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Abstract 

Music eduction it very important for children. With music children can learn 
about many things to grow there self character a/thought self exspretion and useful/ for 
live. The ideals music courses for children is to proritas the proses of learning rather 
than a chieving fast results.Proses how to make music an activity can enjoy with true 
method for children. Nowadays, there are a lot of music administrators that run this 
music business with etrphasis more on the financial aspect rather than focusing on the 
educational aspect for children. 
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Pendahuluan 

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan yang penting 
dalam melanjutkan kehidupan manusia. Kita tentunya berharap, anak-anak yang akan 
meneruskan kehidupan tersebut juga memiliki kualitas y'ing baik sehingga kehidupan 
selanjutnya terbangun dengan baik. Namun demikian, kehidupan yang serba modem 
dan serba instan saat ini kadang-kadang menimbulkan rr.•asalah bagi orang tua dalam 
tugas dan tanggung jawab mendidik anak-anak. Dunia yang terns berkembang menuntut 
orang tua untuk mengembangkan pendekatan-pendek!itan yang digunakan dalam 
mendidik dan membentuk karakter anak. Hal tersebut dikarenakan saat ini 
perkembangan perilaku anak sering kali di luar dugaan orang tua. 

Orang tua dan pendidik harus menyiapkan anak agar kreatif, yaitu dengan 
membekali mereka keterampilan berpikir maupun motorik secara kreatif. Setiap anak 
memiliki bakat yang harus dikenali, dibina, dan dikembangkan meskipun derajat 
prestasi yang diperoleb berbeda-beda. Kemampuan dan prestasi anak merupakan basil 
perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan (pendidikan) yang 
memungkinkan anak mengembangkan bakatnya secara optimal. Orang tua hendaknya 
menciptakan suatu liny,kungan, dimana anak bebas untuk mengungkapkan pikiran dan 
perasaan tanpa takut dic.ela, ditertawakan, maupun dihukum2

• 

Pendidikan musik dipercaya sebagai salah satu media yang dapat digunakan 
untuk mendidik dan tr..embentuk karakter anak. Berkaitan dengan hal tersebut, Peter 
Fletcher mengatakan bahwa seni musik disebut musik pendidikan apabila musik itu 

1 Leo Agung Rupiyono (leo'Jiola@yahoo.com) adalah dosen musik, Fakultas Seni Pertunjukan, 
Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, 50711. 

2 Munandar, Kumpulan Artikel Psikologi Anak I, (Jakarta:Gramedia, 1999). 
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dapat memberikan pengaruh yang mendidik a tau memanusiakan anak3
. Melalui musik, 

anak-anak dapat belajar banyak hal yang bisa membentuk karakter diri dan memperkaya 
ekspresi diri. Mereka dapat memperoleh dari guru, orang- tua, ternan, dan lingkungan. 
Jika anak-anak adalah penerus kehidupan, dan musik adalah salah satu tempat dimana 
mereka bisa memperkaya jiwanya, alangkah berdosanya bila musik tercemari oleh hal
hal yangjustru berpotensi memiskinkanjiwa mereka4

. 

Kursus musik sebagai salah satu tempat untuk memberikan pendidikan musik 
bagi anak-anak yang dipercaya oleh masyarakat, khususnya orang tua, dapat membantu 
membentuk karakter anak. F enomena terse but mungkin merupakan salah satu alasan 
menjamurnya kursus musik akhir-akhir ini. Kursus-kursus musik yang ada saat ini dapat 
dikatakan berkembang dengan cukup pesat seiring dengan tingginya animo masyarakat 
atau orang tua untuk memberikan pendidikan musik bagi anak-anaknya. Di kota-kota 
besar, seperti Jakarta, ~urabaya, Bandung, dan kota besar lainnya, Sebuah kursus musik 
dapat dipastikan memiliki beberapa cabang sebagai respon terhadap kebutuhan 
pendidikan musik bagi anak-anak. Beberapa kursus musik bahkan sampai menolak 
murid dengan alasan kelas penuh, dan menyarankan murid untuk mengikuti kursus di 
cabang mereka yang lain. 

