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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Barang siapa merasa paling pandai, hakekatnya adalah yang 

paling bodoh. 

            

(Ronggowarsito)  

Wahai orang – orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada 

Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang 

– orang yang sabar. 

                                                 (QS. Al – Baqarah : 153) 

 

 

     PERSEMBAHAN 

1. Bundaku Sri Budi Utami tercinta 

dan Alm. Ayahku bapak Suripto 

tercinta 

2. Kakakku Ida Purwanti dan 

Budiarto tersayang 

3.   Istriku Wisma Niati P. 

4.   Putriku Naila Khansa Azahra 

5.   Teman – teman sendratasik 
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SARI 

Indra Wicaksono, 2011. Penggunaan Musik Sebagai Media 
Pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 1 
Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan 
Musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing utama Drs.Slamet Haryono M.Sn, pembimbing kedua 
Joko Wiyoso S.Kar, M.Hum.  
 

Pendidikan anak usia dini merupakan langkah awal untuk 
menuju pendidikan formal yang sesungguhnya, dalam pendidikan 
perlu adanya pembelajaran yang dapat mengembangkan anak usia 
dini agar dapat berguna dimasa depannya. Oleh karena itu musik 
disini sangat penting karena dapat berperan sebagai media atau 
alat untuk membelajarkan materi yang akan disampaikan oleh 
guru.  

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah 
musik digunakan sebagai media pembelajaran di Taman Kanak – 
Kanak Hj. Isriati ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mendiskripsikan tentang penggunaan musik sebagai media 
pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati. Manfaat 
penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi guru TK 
agar nantinya dapat meningkatkan potensi anak didiknya. 

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah deskriptif 
kualitatif yang dilakukan pada bulan Desember sampai dengan 
bulan Januari 2011. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan 
kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di TK Hj.Isriati musik 
sering digunakan sebagai media pembelajaran, yang mencakup 
pengembangan pembentukan prilaku dan pengembangan 
kemampuan dasar yang terdiri dari daya cipta, kemampuan 
berbahasa, pengetahuan, jasmani dan rohani. Semua aspek-aspek 
pengembangan tersebut akan lebih mudah dilaksanakan dengan 
menggunakan media musik yang befokus pada bernyanyi dan 
bermain alat musik. Selain itu proses pembelajaran seni musik 
juga menjadi mudah dan tepat sasaran. Yang difokuskan pada 
pembelajaran musik adalah unsur-unsur musik, yaitu 
irama,melodi,ritme. Ketiga unsur itu dapat dipahami dan 
dimengerti dengan mudah oleh siswa TK Hj.Isriati. 

Saran yang  penulis ungkapkan adalah agar guru Taman 
Kanak-Kanak lebih berinovasi dalam menambah materi ajar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan suatu bentuk usaha yang 

bertujuan untuk menyiapkan peran hidup seseorang dimasa 

depan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan (Kasmadi, 

1992 : 6). Bentuk pendidikan pada dasarnya mempunyai tiga 

tujuan yang asasi, yaitu (1) mewariskan suatu kebudayaan 

yang dianut oleh masyarakat pendukung pendidikan itu, (2) 

mengadakan upaya pembaharuan kebudayaan itu dengan cara 

– cara tertentu, dan (3) memenuhi kebutuhan – kebutuhan 

yang bersifat individual berkenaan dengan aspek – aspek dasar 

kehidupannya (Gordon O. Wilber dalam Rohidi, 1987 : 4). 

Berkaitan dengan masalah pendidikan Dewantara 

(1962 : 14) mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan 

adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi 

pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran/intelektual dari 

tubuh anak kita agar anak kita dapat memajukan 

kesempurnaan hidup dan selaras bagi penghidupan yang kita 

didik selaras dengan dunianya. 
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Ki Hajar Dewantara juga menyatakan lebih lanjut 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar memanusiakan 

manusia atau membudayakan manusia. Pendidikan adalah 

proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, sosial, 

moral sesuai dengan kemampuan dan martabatnya sebagai 

manusia. 

Pendidikan digolongkan menjadi tiga, yaitu: 

pendidikan informal,       pendidikan formal dan pendidikan 

non formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang 

berlangsung di lingkungan keluarga yang merupakan dasar 

bagi pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan formal dan 

pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan 

yang terorganisasi di dalam sistem sekolah, yang 

diselenggarakan secara terpadu, mempunyai kurikulum dan 

mempunyai tujuan akhir kurikuler (Sumarno, 1997 : 208). 

Sedangkan pendidikan secara non formal adalah pendidikan 

yang terorganisasi di luar system sekolah, baik yang 

diselenggarakan secara terpisah maupun terpadu untuk 

kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk 

melayani warga belajar. Untuk mencapai tujuan materi 

pendidikan non formal biasanya bersifat praktis dangan 

maksud agar dapat segera dimanfaatkan. Pendidikan non 

formal dapat dilakukan di dalam gedung maupun di luar 
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gedung sekolah, serta tidak mempunyai jenjang pendidikan. 

Lama pendidikan relatif singkat, ada ujian (berijazah/surat 

keterangan). Dalam pelaksanaan diselenggarakan pemerintah 

maupun swasta. Metode mengajar tidak selalu ditentukan, 

pengajar tidak selalu berijazah, sistem administrasi ada 

walaupun tidak begitu uniform (Sumarno, 1997 : 208). 

Konsep pendidikan yang mencakup seluruh 

pengembangan pribadi anak, baik segi intelektual, jasmani, 

rohani, maupun sosial, tidak dapat dilaksanakan dengan berat 

sebelah, karena merupakan satu kesatuan dari keseluruhan 

pribadi anak yang mempunyai makna sangat penting dalam 

kehidupannya. Menurut Kartono (1982 : 7) manusia harus 

mempunyai keseimbangan antara perkembangan otak atau 

daya ingat dengan perkembangan emosi atau perasaan agar 

terwujud manusia yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yaitu membentuk Indonesia yang utuh. 

Mengembangkan manusia seutuhnya dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, baik dengan membidik fisik maupun 

psikisnya. Pendidikan fisik meliputi pendidikan yang 

berhubungan dengan ketrampilan dan olah raga maupun 

kesehatan, sedangkan pendidikan psikis meliputi pendidikan 

yang berhubungan dengan pengembangan pengetahuan moral 

maupun kepribadian. 
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Perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah 

komplek sifatnya, sehingga menarik perhatian orang dewasa 

yang berkecimpung langsung dengan anak – anak untuk 

mendidiknya. Anak – anak tidak mampu untuk membentuk 

kepribadiannya sendiri, maka ia membutuhkan bantuan orang 

lain disekitarnya dalam usaha menuju ke tingkat dewasa, 

sehingga anak sanggup berdiri sendiri serta tidak 

menggantungkan diri lagi terhadap orang lain dan dapat 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri baik secara 

individual, sosial, maupun secara susila (Simanjuntak dan 

Pasaribu, 1980 : 9 dalam Firman Alif, 2006 : 3). 

Dalam pertumbuhan anak – anak menuju dewasa, 

seluruh aspek berkembang. Beberapa aspek yang yang pokok 

adalah intelegensi, emosional, sosial, dan moral. Dalam 

perkembangan aspek inilah diperlukan pendidikan yang 

sangat awal dan fundamental. Pendidikan ini bertujuan untuk 

membantu anak yang semula tidak berdaya untuk belajar 

sesuatu sehingga akan tercapai kematangannya. Selain itu 

anak – anak juga harus mempunyai tempat untuk memberi 

bekal kepada mereka sebelum memasuki dunia sekolah yang 

sesungguhnya (SD dan seterusnya). Maka dari itu diperlukan 

lembaga pendidikan yang khusus menangani anak – anak, 
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yaitu Taman Kanak – Kanak (TK) sebagai wadah 

pendidikannya. 

Oleh karena sifat pendidikan di Taman Kanak – Kanak 

lebih merupakan kegiatan pengembangan anak, maka dalam 

penyusunan kurikulum diusahakan agar setiap bidang 

pengembangan saling berkaitan. Demikian pula dalam 

pelaksanaannya, digunakan pendekatan integratif sehingga 

bahan pengembangan disajikan sebagai suatu kesatuan yang 

bulat dan tidak dilaksanakan secara fragmentaris. Salah satu 

bahan pengembangan akan menjadi fokus dalam satu 

kegiatan, sedangkan bahan pengembangan dari bidang 

pengembangan lainnya menjadi penunjang.  

Seni bagi kanak – kanak bisa lebih dari sekedar 

mendengarkan, menyanyi, menggambar, menari, dengan seni 

anak bisa mengembangkan kemampuan belajar dan 

berkomunikasi dengan lingkungannya. Betapa besar manfaat 

seni  dalam kehidupan anak sehingga pembelajaran seni 

sangatlah penting bagi anak usia pra sekolah. Menurut Riphat 

(1991 : 74), pendidikan seni khususnya seni musik untuk 

masa kanak – kanak tidak diajarkan melalui pengenalan not 

lagu. Anak – anak lebih cepat mengerti bahwa ia pun dapat 

menciptakan musik melalui bunyi – bunyian lewat kegiatan 
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bermain. Anak – anak memperoleh kesempatan yang lebih 

untuk mengembangkan bakatnya. 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 1 

sebagai salah satu Taman Kanak – Kanak swasta di Kota 

Semarang yang telah populer sebagai Taman Kanak – Kanak 

yang membelajarkan seni khususnya seni musik lebih dini 

pada anak usia pra sekolah. Sebagai Taman Kanak – Kanak 

yang berusaha mendidik dan mengembangkan kemampuan 

diri pada anak di bidang seni khususnya seni musik, di dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya sudah tentu 

membutuhkan adanya media. Oleh karena itu musik 

merupakan suatu media yang tepat untuk membelajarkan seni 

khususnya seni musik di tingkat Taman Kanak - Kanak. 

Berkenan dengan itu, untuk mengetahui musik sebagai media 

pembelajaran seni khususnya seni musik  perlu dilakukan 

penelitian di lapangan. 

B. RUMUSAN MASALAH 
 

Bertolak dari pentingnya musik sebagai media 

pembelajaran seni dalam kegiatan belajar mengajar di Taman 

Kanak – Kanak khususnya seni musik, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimanakah penggunaan musik sebagai media 

pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Kota Semarang ? 

2. Bagaimanakah proses pembelajaran musik yang ada di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan musik sebagai 

media pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran musik 

yang ada di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 

1 Kota Semarang. 

D. MANFAAT  PENELITIAN 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan terdapat manfaat 

sebagai berikut. 

1. Manfaaat teoritis 

a. Sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan 

tinggi Universitas Negeri Semarang khususnya 

mahasiswa jurusan seni musik untuk lebih mengenal 

penggunaan musik sebagai media pembelajaran untuk 

tingkat usia Taman Kanak – Kanak. 
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b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

pada penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai bahan informasi, pertimbangan, masukan, 

dan sumbangan pemikiran tentang penerapan pendidikan 

seni musik untuk tingkat usia Taman Kanak – Kanak.  

E.  SISTEMATIKA SKRIPSI 

 Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan 

gambaran serta mempermudah para pembaca dalam 

mengetahui garis – garis besar dari isi skripsi ini. Sistematika 

skripsi juga merupakan kerangka awal penyusunan penelitian, 

sehingga penulis dapat menyusun skripsi tahap demi tahap 

sesuai dengan kerangka yang telah dipersiapkan.  

Adapun susunannya sebagai berikut : 

1. Bagian awal skripsi berisi tentang : 

Halaman judul, halaman pengesahan, moto dan 

persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar gambar, 

daftar lampiran.   

2. Bagian isi atau tubuh terdiri dari : 

Bab I.   Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi.  
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Bab II. Landasan teori, yang berisi telaah pustaka dari 

berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. 

Bab III. Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan 

penelitian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.    

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini 

memuat data – data yang diperoleh sebagai hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan dan dibahas 

secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut 

sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan 

yang diuraikan. 

Bab V. Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang 

berisikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari 

penelitian dan pengolahan data, serta memuat 

saran – saran sebagai upaya untuk ditindak lanjut. 

3. Bagian  akhir  

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran – lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Penggunaan  

Dalam  KBBI  ( 2005 : 375 )  guna adalah faedah, 

manfaat, fungsi. Sedangkan kegunaan adalah faedah, manfaat, 

kepentingan. Dan pengertian penggunaan adalah proses / cara 

menggunakan sesuatu hal ( Drs. Trirama K : 2005 ). 

B. Musik  

1. Pengertian Musik 

Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang 

diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi 

atau ritme serta memunyai unsur atau keselarasan yang indah 

(Sunarko, 1985: 5). Menurut Gunawan (1987 ; 7), musik juga 

didefinisikan sebagai bentuk penyajian yang ada rangkainnya 

dengan nada-nada atau suara yang dapat menimbulkan rasa 

puas bagi penyaji maupun penikmatnya. 

Selanjutnya dalam Pasaribu ( 1986 : U ) dikatakan 

bahwa musik adalah perlambang nurani jiwa dan ucapan. 

Bagian terpenting yang dicari dalam musik adalah 

kenikmatan.  

Pendapat lain mengatakan bahwa musik adalah 

gambaran (refleksi) kehidupan masyarakat yang dinyatakan 
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melalui suara dan irama sebagai alatnya dalam bentuk warna 

yang sesuai dengan alam masyarakat yang diwakilinya. Musik 

dapat juga dikatakan sebagai hasil penulisan ide oleh para 

komponis dengan menggunakan bahasa musik yang berupa 

isyarat, lambang atau tanda – tanda khusus (Soeharto,dkk, 

1996 : 60 dalam Firman Alif : 12 ). 

 Pengertian lain dikemukakan oleh Jamalus (1988 : 2) 

bahwa musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam 

bentuk lagu atau komposisi-komposisi musik yang 

mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui 

unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau 

struktur lagu sebagai satu kesatuan.  

2. Unsur – Unsur Musik 

Unsur – unsur musik terdiri dari beberapa kelompok 

yang secara bersama merupakan satu kesatuan membentuk 

suatu lagu atau komposisi musik. Semua unsur musik 

tersebut berkaitan erat dan sama-sama mempunyai peranan 

penting dalam sebuah lagu. 

