinya ketika nanti sudah cocok disitulah saya mengambil kesimpulan 

bahwa materi ini cocok buat anak kelas ini. Saya mengatakan cocok apabila sample yang 

saya ambil itu lebih dominan misalnya dari 4 orang anak ketika 3 diantaranya bisa 

menbaca not dan 1 diantaranya belum bisa berarti sebenarnya itu bisa diusia seperti itu 

untuk membaca not kalaupun satu orang anak blom bisa berarti anaknya yang memang 

bermasalah, kecuali dari 4 orang tidak bisa sama sekali berarti memang tidak bisa meteri 

itu diperuntukan oleh anak kelas 3, selain itu mengapa pembelajaran not diperuntukan 

oleh kelas 3 karena mereka sudah belajar pembagian yang sama seperti pembagian- 

pembagian dalam not misalnya dalam matemetika 1 : 2 = 1/2 jadi otomatis ketika saya 

mengajari not balok anak sudah bisa membagi makanya materi not saya tempatkan 

dikelas 3. Namun ketika 4 orang anak ,1 bisa dan 3 orang tidak bisa saya juaga harus 

mempelajari anak yang 1 orang ini apakah dia termasuk orng yang melejit kecerdasan 

musiknya dibanding yang lain setelah saya melakukan hal itu disitu saya baru bisa 

menyimpulkan bahwa materi ini cocok. 

P : Faktor apa yang sehingga bapak membuat media pembelajaran dari bahan-bahan 

bekas? 

I : Pertama tidak adanya fasilitas media pembelajaran musik untuk saat ini disediakan 

oleh sekolah, selain itu dengan mengelolah bahan bekas dapat mengedukasi anak-anak 

memanfaatkan sampah sampah yang ada disekitar lingkungan untuk bisa dijadikan benda 

yang bermanfaat 

P : Apakah bapak seorang yang memiliki pribadi yang kreatif karna bagi saya seseorang 

itu tidak mungkin tidak dapat mengenali dirinya? 

I : Saya itu tipekal orang yang suka hal-hal baru, suka tantangan dan mempunyai rasa 

penasaran terhadap sesuatu. 

P : Materi ap saja yang diajarkan dikelas musik untuk TK, dan SD kelas I, II, III, IV, dan 

V ? 

I : Kalau khusus TK saya memberikan namanya tahap eksplorasi, jadi exploration stage, 

jadi tahap eksplorasi ini saya mencoba untuk memberikan anak-anak berlatih bernyanyi 

sebanyak mungkin, mendengarkan jenis-jenis suara sebanyak mungkin, bereksplorasi 

tentang oh apakah suara besi sama dengan suara kayu ketika dipukul kayak begitu, dia 

eksplorasi suara untuk anak-anak usia kelas TK begitu. 

P : Gunanya untuk apa ? 

I : Gunanya untuk nantinya dia bisa membedakan oh tenyata ini suara besi yang bunyi 

itulah tahap dasar agar bisa membedakan suara-suara alat musik atau bahasanya kita 
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kenal timbre atau jenis suara. Kemudian di kelas kelas I saya sudah mencoba 

mengenalkan beberapa klasifikasi alat-alat musik jadi misalnya berikut ciri-cirinya, jadi 

misalnya tentang alat musik gesek, tentang alat musik pukul, alat musik petik, dan lain- 

lain sebagainya. Saya juga memperkenalkan solfegio jadi misalnya dikelas I saya biasa 

nyanyi-nyanyi kayak mi-fa-sol-do-so-mi-sol-re–mi-fa-mi lagunya balonku ada lima tetapi 

grade belajarnya yang berbeda dengan anak TK kayak gitu intinya adalah bahgaimana dia 

bisa mengenal jeni-jenis nada itu baik renda atau tinggi nada. Kemudian dikelas II, saya 

mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai persoalan bermain pianika, teknik 

bermain pianika seperti apa, bedanya pianika dan piano, keyboard, bedanya alat musik 

lain, ciri-ciri bunyinya bagaimana ya kayak gitu. Kalau dikelas III saya sudah memang 

masuk pada tahap teori tentang not balok, ritme, nilai not bacanya, ketukan, termasuk 

tempo kayak-kayak gitu. Di kelas IV saya sudah mencoba untuk  memberikan 

pemahaman musikalitas tentang pitch, tentang artikulasi, tentang solfegio. Kalau di kelas 