Namun demikian, perkembangan kursus musik secara fisik, seringkali tidak 
diimbangi dengan perkembangan kualitas pendidikan musik dalam kursus-kursus 
tersebut. Kursus-kursus yang ada hanya sekedar meng~jar dan membuat anak dapat 
bermain musik, mengajarkan lagu, dan belajar menyanyi. Tidak banyak kursus musik 
yang memberikan pengetahuan musik secara mendalam kepada anak dan pengajaran 
yang sesuai dengan kurikulum yang tepat. Lebih ironis lagi, banyak kursus musik yang 
hanya mengedepankan aspek komersialisme dan prestise belaka. Akhirnya, harapan dan 
kebutuhan masyarakat akan musik yang mampu membentuk karakter dan memperkaya 
ekspresi diri tidak dapat tercapai. 

Selama lebih kl'rang sepuluh tahun menjadi peng~jar di beberapa kursus musik 
di Jakarta, Semarang, Y ogyakarta, dan Salatiga banyalc pengalaman yang didapat. 
Pengalaman di empat lokus yang berbeda ini memberikan sejumlah pelajaran yang 
berharga. Beberapa hal penting dalam pendidikan musik bagi anak di kursus-kursus 
terse but menjadi catatan tersendiri bagi penulis. 

Pendidikan Musik Bagi Anak-Anak 

Pendidikan musik bagi anak tentu berbeda dengan pendidikan musik bagi remaja 
atau dewasa. Tujuan akhir pendidikan musik bagi anak bukan hanya sekedar "hasil", 
namun yang lebih penting adalah "proses". Proses yang dimaksud adalah proses untuk 
membentuk serangkaian aspek positif dalam bermusik. Aspek positif dalam bermusik 
bagi anak antara lain, (1) menumbuhkan minat dan kecintaan anak pada musik, (2) 
mengembangkan bakat dan potensi anak, (3) membentuk karakter anak, ( 4) melatih 
daya ekspresi~ dan apresiasi, (5) melatih kedisiplinan, dan (6) mengembangkan 
intelektualitas. Peter Fletcer berpendapat bahwa musik memainkan peran yang sangat 
menentukan dalam proses pendidikan. Berdasarkan pengamatannya, pencapaian 
musikal yang riil akan mempunyai akibat yang sangat mencengangkan terhadap 
perkembangan kepribadiaan anak. Apabila pengajaran musik dilakukan melalui 
pendekatan yang manusiawi, dan anak-anak tertantang untuk mempelajari musik, maka 
pengajaran itu tidak hanya memberi pelajaran tentang mt;sik saja, melainkan pelajaran 

3 Peter Fletcher, Education and Music (New York:Oxford Univercity Press, 1987), p. 49. 
4Sutanto, Anak, Musik, Kehidupan (Jawa Timur:Staccato, Media Profesional, 2006), p. 7. 
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kebersamaan dalam arti positif, pencarian kebenaran, dan 

Dien Basri memaparkan babwa yang pertama barus dilakukan dalam proses 
pendidikan musik bagi anak (pemula) adalab menumbuhkan minat dan motivasi 6 • 

Banyak guru yang langsung mengajarkan pada anak " bagaimana memainkan alat 
musik atau menyanyi", dengan lebib dulu mengenalkan l:>agian-bagian alat musik, not 
balok, dan sebagainya. Metode seperti ini dirasakan kurang efektif untuk menumbuhkan 
minat anak bela jar musik. Kecintaan pada musik sebaiknya tumbub dari dalam diri anak 
itu sendiri, bukan karena dipaksa atau terpaksa. 

Stefan Roberts dalam Basri menyatakan babwa guru akan lebib mudab melatib 
reading setelab anak tJapat bermain musik dengan sebenarnya7

• Hal terse but semata
mata banya supaya latiban bermain musik lebib mudab. Pendekatan ini juga mengacu 
pada urutan alamiab anak dalam belajar berbabasa. Setetab anak mulai dapat melibat 
notasi musik sebagai sesuatu yang lebib sederbana daripada abjad, mereka dapat 
diperkenalkan belajar musik dengan membaca notasi musik. Menurut Roberts, semua 
waktu yang tersedia sebarusnya dipergunakan dengan maksimal untuk berlatib dan 
mempelajari repertoar-repertoar baru. Anak-anak barus d:dorong untuk belajar reading 
dengan bermain mewori. Pendekatan ini akan mengbasilkan seorang anak yang 
memiliki dua kecakapan sekaligus, yakni memiliki memori yang kuat dan reading yang 
baik. 