Menurut Jamalus (1988 : 7), pada dasarnya unsur-

unsur musik dapat dikelompokkan  atas : 

a. Unsur – unsur pokok yaitu harmoni, irama, melodi, atau 

struktur lagu. 
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b. Unsur-unsur ekspresi yaitu tempo, dinamik dan warna nada 

kedua unsur pokok musik tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Penjelasan unsur-unsur musik tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Harmoni  

Harmoni adalah keselarasan bunyi yang merupakan 

gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya 

(Jamalus, 1988: 35). Rochaeni (1989: 34) mengartikan harmoni 

sebagai gabungan beberapa nada yang dibunyikan secara 

serempak atau arpegic (berurutan) walau tinggi rendah nada 

tersebut tidak sama tetapi selaras kedengarannya dan 

mempunyai kesatuan yang bulat. 

Sebuah lagu dapat terdiri atas satu kalimat atau 

beberapa kalimat musik. Jumlah kalimat ini bermaca-macam, 

seperti juga kalimat puisi; dua, tiga, empat, dsb. Lagu yang 

sederhana terdiri atas satu kalimat musik atau disebut bentuk 

lagu, satu bagian yang di dalamnya berisikan kalimat tanya 

dan kalimat jawab. Biasanya lagu yang sederhana ini terdiri 

atas delapan birama. 

2. Irama 

Irama dapat diartikan sebagai bunyi atau sekelompok 

bunyi dengan bermacam-macam panjang pendeknya not dan 
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tekanan atau aksen pada not. Irama dapat pula diartikan 

sebagai ritme, yaitu susunan panjang pendeknya nada dan 

tergantung pada nilai titi nada. Jamalus (1988: 8) mengartikan 

irama sebagai rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar 

dalam musik. Irama dalam musik terbentuk dari sekelompok 

bunyi dengan bermacam-macam lama waktu dan panjang. 

Irama tersusun atas dasar ketukan atau ritme yang berjalan 

secara teratur. Ketukan tersebut terdiri dari ketukan kuat dan 

ketukan lemah. 

Menurut Sudarsono (1991: 14) dalam praktek sehari-

hari irama mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama 

irama diartikan sebagai pukulan atau ketukan yang selalu 

tetap dalam suatu lagu berdasarkan pengelompokan pukulan 

kuat dan pukulan lemah. Pengertian kedua irama diartikan 

sebagai pukulan-pukulan berdasarkan panjang pendek atau 

nilai nada-nada dalam suatu lagu. 

Sebuah lagu baik vokal maupun instrumental 

merupakan alur bunyi yang teratur. Dalam lagu tersebut 

terdapat adanya suatu pertentangan bunyi antara bagian yang 

bertekanan ringan dan bagian yang bertekanan berat. 

Pertentangan bunyi yang teratur dan selalu berulang-ulang 

tersebut dinamakan irama atau ritme (Sukohardi,  1988: 16). 
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Irama dalam bentuk musik terbentuk dari kelompok 

bunyi dan diam dengan bermacam-macam panjang pendeknya 

nada pada tekanan atau aksen pada not. Untuk menulis bunyi 

dan diam dengan bermacam-macam panjang pendeknya, 

digunakan dengan notasi irama dengan bentuk dan nilai 

tertentu. Untuk tekanan atau aksen pada not diperlukan tanda 

birama. 

3. Melodi 

Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi dengan 

getaran teratur) yang terdengar berurutan serta bersama 

dengan mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus, 1988: 16). 

4. Bentuk Lagu/Struktur Lagu 

Bentuk lagu atau struktur lagu adalah susunan atau 

hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu, 

sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna 

(Jamalus, 1988: 35). 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pada 

dasarnya unsur – unsur musik terdiri dari atas beberapa 

kelompok yang secara bersama – sama merupakan suatu 

kesatuan dalam membentuk sebuah lagu atau komposisi 

musik. Semua unsur musik itu berkaitan erat dan sama – 

sama mempunyai peranan penting dalam sebuah lagu. 
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C. Media 

Telah disebutkan di atas bahwa musik merupakan 

bagian penting dalam pendidikan anak di Taman Kanak – 

Kanak. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar musik tidak 

mungkin terlaksana tanpa penggunaan berbagai perantara 

atau pengantar sebagai media dalam proses pembelajaran. 

Adapun media pendidikan yang dipergunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar di Taman Kanak – Kanak pada intinya 

berbentuk kegiatan bermain. 

Menurut Hamalik (1989 : 11) media adalah segala alat, 

metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan 

anak dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Termasuk kategori media ini dalam pengajaran musik di 

Taman Kanak – Kanak diwujudkan dengan suara atau 

nyanyian guru yang menyampaikan pesan tersebut dan 

penggunaan alat musik. 

Alat musik diperlukan sebagai media bermain musik 

bagi anak Taman Kanak – Kanak, yang pada dasarnya alat 

musik harus sesuai dengan perkembangan jiwa dan fisik anak. 

Jika dilihat fungsinya, menurut Sudharsono (1991 : 31) alat 

musik dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : 
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a.   Alat – alat musik ritmis, yang berfungsi sebagai penuntun 

irama, misalnya : tongkat (stick) yang terbuat dari bambu, 

kayu, atau besi, bermacam – macam gendang, cymbal dan 

triangel. 

b.   Alat – alat musik musik melodis, yang berfungsi sebagai 

pembawa melodi dan dapat pula berfungsi sebagai alat 

ritmis, misalnya : seruling, angklung, harmonika, pianika, 

dan calung. 

c.   Alat – alat musik akordis/harmonis yang berfungsi sebagai 

pengiring sesuai dengan akor – akor lagu dan yang dapat 

berfungsi pula sebagai alat ritmis dan alat melodis, 

misalnya : organ, kulintang, gitar, dan xilophone. 

Langkah awal untuk bermain alat musik, sebaiknya 

dimulai dari permainan ritmis, misalnya dengan bertepuk 

tangan, melangkahkan kaki kiri dan kanan, mengetuk bangku, 

berbaris, menari sesuai dengan pola ritme lagu atau nyanyian 

yang diajarkan. Setelah semua siswa dapat melakukannya 

dengan benar, baru melangkah ke bermain alat musik ritmis.  

Apabila guru mempergunakan alat – alat musik ritmis, 

alat – alat tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 1) mempunyai warna suara yang indah, 2) dapat 

dimainkan dengan mudah, 3) tahan lama atau tidak mudah 
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rusak, 4) ringkas (tidak memakan tempat), dan 5) murah 

harganya (Sudharsono, 1991 : 32). 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sebagai 

media, alat – alat musik sangat berperan dalam memberikan 

pengalaman musik bagi anak Taman Kanak – Kanak. 

Kegembiraan anak dalam bermain musik akan mengesankan 

dan memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Oleh karena itu 

jelaslah bahwa peranan guru dalam memberikan pengalaman 

musik bagi anak usia Taman Kanak – Kanak sangat besar, 

disamping memupuk rasa seni dan berolah seni juga 

mengembangkan kepekaan artistik. 

D. Pembelajaran 

Pembelajaran tidak akan terlepas dari pokok bahasan 

mengenai hakekat belajar mengajar. Karena dalam setiap 

proses pembelajaran terjadi peristiwa belajar mengajar. 

Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar mengajar karena pembelajaran pada hakekatnya 

adalah aktivitas belajar antara guru dan siswa (Utuh, 1987 : 9) 

1. Pengertian belajar 

Pada hakekatnya belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujud dalam 

berbagai bentuk antara lain : perubahan pengetahuan, 



18 

 

pemahaman, persepsi, keterampilan, kecakapan, kebiasaan 

dan perubahaan aspek-aspek lain yang ada dalam diri 

individu. Perubahan tersebut bersifat konstan dan berbekas 

(Winkel, 1989 : 36). Belajar terbagi dalam dua (2) pandangan, 

yaitu pandangan tradisional dan modern (dalam Hamalik 1985 

: 27). 

Menurut pandangan tradisional, belajar adalah usaha 

untuk memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, maka ia akan 

mendapat kekuasaan. Sebaliknya siapa yang tidak mempunyai 

pengetahuan atau bodoh, ia akan dikuasai orang lain. 

Pandangan ini juga disebut pandangan intelektualitas, terlalu 

menekankan pada perkembangan otak. Untuk memperoleh 

pengetahuan siswa harus mempelajari berbagai pengetahuan. 

Dalam hal ini buku pelajaran atau buku bacaan, menjadi 

sumber pengetahuan yang utama, sehingga sering ditafsirkan 

bahwa belajar berarti mempelajari buku bacaan, sedangkan 

pada pandangan modern, proses perubahaan tingkah laku 

karena adanya interaksi dengan lingkungannya. Maksudnya 

adalah bahwa seseorang dinyatakan dalam kegiatan belajar 

setelah ia memperoleh hasil, yaitu perubahan tingkah laku 

contohnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak 

mengerti menjadi mengerti. Pada prinsipnya perubahan 
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tingkah laku tersebut adalah perubahan kepribadian pada diri 

seseorang. 

Menurut Syah (1995 : 93) belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental 

dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. 

Teori belajar menurut Syah berarti perubahan yang terjadi 

dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik 

yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau dengan kata 

lain bukan secara kebetulan Syah (1996 : 115). 

Pengertian teori belajar secara khusus menurut 

Darsono, dkk (2000 : 15-18) dibagi menjadi empat aliran 

psikologis yaitu : 

a) Belajar menurut aliran Behavioristik 

Kaum Behavioris berasumsi bahwa manusia adalah 

mahluk pasif, tidak mempunyai potensi psikologis yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar, antara lain pikiran, 

persepsi, motivasi dan emosi dengan asumsi seperti manusia 

dapat direkayasa sesuai tujuan yang hendak dicapai, yang 

terpenting dalam belajar, adalah pemberian stimulus yang 

berakiba terjadinya tingkah laku yang dapat diobservasi dan 

diukur. Oleh karena iu simulus harus dipilih sesuai dengan 

tujuan, kemudian diberikan secara berulang-ulang (latihan), 

sehingga terjadi respon yang mekanistik. Supaya tingkah 
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(respon) yang diinginkan terjadi, diperlukan latihan dan hadiah 

atau penguatan, maka peristiwa belajar sudah terjadi. Artinya 

sudah terjadi perubahaan dari “belum terlihat respon” menjadi 

“sudah terlihat respon”. Kaum behavioris tidak meyakini 

adanya perubahan tingkah laku abstrak, misalnya perubahaan 

dalam pemahaman (mengerti) perubahan dalam persepsi 

(pandangan satu obyek), karena perubahan semacam itu 

terkadang dapat disaksikan dan diukur. 

b) Belajar menurut aliran Humanistik 

Sumanto (dalam Darsono 2000 : 18) berpendapat 

penganut aliran Humanistik beranggapan bahwa tiap orang 

dapat menentukan sendiri tingkah lakunya. Orang bebas 

memilih sesuai kebutuhannya, tidak terkait pada 

lingkungannya. Dengan demikian tujuan pendidikan adalah 

membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya 

sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam 

mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri masing-

masing. 

c) Belajar menurut aliran Gestalt 

Belajar menurut aliran Gestalt adalah bagaimana 

seseorang memandang suatu obyek (persepsi) dan kemampuan 

mengatur atau mengorganisir obyek yang dipersepsi 

(khususnya yang kompleks), sehingga menjadi suatu bentuk 
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(struktur) yang bermakna atau mudah dipahami. Kalau orang 

sudah mampu mempersepsi suatu obyek (stimulus) menjadi 

suatu Gestalt, orang itu akan memperoleh “insight” 

(pemahaman). Kalau insight sudah terjadi, berarti proses 

belajar sudah terjadi. 

d) Belajar menurut aliran Kognitif 

Ahli-ahli yang menganut aliran kognitif berpendapat 

bahwa belajar adalah peristiwa internal, artinya belajar baru 

dapat terjadibila ada kemampuan dalam diri orang yang 

belajar. Kemampuan tersebut adalah kemampuan mengenal 

yang disebut dengan istilah kognitif. Berbeda dengan konsep 

belajar Behaviorisik, yang sangat mengandalkan pada 

lingkungan (stimulus), penganut aliran kognitif memandang 

orang yang belajar sebagai mahluk yang memiliki untuk 

memahami obyek-obyek yang berbeda diluar dirinya 

(stimulus), dan mempunyai kemampuan untuk melakukan 

suatu tindakan (respon) sebagai akibat pemahamannya itu. 

Agar terjadi perubahan harus terjadi proses berfikir terlebih 

dahulu dalam diri seseorang, yang kemudian menimbulkan 

respon berupa tindakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas , ada beberapa  

orang yang dituntut mampu mengkoordinasi proses belajar, 

salah satunya ialah guru. Kegiatan atau usaha yang dilakukan 
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oleh guru dalam mengkoordinasi proses belajar disebut 

pembelajaran. Pembelajaran lebih dari sekedar pengajaran, 

yaitu guru dan murid sama-sama belajar. Sebelum sampai 

pada pengertian pembelajaran, perlu diketahui dulu tentang 

mengajar. 

2. Pengertian mengajar 

Setiap siswa pasti selalu membutuhkan bantuan. 

Artinya siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja, sehingga akan 

berkembang dan tumbuh seorang diri. Mereka perlu dibimbing 

ke arah kedewasaan. 

Mengajar adalah suatu usaha guru untuk memimpin 

siswa ke arah perubahan, dalam arti kemajuan proses 

perkembangan jiwa dan sikap pribadi pada umumnya dan 

proses perkembangan intelektual pada khususnya (Ahmadi , 

1985 : 32-33). Menurut Alvin (dalam Roestijah, 1982 : 13), 

mengajar merupakan aktivitas guru yang membimbing siswa 

untuk dapat mengubah dan mengembangkan skiil and attitude 

(bakat dan kemampuan), idea (cita-cita), appreciation 

(penghargaan), dan knowledge (pengetahuan). 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha 

untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang 

mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar (Sadirman , 1989 : 46) 
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Mengajar dapat juga diartikan sebagai aktivitas untuk 

menolong atau membimbing seseorang demi mendapatkan, 

mengubah, atau mengembangkan skill attitude (bakat dan 

kemampuan), appreciation (penghargaan), idea (cita-cita), 

knowledge (pengetahuan) oleh Alvin W dalam (Roestijah, 1982 

:131) 

Secara lebih terperinci menurut Tarigan dalam (Iswaji 

dan Purwanto, 1989 : 148) mengemukakan unsur yang 

berperan dalam belajar mengajar yaitu unsur siswa, guru, 

tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. 