V saya sudah memberikan dia lebih memperkenalkan tentang jeni-jenis musik, not balok 

suara rendah dan tinggi, kress, mol. Jadi dikelas V ini lebih berkembang pemahaman 

musik yang diberikan. 

P : Mengapa belajar musik dilakukan diluar ruangan ? 

I : Yang pertama itu disekolah alam kami masih terkendala dengan beberapa fasilitas 

yang belum selesai dikerjakan jadi ketika saya belajar musik didalam itukan akan 

mengganggu kelas-kelas yang lain kan ribut jadinya kan mas. Kalau diluar ruangan itu 

anak-anak memang lebih fress bahkan biasa memang anak-anak sendiri yang memintanya 

belajar diluar ruangan, kemudian sesuai dengan filosofi sekolah bahwa kita harus beajar 

di tempat yang terbuka. 

P : Bagaimana dengan keamanan mereka yang beajar diluar kelas ? 

I : Keamananya terjamin misalnya bahayanya hanya tantangan persoalan debu kemudian 

hewan melata seperti ular itu semuannya alhamdulillah sampai hari ini kami belum 

menemukan terjadi sesuatu hal-ha yang tidak di inginkan. 

 

P : Bagaimana cara mendekati psikologi siswa yang cepat nangkap dan siswa yang  

lambat menangap meteri pembelajaran ? 

I : Sebenarnya untuk mengetahui itu kita harus memahami teori perkembangan anak, jadi 

di sekolah alam itu memang memakai teori tahap perkembangan anak hampir disemua 

siswa saya disetiap kelas ada yang memang terbelakang perkembangannya, jadi caranya 

saya harus observasi anak untuk mengetahui tahap perkembangannya jadi saya 

memberikan materi sesuai perkembangannya setiap anak di sekolah alam materinya beda 

jadi misalnyya ketika ada anak belum tau membaca not diantara teman kelasnya maka 

akan di berikan materi yang lebih rendah. 

P : Bagaimana Strategi yang dilakukan agar siswa dapat memahami materi musik dengan 

baik ? 

I : Strateginya adalah ya itu memang harus dipahami perkembangan anak itu, teori 

perkembangan anak itu penting karena dengan mengatahui teori perkembangan anak, kita 

kan mengetahui secara tidak langsung materi apa yang cocok dan tepat kepada sianak ini. 

Jadi setiap siswa-siswa saya saya mencatat betul perkembangannya oh ini si A 

perkembangannya sampai disini, dan kalau ini sudah sampai disini, jadi memang sebelum 

saya memulai pembelajaran saya sudah mengancang-ancang dibenak saya oh strateginya 

sebentar kayak gini, yang ini dulu saya hadapi. Jadi solusinya bagi siswa yang udah 

paham materi saya kesampingkan dulu sejenak atau saya memberikan not untuk mereka 

baca dan bagi siswa yang agak lambat memahami saya mencoba dengan memberikan 
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penjelasan hingga 2 atau 3 kali agar tujuan siswa yang lambat menangkap materi bisa 

lebih memahami dan mengerti materi pembelajaran. 

P : Apa dengan musik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dibidang lain ? 