Frances Clark dalam Basri (2006) menyampaikah babwa dalam pembelajaran 
musik ada tiga area subyek, yakni (a) kemampuan bermrin musik, (b) teknik bermain 
musik, dan (c) pola kebiasaan berlatib musik. 8 Hal terse but memberikan masukan 
babwa kebiasaan latihan adalab salab satu bagian yang tidak terpisahkan dari 
keseluruban lingkup pendidikan musik. 

Dengan demikian, pendidikan musik bagi rnak barus diawali dengan 
menumbuhkan minat dlin rasa cinta pada musik itu sendiri. Setelab tumbuh minat dan 
motivasi, pembelajaran musik dapat difokuskan pada latiban-latiban bermain musik dan 
mempelajari repertoar. Dalam proses latiban, bendaknya ada tujuan yang jelas sebingga 
murid mengeti betul apa yang ia pelajari dan tabu bagaimana memanfaatkan segala 
sesuatu yang telab ia pelajari dalam bermain musik. Pro'5es latiban yang berlangsung 
barus dimonitor dengan cermat oleb guru supaya proses tersebut benar-benar sesuai 
dengan tujuan pendidikan musik bagi anak, bukan sem»ta-mata mengikuti tren saja. 
Proses menjadi sangat penting dalam pendidikan musik bagi anak, karena jika proses 
yang dilalui benar, basil yang akan dicapai pun akan benar dan baik. 

Pengelolaan Kursus Musik 

Tingginya minat orang tua memasukan anaknya ke kursus musik dipandang oleb 
beberapa pakar musik memiliki aspek positif dan negatif. Aspek positif, orang tua, atau 
masyarakat pada umumnya, telab benar-benar sadar babwa belajar musik membawa 
banyak manfaat bagi kebidupan dan meningkatkan peluang setiap anak untuk 
mendapatkan kesempatan belajar musik. Sementara aspek negatifuya, cukup banyak 
anak-anak yang belajar musik di kursus-kursus musik hanya sekedar mengikuti tren 

5Nugroho, Ana/isis Lirik Lagu DolananAnak Jawa, (Resita1:Juma1lln:iah Seni Pertunjukan lSI 
Yogyakarta,Edisi V/01, Jum 2004), p. 19. 
6Basri, Mengajar Musik:Beberapa hal yang perlu Dilakukan, (Jawa Timur:Staccato, Media Profesiona1, 
2006), p. 20. 
7Ibid. 
8Ibid. 
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atau dorongan orang tua. Bagi pemilik dan pengelola kW"sus musik, ada kemungkinan 
muncul persaingan yang tidak sehat antar pengelola kursu!:' musik tersebut. 

Dalam merespcn tingginya minat masyarakat belajar musik, pengelola kursus 
musik hendaknya tidak hanya mementingkan penambah-1n lokasi belajar, tetapi juga 
harus mengimbanginya dengan peningkatan kualitas dan fasilitas belajar. Namun 
demikian, kenyataan di lapangan berbeda. 

a. Kualifikasi pengajar 
Kualifikasi pengajar musik setidaknya mencakup tiga syarat, yaitu ( 1) 

kemampuan wawasan musik, (2) ketrampilan bermusik, (3) pengetahuan 
mengenai metode pengajaran musik. Syarat-syarat tersebut sering kali 
menimbulkan masalah pada pembelajaran musik di kursus-kursus. Tenaga 
pengajar pada kursus-kursus musik biasanya merupakan lulusan sekolah musik 
atau lembaga kursus musik. Kompetensi b~rmusik para pengajar dapat 
dikatakan cukup memenuhi standar. Namun, dari aspek pengetahuan musik 
kebanyakan masih kurang. Belum lagi pemahamc:n tentang metode pengajaran 
musik masih sangat minim. Akibatnya, dalam proses pembelajaran atau latihan, 
para pengajar tersebut kurang mampu mengajar dengan baik. Dasar-dasar dalam 
bermain musik seringkali terabaikan karena mereka hanya mementingkan basil, 
yaitu siswa dapat memainkan alat musik atau dapat bemyanyi. 