Mengajar bukan lagi suatu penyampaian pengetahuan 

belaka, namun lebih luas lagi, bahwa mengajar merupakan 

suatu aktivitas memadukan secara integrative dari sejumlah 

komponen yang terkandung dalam perbuatan. Mengajar dalam 

rangka membimbing anak didik ke arah perubahan tingkah 

laku sesuai kebutuhan individu atau kebutuhannya sebagai 

anggota masyarakat. 

3. Pengertian pembelajaran 

Pada dasarnya, pembelajaran  adalah proses yang  

diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam 

belajar, bagaimana belajar memperoleh dan memproses 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Dimjati dan Mudjiono, 

1994 : 2). Pembahasan mengenai hakikat pembelajaran tidak 
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akan terlepas dari pembahasaan mengenai belajar dan 

mengajar, karena dalam setiap proses pembelajaran terjadi 

peristiwa belajar mengajar. Pendapat tersebut sesuai dengan 

pendapat Utuh (1987 : 9) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran pada hakekatnya adalah aktivitas belajar dan 

mengajar antara guru dan siswa dibawah interaksi edukatif. 

E. Komponen – komponen pembelajaran 

Dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang 

sangat mempengaruhi sekali dalam pencapaian hasil 

pembelajaran. Komponen pembelajaran tersebut adalah: a) 

Kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar 

yang diberikan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut William B. Ragan dalam Soetopo (1988 : 56-57) 

kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang ada dalam buku 

teks, dalam mata pelajaran atau dalam rencana guru, 

kurikulum meliputi lebih dari pada isi bahan 

pelajaran,hubungan kemanusiaandengan kelas, metode 

mengajar, prosedur penilaian, yang kesemuanya itu tercantum 

dalam kurikulum. Kurikulum diartikan pula sebagai 

pengalaman belajar, misalnya menyatakan bahwa kurikulum 

merupakan semua cara yang ditempuh sekolah agar peserta 

didik memperoleh pengalaman belajar yang diinginkan (Krugi 

dalam Sugandi 2004 : 52). b) Tujuan. Pembelajaran adalah 
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suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus searah 

dengan tujuan belajar siswa. Tujuan belajar siswa adalah 

mencapai perkembangan optimal, yang meliputi aspek-aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian tujuan 

pembelajaran adalah agar siswa mencapai perkembangan 

optimal dalam ketiga aspek tersebut. (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1996 : 12). c) Metode. Metode mengajar adalah cara 

atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang akan direncanakan, baik dengan 

menggunakan sarana media, dengan melibatkan siswa 

sepenuhnya tanpa sarana media maupun keterlibatan secara 

pasif (Harto Martono, 1995 : 4). Dalam kegiatan belajar 

mengajar metode akan mempengaruhi proses pencapaian 

tujuan. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Jamalus (1988 : 30) 

yang dimaksud metode dalam kegiatan belajar mengajar 

adalah seperangkat upaya yang dilaksanakan dan disusun 

dengan tujuan menciptakan suasana belajar mengajar  yang 

menguntungkan. Hal ini mengandung arti dalam suatu 

kegiatan belajar mengajar guru/dosen hendaknya 

mempersiapkan segala sesuatunya dengan sedemikian rupa 

sehingga nantinya dapat tercipta situasi belajar mengajar yang 

menguntungkan. d) Materi. Dalam penyampaian materi 
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pembelajaran guru hendaknya perlu memperhatikan secara 

sistematis dengan mempertimbangkan urutan keluasan meteri 

dan kedalaman materi (Ekosiswoyo, 1996 : 49). Ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan bagi guru/dosen pada waktu 

menyajikan materi pembelajaran.  

Menurut JL Marsell (dalam sugandi 2004 : 14-15) hal 

yang perlu diperhatikan oleh guru pada penyampaian 

pembelajaran yaitu guru menciptakan bernacam-macam 

hubungan dengan bahan pelajaran, dalam menjelaskan materi 

pokok bahasan tertentu perlu ada materi pokok bahasan 

sebagai pusat pembahasan, materi pengajaran hendaknya 

disusun secara urut sehingga mudah dipelajari, guru harus 

mengadakan kegiatan evaluasi, guru harus dapat 

membedakan individu para siswa, guru harus dapat 

bersosialisasi dengan siswa. Menurut Caroll dalam Ekosiswoyo 

(1996 : 10), “kemampuan siswa menguasai materi tertentu 

berhubungan dengan jumlah waktu yang dipersyaratkan”. 

Dalam arti, jika siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan 

materi pembelajaran yang dipelajari, dan berpertisipasi di 

dalam kegiatan yang direncanakan untuk mempelajari materi 

pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat yang diinginkan. 

e)  Evaluasi. Evaluasi merupakan bagian integral dari proses 

pendidikan, karena dalam proses pendidikan guru perlu 
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mengetahui seberapa jauh proses belajar dan mengajar telah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tim MKDK IKIP 

Semarang, 1996 : 63). Dalam kontek belajar istilah evaluasi 

menunjukkan suatu kegiatan untuk menentukan nilai 

pencapaian hasil belajar dengan mengetahui hasil pencapaian 

hasil belajar siswa. Evaluasi pada pembelajaran gitar elektrik 

biasanya dilakukan oleh instruktur gitar elektrik di sekolah 

musik itu sendiri dengan materi yang sudah dipelajari 

sebelumnya. Evaluasi tersebut merupakan ujian akhir untuk 

kenaikan tingkat (grade). f) Siswa. Siswa adalah salah satu 

komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, tujuan, 

dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka 

dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen yang 

terpenting diantara komponen lainnya. Pada dasarnya murid 

adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar, sebab 

muridlah yang membutuhkan pengajaran guru hanya 

berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada murid (Oemar 

Hamalik, 99-100 : 2001). 

 Menurut Sugandi (2004: 28-31) komponen-komponen 

pembelajaran adalah: 1) Tujuan. Tujuan belajar menurut 

Moedjiono (1991: 2) adalah pernyataan tentang perubahan 

perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa. Tujuan yang 

secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 
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pembelajaran adalah ” instructional effect ” biasanya itu 

berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap yang secara 

eksplisit dalam TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus). 2) Subyek 

Belajar. Subyek belajar menurut Moedjiono (1991: 2) adalah 

seseorang yang bertindak sebagai pencari dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Subyek 

belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen 

utama karena berperan sebagai subyek atau obyek. Sebagai 

subyek karena siswa adalah individu yang melakukan proses 

belajar mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran 

diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subyek belajar. 3) Materi Pelajaran. Materi pelajaran menurut 

Moedjiono (1991 :2) adalah segala informasi berupa fakta, 

prinsip dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran. 

F. Faktor – faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan 

hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik 

dalam diri (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) 

individu, hal ini diungkapkan oleh Ahmadi, dkk (1992 : 131). 

Faktor-faktor yang digolongkan ke dalam faktor 

internal antara lain: 
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1. Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh dari lingkungannya. Yang termasuk 

faktor ini adalah penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, 

dan sebagainya. 

2. Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh dari lingkungannya. Faktor ini terdiri atas : 

a. Faktor-faktor intelektif yang meliputi : 

1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 

2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah 

dimiliki. 

b. Faktor non intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat kebutuhan 

motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

3. Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

Faktor – faktor yang digolongkan dalam faktor 

eksternal, ialah : 

1. Faktor sosial yang terdiri atas : 

a. Lingkungan keluarga 

b. Lingkungan sekolah 

c. Lingkungan masyarakat 

d.  Lingkungan kelompok 

2. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar dan iklim. 
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3. Faktor adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

4. Faktor lingkungan spiritual dan keamanan. 

Kecerdasan merupakan faktor penting yang ikut 

menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. 

Menurut Stern dalam Ahmadi (1988 : 87) kecerdasan 

(intelegensi) berasal dari kata “intelligere” yang berarti 

menghubungkan atau menyatukan satu sama lain.  

Bakat memungkinkan seseorang cakap dalam ilmu 

tertentu dan dapat berkembang melalui belajar. Bakat adalah 

dasar (kepandaian, sifat dan pembawaan) yang dibawa lahir 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996 : 81). Sesungguhnya 

bakat adalah istilah yang acap kali diartikan secara berbeda-

beda. Sering kali ia dipakai untuk menunjukkan arti 

kemampuan yang tinggi, minat yang sesuai, motivasi, talenta 

yang tinggi, jenius, potensi dan sebagainya apa yang disebut 

sebagai bakat dalam psikologi disebut aptitude. Jadi bakat 

adalah suatu kondisi pada seseorang yang dengan suatu 

latihan khusus memungkinkan mencapai suatu kecakapan, 

pengetahuan dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan 

berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain – lain (Utami 

Munandar, 1982 : 6).  
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Menurut Winataputra dan Rosita (1995 : 102) 

mendefinisikan motivasi sebagai dorongan dasar yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam diri, oleh karena itu perbuatan seseorang yang 

didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai 

dengan motivasi yang mendasarinya. 

Motivasi tidak lepas dari adanya rangsangan baik 

dalam bentuk hadiah maupun hukuman. Jenis motivasi ada 

dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik (motivasi murni) merupakan motivasi yang mencakup 

di dalam situasi belajar dan memenuhi kebutuhan siswa. 

Motivasi intrinsik datang dari anak itu sendiri seperti 

keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, 

keinginan memperolah informasi, keinginan agar bisa diterima 

orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi 

yang disebabkan oleh faktor – faktor dari luar situasi belajar 

seperti bentuk pujian, hadiah, persaingan dan hukuman. 

Walgito (1997 : 38) mendefinisikan minat sebagai 

keadaan dimana seseorang merupakan perhatian terhadap 

obyek-obyek disertai dengan keinginan – keinginan untuk 

mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih 

lanjut tentang obyek tertentu dengan pengertian adanya 

kecenderungan untuk berhubungan lebih aktif terhadap obyek 
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tersebut. Minat terhadap suatu obyek atau aktivitas 

mendorong seseorang lebih mencurahkan perhatiannya pada 

obyek atau aktivitas tersebut. 

Djamarah dan Zain, 1995 : 73 (2006 : 5) 

mendifinisikan emosi sebagai gejala kegiatan yang ada di 

dalam diri seseorang. Emosi akan memberikan tanggapan 

(respon) bila ada rangsangan (stimulus) dari luar diri 

seseorang. Baik rangsangan verbal maupun rangsangan non 

verbal yang mempengaruhi kadar emosi seseorang. 

Rangsangan  verbal misalnya ceramah, sindiran, pujian, 

ejekan, berita, dialog, anjuran, perintah dan sebagainya. 

Sedangkan rangsangan non verbal dalam bentuk sikap dan 

perbuatan emosi mempunyai peranan yang penting dalam 

pembentukan kepribadian seseorang. Emosi anak-anak 

kadang tidak stabil sehingga dapat mempengaruhi belajar. 

Dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang 

sangat mempengaruhi sekali dalam proses pembelajaran. 

Komponen pembelajaran tersebut adalah : 

1. Kurikulum 

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang 

diberikan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut William B. Ragan dalam Soetopo (1982 : 56-

57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang ada dalam 
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buku teks, dalam mata pelajaran atau dalam rencana guru, 

kurikulum meliputi lebih dari pada isi bahan pelajaran, 

hubungan kemanusiaan dengan kelas, metode mengajar, 

prosedur penilaian, yang kesemuanya itu tercantum dalam 

kurikulum. 

2. Tujuan 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. 

Tujuan ini harus searah dengan tujuan belajar siswa. Tujuan 

belajar siswa adalah mencapai perkembangan optimal, yang 

meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan 

demikian tujuan pembelajaran adalah agar siswa mencapai 

perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut (Tim 

MKDK IKIP Semarang, 1996 : 12). 

3. Metode 

Metode mengajar adalah cara atau pendekatan yang 

digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang akan direncanakan, baik dengan menggunakan sarana 

media, dengan melibatkan siswa sepenuhnya tanpa sarana 

media maupun keterlibatan secara pasif (Harto Martono, 1995 

: 4). Dalam kegiatan belajar mengajar metode akan 

mempengaruhi proses pencapaian tujuan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Jamalus (1981 : 30) yang dimaksud metode 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah seperangkat upaya 
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yang dilaksanakan dan disusun dengan tujuan menciptakan 

suasana belajar mengajar  yang menguntungkan. Hal ini 

mengandung arti dalam suatu kegiatan belajar mengajar 

guru/dosen hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya 

dengan sedemikian rupa sehingga nantinya dapat tercipta 

situasi belajar mengajar yang menguntungkan. 

Dengan demikian metode bagi guru/dosen merupakan 

alat untuk penyampaian pembelajaran. Penggunaan metode 

mengajar yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran yang 

diajarkan akan turut menentukan efektivitas dan efisien proses 

belajar mengajar. 

4. Materi 

Dalam penyampaian materi pembelajaran guru 

hendaknya perlu memperhatikan secara sistematis dengan 

mempertimbangkan urutan keluasan meteri dan kedalaman 

materi (Ekosiswoyo, 1996 : 49). Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan bagi guru/dosen pada waktu menyajikan materi 

pembelajaran. 

Menurut Caroll dalam Ekosiswoyo (1996 : 10), 

“kemampuan siswa menguasai materi tertentu berhubungan 

dengan jumlah waktu yang dipersyaratkan”. Dalam arti, jika 

siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan materi 

pembelajaran yang dipelajari, dan berpertisipasi di dalam 
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kegiatan yang direncanakan untuk mempelajari materi 

pembelajaran tersebut sesuai dengan tingkat yang diinginkan. 

5. Penilaian  

Agar guru mudah menilai kemajuan anak disetiap 

bidang pengembangan, guru harus mengetahui tujuan yang 

hendak dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan 

pengetahuan tersebut kemudian guru : 1) mengumpulkan 

informasi yang diperlukan untuk menentukan tingkat 

pemahaman dan ketrampilan anak, 2) membandingkan hasil 

penilaian yang terdahulu dan yang ada saat ini, 3) 

membandingkan hasil penilaian saat ini dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai oleh anak, 4) mengamati 

secara konsisten kegiatan tersebut sambil ikut serta 

didalamnya. 