I : Ya sangat bisa, pada tahun 2016 saya melakukan observasi amatir beberapa anak-anak 

saya yang cepat menangkap not balok, atau bisa membaca not balok itu dia juga secara 

tidak langsung dia cerdas dalam pelajaran matematika, jadi saya mengambil kesimpulan 

ternyata kalau tiga orang yang memiliki kemampuan menbaca not dengan bagus dia akan 

lebih mudah juga belajar matematika atau sebaliknya orang yang bisa belajar matematika 

dengan baik, dia juga akan akan mudah untuk diajar not balok, itu yang akan 

meningkatkan prestasinya nantinya. Itulah salah satu hasil penelitian saya salah satunya. 

P : Apakah hasil yang bisa dilihat dari pembelajaran musik selama ini ? 

I : Salah Satu contoh hasilnya itu ketika siswa saya pulang kerumah, sambil naik mobil 

dan mendengarkan lagu siswa saya memberikan pernyataan kepada saya dengan kalimat 

kemarin aku (siswa) mendengarkan lagu asean games ternyata biramanya 4/4 ya master 

(guru) dan saya menjawab iya 4/4. Itu berarti secara tidak langsung anak ini menyimak 

dan menghitung sendiri temponya, akhirnya secara tidak langsung anak-anak ini mengerti 

akan musik itu sendiri. 

P : Apakah siswa memiliki rasa penasaran terhadap materi yang diberikan selama ini ? 

I : Ya, itu merupakan strategi belajar mau dibuat penasaran atau ngak. Kadang-kadang 

tergantung dari materinya saja, kalau not balok saya selalu membuat dia penasaran 

membuat dia nyaman dulu, enjoy. Pada akhirnya bukan saya yang minta dia yang belajar 

musik tapi mereka yang datangin saya dengan kalimat Mister (guru) sudah waktunya kita 

belajar ayo donk. 

P: Bagaimana menimbulkan rasa kebersamaan antara siswa-dengan siswa, dan antara 

siswa dengan guru dalam pembelajaran musik ? 

I: Di Sekolah itu memang ada istilah sayang teman, ada aturan-aturan sayang teman, ngak 

ada teman yang yang jahat kita semua haryus saling menyayangi yang jahat guru terhadap 

siswa begitu juga. Jadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa ada kepercayaan 

yang kita bangun. Jadi dengan modal itu pelajaran apaun yang kita pelajari akan 

menimbulkan rasa percaya yang kuat 

P : Bagaimana cara untuk memenuhi rasa keinginan tahuan siswa dalam pembelajaran 

musik ? 

I : Untuk memenihinya banyak cara mas, disini mungkin juga dibutuhkan bagaimana 

kreativitas seorang guru bagaiman dia bisa sekreatif mungkin agar bagaimana metode 

pembelajaran dalam kelas itu tudak menjadi monoton jadi saya sih salah satu metode saya 

ya belajar diluar ruangan, dilur ruangan pun saya tidak disitu-situ aja saya pinda-pindah 

terus untuk membangun modnya anak-anak untuk terus belajar. 

P : Apakah siswa mementaskan musik yang telah diberikan baik secara individu, maupun 

kelompok ? 

I : Untuk sampai hari ini kalaupun individu paling nyanyi, selama ini kita masih 

kelompok karna kita ingin selalu membangun kerjasama antar siswa dulu sisi 

emosionalnya yang kita bangun kerjasama atau kerja tim. 

P : Mengapa lebih memberikan siswa pemahaman musik dari pada praktek ? 

I : Itu penting untuk diberikan pemahaman dari pada prakteknya kenapa, karena ketika 

anak-anak memahami pondasi bermusik itu misalnya not balok tangga nada, tempo dan 
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lain sebagainnya pada akhirnya anak-anak kita bisa belajar secara mandiri. Musik ini kan 

kita anggap sebagai bagian dari kehidupan kita tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui 

bagaimana pondasi bermusik itu, jadi orang mendengarnya secara filing saja, tapi 

sebenarnya musik itu sangat ilmiah jadi bagaiman anak-anak bisa diberikan pemahaman 

ilmiah ya berikan pemahaman pondasi-pondasi itu dulu jadi pada akhirnya dia bisa 

belajar sendiri, mungkin Smp, Sma, atau masa Kuliahnya nanti pasti dia akan membuant 

making conection dibenaknya jadi akan mudah nantinya. 