Membuka Y.:ursus musik atau cabang baru tidaklah berguna jika tidak 
didukung dengan menyediakan tenaga pengajar yang mampu mengajar dengan 
baik dan benar. Selain itu, Kursus musik harus berusaha untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan pengajar karena ilmu selalu berkembang dan 
begitu pula metode pembelajaran pun ikut berkembang. 

b. Kegiatan Belajar. 
Agar efekti:~ dalam mencapai tujuan, berbagai prinsip perlu diperhatikan 

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Prinsip pembelajaran 
tersebut antara lain: ( 1) berpusat pada pembelajar, kegiatan belajar 
menempatkan pembelajar sebagai subyek sehingga mampu mengembangkan 
potensi anak secara optimal, (2) mengembangkan keingintahuan dan imajinasi 
anak, (3) meng1~mbangkan kreativitas pembelajaran, (4) Memadukan kerjasama 
dan solidaritas,dan (5) belajar sepanjang hayat. 

c. Kurikulum 
Kurikulum merupakan tuntunan pokok dalam sebuah pembelajaran. Kursus

kursus musik yang ada saat ini biasanya sudah memiliki kurikulum. Yang 
menjadi masalah adalah penyusunan kurikulum ya::tg belum memperhatikan dan 
mempertimbangkan kemampuan murid. Ketidalcsesuaian kurikulum dengan 
kemampuan trurid tersebut membuat pengajar tidak lagi menggunakan 
kurikulum yang telah disusun. Akhimya, kurikultm hanya sebagai formalitas 
saja. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, kurikulum yang harus dipakai 
seharusnya disusun dengan cermat oleh orang-orang yang ahli dalam pendidikan 
musik. 

d. Materi pembela.iaran 
Materi pembelajaran seharusnya disusun deng.an mengacu pada kurikulum. 

Namun, karen~ kurikulum kebanyakan hanya dijadikan formalitas, materi 
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pembelajaran can latihan seringkali tidak sesuai dengan tujuan yang akan. 
dicapai. 

e. Fasilitas penunjang 
Kursus-kurms musik di kota besar biasanya menyediakan fasilitas 

penunjang, seperti piano, biola,dan instrumen-instrumen lainnya, serta 
menyediakan aksesoris yang lain seperti metroaome, music stand dengan 
kualitas yang baik. Fasilitas ini sangat penting untuk membantu kelancaran 
proses pembelajaran. 

f. Bentuk kelas 
Bentuk kel~.s pada kursus-kursus musik bagi anak-anak biasanya ada dua 

bentuk: ( 1) se~agian besar dalam bentuk kelas individual ( privat ), dan (2) 
sebagian kecil dalam bentuk kelompok ( ansambd ). Dalam bentuk kelas yang 
individual mem!lng lebih efektif namun lebih mahal karena murid mendapatkan 
perhatian penuh dari pengajar. 

Bentuk kelas yang kedua memiliki ken'iala, yaitu latar belakang 
keterampilan (skill) bermusik yang berberla-beda sehingga masalah 
pembelajaran bermusik tentunya berbeda dari murid yang satu dengan murid 
yang lainnya. Di samping itu kelas klasikal mengasumsikan bahwa murid 
memiliki kemampuan dan ketrampilan yang sama. Tentu saja asumsi ini tidak 
benar karena dalam beberapa hal, perkembangr.n murid tidak selalu sama. 
Ketidakseragaman ini dapat membuat murid merasa jemu dan yang lain merasa 
ketinggalan. 

