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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan nilai 

karakter pada pembelajaran melalui kegiatan musik sehingga terbentuknya karakter 

religius, disiplin, mandiri, rasa ingin tahu dan tanggung jawab melalui kegiatan 

yang diberikan pendidik serta faktor-faktor yang memengaruhinya.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat 

pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman yang dilakukan 

secara interaktif dengan tiga proses pengumpulan data berupa reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan data.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lewat kegiatan musik pada 

pembelajaran di sekolah guru dapat membentuk karakter anak melalui kegiatan 

bernyanyi diiringi alat musik dengan memberikan lagu-lagu yang mempunyai nilai 

karakter religius, rasa ingin tahu, mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, 

sesuai dengan materi atau tema pembelajaran, karakter suara dan musik anak. 

Dengan memberikan kegiatan belajar sesuai dengan rencana pembelajaran seperti 

memenuhi aturan keamanan, melindungi dan meningkatkan karakteristik anak, 

sesuai dengan kebutuhan anak, dan menyenangkan.  

Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat melatih diri anak untuk 

berani percaya diri sehingga menjadi mandiri misalnya pada saat bernyanyi dan 

bermain alat musik. Lagu-lagu yang diberikan memiliki karakter religius, rasa ingin 

tahu dan dari kegiatan musik pada pembelajaran anak dapat mematuhi aturan dan 

tata tertib yang diberikan sehingga dapat membentuk karakter disiplin dan tanggung 

jawab terhadap anak. 

Faktor yang memengaruhi pembentukan nilai karakter melalui kegiatan 

musik pada pembelajaran ialah karakter suara dan musik anak yang diberikan, 

media yang dipakai pada saat kegiatan, metode yang diberikan saat kegiatan, materi 

yang diberikan sesuai dengan materi pembelajaran, dan evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui perasaan anak, dan pemahaman materi anak tentang kegiatan yang 

telah diberikan.  

  