P : Karya-karya apa saja yang telah bapak buat di Sekolah Alam Bosowa. 

I : Untuk samapai hari ini alhamdulillah kebanyakan saya membuat lagu tematik di 

Sekolah Alam, alhamdullilah sampai hari ini kurang lebih 30 judul lagu. Kurang lebih 4 

tahun berdirinya sekolah alam jadi salah satu yang paling sering atau hits itu dan paling 

disenangi anak-anak yang judul lagunya cuaca yang bercerita tentang proses terjadinya 

cuaca itu sendiri jadi secara tidak langsung anak-anak dapat memahami dan mengetahui. 

Salah stunya lagi lagu dengan judul Organ bercerita tentang organ-organ tubuh manusia 

bagaimana kita merawat tubuh kita sesuai dengan pemberian tuhan sebagai rasa syukur. 

P: Bagaimana cara mengembangkan kurikulum pembelajaran musik.? 

I: Kurikulum Sekolah Alam itu awalanya saya ditawari beberapa metode termasuk 

metode-metode yang ada di kursusan tapi bagi saya itu ngak cocok dengan kondisi anak- 

anak saya yang memang belajar tahap perkembangan anak, jadi saya mencoba untuk 

membuat sendiri kurikulum itu dan membuat sendiri modul itu yang saya sebutlah  

dengan AB Theori 

P : Bisa dijelaskan AB Theory itu seperti apa? 

I : AB Theori ini sebenarnya konsep belajar musik yang sesuai dengan tahap 

perkembangan anak-anak atau usia. Untuk TK memakai teknik exploration stage atau 

tahap eksplorasi, di kelas 1 SD yaitu tahap mengenal, di kelas 2 ada tahap mengetahui, 

kelas 3 tahap mempelajari, kelas 4 tahap memahami, kelas 5 ada tahap mengembangkan, 

dan dikelas 6 nantinya ada tahap menciptakan. Jadi nantinya siapapun yang belajar di 

sekolah alam khusunya dimusik dia bisa menciptakan. Dan ini merupakan hasil analisis 

saya selama beberapa tahun saya namakanlah AB teori dan inilah yang tepat untuk 

sekolah ini, dan inilah yang cocok dengan sekolah ini berdasarkan pengalaman saya 

melalui evaluasi kemudian saya mencoba persentasikan didepan guru-guru dan didepan 

kepala development sekolah alam bosowa makassar, alhamdulillah mereka terima konsep 

yang saya tawarkan tentang materi yang saya perlihatkan dalam bentuk slide waktu itu 

hampir lebih 3 tahun saya meneliti kemudian saya menyimpulkan bahwa inilah yang  

tepat untuk anak-anak karna saya juga observasi dibeberapa sekolah-sekolah musik di 

makassar ternyata tidak tepat dan saya mencoba membuat konsep sendiri yang saya 

sesuaikan dengan visi misi di Sekolah Alam Bosowa Makassar, saya persentasi dan 

alahmdulillah konsep saya diterima. 

P : Apa yang mendorang bapak untuk membuat konsep belajar seperti itu seperti yang 

telah dijelaskan oleh bapak diatas. 

I : Saya berada dilingkungan pendidikan setiap hari, kemudian saya memekai beberapa 

buku-buku pelajaran musik yang sudah ada saya pikit kok ngak tapat dengan siswa saya, 

mungkindisekolah-sekolah lain tepat tapi disiswa saya kayan ngak cocok, jadi saya 

mencoba membuat sendiri berdasarkan teori perkembangan anak saya sesuaikan ya 

ternyata cocok sesuai visi misi sekolah alam 
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P : Bagaiman proses pembuatan konsep belajar musik seperti yang telah bapak jealaskan 

diatas. 

