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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Suyadi dikutip Desintya (2015) berpendapat bahwa periode emas berlangsung 

pada saat anak dalam kandungan hingga anak usia dini, yaitu 0-6 tahun. Namun, 

masa bayi dalam kandungan hingga lahir sampai usia 4 (empat) tahun adalah 

masa-masa yang paling menentukan. Pada masa tersebut anak memiliki berbagai 

potensi yang dapat diarahkan untuk pendidikan. 

Dewasa ini, anak-anak dimanjakan dengan kemajuan teknologi. Hadirnya 

permainan anak elektronik dalam bentuk game dan maraknya media sosial seperti 

facebook, twitter, youtube membuat anak semakin mudah mengakses segala 

informasi, budaya dan lagu barat, sehingga anak-anak lebih menyukai lagu-lagu 

orang dewasa daripada lagu anak-anak. Selain itu, hiburan anak-anak sekarang 

cenderung menawarkan berbagai pilihan misalnya acara televisi lebih sering 

menampilkan sinetron, quiz, konser musik dan sebagainya (Wahyuningsih, 2017). 

Semua hal yang mereka peroleh tidak dapat diingat dengan baik, hanya hal-

hal yang menyentuh emosi mereka saja yang dapat diingat dengan baik. Jika anak 

usia PAUD mudah mengingat lagu-lagu karena dianggap menyenangkan, tentu hal 

ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai media untuk menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa (Rahayuningsih, 2018). 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
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dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

(Ahsanah, 2018). 

Dalam pendidikan anak usia dini perkembangan anak adalah hal yang sangat 

penting karena perkembangan anak memacu tumbuh kembang anak di masa yang 

akan datang. Secara umum aspek perkembangan anak di bedakan menjadi enam 

aspek yaitu aspek intelektual, sosial emosional, aspek bahasa, aspek nilai agama 

dan moral, aspek fisik motorik, dan aspek seni. Seluruh aspek-aspek 

perkembangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan pada 

dasarnya anak usia dini memiliki kapasitas memori yang cukup kuat untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

Salah satu aspek yang di teliti adalah aspek seni. Aspek seni merupakan 

segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga 

dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Kemampuan seni anak baiknya 

dikembangkan sejak usia dini agar mudah menempatkan anak sesuai pada 

kemampuannya. Salah satu aspek seni yaitu diantaranya syair lagu. 

Syair lagu anak biasanya bercerita tentang cinta kasih pada sesama, tuhan, 

ayah dan ibu, kakak adik, keindahan alam, kebesaran tuhan yang di tulis dengan 

bahasa yang sederhana sesuai dengan alam piker anak-anak (Agustina & Lizawati, 

2018). 

Lagu merupakan salah satu media yang menyenangkan bagi anak-anak untuk 

mengenal lingkungan sekitarnya. Melalui lagu, anak-anak dapat mengenal sesuatu 

atau mempelajari berbagai hal baik. Lagu anak identik dikenalkan pada saat anak 

usia dini, baik melalui pendidikan formal maupun informal (Ahsanah, 2018). 

Di sekolah Taman Kanak-Kanak guru seringkali memanfaatkan lagu untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan tentang situasi alam, binatang, benda, kasih 

sayang, cinta tanah air, belajar berhitung, membaca, dan masih banyak lagi 

pengetahuan yang lebih efektif disampaikan lewat lagu. Cinta tanah air dapat 

ditanamkan kepada anak melalui lagu seperti lagu tanah airku, misalnya dengan 

upacara sederhana setiap hari senin dengan menghormati bendera Merah Putih, 
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menyanyikan lagu Indonesia raya, dan mengucapkan teks pencasila. Kegiatan lain 

adalah memperingati hari besar nasional dengan kegiatan lomba atau pentas 

budaya, mengenalkan aneka kebudayaan bangsa secara sederhana dengan 

menunjukkan miniature tugu khatulistiwa dan menceritakannya, gambar rumah 

dan pakaian adat, mengenakan pakaian adat, mengenakan pakaian adat pada hari 

Kartini (Tarmizi, 2017). 