Untuk memperoleh informasi, dapat dipergunakan dua 

cara, yaitu (1) langsung melalui pengamatan terus menerus, 

dan (2) secara tidak langsung melalui hasil karya anak, baik 

berupa tulisan, gambar, maupun ungkapan lainnya. 

Jadi penilaian anak Taman Kanak-kanak lebih 

ditekankan pada kemampuan guru untuk mengamati 

kemajuan  anak sehari – hari. Oleh Karena itu guru Taman 

Kanak-kanak hendaknya mengetahui ciri-ciri setiap tahap 

perkembangan anak Taman Kanak-kanak dan kemampuan 
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anak. Guru Taman Kanak-kanak harus peka terhadap 

perubahan yang terjadi pada anak. Hal ini perlu karena 

program harus disusun berdasarkan hasil penilaian kegiatan 

belajar setiap anak. Dengan demikian cara penilaian yang 

berdasarkan acuan kriteria lebih banyak dipergunakan di 

Taman Kanak-kanak daripada penilaian berdasarkan acuan 

norma. 

G. Taman Kanak – Kanak  

Pendidikan  anak usia dini (PAUD) adalah jenjang 

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan 

suatu upaya pembinaan yag ditujukan bagi anak sejak lahir 

sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal 

(Maimunah Hasan, 2010 : 15). 

Taman kanak – kanak merupakan jenjang pendidika 

formal anak usia dini setelah play group. Pendidikan anak usia 

dini bagi anak tidak terbatas pada taman kanak – kanak, 

tetapi juga bagi anak – anak usia 2-3 tahun hingga usia SD. 

Taman kanak – kanak sudah termasuk pendidikan 

formal dalam jajaran Pendidikan Dasar dan Menengah. Hanya 
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saja TK tetap dikategorikan sebagai prasekolah untuk anak 

usia dini, sehingga tidak ada pelajaran yang mengikat siswa, 

kecuali bermain dan bermain (Maimunah Hasan 2010 : 355).   

H. Seni  

1. Konsep Seni 

Kata seni dalam bahasa Inggris disebut art, kata art 

berasal dari bahasa latin ars  yang artinya kepandaian atau 

ketrampilan. Kemudian kata seni meluas, tidak hanya  dalam 

bidang tertentu saja. Pengertian seni mencakup segala kreasi 

manusia, antara lain kesusastraan, puisi ,drama, musik, tari – 

tarian,  dan seni  yang dapat dilihat dengan mata (seni pahat, 

seni lukis, seni bangunan, dan lain – lain ). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa seni merupakan hasil kreasi dan getaran jiwa 

manusia yang dapat menimbulkan perasaan suka, dan 

ataupan duka pada seseorang ( sunarko, 1992 : 1-2 ). 

Menurut sejarah, kesenian selalu hadir dalam semua 

sector kehidupan manusia, kehadirannya merupakan suatu 

cara untuk menyatakan diri. Karena menyatu dalam 

kehidupan sosial masyarakatnya sebagai interaksi seseorang 

atau kelompok orang dengan sesamanya dalam masyarakat 

Rustopo, 1992 : 2 (dalam Muhamad Firdaus : 15). 

 Seni merupakan bagian dari kehidupan manusia. 

Kegiatan manusia dalam menciptakan sesuatu, baik yang 
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tampak (benda) maupun yang tidak tampak (bunyi) tidak lepas 

dari seni. Seni adalah segala daya cipta dan karsa manusia 

yang dapat menimbulkan keselarasan hati sanubarri 

(Gunawan, 1992 : 7). 

Seni adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan 

perasaan seseorang karena kehalusan dan keindahannya. 

Sesuai dengan fitrahnya, manusia selalu mencintai keindahan 

(Sudjono, 1986 : 11). Selanjutnya dikemukakan oleh Jamalus 

(1988 : 1-2), bahwa seni musik adalah suatu hasil karya 

berwujud bunyi dalam bentuk komposisi musik. 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa seni 

adalah ungkapan jiwa seseorang yang diwujudkan dalam 

bentuk estetis sesuai dengan keinginan penciptanya. Karya 

seni tersebut merupakan suatu hasil tindakan yang berwujud 

dan merupakan ungkapan cita – cita, keinginan, kehendak ke 

dalam bentuk fisik yang ditangkap oleh indera. Dengan 

demikian seni menjadikan seseorang merasa puas karena 

keindahannya. 

2. Makna Seni 

A.T Mahmud (1995 : 4) mengungkapakan bahwa ahli 

filsafat berpendapat ada tiga kesempurnaan di dunia ini. 

Pertama, kebenaran, yaitu kesempurnaan yang dapat kita 

tangkap melalui rasio, akal budi. Kedua, kebaikan, yaitu 
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kesempurnaan yang dapat kita tangkap melalui moral, dengan 

pertimbangan baik buruk. Ketiga, keindahan, kesempurnaan 

yang dapat kita tangkap melalui indera. 

Dari ketiga kesempurnaan itu yang paling dekat dan 

akrab dengan seni adalah kesempurnaan yang terakhir, yaitu 

keindahan. Keindahan ialah hakikat yang abadi dan tak 

berubah – ubah dan keindahan merupakan objek.  Semua 

yang menyenangkan itu indah. Menyenangkan karena 

keindahan bukan sesuatu yang hanya dimiliki objek (karya 

seni) dan terlepas dari subjek (pengamat).keindahan dengan 

segala bentuk ungkapannya yang menyenangkan itu 

tergantung pada hubungan antara objek dan subjek. Artinya, 

suatu objek dapat menimbulkan pengalaman estetik (yang 

indah) pada subjek, yaitu pengamat. 

a. Keindahan (Estetika) 

Keindahan dinikmati melalui pancaindera penglihatan, 

pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Karena 

itu, sifat sifat seni terkait dengan fungsi indera. Berdasarkan 

sefat, seni dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu : 

1) Seni Visual 

Pada seni visual, indera penglihatan memegang peran 

aktif dalam proses penghayatan seni. Bentuk seni visual 
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antara lain seni rupa atau seni lukis, seni pahat, seni cetak, 

seni ukir. 

2) Seni Audio 

Pada seni audio, indera pendengaran memegang peran 

aktif daklam proses penghayatan seni. Bentuk seni audio 

adalah seni musik, seni baca puisi, seni baca Al-Qur’an. 

3) Seni Audio Visual 

Indera penglihatan dan pendengaran memegang peran 

aktif dalam proses penghayatan seni. Bentuk seni audio 

visual antara lain seni tari (denga iringan musik), seni teater 

(dengan ilustrasi musik). 

b. Penciptaan  

Seni menciptakan bentuk yang menyenangkan. 

Menciptaka berarti membuat yang tidak ada menjadi ada. 

Bahan yang digunakan untuk menciptakan bentuk itu 

beraneka ragam. Ada kata irama, nada, gerak, garis, ruang dan 

warna. 

Pada diri pencipta ada doronga kuat yaitu gairah cipta. 

Melalui gairah cipta, pencipta ingin mengungkapkan makna 

sesuatu yang diamati secara mendalam. Maksudnya sesuatu 

itu telah memberi pencipta pengalaman estetik, sedangkan 

kata gerak biasa tidak mampu mengungkapkanya. 
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Dengan nada dan irama, pencipta mengungkapkan 

pikir dan rasa dalam bentuk musik. Dengan gerak ia 

menciptakan tari, denga garis, ruang dan warna ia melahirkan 

lukisan.  

Sebelum sebuah karya seni tercipta, dalam diri 

pencipta terjadi suatu proses, baik digerakkan oleh faktor 

internal (dorongan dalam diri), atau pengaruh faktor eksternal 

(berada diluar diri). Faktor internal, umpamanya pengetehuan 

tentang seni yang dipilih, pengetahuan tentang teknik 

mencipta, dan citarasa seni. Faktor eksternal, umpamanya 

pengaruh masyarakat sekitar, adat istiadat, budaya setempat. 

c. Landasan Seni 

Pencipta yang telah berhasil melahirkan karya seni, 

pada dasarnya ingin agar orang lain juga dapat menyertai 

kesenangannya, dan menikmati keindahan yang diperolehnya 

dari karya seni itu. 

Cornel Simanjuntak menciptakan musik, musiknya 

dinyanyikan orang. Affandi membuat lukisan, lukisannya 

dikagumi. Pencipta seni Asmat membuat patung, patungnya 

menjadi pembicaraan khalayak ramai. Oleh sebab itu seni 

bukan semata ungkapan emosional yang mendalam, 

melainkan memiliki pula unsur sosial. Maka orang 

mengatakan bahwa landas (dasar) seni adalah sosial.  
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d. Fungsi Seni 

Dipandang dari pencipta, seni berfungsi sebagai alat 

ekspresi, yaitu pengungkapan yang dikomunikasikan dalam 

bentuk penyampaian pesan isi hati pencipta. Dipandang dari 

sisi penghidupan dan kehidupan, manusia sering melakukan 

komunikasi dengan Tuhan dan dengan manusia. 

Demikian pula apabila pencipta berkomunikasi 

dengan Tuhan, ia menghasilkan karya yang religius. 

Kemudian, karya yang religius seperti pantulan rasa kagum 

terhadap Tuhan, diungkapkan dan dikomunikasikan oleh 

pencipta pada sesame manusia melalui musik, tari, seni rupa, 

seni sastra, atau seni teater. 

Pada hakekatnya, semua karya seni memiliki fungsi 

sosial selama karya seni itu dikomunikasikan pada masyarakat 

luas. Ada tiga sasaran utama yang menempatkan karya seni 

pada fungsi sosial, (AT Mahmud, 1995 : 7). 

1.   Mempengaruhi Tingkah Laku 

Fungsi mempengaruhi tingkah laku dapat dilihat pada 

pendidikan. Melalui seni diupayakan menumbuh-

kembangkan sikap dan nilai tertentu dalam diri aak, 

umpamanya : cinta tanah air, hormat pada orang tua, 

sayang pada sesama. 
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2. Merupakan Media Penerangan  

Sebagai media penerangan, seni menyampaikan pesan. 

Pesan itu bias petunjuk, penjelasan, atau informasi, yang 

dapat menjadi pedoman untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Misalnya, poster anti narkotika, poster 

bahaya pembabatan hutan secara liar. 

Pada musik kita kenal Mars Keluarga Berencana yag berisi 

pesan mengajak membina keluarga kecil bahagia. Pada 

tari, diciptakan tari kepahlawanan yang ingin menyadarkan 

kita betapa besar jasa para pahlawan membela dan 

mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian pula 

cabang seni lain, dapat digunakan sebagai media 

penerangan. 

3.   Merupakan Media Hiburan 

Tuntutan hidup di zaman modern makin meninggi dan 

komplek tak urung menyebabkan orang mudah terkena 

stress, depresi, atau risau tidak berkeputusan. Untuk itu, 

seni adalah objek yang baik guna mengembalikan jiwa yang 

segar, tegar, dan ceria. 

4.   Merupakan Fungsi Penunjang Fisik 

Peran seni di era kemajuan teknologi canggih dewasa ini 

tidaklah kecil.  Ada dua perkembangan pada bangunan 

desain. Perkembagan konstruksi dan artistik. 
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Perkembangan artistik mempunyai dampak di bidang 

teknologi. Rancang bangun pesawat terbang, misalnya 

tidak hanya mengutamakan segi konstruksi tetapi juga segi 

artistik dan kenyamanan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah 

penguraian tentang kejadian-kejadian berdasarkan data-data 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut 

Bogdan dan Taylor (dalam Sumaryanto, 2001:2), penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam 

Sumaryanto (2001:2), mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai tradisi tertentu dalam penellitian sosial yang 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. 

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah 

sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat 

penelitian, memanfaatkan pada metode kualitatif, mengadakan 

menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat 

deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, 
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membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria 

untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya 

bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh 

kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitiannya, 

(Moeloeng, 2002:27). 

Peneltian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dalam 

hal ini obyek penelitiannya adalah Penggunaan Musik Sebagai 

Media Pembelajaran Di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang. 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Taman 

Kanak – Kanak di Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang yang 

beralamat di jalan Pandanaran no.126 Kota Semarang. 

2. Sasaran penelitian 

Sasaran penelitian ini sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang telah diungkapkan, yaitu Penggunaan Musik 

Sebagai Media Pembelajaran Di Taman Kanak – Kanak Hj. 

Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 
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C. Sumber Data 

 Untuk memperoleh data atau informasi yang 

diperlukan maka ditentukan sumber data atau informasi yang 

terdiri dari nara sumber yang dipandang memiliki pengetahuan 

atau wawasan yang memadahi tentang informasi yang 

diperlukan. Nara sumber yang dimaksud adalah guru Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati,  dan kepala sekolah Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses 

pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk mengolah data yang diperlukan (Nazir, 1988 : 

21). Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memperoleh 

data yang relevan, akurat dan reliable yang berkaitan dengan 

penelitian. Jadi pengumpulan data pada suatu penelitian 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan 

dan informasi yang benar dan dapat dipercaya untuk dijadikan 

data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesatu objek 
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yang menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan 

melalui indera pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba, 

dan pengecap (Arikunto, 1998: 146). 

