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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Kursus Musik Modern di Semarang adalah sebuah tempat pendidikan musik non 

formaluntuk anak-anak ( usia prasekolah sampai usia SD ) yang terletak di kota Semarang 

sebagaisarana penyaluran dan pengembangan bakat anak dalam bermusik 

denganmempertimbangkan psikologi perkembangan dan perilaku anak untuk 

menciptakan suasanayang nyaman dan efektif dalam kegiatan belajar dan mengajar 

musik. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Umum 

a.  Musik dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Manusia 

Manusia adalah makhluk berbudaya. Manusia mampu menciptakan sesuatu yang 

dapat dinikmatioleh dirinya sendiri maupun orang lain. Berkarya dalam musik merupakan 

salah satu karya terbesarmanusia dan musik sendiripun merupakan bagian dari kehidupan 

manusia. 

Musik adalah bahasa universal yang dipahami oleh manusia, sarana 

komunikasiyang mampu melintasi sekat antar bangsa dan menghilangkan semua 

perbedaan.Musik juga dipercaya mampu membangkitkan semangat, memanipulasi emosi 

danmenjadi perantara manusia untuk menyalurkan energi berlebihan. 1 Peranan dan 

fungsimusik dalam kehidupan manusia sangat besar, di negara-negara maju sejak 

abadpertengahan musik dianggap sebagai sarana penting di dalam pendidikan, 

selainastronomi dan matematika. Untuk itu musik dapat dikembangkan dalam beberapa 

factor yaitu: musik sebagai seni, hiburan, sarana peningkatan produktifitas kerja, 

biomedis danberperan dalam peningkatan intelegensia. 

Musik sebagai cabang kesenian, merupakan hasil karya kreatif yang tidak 

terlepasdari jasmani dan rohani manusia itu sendiri. Seni musik dapat berlangsung 

menyentuhperasaan manusia tanpa memandang tingkat dan golongan, oleh sebab itu, 

seni music merupakan modal potensial untuk membina budaya manusia. 

 

b.  Pentingnya Pengembangan Kecerdasan dan Bakat Pada Anak² 

Anak-anak adalah masa depan bangsa, kita tentu mengharapkan anak-anak 

menjadi generasi penerus yang lebih baik. Kita semua juga menginginkan untukmendidik 

dan mengembangkan semua kecerdasan dan potensi pada diri anak dengansebaik 

mungkin. 

Masa kanak-kanak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangatpesat. Dalam kehidupan anak ada 2 proses yang beroperasi secara continue, 

yaitupertumbuhan dan perkembangan. Keduanya berlangsung secara interdependen, 

yaitu saling bergantung satu sama lainnya. Pertumbuhan bisa disebut pula sebagai 

prosesperubahan dan pematangan fisik, sedangkan perkembangan secara sederhana 

dapatdiartikan sebagai proses pematangan non fisik. Pertumbuhan dan perkembangan 

padaanak adalah 2 aspek yang saling menunjang pada kondisi fisik dan mental 
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anakPertumbuhan dan perkembangan tersebut akan berjalan terus pada p roses 

kehidupansampai dia dewasa nantinya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada anak 

sangatpenting sebagai jembatan dalam memasuki usia remaja dan dewasa pada nantinya. 

Pada masa kanak-kanak, otak dan fisik tumbuh dalam kondisi yang sangat baik. 

Pada masa itu, anak melakukan banyak pembelajaran, baik mengenai dirinya,lingkungan 

sosial, dan sekitarnya. Mereka belum memiliki banyak pengalaman danpengetahuan 

sehingga mereka membutuhkan bimbingan, arahan, dan pendidikan yangsesuai dengan 

kondisi mereka, yaitu mereka belajar sambil bermain, atau bermainsambil belajar. 

Perhatian terhadap anak apalagi pada masa sekarang ini tentu sangatlah 

penting,bahkan harus. Karena bisa dipahami bagaimana keadaan pada saat ini, dengan 

arusinformasi yang pesat dan berbagai fenomena yang bermacam-macam 

memberikanpengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat. Dan  yang rentan terhadap 

pengaruhtersebut tentu saja anak-anak, karena dengan pemahaman dan pengalaman 

yangmasih sangat minim tentu mereka akan mudah terseret pada pengaruh 

tersebut.Sehingga diperlukan suatu pemahaman, pembelajaran, ataupun nasehat yang 

dapat berguna sebagai isolasi atau rem terhadap perilaku mereka pada saat ini atau 

saatdewasa nantinya. 