Alasan peneliti ingin mengembangkan syair dan lagu berbasis tema tanah air 

ini karena di Taman Kanak-kanak yang peneliti temukan belum diterapkannya 

lagu bertema tanah air, peneliti perlu mengembangkan syair dan lagu berbasis 

tema tanah air dan anak-anak pada umumnya lebih menyukai lagu-lagu modern 

atau lagu orang dewasa. Sehingga menyebabkan anak tidak mengetahui lagu-lagu 

bertema tanah air, maka dari itu peneliti mengembangkan penelitian ini untuk 

memberikan pengetahuan kepada anak mengenai lagu-lagu tanah air. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada hari Senin tanggal 3 

Desember 2018 di TK N Pembina I Palembang pada kelompok B dan pada hari 

Rabu tanggal 5 Desember 2018 di TK Kartika II-1 Palembang pada kelompok B, 

peneliti telah melakukan wawancara dengan ibu guru di kelas yaitu ibu Ratih di 

TK N Pembina I Palembang dan ibu Sri di TK Kartika II-1palembang. Ibu guru 

mengatakan bahwa syair dan lagu yang digunakan di TK masih lagu lama. Jarang 

diajarkan syair dan lagu tema tanah air, biasanya mereka menyanyikan itu saat-

saat tertentu, misalnya saat upacara hari senin. Untuk pembelajaran di kelas guru 

belum ada yang mengajarkannnya, seperti yang dijelaskan di kurikulum PAUD 

2013 bahwa Tema yang diajarkan PAUD  ada 2 salah satunya tema Tanah Air. 

Syair  dan lagu bagi anak TK sangat penting agar tidak bosan ketika sedang belajar 

dikelas. Dalam mengatasi kebosanan anak, biasanya guru disela-sela pembelajaran 

menggunakan nyanyian, namun syair dan lagunya masih yang lama dan belum 

terdapat syair dan lagu tema tanah air yang terbaru. 

Syair dan lagu tema Tanah Air yang diajarkan di TK adalah untuk 

membiasakan anak agar cinta pada tanah air dan bangsanya. Melalui syair dan 
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lagu tema tanah air juga anak mendapatkan pengetahuan tentang tanah airnya dan 

supaya anak mudah hafal mengingatnya. Saat ini guru masih kesulitan untuk 

mencari lagu-lagu tema tanah air dan anak juga kurang minat dengan syair dan 

lagu tema tanah air, karena banyaknya lagu-lagu yang ada sekarang. Ibu Ratih 

menyarankan untuk membuat lagu anak tidak terlalu banyak syair agar anak 

mudah menghapalnya, nadanya tidak terlalu tinggi, lalu carilah kata-kata yang 

mudah di mengerti anak. Sedangkan ibu Sri menyarankan buatlah sesuai dengan 

karakteristik anak, lagunya jangan terlalu panjang, dan buatlah notnya yang lebih 

mudah di mengerti anak. Lalu peneliti melakukan wawancara di TK Widya Musi 

Palembang pada hari jum’at tanggal 7 Desember 2018 dengan ibu guru di kelas 

yaitu ibu Reni. Ibu guru mengatakan bahwa anak juga jarang sekali mau 

menyanyikan lagu bertema tanah air karena di sekolah hanya di ajarkan syair dan 

lagu lama, karena anak kurang tertarik dan tidak tahu lagu-lagu bertema tanah air. 

Ibu guru menerima peneliti untuk mengembangkan syair dan lagu tanah air di 

sekolah ini dan ibu guru menyarankan buatlah lagu sesuai dengan tema tanah air 

dengan nada gembira dan perbanyak mengulang kata-kata dari lagu tersebut. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

(1) Bagaimana mengembangkan Syair dan lagu Anak berbasis tema Tanah Air 

yang valid? 

(2) Bagaimana  Syair dan Lagu Anak Berbasis tema Tanah Air yang Praktis ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) untuk menghasilkan Syair dan lagu Anak berbasis tema Tanah Air yang valid. 

(2) untuk menghasilkan Syair dan Lagu Anak Berbasis tema Tanah Air yang 

Praktis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitain ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian yaitu sebagai berikut : 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Yaitu memberitahukan pengetahuan mengenai pentingnya syair dan lagu anak 

berbasis tema tanah air yang menyenangkan dan dapat melaksanakan 

pembelajaran dengan permainan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan anak usia 5-6 tahun. 

2. Manfaat Praktis 

(1) Bagi Anak, melalui pengembangan syair dan lagu ini anak dapat tertarik 

dan  menyukai lagu dari tanah air tersebut, sehingga anak lebih mencintai 

kebudayaannya sendiri.  

(2) Bagi Guru, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang 

syair dan lagu anak berbasis tema tanah air di TK dan menerapkannya. 

(3) Bagi Sekolah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran anak dengan syair dan lagu anak berbasis tema 

tanah air. 

(4) Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sebuah inspirasi atau pengetahuan dan dijadikan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 
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