Observasi dilakukan langsung, yaitu pada bulan 

Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 dengan 

menggunakan observasi non partisipan. Disini seorang peneliti 

hanya sebatas mengamati, dan tidak berperan langsung 

sebagai objek. Yang  dijadikan observasi terutama yaitu 

perilaku guru dan perilaku siswa pada saat berlangsungnya 

pembelajaran, baik itu umum maupun pembelajaran musik di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang 

dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (Arikunto, 1998: 145). Menurut 

Moleong (1990 : 135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah interview bebas terpimpin yaitu pewawancara 

membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal 
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yang akan diteliti. Pertanyaan ini secara khusus ditujukan 

kepada informan peneliti, yakni guru dan kepala sekolah 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 

3. Teknik  Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda, 

dan sebagainya (Arikunto, 1998: 236). Dalam teknik ini data 

yang dicari berupa daerah letak dan bentuk kondisi bangunan 

tempat belajar mengajar, data keadaan siswa, sarana dan 

prasarana, foto-foto yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran musik di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

Baiturrahman 1 Semarang dengan musik sebagai media. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder guna melengkapi data yang belum diperoleh melalui 

teknik observasi dan wawancara. Kemudian hasil dokumentasi 

ini disusun sedemikian rupa menjadi data sekunder yang 

digunakan untuk melengkapi data primer hasil wawancara dan 

pengamatan   

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data 

yang diperoleh dari penelitian untuk mengambil kesimpulan 

hasil penelitian. Proses analisis data dengan menelaah seluruh 
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data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah diperoleh 

dari penelitian dilapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya, 

(Moeloeng, 2002:190). Proses pengolahaan data dimulai 

dengan mengelompokkan data-data yang terkumpul melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka 

maupun catatan yang dianggap dapat menunjang dalam 

penelitian ini untuk diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan 

kepentingan penelitian. Hasil analisis data tersebut 

selanjutnya disusun dalam bentuk laporan dengan teknik 

deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan 

keterangan-keterangan atau data-data yang telah terkumpul 

dan dianalisis berdasarkan teori-teori  yang ada. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto 

(2001:21), menegaskan bahwa teknik analisis data kualitatif 

senantiasa berkaitan dengan kata-kata dan bukan rangkaian 

angka. Data yang terkumpul dari berbagai cara ini semua tetap 

diurai dengan kata-kata. Analisis tersebut dibagi ke dalam tiga 

tahap, yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 



51 

 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan 

proses analisis data. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian 

data mana yang dipilih, data yang dibuang, cerita mana yang 

sedang berkembang itu merupakan pilihan-pilihan analisis. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

yang terkumpul dan memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang 

merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak 

jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. 

3. Menarik kesimpulan / verifikasi. 

Kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang sangat 

penting, sebab dari awal pengumpulan data, seorang 

penganalisis kualitatif  harus mampu mencari benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi yang semua itu 
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merupakan satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada 

keterkaitan alur, sebab akibat serta preposisi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografis Kota Semarang 

Kota Semarang merupakan daerah administrasi yang 

terdiri dari 16 wilayah kecamatan dengan 177 kelurahan dan 

merupakan Pusat Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah. 

Secara geografis Kota Semarang terletak pada 6o51 - 

7 o10 LS (Lintang Selatan) dan 109 o50 - 110 o35 BT (Bujur 

Timur).  Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Semarang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, 

dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. 

Pada umumnya topografis Kota Semarang 

bergelombang dengan ketinggian antara 0,75 m sampai 

dengan  348 m dpl.  Keadaan ini membagi Kota Semarang 

menjadi 2 daerah, yaitu Semarang Atas yang merupakan 

dataran tinggi dan Semarang Bawah yang merupakan 

dataran rendah.  Topografi yang demikian menyebabkan 

daerah Semarang bawah rawan terjadi banjir karena 

pengaruh rob dari Laut Jawa dan limpahan air dari daerah 

atas.   
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Iklim Kota Semarang masuk dalam kategori tropis 

lembab (Humids Tropios) dan Heternik dengan ciri-ciri banyak 

mengandung air dan kelembabannya relatif tinggi. 

Jumlah Penduduk Kota Semarang pada tahun 2006 

(data terbaru dari BPS) sebesar 1.434.025 jiwa. Dengan jumlah 

tersebut Kota Semarang termasuk 5 besar Kabupaten/Kota 

yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. 

Jumlah penduduk pada tahun 2006 tersebut terdiri dari 

711.761 penduduk laki-laki dan 722.264 penduduk 

perempuan. Kecamatan yang paling padat penduduknya 

adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.470 orang per 

km2, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Mijen 

sebesar 786 orang per km2. Jumlah usia produktif cukup 

besar, mencapai 69.30% dari jumlah penduduk. Ini 

menunjukkan potensi tenaga kerja dan segi kuantitas amat 

besar, sehingga kebutuhan tenaga kerja bagi mereka yang 

tertarik menanamkan investasinya di sini tidak menjadi 

masalah lagi. Belum lagi penduduk dari daerah hinterlandnya. 

Sementara itu jika kita lihat mata pencaharian penduduk 

tersebut tersebar pada pegawai negeri, sektor industri, ABRI, 

petani, buruh tani, pengusaha, pedagang, angkutan dan 

selebihnya pensiunan. 
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Sarana pendidikan di wilayah kota Semarang meliputi 

523 Taman Kanak – Kanak, 734 Sekolah Dasar, 170 Sekolah 

Menengah Tingkat Pertama, 128 Sekolah Menengah Umum, 

dan 38 Perguruan Tinggi (Soegadi, 1994 : 213). 

Dari keadan penduduk yang demikian, jika 

dihubungkan dengan sarana pendidikan menunjukkan bahwa 

masyarakat Kota Semarang pada dasarnya mempunyai 

kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pendidikan, baik 

pendidikan yang bersifat normal maupun non formal, sehingga 

tidak mengherankan apabila dewasa ini masyarakat Kotamadia 

Semarang sebagian besar mengeyam pendidikan. 

2. Pendidikan Taman Kanak – Kanak di Semarang. 

Pendidikan merupakan indikator utama dalam 

mengukur kemajuan bangsa, karena itu masalah pendidikan 

menempati urutan prioritas paling penting dalam skala 

pembangunan nasional. Karena, berhasil tidaknya 

pembangunan bangsa, akan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan penduduknya. 

Pemerintah daerah Kota Semarang memang sangat 

menyadari betapa pentingnya sektor pendidikan. Oleh karena 

itu sejak Repelita I, masalah pendidikan selalu mendapat 

perhatian utama dalam tiap penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendati pada 
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dasarnya anggaran pendidikan itu sebagian besar memang 

ditanggulangi secara nasional melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 

Semua upaya pengembangan ataupun pembangunan 

pendidikan yang telah dilakukan memang tidak sia – sia, hal 

ini terutama disebabkan oleh pengaruh tradisi masyarakat 

Indonesia yang sejak jaman penjajahan telah sadar akan 

pendidikan, baik pendidikan yang bersifat formal seperti 

sekolah – sekolah yang dibangun dalam rangka kebangkitan 

nasional seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Taman Siswa, 

maupun usaha pendidikan informal yang terkait dengan 

agama seperti pesantren, sehingga tidak mengherankan kalau 

Kota Semarang dewasa ini tergolong salah satu daerah yang 

menjadi sasaran para penuntut ilmu dari seluruh Tanah Air 

karena memang memiliki cukup banyak lembaga pendidikan. 

Pada dasarnya keadaan dunia pendidikan di Kota 

Semarang dapat ditinjau dari angka partisipasi anak menurut 

usia sekolah (Soemargono, 1992 : 334). Untuk tingkat Sekolah 

Dasar tingkat partisipasinya mencapai 94,66 ℅ pada tahun 

2004, tidak termasuk mereka yang belajar pada sekolah yang 

diasuh Departemen Agama. Sedangkan tingkat Sekolah 

Menengah Tingkat Pertama pada tahun yang sama mencapai 

44,4 ℅, dan untuk tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas 
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tercatat 30,5 %. Dengan kata lain, angka – angka statistik 

pendidika Kota Semarang cukup menunjukkan betapa 

majunya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. 

Pendidikan Taman Kanak – Kanak sebenarnya belum 

termasuk keharusan dalam sistem pendidikan nasional, 

namun perlu diakui bahwa jenis pendidikan pra sekolah ini 

sudah merupakan kenyataan yang semakin diperlukan dalam 

masyarakat (Hasan, 1992 : 27). Hal ini terlihat jelas di Kota 

Semarang yang tiap tahun jumlah pendidikan di Taman Kanak 

– Kanak yang akhir – akhir ini bahkan dilengkapi adanya 

kelompok bermain atau Play Group. Pada tahun 2004/2005 

misalnya, jumlah Taman Kanak – Kanak di Kota Semarang 

tercatat ada 532 buah. Apabila diambil rata – ratanya, maka 

tiap – tiap kecamatan terdapat 32,5 buah, dan tiap – tiap desa 

atau kelurahan terdapat 3,3 buah. 

Padahal pada permulaan tahun 2002/2003 jumlah 

Taman Kanak – Kanak di Kota Semarang masih berjumlah 419 

buah Taman Kanak – Kanak, yang brarti selama tiga tahun 

terdapat kenaikan 113 buah Taman Kanak – Kanak. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan dan kemampuan masyarakat 

untuk menyekolahkan anaknya pada tingkat pendidikan 

Taman Kanak – Kanak semakin meningkat. 
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Pada umumnya sekolah Taman Kanak – Kanak di 

Kotamadia Semarang hampir seluruhnya dikelola oleh lembaga 

– lembaga pendidikan Swasta. 

Sementara itu, dalam rangka menunjang kualitas dan 

kuantitas pendidikan Taman Kanak – Kanak, oleh pemerintah 

daerah telah diberikan bantuan guna pembangunan gedung, 

pengadaan alat – alat peraga, serta fasilitas melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan untuk 

meningkatkan mutu para guru Taman Kanak – Kanak, 

dilaksanakan seminar – seminar, lokakarya, lomba 

mendongeng, lomba guru teladan, dan lain – lain (Sumargono, 

1992 : 334). 

3. Pendidikan Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 

1 Semarang 

a. Sejarah Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman  

Pada awalnya pendidikan formal di lingkungan Masjid 

Raya Baiturrahman ditangani oleh Takmir Masjid. Saat itu 

baru ada TK Hj. Isriati yang berdiri tahun 1976 dan SD Hj. 

Isriati yang berdiri tahun 1985. 

Pada tahun 1991 Yayasan Masjid Baiturrahman 

berubah nama menjadi Yayasan Masjid Raya Baiturrahman. 

Sejalan dengan itu lembaga pendidikan formal yang semula 

ditangani Takmir Masjid ditetapkan sebagai Bidang Pendidikan 



59 

 

yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada 

Yayasan Masjid Raya Baiturrahman. 

TK Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang diresmikan 

tanggal 22 Desember 1976, bertepatan dengan Hari Ibu oleh 

Ny. Kardinah Soepardjo Rustam, istri gubernur pada saat itu. 

Menurut Fadlilah, seorang informan penelitian, TK Hj. Isriati 

diambil dari nama almarhumah Hajjah Isriati istri Mayor 

Jendral Purn. H. Moenadi, Gubernur Jawa Tengah periode 

tahun 1970, karena dia yang memiliki gagasan untuk 

mendirikan lembaga pendidikan Islam di lingkungan Masjid 

Raya Baiturrahman Semarang. 

 
 

Foto 1. Hj. Isriati, penggagas pendidikan di yayasan Masjid Raya 
Baiturrahman 

                      ( Dok : TK Hj.Isriati, 15 januari 2011 ) 
 

Pada awalnya Hj. Isriati merasa tersentuh hatinya, 

karena Taman Kanak – Kanak yang berada di jalan Wungkal 

dekat dengan kediamannya ditutup dan sulit mencari murid. 

Kemudian dia memilki keinginan untuk mendirikan Taman 
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Kanak – Kanak di tempat lain. Tetapi sebelum keinginannya 

terwujud, dia berpulang ke rahmatullah pada tanggal 25 

agustus 1975. Kemudian oleh H. Moenadi dan tokoh – tokoh 

yang lain dirintislah pendirian Taman Kanak – Kanak di 

lingkungan Masjid Baiturrahman.  

Langkah selanjutnya H. Saefuddin, B.A. sekertaris 

Yayasan Masjid Baiturrahman waktu itu membentuk pengurus 

majelis Majelis Taklim yang diketuai oleh Ny. Sadono. Salah 

satu program jangka panjang Majelis Taklim tersebut adalah 

mendirikan Taman Kanak – Kanak. Kemudian dibentuklah 

pengurus Taman Kanak – Kanak, sebagai berikut : 

1. Ketua Umum  : Ny. Hamidun 

2. Ketua I   : Ny. Sumitro 

3. Ketua II   : Ny. Indarjo 

4. Sekertaris I  : Ny. Djunaidi 

5. Sekertaris II  : Ny. Sambudi 

6. Bendahara  : Ny. Sunarto 

7. Seksi pendidikan : : Ny. Masdar Helmy, Ny. 
Djamingun, Ny. Kartono, Ny. 
Iswanto  

 
Setelah pengurus Taman Kanak – Kanak terbentuk, H. 

Saefuddin selaku sekertaris Yayasan bersama pengurus 

lainnya menghadap H. Moenadi Gubernur Jawa Tengah waktu 

itu. H. Moenadi menyambut dengan positif dan merasa sangat 
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senang karena wasiat almarhumah  istrinya akan segera 

terwujud. Menurut penuturan beliau, sebelum Hj. Isriati wafat 

telah menyediakan uang tabungannya untuk keperluan 

gedung sekolah yang akan didirikan. 

Untuk tahap awal diadakan seleksi guru, dan terpilih 

dua orang guru yaitu Ny. Sri Tantowiyah, B.A. dan Murti 

Hastuti. Setelah memiliki dua orang guru, maka TK Hj. Isriati 

menjalankan opersionalnya dengan siswa pertama kali 

sebanyak 12 anak. Dalam waktu yang relatif singkat TK Hj. 

Isriati Baiturrahman mendapat kepercayaan dari masyarakat 

dan berkembang dengan cepat. 

Sejak berdiri tahun 1976 – 2000 sampai sekarang TK 

Hj. Isriati mengalami dua periode kepemimpinan, yaitu : 

1)   Periode tahun 1976 – 2000 

Pada periode tersebut TK Hj. Isriati Baiturrahman 

dipimpin oleh Murti Hastuti. Pada periode ini disebut periode 

keperintisan dan sekaligus pengembangan jati diri, dimana 

para perintis berhasil mendirikan lembaga pendidikan dan 

sekaligus memantapkan lembaga tersebut menjadi lembaga 

pendidikan tingkat Taman Kanak – Kanak yang bercirikan 

Islam. 
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2)   Periode tahun 2000 – 2008 

Pada periode ini TK Hj. Isriati Baiturrahman dipimpin 

oleh Hj. Fatkhatul Barkah. Pada periode ini TK Hj. Isriati 

memantapkan eksistensinya sehingga menjadi TK yang sangat 

unggul dan bermutu.  