Setiap anak memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Kemampuan antara 

anak yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Jadi antara anak yang satu denganyang 

lain tidak bisa dibandingkan secara mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatupemahaman dan 

pengertian terhadap minat dan kreativitas anak dengan mengamatiperilaku dan psikologi 

perkembangan anak. Seorang anak akan memiliki kelebihan dankemampuan pada bidang 

tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehinggadiperlukan suatu wadah atau 

fasilitas yang dapat mendukung minat anak, serta dapatmengembangkan bakat dan 

kreativitasnya. 

Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga talah mengatur pelaksanaan pembinaan 

dan pendidikan anak yang berbakat di dalam UU Pendidikan RI No 2 TH 1989 

TentangSistem Pendidikan Nasional Pasal 8 ayat (2): Bahwa warga yang memiliki 

kemampuankhusus dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus; 

dipertegas pada Pasal 24 ayat (1): Bahwa peserta didik pada satuan pendidikan 

mempunyai hakmendapat perlakuan sesuai bakat, minat dan kemampuannya 

. 

c.  Manfaat Pendidikan Musik Bagi Anak 

Tak dapat dipungkiri, musik ternyata jauh lebih bermanfaat daripada 

sekadarhiburan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan dewasa ini menunjukkan bahwa 

music turut berperan dalam peningkatan kecerdasan, kreativitas, produktivitas, dan 

kesehatan. 

Salah satu peran penting musik bagi anak-anak adalah untuk 

keseimbanganperkembangan otak kiri dan kanan. Pada umumnya, otak kiri manusia 

berkembang lebihpesat. Hal ini terjadi karena hampir semua sistem pendidikan saat ini 

berorientasi padaotak kiri yang berfungsi menganalisis segala sesuatu secara matematis 

dan logis.Alhasil anak-anak diarahkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak 

dapatdisentuh, tidak kasat mata, tidak dapat diterima secara logis adalah tidak nyata dan 

tidakpenting dalam hidup ini. Kreativitas, intuisi dan imajinasi pun diabaikan bahkan sejak 
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kitamasih dalm usia begitu muda. Kondisi ini melahirkan generasi yang intelek namun 

tidakkreatif, unik, apalagi orisinal. 

Penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa musik 

mampumenjembatani otak kiri dan kanan sehingga secara keseluruhan berfungsi optimal. 

DonCambell, dalam bukunya Efek Mozzart, mengemukakan berbagai penelitian di 

Amerikatentang pengaruh musik terhadap pembelajaran, motivasi, serta perilaku anak 

danremaja. Ia antara lain mencatat hal-hal berikut: 

- Dewan Penerimaan Mahasiswa Baru disebuah perguruan tinggi di Amerika 

melaporkan bahwa calon mahasiswa yang pernah belajar musik memperoleh 

skorlebih tinggi dalam ujian saringan masuk perguruan tinggi tersebut dibanding 

yangtidak pernah belajar musik. Mereka menyimpulkan bahwa studi musik dan 

seni lainmeningkatkan hasil tes standart mahasiswa (Music Educators Journal, 

1996) 

- Kebiasaan memainkan musik ternyata mengurangi perilaku nakal anak-anak. 

(Robert Cuteitta, Donald Hamann dan Linda Miller Walker,1995) 

- Anak-anak TK yang mendapat pelatihan piano sambil mempelajari 

interval,koordinasi motorik halus, teknik jari, membaca not dan menghafal lagu 

menunjukkanpeningkatan dramatis dalam tugas-tugas mengenai ruang dan waktu 

hingga 36% bila dibandingkan anak-anak lain yang mendapatkan pelatihan 

komputer ( Rauscher,Shaw, Linda, Erick L Wright. Wendy R Dennis, Robert 

Newcomb,1997) 

 

Selain Don Campbell, Dulcie Ireland juga mencatat hasil-hasil penelitian yang 

telahdipublikasikan dalam berbagai jurnal: 

- Berdasarkan penelitian di Northrumbia University and Youth Music, kemampuan 

menghafal kata dan kalimat anak-anak balita meningkat pesat melalui 

aktivitasmenyanyi. 