I : Proses pembuatanya agak panjang kurang lebih 3 tahun jadi setiap saya selesai 

mengajar saya catat oh ini yang terjadi materi ini segini sambil bereksperimen  jadi 

kadang ternyata pembelajaran not itu dikelas 3 kenapa bukan di kelas 2 karena 

pembelajaran matematika yang ada di kelas 3 itu hampir sama dengan pelajaran sistem 

pembagian not yang ada dimusik itu hampir kena jadi hampir sama pembelajarannya jadi 

saya mencoba observasi tenyata memnag cocok, makannya kalau saya memberikan 

materi dikelas 3 not balok itu pasti cepat karena sesuai dengan perkembangannya. Jadi  

Ab teori ini adalah hasil kreativitas saya. 

P : Apakah hanya disekolah alam menggunakan konsep belajar musik seperti ini atau 

tidak? 

I : Dalam waktu dekat ini saya akan mencoba mempersentasikan konsep ini dikelas Smp, 

dan Sma yang kemudian akan mencoba dibawakan seluruh sekolah bosowa yang ada di 

indonesia jadi nantinya insya Allah kalau berhasil AB teori ini akan di gunakan diseluruh 

sekolah bosowa yang ada di indonesia. 

P : Apakah di akhir semester ada pertinjukan musik sekaligus evaluasi? 

I : Musik selalu ada disetiap akhir semester musik yang disajikan seperti lagu-lagu yang 

pernah saya buat lagu-lagu tema ada instrumen juga dan alat-alat musik dari barang- 

barang bekas dari alat-alat musik yang sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. 

 

Nama : Mirna Kartika 

TTL : Sidrap, 11 Desember 1988 

Pekerjaan : Pendidik Sentra Bahasa/ Wakil Kepala Sekolah 

P : Mengapa ruangan kelas dan studio musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar itu tidak 

ada sementara sekolah alam bosowa makassar mempunyai mata pelajaran musik? 

I : Sekolah Alam Bosowa Makassar masih bisa dikatakan sekolah baru yang terbentuk 

beberapa tahun yang lalu, yang namanya sekolah baru tidak semudah itu memenuhi 

fasilitas yang ada, disini kami memperioritaskan sesuatu yang lebih penting dulu seperti 

ruangan kelas dibandingkan studio dikarenakan mengajar musik sifatnya dimanapun bisa 

apalagi untuk tingkatan SD alat instrumennya sebatas yang masih dasar jadi dimanapun 

pendidik musik mengajar itu tetap bisa dilakukan, belajar diluar ruangan kelas atau 

lingkungan alam itu lebih memberikan kreativitas peserta didik lebih berkembang, dan 

untuk menyediakan studio musik saat ini belum menjadi prioritas utama karena tanpa 

studio musik peserta didik masih bisa belajar musik. 

P : Usaha apa yang membuat SABM memberikan lagu tema kepada peserta didik, dan 

bagaimana proses kerjasma guru-guru dangan pendidik musik mengenai lagu tema 

tersebut? 

I : kami berusaha bahwa agar setiap tema yang ada di Sekolah Alam Bosowa Makassar 

ada lagunya, mengapa demikian karena pertama sekarang sudah jarang lagu anak-anak, 

dan yang kedua kami menginginkan setiap anak ketika bernyanyi berhubungan dengan 

tema yang kita bahas, jadi apapun yang keluar dari mulut anak yang bernyanyi merasa 

santai namun tetap berkaitan dengan tema, dipastikan setiap kami berusaha membuat 

materinnya kami berikan ke pendidik musik untuk dibuatkan lagunya. Jadi beberapa 

bulan sebelum ada lagu baru yang diciptakan oleh pendidik musik kami guru-guru 

kumpul dulu setelah itu belajarnya sama pendidik musiknya tentang lagu, lirik, dan 
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nadanya. Setelah kami sudah hafal kami yang akan melanjutkan lagu tersebut untuk 

diajarkan kepada anak-anak dikelas, karna menyanyi kan bukan hanya ada di  kelas 

musik, dikelas lain pun juga menyanyi ketika membuka kelas. 