Variasi bentuk kelas sebenamya dapat dilakukan dengan cara 
menggabungkan kelas-kelas individual pada w~ktu-waktu tertentu. Sebagai 
contoh, setiap satu bulan sekali, diadakan kelas gabungan ( ansambel ). Bentuk 
kelas ini dapat dijadikan tempat bagi murid untlli~ latihan bekerja sama dalam 
bermain musik. 

g. Kesempatan untuk menggelar dan menyaksikan pertunjukan 
Sebagian bcsar kursus musik rutin menggelar konser yang menampilkan 

murid-murid kursus tersebut. Selain menggelar krmser, beberapa kursus musik 
juga mengadakan master class dan meminta murid menyaksikan konser musisi
musisi senior. Bagi murid, kesempatan tersebut dapat digunakan untuk melatih 
ekspresi dan performa, serta membuka wawasandan pengalaman dalam 
bermusik 

h. Biaya kursus 
Berkaitan dengan biaya kursus, kenyataan saat ini cukup memprihatinkan. 

Beberapa kursm musik bagi anak-anak menawarkan biaya yang cukup murah. 
Peminat kursus tersebut cukup banyak. Di sisi lain, banyak pengelola kursus 
musik yang me~1awarkan biaya yang relatif mahal. Peminat kursus dengan biaya 
mahal ini boleh dikatakan juga cukup banyak, 'Jahkan ada murid yang rela 
masuk dalam waiting list karena kelas sudah penuh. Namun demikian, kualitas 
pembelajaran d;ln latihan bermusik antarkursus fersebut masih harus ditinjau 
dengan cermat. Kenyataannya, tempat kursus yang mahal tidak selalu dapat 
menjamin pembelajaran yang berkualitas. Sebaiiknya, tempat kursus yang 
biayanya murah juga bel urn tentu kualitasnya rendah. 
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Nampaknya, hingga saat ini biaya masih tetap dijadikan patokan utama 
orang tua untuk memberikan pendidikan musik yang baik bagi anak-anaknya. 
Orang tua masih percaya, bahwa kursus yang mahal pasti akan memberikan 
kualitas yang l-aik. Hal inilah yang kemudian dtjadikan peluang bisnis yang 
cukup menjanjJkan oleh pengelola-pengelola kursus musik. Persaingan tidak 
sehat mulai muacul, banyak terjadi persaingan harga yang kadang-kadang tidak 
masuk akal. Pengelola kursus musik pun bukan lagi orang-orang yang tabu dan 
berkecimpung dalam dunia musik itu sendiri, tetapi siapa saja bisa menjadi 
pengelola kursus musik. Ak:himya, banyak kursus musik yang tidak lagi 
memperhatikan hakikat pendidikan musik, tetapi beralih pada tujuan mencari 
keuntungan semata. 

Penutup 

Meskipun musik saat ini dapat dijadikan ladang bisnis, pengelolaan kursus 
musik hendaknya tetap memperhatikan hakikat dan tujuan pembelajaran musik. 
Mencari keuntungan secara finansial dan membuat kursus musik menjadi produk jasa 
yang komersial tidaklah dilarang, karena keuntungan tetaJ: diperlukan agar proses dapat 
terus berlangsung. Namun demikian, perkembangan pendidikan musik tidak hanya 
diukur dari sudut pandmg bisnis yang komersial saja. Dflam kaitannya musik sebagai 
ladang karier, para pengelola dan guru-guru musik layak ·mtuk menerima imbalan dari 
jerih payah kerja mer~ka. Namun demikian, kualitas pendidikan musik harus tetap 
menjadi prioritas utam& karier mereka. 

Karena perkembangan kursus musik semakin marak di Indonesia, rasanya sudah 
saatnya para ahli pendidikan musik dan musisi-musisi memberikan sumbangan 
pemikiran dengan memanfaatkan pengetahuan dan metode pembelajaran yang relevan 
deJ].gan kebutuhan pendidikan musik bagi anak-anak pada k:hususnya, dan bagi 

. masyarakat pada umurnnya. Kita tidak boleh membiarkan kursus-kursus musik itu 
berlomba-lomba mencP,tak pemain musik yang hanya mampu bermain musik, atau 
dengan kata lain hanya mencetak "tukang", tetapi sebuah kursus musik hendaknya 
mampu menghasilkan pemusik yang benar-benar berkualitas, dari aspek wawasan 
maupun keterampilan dalam bermusik. 
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