- Pendidikan musik terbukti meningkatkan kemampuan anak-anak usia prasekolah 

dalam mempelajari bahasa dan matematika, sehingga memberi bekal yang baik 

bagimereka saat memasuki sekolah dasar. 

- Anak – anak yang mendapatkan pendidikan musik juga terlihat mempunyai 

perkembangan fisik, ketrampilan sosial, maupun emosi yang lebih baik. 

- Pendidikan musik juga meningkatkan kemampuan anak dalam mendengarkan 

danmemahami instruksi, bercerita dengan kreatif, berhitung matematis, 

percakapan danmenyusun kalimat, memahami dan membuat alur, sekuens, dan 

pola, danberkonsentrasi. 

 

Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan musik sangat berharga 

untukmempersiapkan anak-anak menjadi generasi positif, kreatif, orisinal, dan 

memilikikeseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan bahkan spiritual. 

Namunsayangnya pendidikan musik dalam kurikulum sekolah formal di Indonesia masih 

jauhdari memadai. Bagi orangtua yang menyadari pentingnya pendidikan musik pada 

anak,memberikan les musik bagi buah hatinya adalah keputusan yang sangat bijak. 
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Potensi musik, pentingnya pendidikan musik sejak dini bagi anak-anak, 

keberadaandan keadaan fasilitas musik yang kurang memadai, serta adanya kebutuhan 

fasilitaspendidikan musik yang dikhususkan untuk anak-anak yang mampu 

mengakomodirterhadap pembinaan dan pengembangan minat bakat anak dalam 

bermusik menjadipertimbangan penting dalam merencanakan dan merancang Sekolah 

Musik Anak diSemarang. 

 

1.3. Permasalahan 

1. Permasalahan Umum 

Bagaimana merencanakan dan merancang Kursus Musik Modern di Semarang 

sebagai Pusat Pengembangan minat dan bakat anak dalam bermusik yang 

dapatmewadahi aktivitas anak sesuai dengan perilaku dan psikologis perkembangannya 

sertamenyenangkan bagi anak ? 

 

2. Permasalahan Khusus 

a. Bagaimana rumusan konsep jenis kegiatan dan kebutuhan ruang 

b. Bagaimana rumusan konsep lokasi site yang sesuai dengan kebutuhan bagikegiatan 

dalam Sekolah Musik Anak di Semarang 

c. Bagaimana rumusan konsep pola tata massa dan sirkulasi yang sesuai dengankegiatan 

yang diwadahi. 

d. Bagaimana konsep pola peruangan Kursus Musik Modern di Semarang 

berdasarkanperilaku dan tahap perkembangan psikologi anak.  

e. Bagaimana konsep penerapan sistem akustik pada bangunan. 

f. Bagaimana konsep bentuk dan konsep penampilan bangunan yang disesuaikandengan 

karakter psikologi anak. 

g. Bagaimana rumusan konsep struktur dan bahan bangunan. 

h. Bagaimana rumusan konsep utilitas. 

 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Merencanakan dan merancang Kursus Musik Modern di Semarang sebagai 

PusatPengembangan minat dan bakat anak dalam bermusik yang dapat mewadahi 

aktivitasanak sesuai dengan perilaku dan psikologis perkembangannya serta 

menyenangkanbagi anak. 

 

2. Sasaran 

a. Merumuskan konsep jenis kegiatan dan kebutuhan ruang. 

b. Merumuskan konsep pemilihan dan pengolahan site. 

c. Merumuskan konsep pola tata massa dan sirkulasi. 

d. Merumuskan konsep tata ruang. 

e. Merumuskan konsep penerapan sistem akustik pada bangunan. 

f. Merumuskan konsep bentuk dan penampilan bangunan. 

g. Merumuskan konsep struktur dan bahan bangunan. 
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h. Merumuskan konsep utilitas. 

 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1. Batasan Pembahasan 

Pembahasan ditekankan sesuai dengan permasalahan perencanaan 

danperancangan Kursus Musik Modern di Semarang yang dapat mengungkap factor 

perencanaan dan perancangan fisik disesuaikan dengan perilaku dan 

psikologiperkembangannya. 