 

Foto 2. Peresmian TK Hj. Isriati Baiturrahman oleh Ny. Kardinah 
Soepardjo Rustam, 22 Desember 1976 

                     ( Dok : TK Hj.Isriati, 15 januari 2011 ) 

b. Lokasi Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati Baiturrahman 1 

Semarang 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati terletak di kawasan 

Simpang Lima, yaitu kawasan pusat kota Semarang, tepatnya 

di Jalan Pandanaran nomor 126 Semarang. Bangunan tersebut 

berdiri satu komplek dengan SD Hj. Isriati dan juga Masjid 

Raya Baiturrahman Semarang. 
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Foto 3. TK Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 
  ( Foto : Indra, 15 januari 2011 ) 

 

c. Keadaan Guru dan Karyawan 

Sampai dengan tahun ajaran 2010/2011 keadaan staf 

pengajar Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati terdiri dari 1 orang 

Kepala Sekolah, 8 orang guru kelas, 7 orang guru bidang studi, 

2 orang tata usaha, 4 orang karyawan. Adapun nama – nama 

guru dan karyawan sebagai berikut : 

    Tabel 1 

No.            Nama                   Jabatan 

  1      Fadlilah       Kepala Sekolah 
  2      Feti Nurbaiti                       Guru kelas A1      
  3      Yunindra                              Guru kelas A2 
  4      Taufiq Nur Hidayati              Guru kelas A3 
  5      Istijanah                               Guru kelas A4 
  6      Siti Fadliyah                         Guru kelas B1 
  7      Sulastri                                Guru kelas B2 
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8     Fatkhatul Barkah                 Guru kelas B3 
9     Fitri Rochman                      Guru kelas B4 

     10    Fatkhatul Barkah                Guru Bidang Studi Agama 
     11    Taufiq Nur Hidayati              Guru Bidang Studi Tari 
     12    Heri Madu Satmoko             Guru Bidang Studi Musik 
     13    Fitri Rochman                      Guru Bidang Studi Lukis 
     14    Zulaekhah                           Guru Bidang Studi B.Inggris 
     15    Heri Madu Satmoko             Guru Bidang Studi Drumband 
     16    Heri Madu Satmoko             Guru Bidang Studi Vokal 
     17    Yunindra                              Tata Usaha 
     18    Zulaekhah                            Tata Usaha 
     19    Erni Pujiati                           Karyawan 
     20    Heri                                      Karyawan 
     21    Sumadi                                 Karyawan 
     22    Lilik                                      Karyawan 
 
      
d. Keadaan Murid Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati  

Pada tahun ajaran 2010/2011, jumlah murid Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati adalah 168 anak. Dengan perincian 

Kelas A1 = 19 anak, A2 = 18 anak, A3 = 18 anak, A4 = 19 

anak, B1 = 23 anak, B2 = 25 anak, B3 = 24 anak, B4 = 19 

anak. 

e. Fasilitas – Fasilitas di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

 Kemajuan suatu sekolah banyak dipengaruhi oleh 

adanya fasilitas – fasilitas yang tersedia. Semakin lengkap 

failitas – fasilitas pendidikan di sekolah, dimungkinkan mutu 

pengajaran dan mutu lulusan semakin baik., demikian Ida 

seorang informan penelitian menjelaskannya. Fasilitas yang 
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ada di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati sangat membantu 

kemajuan program pelaksanaan pendidikan. 

Fasilitas – Fasilitas itu antara lain : 

     Tabel 2 

               Nama Ruang                Ukuran/Luas 

1. Ruang Kepala Sekolah                            3x3m2 

2. Kantor                                                    7x7m2 

3. Ruang kelas A1/B1                               10x8m2 

4. Ruang kelas A2/B2                               10x8m2 

5. Ruang kelas A3/B3                               10x8m2 

6. Ruang kelas A4/B4                               10x8m2 

7. Aula/serbaguna                                    15x12m2 

8. Ruang kesenian                                    20x18m2 

9. Ruang kamar mandi dan WC                  2x2m2 

10. Taman bermain                                    24x24m2 

 

f. Kurikulum Di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati  

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara 

pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan 

daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas (belajar 

tuntas). 
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Kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu 

anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan 

fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, 

sosialemosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian 

dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. 

Kompetensi Dasar merupakan pengembangan potensi-

potensi perkembangan pada anak yang diwujudkan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan usianya 

berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang 

dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikator 

yang dapat diukur dan diamati. 

Hasil Belajar merupakan cerminan kemampuan anak 

yang dicapai dari suatu tahapan pengalaman belajar dalam 

satu kompetensi dasar. 

Indikator merupakan hasil belajar yang lebih spesifik 

dan terukur dalam satu kompetensi dasar. Apabila 

serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah 

tercapai, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah 

terpenuhi. 

1. Fungsi Dan Tujuan 

Fungsi pendidikan Taman Kanak-kanak adalah : 

a.  Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada 

anak. 
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b.   Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. 

c.    Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. 

d. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan 

bersosialisasi. 

e. Mengembangkan keterampilan, kreatifitas dan 

kemampuan yang dimiliki anak. 

f.    Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. 

Tujuannya adalah : 

Membantu anak didik mengembangkan berbagai 

potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai 

agama, sosial-emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, 

kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kurikulum TK meliputi aspek perkembangan : 

a. Moral dan Nilai-nilai Agama 

b. Sosial, Emosional dan Kemandirian 

c. Kemampuan Berbahasa 

d. Kognitif 

e. Fisik / Motorik 

f. Seni 

Untuk menyederhanakan lingkup kurikulum dan 

menghindari tumpang tindih, serta untuk memudahkan guru 

menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan 



68 

 

pengalaman, maka aspek-aspek perkembangan tersebut 

dipadukan dalam bidang pengembangan yang utuh mencakup: 

a. Bidang Pengembangan Pembentukan Perilaku Melalui 

Pembiasaan 

Pembentukan perilaku melalui pembiasaan 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga 

menjadi kebiasaan yang baik. Bidang pengembangan 

pembentukan perilaku melalui pembiasaan meliputi 

pengembangan moral dan nilai-nilai agama serta 

pengembangan sosial, emosional dan kemandirian.  

b. Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar. 

Pengembangan kemampuan dasar merupakan 

kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan dan kreatifitas sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar 

tersebut meliputi : 

1. Kemampuan Berbahasa 

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana 

secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif dan 

membangkitkan minat anak untuk dapat berbahasa 

Indonesia. 
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2. Kognitif 

Pengembangan ini bertujuan mengembangkan 

kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah 

perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-

macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak 

untuk mengembangkan kemampuan logika 

matematiknya dan pengetahuan akan ruang & waktu 

serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, 

mengelompokkan serta mempersiapkan pengembangan 

kemampuan berpikir secara teliti. 

3. Fisik / Motorik 

Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan da 

melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan 

kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan 

koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan 

cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang 

pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat dan terampil. 

4. Seni 

Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat dan 

mampu menciptakan sesuatu berdasarkan hasil 

imajinasinya, mengembangkan kepekaan dan dapat 

menghargai karya yang kreatif. 
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3. Standar Kompetensi TK 

Standar kompetensi yang diharapkan dari pendidikan 

TK adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara 

optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Aspek-

aspek perkembangan yang diharapkan dicapai meliputi aspek 

moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan 

kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik / motorik dan seni.  

Melalui pemberian rangsangan, stimulasi dan 

bimbingan diharapkan akan meningkatkan perkembangan 

perilaku dan sikap melalui pembiasaan yang baik, sehingga 

akan menjadi dasar utama dalam pembentukan pribadi anak 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

g. Prestasi Yang Pernah Diraih Oleh Taman Kanak – Kanak Hj. 

Isriati 

Dari awal berdiri sampai tahun 2010 unit kegiatan di 

Kota Semarang Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati sedah 

mempunyai pengalaman pentas beberapa puluh kali, dan 

inilah berbagai pementasan dan perlombaan yang masih ada di 

dalam data buku prestasi Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati : 

1) Tahun 1989 – Parade Derap Pemuda di GOR Jawa Tengah 

2) Tahun1990 – Parade Drum Marching Band di GOR Jateng 

3) Tahun 1990 – Pembukaan Pentas Seni di THD Semarang 

4) Tahun 1991 – Peresmian Lippobank Cabang Hasanudin 
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5) Tahun 1991 – Pembukaan Pentas Seni di THD Semarang 

6)    Tahun 1991 – Pembukaan festifal Drum Marching Band di 

GOR Jati Diri Semarang 

7)    Tahun 1992 – Lomba Drum Band TK Terbuka di THR Sri 

Wedari Surakarta 

8)    Tahun 1993 – Pembukaan Bazar Orang Semarang dan 

sekitarnya di Lapangan Tri Lomba Juang 

9)    Tahun 1993 – Pembukaan Internasional Sport Club 

10)    Tahun 2007 – Lomba Drum Band tingkat TK di SMA 5 

11)    Tahun 2010 – Lomba Drum Band dan Menyanyi Bersama 

di Surabaya 

 

B. Penggunaan Musik Sebagai Media Pembelajaran Di Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati 

1. Bidang Pengembangan Yang Dilaksanakan di Taman Kanak 

– Kanak Hj. Isriati  

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati merupakan salah 

satu Taman Kanak – Kanak swasta di Kota Semarang yang 

cukup banyak mendapat perhatian, baik dari Pemerintah Kota 

maupun dari kalangan masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh Ida, 

seorang informan penelitian, dijelaskan bahwa Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati merupakan taman bermain bagi anak – anak 

yang mengutamakan dalam kedisiplinan. Kedisiplinan inilah 
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yang menjadi ciri khas yang paling menonjol di banding 

dengan Taman Kanak – Kanak yang lainnya. 

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati dari tahun 1976 sampai pada tahun 

1994 masih berdasarkan pada kurikulum 1975, setelah tahun 

1995 hingga tahun 2003 Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

menggunakan kurikulum 1992, dan mulai tahun 2004 hingga 

sekarang kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Tetapi dari ketiga kurikulum itu tidak banyak 

terjadi perubahan, kurikulum tahun 1975 dan kurikulum 

1992 aspeknya masih sama, tetapi kurikulum tahun 2004 

atau Kurikulum Berbasis Kompetensi agak sedikit berbeda. Isi 

dari kurikulum tersebut terdiri dari 10 aspek bidang 

pengembangan yaitu : Moral Pancasila, Agama, Disiplin, 

Kemampuan Berbahasa, Perasaan atau Emosi, Kemampuan 

Bermasyarakat, Daya Cipta, Daya Pikir, Jasmani, dan 

Ketrampilan, sedangkan bidang pengembanga yang menjadi 

sasaran pada Kegiatan Belajar Mengajar di Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati terdiri dari tujuh bidang pengembangan yang 

dilaksanakan secara intregratif dengan mengembangkan 

seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Ketujuh 

bidang pengembanga itu adalah bidang – bidang Moral 

Pancasila, Kemampuan Berbahasa, PKKL (Perasaan 
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Kemasyarakatan dan Kesadaran Lingkungan), Pengetahuan, 

Daya Cipta, Jasmani dan Kesehatan, PSPB (Pendidikan 

Sejarah Perjuangan Bangsa). Perbedaan jumlah bidang 

pengembangan yang menjadi sasaran tersebut tidak berarti di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati hanya mengembagkan sedikit 

bidang pengembangan, karena secara umum aspek bidang 

pengembangan pada kurikulum 2004 yang belum termuat 

dalam kurikulum 1975/1992 , sudah dilaksanakan secara 

integrative dalam kurikulum 1975/1992. 

Selanjutnya menurut Ida, seorang informan penelitian, 

dijelaskan bahwa Garis – Garis Besar Program Belajar di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati dibagi dalam dua kegiatan 

utama, yaitu pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang 

terwujud dalam kegiatan sehari – hari di Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati dan kegiatan yang mengembangkan 

kemampuan dasar. Penjelasan mengenai kegiatan – kegiatan 

utama tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai 

berikut: 

a.  Musik Sebagai Media Pengembangan dan Pembentukan 

Perilaku di TK Hj. Isriati 

Kegiatan pengembangan pembentukan perilaku 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan 

ada dalam kehidupan anak sehari – hari di Taman Kanak – 



74 

 

Kanak Hj. Isriati, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. 

Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang dimaksud 

meliputi moral Pancasila, PKKL (Perasaan Kemasyarakatan 

dan Kesadaran Lingkungan) dan PSPB. Tujuan dari 

pengembangan perilaku melalui pembiasaan adalah untuk 

mempersiapkan anak anak sedini mungkin untuk 

mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai – 

nilai moral Pancasila dan PSPB agar dapat hidup sesuai 

dengan norma yang dianut oleh masyarakat dan mampu 

menolong diri sendiri. Pembiasaan – pembiasaan yang 

dikembangkan di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati meliputi : 

1) Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. 

2) Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. 

3) Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, 

termasuk mau menerima tugas dan menyelesaika tugas. 

4) Mengurus dirinya sendiri, termasuk membersihkan diri 

sendiri, mandi sendiri, menggosok gigi sendiri, berpakaian, 

makan sendiri, dan memelihara miliknya sendiri. 

5) Menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membantu 

membersihkan lingkungan, membuang sampah pada 

tempatnya, dan menyimpan mainan setelah digunakan. 

Untuk lebih memudahkan para guru atau pengajar 

dalam mengembangkan aspek – aspek pembiasaan itu, maka 
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para pengajar selalu menggunakan media musik khususnya 

lewat bernyanyi untuk dapat mengembangkan aspek – aspek 

tersebut  dalam kenyataan sehari – hari.  