P : apa fungsi lagu tema bagi peserta? 

I : itu untuk meningkatkan multi intelegensinya anak-anak, itu salah satu untuk 

meningkatkan kreativitas otaknya anak, dengan musik anak-anak bisa merasa nyaman apa 

lagi untuk anak usia dini dari 3 sampai 12 tahun biasanya suka lagu hanya saja memang 

untuk saat ini lagu untuk anak-anak terbatas makax kami berusaha untuk selalu dibuatkan 

lagu baru oleh pendidik musik yang sesuai dengan tema yang ada di Sekolah Alam 

Bosowa Makassar, pendidik musik tidak akan dapat membuat lagu kalau tidak ada materi 

yang kami berikan intinya dalam hal ini ada hubungan kerja sama sebagai rekan kerja, 

 

Nama : Sulastri Riska Sari 

TTL : Ujung Pandang, 11 Juni 1995 

Pekerjaan : Staf Administrasi 

P : Mengapa ruangan kelas dan studio musik di Sekolah Alam Bosowa Makassar itu  

tidak ada ? 

I : setiap tahun kami mempunyai anggaran tahunan yang digunakan untuk satu tahun 

berhubung karena banyaknya kebutuhan sekolah yang mendesak akhirnya anggaran itu 

digunakan keprioritas yang lain yang lebih membutuhkan, apalagi pendidik musik tidak 

terlalu mendesak untuk segera diadakan fasilitas berupa studio musik. 
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Lampiran II Sarana dan Prasarana Sekolah Alam Bosowa Makassar 
 

 
No Uraian Jumlah Kondisi Keterangan 

1 Gedung TK 1 Baik PGTK 

2 Gedung Baby House 1 Baik  

3 Rumah Panggung 1 Baik SD 

4 Ruang Admin 1 Baik  

7 Ruang Kelas V 1 Baik  

8 Kamar Mandi Siswa (Outdoor) 4 Baik L/P SD 

9 Kamar Mandi Siswa (Outdoor) 2 Baik L/P TK 

10 Area Sentra Bahan Alam 1 Baik  

11 Komputer 1 Baik ruang admin 

12 Printer 1 Baik ruang admin 

13 Meja Admin 1 Baik ruang admin 

14 Kursi Admin 1 Baik ruang admin 

15 Lemari Kayu 2 Baik ruang admin 

16 Speakear Putih 1 Baik  

17 Speaker Hitam 1 Baik  

18 Mic 1 Baik  

19 Mic Wireless 1 Baik  

20 Clip On 2 Baik  

21 Megafon 1 Baik  

22 Lemari Besi 1 Baik  

23 Lemari Kayu 1 Baik  

24 Lemari Plastik 1 Baik  

25 Loker 3 Baik  

26 Rak Mainan Sentra Drama 7 Baik  

27 Lemari Sentra Drama 1 Baik  

28 Dispenser 1 Baik  

29 Tempat Tidur Sentra Drama 1 Baik  

30 Kursi Kecil 5 Baik  

31 Rak Buku 2 Baik  

32 Box 0 Baik  

33 Ac 4 Baik  

34 Kipas Angin Baling-Baling 5 Baik  

35 Tenda Bahan Alam 1 Baik  

36 Portable Basketball 2 Baik  

37 Meja Bundar Tamu 1 Baik Rumah panggung atas 

38 Kursi Tamu 4 Baik Rumah panggung atas 

39 Rak Sepatu Warna Abu-Abu 2 Baik Rumah panggung atas 

40 Papan Mading 1 Baik Rumah panggung atas 
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41 Tempat Sampah 2 Baik Rumah panggung atas 