2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada disiplin ilmu Arsitektur, hal-hal diluar disiplin 

ilmuArsitektur dibatasi dan disesuaikan dengan masalah-masalah yang muncul 

dalammewujudkan Kursus Musik Modern di Semarang yang hendak dicapai 

 

1.6. Metode Pembahasan 

1. Identifikasi Permasalahan Menemukan dan mengenali permasalahan melalui 

observasi dan studi literature berdasarkan isu-isu dan fenomena yang ada. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Melalui observasi : Melakukan study lapangan terhadap berbagai 

fasilitaspendidikan musik yang telah ada. 

b. Wawancara : Melakukan wawancara (tanya jawab) kepada pihak-pihak/ instansi 

terkait. 

c. Melalui studi literatur : Mengumpulkan referensi yang mendukung 

pembahasan.Referensi yang digunakan dapat melalui pustaka daninternet. 

3. Analisa 

Data – data yang diperoleh dikaji berdasarkan standart-standart literatur yang ada. 

Analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

a. Analisa Kuantitatif, yaitu analisa yang menyangkut perhitungan pasti, 

sepertibesaran ruang. 

b. Analisa Kualitatif, yaitu analisa yang tidak menyangkut besaran pasti, 

sepertikenyamanan, suasana, psikologi perkembangan anak dan estetika. 

4. Sintesa 

Mengungkapkan hasil analisa yang berupa konsep perencanaan dan 

perancangansebagai dasar dalam perancangan desain Sekolah Musik Anak di 

Semarang. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Mengungkapkan hakekat perencanaan dan perancangan mengenai Kursus Musik di 

Semarang melalui Pengertian, Latar belakang, Permasalahan Umumdan khusus, Tujuan 

dan Sasaran, Lingkup dan Batasan Masalah, Metode sertaSistematika Pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Memaparkan ulasan informasi dan teori pendukung mengenai tinjauan umumtentang 

musik dan pendidikan musik, teori psikologi perkembangan dan perilakuanak, teori 

akustik bangunan. 
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BAB III Tinjauan Umum Kota Semarang 

Memaparkan mengenai tinjauan umum kota Semarang, kondisi fasilitaspendidikan musik 

yang ada di Semarang. 

 

BABIV Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Proyek  

Menganalisa permasalahan yang mencakup segala aspek meliputi analisa pola kegiatan, 

kebutuhan ruang, besaran ruang, organisasi ruang, pola peruangan,dalam bagunan, 

lokasi, persyaratan ruang, tata massa bangunan, tampilanbangunan, lokasi dan site, 

pencapaian, orientasi, gubahan massa, sistem akustikbangunan, sistem struktur, dan 

utilitas bangunan. 

 

BAB VProgram Perencanaan dan Perancangan Proyek 

Mengungkapkan hasil analisa yang berupa konsep perencanaan danperancangan sebagai 

dasar dalam perancangan desain Kursus Musik Modern diSemarang. 
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1.8. Alur Pikir 

 

 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 

Tujuan: 

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang 

spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 

diajukan. 

 

Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Sekolah Musik di 

Semarang di berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect). 

 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi 

banding dan masukan dari beberapa pihak. 

Studi Lapangan 

 Tinjauan Kota Semarang 
 

Studi Pustaka : 

 Landasan Teori 
 Standar 

perencanaan dan 
perancangan 

Studi Banding 

Kursus musik yang sudah ada di 
Semarang 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 
Kursus Musik Modern di  Semarang 

AKTUALITA 

 Semakin banyak jumlah penduduk kota Semarang sehingga semakin meningkat pula kebutuhan 
fasilitas pendidikannuntuk anak baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 

 Aktivitas/kegiatan bermain musik sekarang sudah dimulai sejak anak usia dini. 
 

URGENSI 

 Walaupun disekolah sudah dibekali kegiatan musik, tetapi anak-anak tetap diberikan 
pembelajaran khusus musik melalui tempat kursus. 

 Di semarang terdapat beberapa sekolah musik, dan peminatnya pun tetap banyak. 

 Konser-konser musik diadakan oleh sekolah-sekolah atau event organizer yang biasanya di 
selenggarakan di sebuah auditorium (sewa) atau hotel. 

 

ORIGINALITAS 

 Merancang bangunan berupa sekolah musik yang dilengkapi fasilitas aula/tempat konser musik 
sehingga anak tidak hanya bisa saja tetapi berani untuk tampil menunjukkan kemampuannya di 
depan umum. 