Agar anak lebih memperhatikan apa yang menjadi 

arahan dari guru, anak disuruh menirukan nyanyian yang 

dinyanyikan noleh guru, tentunya lagu yang digunakan adalah 

lagu yang bertemakan tentang aspek – aspek pembiasaan 

tersebut. Dengan menirukan itulah anak secara langsung akan 

mendapat pengetahuan baru ataupun dapat mengingat 

pengalaman dan pengetahuan yang sudah pernah dialami 

maupun yang belum dialami. Ada beberapa lagu yang 

digunakan untuk mengembangkan aspek – aspek pembiasaan 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

Lagu 1 
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Lagu yang berjudul “Bangun Tidur” ini 

merupakan lagu yang digunakan sehari – hari dalam 

berkegiatan bernyanyi, dan secara tidak langsung, lagu 

tersebut mempunyai makna/pesan syair untuk selalu 

bergegas setiap harinya. Oleh Karena itu, lagu tersebut 

merupakan  media untuk pembelajaran di Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati yang bertujuan untuk mengembangkan 

aspek – aspek pembiasaan khususnya dalam hal 

kebersiahan, toleransi antar keluarga. Hal ini dapat kita 

lihat pada birama 1 sampai birama 4 tertulis syair “Bangun 

tidur kuterus mandi, tidak lupa menggosok gigi”, syair 

tersebut secara tidak langsung memberikan pelajaran 

kepada siswa agar mereka mampu melakukan kebiasaan 

sehari – hari dengan positif terutama dalam hal kebersihan 

badan. Pada birama ke 5 sampai ke 9 terdapat syair “Habis 

mandi kutolong ibu, membersihkan tempat tidurku.” Syair 

tersebut secara tidak langsung memberikan pelajaran 

kepada siswa agar mereka mau bertoleransi dan tolong 

menolong antar sesama, terutama disini adalah keluarga. 

Selain lagu di atas, ada beberapa lagu  yang 

digunakan guru dalam mengembangan sifat pribadi anak 

yang tentunya bertujuan dalam pembentukan perilaku 

anak adalah sebagai berikut : 



77 

 

Lagu 2 

 

Lagu yang berjudul “Slamat Pagi Bu Guru” ini 

juga merupakan lagu yang digunakan sebagai media 

pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati, 

khususnya dalam aspek pengembangan dan pembentukan 

perilaku anak, yang tujuannya adalah anak dapat mengerti 

bahwa setiap bertemu Ibu Guru harus mengucapkan 

salam, terutama pagi hari ketika mereka mulai masuk 

kelas dan akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Dan juga siang hari ketika mereka akan berangkat pulang 
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ke rumah. Anak akan selalu terbiasa mengucapkan salam 

kepada guru sebelum pergi meninggalkan kelas. 

Lagu yang lain juga dapat kita lihat dibawah ini : 

Lagu 3 

 

Lagu yang berjudul  “Pagi – Pagi” ini juga salah 

satu lagu yang digunakan sebagai media pembelajaran di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati, tentunya dalam aspek 

pengembangan dan pembentukan perilaku anak, yang 

tujuannya adalah membiasakan anak agar selalu bangun 

pagi tepat waktu dan jangan bermalas -  malasan, karena 

kebiasaan malas merupakan awal dari kebodohan. 

Selain lagu – lagu di atas, masih ada beberapa lagu yang 

juga digunakan untuk pengembangan perilaku anak,  
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diantaranya dibawah ini, dan selengkapnya terdapat di 

lampiran. 

    Tabel 3 

 No    Judul Lagu         Pencipta 

  1      Si Miskin       Ibu Sud 

  2      Si Kancil Nakal      Pak Kasur 

    

b. Musik Sebagai Media Pengembangan Kemampuan Dasar 

Kegiatan pengembangan kemampuan dasar adalah 

kegiatan yang dipersipkan oleh guru Taman Kanak – Kanak Hj. 

Isriati untuk mencapai kemampuan – kemampuan tertentu 

sesuai dengan tahap perkembangan anak. Perkembangan 

tersebut meliputi : 

1)   Daya Cipta 

Pengembangan daya cipta adalah kegiatan yang 

bertujuan untuk membuat anak kreatif yaitu lancar, 

fleksibel, dan orisinil dalam berolah tubuh sebagai latihan 

motorik halus dan motorik kasar, dan anak bisa 

berimajinasi menciptakan sesuatu yang diinginkannya. 

Oleh karena itu, pengembangan daya cipta di Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati dilakukan bersama – sama dalam 

pengembangan kemampuan dasar lainnya yaitu berbahasa, 

pengetahuan, jasmani dan rohani. Dalam mengembangkan 



80 

 

kemampuan daya cipta yang dimiliki anak, musik sangat 

berperan untuk dapat mengembangkan aspek tersebut, 

khususnya dalam bentuk nyanyian. Salah satu lagu yang 

diperdengarkan untuk mengembangkan daya cipta adalah 

sebagai berikut : 

Lagu 4 

 

Lagu yang berjudul “Layang – Layang” ini 

memang digunakan oleh guru TK Hj. Isriati untuk 

merangsang daya cipta anak terhadap apa yang ada dalam 

imajinasinya. Di syair lagu ini menggambarkan tentang 
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bagaimana cara membuat layang – layang, setelah mereka 

mendengarkan dan menirukan lagu tersebut, diharapkan 

anak akan berimajinasi membuat layang – layang yang 

sesungguhnya. Itulah yang menjadi tujuan para guru agar 

daya cipta anak setiap harinya akan kreatif. 

Di bawah ini adalah daftar beberapa lagu yang juga sering  

digunakan  untuk pengembangan daya cipta. 

Selengkapnya, lagu – lagu di bawah ini dapat dilihat pada 

lampiran. 

Tabel 4 

  No.    Judul Lagu    Pencipta 

   1     Aku Seorang Kapiten        AT Mahmud 

   2     Naik-Naik ke Puncak Gunung   Pak Kasur 

   3     Pelaut         Ibu Sud 

   4     Teka Teki         Ibu Sud 

  

2) Kemampuan Berbahasa 

Pengembangan bahasa bertujuan agar anak didik 

mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan. 

Kemampuan bahasa yang diharapkan dicapai oleh anak – 

anak Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati adalah sebagai 

berikut :  
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a)  Latihan pendengaran dengan menirukan kembali 

urutan angka, urutan kata, urutan abjad, dan lain-

lain. 

b)  Bicara lancar dengan kalimat sederhana. 

c)  Mengucap suku kata dalam nyanyian, misalnya la-la-

la, ma-ma-ma, tri-li-li, dan sebagainya. 

d)  Menyanyikan beberapa lagu anak-anak. 

Dalam hal kemampuan berbahasa juga sangat 

diperlukan lagu – lagu untuk lebih menunjang kemampuan 

si anak, lagu itu dinyanyikan oleh guru terlebih dahulu, 

selanjutnya anak disuruh menirukan sesuai apa yang 

sudah dicontohkan oleh guru dan juga yang ada di kaset. 

Salah satu lagu tersebut adalah sebagai berikut : 

Lagu 5 

 

Lagu yang tertulis di atas merupakan lagu yang 

sangat tepat dalam melatih kemampuan berbahasa pada 
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anak Taman Kanak – Kanak, karena dalam lagu ini 

terdapat syair “Tra-la-la,Tri-li-li”, syair tersebut terdapat 

huruf (R) yang mayoritas anak pada usia Taman Kanak – 

Kanak sulit untuk mengucapkannya, walaupun ada 

sebagian anak yag sudah lancar mengucapkannya, tetapi 

dalam hal ini syair tersebut menjadi dasar penilaian guru 

untuk mengetahui kemampuan atau kecakapan berbahasa 

pada masing – masing anak. 

Seperti halnya di atas, dalam tabel di bawah ini ada 

beberapa daftar lagu yang juga sering  digunakan  untuk 

mengembangkan kemampuan bahasa. Selengkapnya, lagu 

– lagu di bawah ini dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 5 

  No.    Judul Lagu    Pencipta 

   1     Potong Bebek Angsa       Ibu Sud 

   2     Naik Delman        Pak Kasur 

   3     Burung Kakak Tua       Pak Kasur 

   4     Burung Kutilang        Ibu Sud 

 

3)  Pengetahuan  

Pengembangan pengetahuan bertujuan agar 

anak Taman Kanak – Kanak  Hj. Isriati  mampu 

menghubungkan pengetahuan yang sudah diketahui 
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dengan pengetahuan baru yang diperolehnya. Kemampuan 

yang diharapkan dicapai tersebut antara lain : 

a.  Menyebut urutan bilangan. 

b.  Menciptakan berbagai bentuk dengan menggunakan 

benda sesuai dengan konsep bilangan yang sudah 

diketahui anak, misalnya membuat bentuk tertentu 

dengan lima lidi. 

c.   Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi, jika 

warna dicampur, biji ditanam, balon ditiup lalu 

dilepas, benda – benda dimasukkan ke air, benda – 

benda dijatuhkan, dan lain – lain. 

d.  Menirukan dan menyebutkan suara berdasarkan 

bunyi yang benda atau makhluk hidup misalnya 

ayam, katak, kereta api, becak, dan lain – lain yang 

sudah pernah didengarnya. 

Untuk mengembangkan kemampuan anak dalam 

hal pengetahuan, guru terlebih dahulu memberikan cerita 

pengalaman atau pengetahuan yang sudah terjadi atau 

yang menjadi kenyataan, misalnya jika warna merah 

dicampur dengan kuning akan menjadi warna orange, jika 

biji tanaman ditanam ditanah maka dalam waktu tertentu 

biji tersebut akan tumbuh tunas dan akan menjadi 

tanaman baru, selain itu anak juga diperdengarkan suara – 
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suara hewan, mereka disuruh menirukan dan 

menyebutkan suara apa yang sudah didengarkan. Oleh 

karena itu, anak perlu didengarkan lagu – lagu yang  syair 

dan musiknya masih berhubungan dengan suara hewan, 

suara alat transportasi, dan lain - lain. Salah satu lagu 

yang diperdengarkan oleh siswa adalah sebagai berikut : 

Lagu 6 

 

Lagu di atas adalah salah satu lagu yang 

digunakan dalam mengembangkan aspek pengetahuan. 

Dengan syair lagu tersebut, anak dapat mengerti dan 

menghafal suara – suara berbagai benda yang sudah 

pernah didengar maupun yang belum pernah didengarnya, 

sebagai contoh misalnya suara sepeda, kereta api, sepatu, 

dll. Dari lagu itu anak – anak yang sudah tau, menjadi 
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lebih hafal dengan suara yang pernah didengar, dan yang 

belum pernah mendengar  akan menjadi tau bahwa itu 

adalah suara benda yang dimaksud. Selain itu anak juga 

akan bertambah pengetahuannya tentang suara – suara 

yang dihasilkan oleh masing – masing benda. 

Selain lagu di atas, untuk mengasah kemampuan 

anak dalam menghafal dan menyebutkan bilangan akan 

kita lihat pada lagu dibawah ini : 

Lagu 7 

 

Lagu di atas merupakan lagu untuk membantu 

mengembangkan tentang kemampuan menyebut dan 

mengurutkan bilangan, yaitu satu hingga delapan. Jika 
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anak mampu menghafalnya maka akan dilanjutkan ke 

bilangan selanjutnya, dan jika anak tidak mampu 

menghafalnya, maka perlu ada bimbingan khusus baginya, 

tentunya bimbingan yang diberikan sesuai dengan 

karakteristik anak tersebut. Misalnya anak suka bermain, 

maka diajarkannya lewat bemain di luar ruangan ataupun 

didalam ruangan. 

Kemampuan dasar anak tentang pengetahuan 

warna juga perlu dilatih atau di ajarkan. Lagu di bawah ini 

menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam 

pengetahuan warna – warna juga perlu dilatih.    

Lagu 8 

 

Seperti yang sudah dijelaska sebelumnya, bahwa 

kemampuan dasar anak tentang pengetahuan warna juga 
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perlu dilatih. Oleh karena itu lagu yang berjudul “Balonku” 

merupakan lagu yang tepat dalam mengembangkan 

kemampuan dasar anak dalam pengetahuan macam – 

macam warna, karena di dalam syair lagu tersebut terdapat 

kata – kata yang menyebutkan bermacam – macam warna. 

Hal ini menjadi pengetahuan anak bahwa warna ada 

bermacam – macam. 

Tabel 6 

  No.    Judul Lagu    Pencipta 

   1     Topi Saya Bundar       Pak Kasur 

   2     Menanam Jagung        Ibu Sud 

 

4) Jasmani dan Rohani 

Pengembangan jasmani dan kesehatan 

bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan motorik 

kasar pada anak Taman Kanak – Kanak dalam berolah 

tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatannya. Kegiatan 

yang dilakukan untuk mencapai pengembangan tersebut 

antara lain :  

a. Berjalan lurus, berjingkat, angkat tumit, menyamping, 

dengan rintangan membawa cangkir berisi air, 

berjalan diatas papan titian, dan lain – lain. 
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b. Menggerakkan kepala, tangan, atau kaki dengan irama  

musik, bergerak bebas sesuai dengan irama musik. 

c. Menirukan gerakan binatang, tanaman, dan 

sebagainya. 

d. Melakukan gerakan – gerakan tari. 

e. Melakukan gerakan – gerakan Shalat. 

Dalam pelaksanaannya kemampuan yang diharapkan 

dicapai oleh murid Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati, dapat 

dilakukan secara bertahap dan berulang sesuai dengan 

kemampuan anak. Kemampuan – kemampuan tersebut dapat 

dilihat keberhasilannya pada akhir tahun ajaran. Program 

kegiatan belajar tersebut dicapai melalui pilihan – pilihan tema 

yang sesuai dengan lingkungan anak dan kegiatan – kegiatan 

lain yang menunjang kemampuan yang hendak 

dikembangkan.  

Maksud dari diberikan tema adalah agar kegiatan yang 

dibuat oleh guru Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati dapat lebih 

berarti, menarik, dan memperkaya pengalaman. Ida, seorang 

informan penelitian, memberikan penjelasannya bahwa di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati ini juga mempunyai tape 

recorder atau VCD player untuk mendengarkan lagu - lagu 

untuk mengiringi anak berolah tubuh yang dipimpin oleh 

guru. Salah satu lagu yang diperdengarkan yaitu : 
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Lagu 9 

 

Tabel di bawah ini adalah beberapa lagu yang juga sering  

digunakan  untuk mengembangkan motorik kasarnya yang 

berhubungan dengan gerak tubuh atau menari - nari. 

Selengkapnya, lagu – lagu di bawah ini dapat dilihat pada 

lampiran. 