42 Lemari Kayu Satu Pintu 3 Baik Rumah panggung atas 

43 Rak Penyimpanan Karya Seni 1 Baik Rumah panggung atas 

44 Rak Buku 1 Baik Rumah panggung atas 

45 Meja Persegi Warna Cokelat 3 Baik Rumah panggung atas 

46 Lemari Balok 1 Baik Rumah panggung atas 

47 Box Besar 7 Baik Rumah panggung atas 

48 Laci Tempat Mainan Dan Buku 1 Baik Rumah panggung atas 

49 Papan Peta 2 Baik Rumah panggung atas 

50 Papan Tulis 3 Baik Rumah panggung atas 

51 Printer 1 Baik Rumah panggung atas 

52 Kotak P3K 1 Baik Rumah panggung atas 

53 Karpet 3 Baik Rumah panggung atas 

54 Papan Pembatas 1 Baik Rumah panggung atas 

55 Meja Setengah Lingkaran Merah 1 Baik Rumah panggung atas 

56 Meja Setengah Lingkaran Biru 1 Baik Rumah panggung atas 

57 Meja Segiempat Warna Biru 1 Baik Rumah panggung atas 

58 Meja Segiempat Warna Kuning 1 Baik Rumah panggung atas 

59 Kursi Merah 4 Baik Rumah panggung atas 

60 Kursi Biru 11 Baik Rumah panggung atas 

61 Jam Dinding 1 Baik Rumah panggung atas 

62 Dispenser 1 Baik Rumah panggung atas 

63 Karpet 3 Baik Rumah panggung bawah 

64 Papan Pembatas 1 Baik Rumah panggung bawah 

65 Loker Besi Warna Cokelat 1 Baik Rumah panggung bawah 

66 Laci-Laci Plastik 1 Baik Rumah panggung bawah 

67 Rak Buku 1 Baik Rumah panggung bawah 

68 Loker Tas 1 Baik Rumah panggung bawah 

69 Kulkas 1 Baik Rumah panggung bawah 

70 Rak Piring 1 Baik Rumah panggung bawah 

71 Tempat Sampah 1 Baik Rumah panggung bawah 

72 Papan Tulis 3 Baik Rumah panggung bawah 

73 Dispenser 1 Baik Rumah panggung bawah 

74 Meja Persegi Warna Cokelat 1 Baik Rumah panggung bawah 

75 Laci Tempat Kertas Warna Cokelat 2 Baik Rumah panggung bawah 

76 Rak Sepatu 2 Baik Rumah panggung bawah 

77 Box Besar 5 Baik Rumah panggung bawah 

78 Laci Mainan Warna Cokelat 1 Baik Rumah panggung bawah 

79 Meja Kaca 1 Baik Rumah panggung bawah 

80 Meja Makan Panjang 1 Baik Rumah panggung bawah 

81 Meja Panjang Hijau 1 Baik Rumah panggung bawah 
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82 Meja Biru 1 Baik Rumah panggung bawah 

83 Meja Merah 1 Baik Rumah panggung bawah 

84 Kursi Biru 8 Baik Rumah panggung bawah 

85 Kursi Kuning 9 Baik Rumah panggung bawah 

86 Kursi Merah 7 Baik Rumah panggung bawah 

87 Kursi Hijau 2 Baik Rumah panggung bawah 

88 Trampolin 1 Baik Rumah panggung bawah 
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Lampiran III Dokumentasi Penelitian 
 

 

 

 

Pembelajaran Alat Musik Pianika (Vikran, 2018). 
 

Pentas Musik Pada Kegiatan Mother And baby Fair (SABM, 2019) 

 

Teori Musik (Vikran, 2018) 
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Kegiatan Latihan Musik (SABM, 2017) 
 

 
 

Instrumen Bahan Bekas Botol (Vikran, 2018) 
 

 
 

Instrumen Bahan Bekas Dos (Vikran, 2018) 
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Lingkungan Belajar Sekolah Alam Bosowa Makassar (Vikran, 2018) 
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Lampiran IV Dokumentasi Produk Lagu SABM 
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