Tabel 7 

  No    Judul Lagu    Pencipta 

   1   Tari Tepuk Tangan        Ibu Sud   

   2     Sayonara          Pak Kasur 

 

Pengembangan kemampuan dasar mengenai 

jasmani dan rohani disini agak menjadi penghalang bagi 

guru TK Hj. Isriati.  
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Untuk pengembangan jasmani, anak disuruh 

berbaris dilapangan dan diperdengarkan kaset baik dari 

kaset tape recorder maupun dari kaset VCD yang musknya 

khusus untuk mengiringi senam, misalnya lagu – lagu yang 

bernuansa Remix atau bertempo cepat agar anak 

bersemangat pada saat menirukan gerakan – gerakan 

senam yang dicontohkan oleh guru. 

Untuk pengembangan dalam bentuk tarian, kita 

dapat melihat lagu di atas yang berjudul “Tari Topeng”, 

tentunya dalam prosesnya anak disuruh mencontoh 

gerakan – gerakan tari yang dilakukan oleh guru sesuai 

irama lagu di atas. 

Tetapi dalam pengembangan dalam aspek rohani, 

agak mengalami kesulitan, karena alat yang dimiliki TK Hj. 

Isriati untuk musik rebana belum terrsedia, dan juga guru 

bidang studi yang mengampu musik rebana belum ada. 

Oleh karena itu, untuk aspek rohani, guru kelas hanya 

menyuruh anak untuk mendengarkan lagu – lagu yang 

bernuansa Islami, contohnya : lagu shalawat badriah, 

shalawat nariah, dan juga do’a – do’a seperti do’a sebelum 

makan, do’a sebelum tidur, do’a sebelum bepergian, dll. 

Selain itu anak juga dicontohkan gerakan – gerakan Shalat 
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oleh guru bidang studi agama dan anak disuruh 

menirukan lalu disuruh mempraktekkannya sendiri. 

Dari penjelasan di atas, bahwa bidang 

pengembangan di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati sangat 

diutamakan, karena dari aspek – aspek yang 

dikembangkan dalam berbagai pembiasaan yang diajarkan 

setiap hari, anak akan mendapat bekal sesuai kemampuan 

yang dimiliki dan anak siap untuk melanjutkan ke 

pendidikan yang sebenarnya yaitu SD, SMP, SMA, dst. Oleh 

karena itu, dalam mengembangkan aspek – aspek 

pembiasaan itu, perlu sebuah media untuk menyalurkan 

segala aspek pengembangan kepada anak agar lebih 

mudah diterima oleh otak anak di usia Taman Kanak – 

Kanak.  

2. Proses Pembelajaran Seni Musik Di Taman Kanak – Kanak 

Hj. Isriati Dengan Menggunakan Musik Sebagai Media  

Atas dasar usaha untuk mengembangkan kemampuan 

anak, maka kegiatan musik merupakan salah satu media yang 

tepat untuk memberikan pembelajaran tentang seni 

khususnya seni musik. Di samping untuk membangkitkan 

bakat dan minat terhadap musik, secara langsung anak  dapat 

memahami pelajaran tentang seni khususnya seni musik. 
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Dalam penelitian ini aspek yang akan diteliti yaitu 

tentang bagaimana proses pembelajaran musik yang dibatasi 

pada pembelajaran unsur – unsur musik, meliputi : irama, 

melodi, dan ritme.  

Kegiatan pengenalan musik di Taman Kanak-Kanak 

Hj. Isriati pada dasarnya sudah merupakan kegiatan yang 

terarah dan terprogram. Hal ini terlihat dengan beberapa hal 

bermain musik yang diselenggarakan dengan berkala dan 

sudah merupakan kegiatan rutin untuk setiap minggunya.  

Kegiatan musik di Taman Kanak-Kanak Hj. Isriati 

secara garis besar terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan 

bernyanyi dan bermain alat musik. Kegiatan bernyanyi 

bertujuan untuk melatih anak bekerja sama dengan teman – 

temannya, dan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

bagi anak – anak usia itu. Dan yang paling utama, tujuan dari 

kegiatan bernyanyi ini untuk membelajarkan salah satu unsur 

– unsur yang ada di dalam musik yaitu Irama. 

Selain Irama, pembelajaran unsur – unsur seni musik 

yang lain juga tidak kalah pentingnya yaitu pembelajaran 

tentang Melodi yang diajarkan melalui musik Angklung, dan 

pembelajaran Ritme yang diajarkan melalui musik Drum Band. 

Hal inilah yang menjadikan peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

tentang bagaimana proses pembelajaran musik yang 
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mencakup tentang unsur – unsur seni musik dengan 

menggunakan musik sebagai medianya. 

Menurut sumber yang didapat, uraian mengenai 

musik sebagai media pembelajaran akan dijadikan dalam 3 

bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian/evaluasi, adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru di Taman 

Kanak-kanak Hj. Isriati sebelum mengajar adalah : 

1. Memahami Program Kegiatan Musik  

Sebelum mengajar musik, guru sudah memahami 

terlebih dahulu program kegiatan musik, cara 

mengerjakan, cara mengerjakan, memanfaatkan media 

musik, dan cara menilai/mengevaluasi hasil 

pengembangan anak dalam pembelajaran seni khususnya 

seni musik.  

2. Menyusun Satuan Kegiatan Mingguan  

Guru merencanakan kegiatan untuk satu minggu, 

satuan kegiatan mingguan berisi beberapa bahan 

pengembangan dari berbagai bidang pengembangan.  

3. Menyusun Satuan Kegiatan Harian  

Kegiatan mingguan dibagi – bagi dalam kegiatan 

harian. Satuan kegiatan harian berisi tentang  kegiatan 
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yang direncanakan akan dilaksanakan oleh guru pada hari 

tertentu. Penjadwalan program harian yang fleksibel akan 

memunculkan pembiasan – pembiasan. Penjadwalan 

harian untuk kegiatan bermain musik di Taman kanak-

kanak Hj. Isriati adalah sebagai berikut :  

a. Kegiatan Drum Band dilaksanakan hari Rabu dan 

Jumat 

b. Kegiatan Musik Angklung dilaksanakan hari Sabtu 

c. Kegiatan Musik Vokal Group dilaksanakan hari Selasa  

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan  kegiatan bermusik di Taman Kanak-

kanak Hj. Isriati secara garis besar terdiri dari dua kegiatan  

yaitu kegiatan bernyanyi dan bermain alat musik. Seperti yang 

sudah diterangkan diatas, pada bab ini peneliti akan 

membahas tentang penggunaan musik sebagai media 

pembelajaran seni, khususnya untuk seni musik yang 

berorientasi pada unsur – unsur seni musik yaitu : Irama, 

Melodi, dan Ritme.  

a. Pembelajaran Irama Melalui Kegiatan Musik yaitu 

Bernyanyi 

Pada Irama ada pulsa, ada ketukan teratur dan tetap, 

ada ketukan kuat lemah. Tentunya untuk menjelaskan tentang 

apa yang dimaksud Irama kepada anak usia kanak – kanak 
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tidaklah mungkin bagi guru untuk menyampaikanya kepada 

anak. Karena daya pikir anak usia itu masih sebatas bermain 

dan bermain.  

Maka dari itu guru perlu menggunakan media untuk 

menyampaikan/membelajarkan tentang Irama itu sendiri. 

Dalam hal ini musik merupakan media yang tepat untuk 

pembelajaran seni khususnya seni musik yang berorientasi 

pada unsur – unsur seni musik. 

Pembelajaran tentang unsur – unsur seni musik yang 

salah satunya adalah Irama ini tentunya ada langkah – 

langkah yang dibuat oleh guru, langkah itu dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Anak dikumpulkan semua dalam suatu ruangan. 

b) Anak dibagi dalam beberapa kelompok yang masing – 

masing kelompok terdiri dari 2 anak atau 4 anak. 

c) Guru menyiapkan lagu yang akan digunakan untuk 

pembelajaran. 

d) Guru terlebih dahulu memberikan contoh nyanyian 

dan juga gerakan yang nantinya ditirukan oleh anak – 

anak. 

e) Semua anak menirukan apa yang sudah dicontohkan 

oleh guru. 



97 

 

f) Masing masing anak dalam satu kelompok disuruh 

berhadapan dan masing – masing anak ada yang 

bernyanyi, dan ada yang bertepuk tangan atau 

berjalan kaki, agar pelajaran tentang Irama dapat 

tersampaikan melalui bernyanyi. 

Model Pembelajaran Irama dengan menggunakan suatu lagu 

dapat kita lihat sebagai berikut : 

Lagu 10 

 

 

Pengertian : Pada setiap birama terdapat ketuk kuat dan ketuk 

lemah 

Arahan   : Anak dibimbing meragakan dan merasakan ketuk 

kuat-lemah-lemah-lemah dengan bertepuk tangan keras satu 
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kali, tepuk lemah tiga kali, teratur dan tetap. Mula – mula 

tepuk keras tepuk lemah tanpa nyanyian, kemudian dengan 

nyanyian. Ragam yang lain adalah dengan meragakan ketuk 

kuat – lemah dengan berjalan di tempat. Ketuk beraksen 

dengan menghentakkan kaki, ketuk lemah dengan berjalan 

biasa. Guru membantu memberi aba – aba dengan menghitung 

“satu-dua-tiga-empat”. 

Pengembangan : Guru memilih dua anak, seorang memainkan 

alat musik  tambur atau gendang untuk ketukan beraksen, 

yang ain memainkan triangle atau tongkat untuk ketukan 

tanpa aksen. Anak yang lain bernyanyi sambil diiringi dengan 

alat musik perkusi. 

Model Pembelajaran Irama pada lagu yang lain dapat juga kita 

lihat seperti di bawah ini, 

Lagu 11 
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Pengertian : ketukan dalam birama ini berisi 3 ketuk, dan 

aksen yang kuat  terdapat pada ketukan pertama. 

Arahan : sifat birama 3 ini dapat dipahami lebih lanjut dengan 

peragaan oleh dua kelompok anak, sebagai gambaran kita lihat 

pada pe mbagian kelompok di bawah ini : 

 

Kelompok A bertepuk : 

 

    

Kelompok B bernyanyi sesuai nilai titi nadanya: 

 

 Kung       kung    kung               ka 
 Kung       kung    kung               di 
 
 
 
  
 tak   ber      nya-      nyi 
 te-      pi        ka-         li 
 
 
      
 
 kung   kung     kung     kung    ra- 
 
 
          
 
 mai    se-     ka-     li 
 
 

Setelah anak memeragakan musik dengan cara 

demikian seperti di atas, kelompok A terus mengiringi, dan 
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kelompok B bernyanyi. Guru mengingatkan kepada anak 

bahwa ucapan “Kung” yang pertama jatuh pada ketukan yang 

kuat. 

Dengan cara pembelajaran seperti ini, anak dapat 

mengerti bagaimaa Irama yang dimiliki setiap lagu. Dan 

dengan bernyanyi bersama – sama anak bisa bekerja sama 

dengan sau sama lain, dan juga menumbuhkan rasa percaya 

diri mereka. 

b. Pembelajaran Melodi Melalui Kegiatan Musik Angklung 

Kegiatan bermain musik angklung merupakan 

kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. 

Adapun tujuan bermain musik angklung di  Taman Kanak – 

Kanak  Hj. Isriati adalah untuk memberikan variasi dalam 

bermain musik agar anak tidak merasa jenuh dengan kegiatan 

Bernyanyi, selain itu dalam konteks Kegiatan Belajar Mengajar, 

musik angklung merupakan suatu media pembelajaran agar 

anak dapat mengerti dan memahami berbagai musik daerah 

yang ada di Indonesia, salah satunya adalah angklung. Dan 

selain itu yang lebih pentingnya lagi agar anak dapat 

mempelajari unsur seni musik yang kedua yaitu melodi.  

Seperti halnya dengan langkah – langkah pengenalan 

bermain Bernyanyi, menurut Fadlilah, seorang informan 

penelitian, dijelaskan bahwa dalam bermain musik angklung 
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juga dilakukan melalui teknik – teknik yang sederhana dan 

mudah dipahami oleh anak. Langkah – langkah penyampaian 

musik angklung adalah sebagai berikut : 

1) Pertama – tama anak disuruh menghafal salah satu angka 

pada solmisasi 

2) Anak disuruh berbaris, dan satu anak masing – masing 

diberi satu alat musik angklung, dan tentunya dengan nada 

yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. 

3) Anak disuruh bersuara sendiri sesuai dengan bagiannya, 

bila guru mengetuk atau menunjuk notasi yang dikehendaki 

4) Apabila anak telah lancar dan sudah hafal pada bagiannya 

masing – masing, selanjutnya anak dikenalkan dengan lagu  

yang akan dinyanyikan. Guru memberi contoh cara 

memainkannya yaitu dengan cara digetarkan kemudian 

anak menirukannya. 

5) Seperti halnya langkah nomer 2, anak disuruh memainkan 

atau menggetarkan angklungnya dan guru mengetuk not 

angka yang dikehendaki 

6) Langkah selanjutnya guru memberikan sebuah contoh lagu 

yang sederhana dan mudah dimainkan oleh anak. 

Model Pembelajaran Melodi melalui musik Angklung diterapkan 

pada lagu di bawah ini : 
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Lagu 12 

 

Pengertian : Nada tinggi dan rendah 

Arahan : Guru menyanyikan terlebih dahulu lagu Anak 

Burung per frase, kemudian anak disuruh melihat ke papan 

tulis untuk berkonsentrasi pada notasi yang sudah 

dituliskan di papan tulis. Kemudian guru menunjuk notasi 

yang ada di papan tulis satu per satu dan anak 

menggetarkan angklung, tentunya angklung yang dimainkan 

sesuai dengan notasi yang ditunjuk oleh guru. 

Setelah semua nada sudah dimainkan, kemudian 

anak disuruh baca sendiri – sendiri sesuai dengan notasi 

yang ada di papan tulis, dan tentunya sesuai dengan notasi 

pada angklung yang mereka pegang. 
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Model Pembelajaran Melodi melalui musik Angklung dengan 

menggunakan lagu lainnya : 

Lagu 13 

 

Pengertian : melodi dapat bergerak ke atas ke bawah 

dengan langkah atau lompat. 

Pengembangan : Guru membantu anak mengenal 

bahwa frase pertama bergerak naik, kemudian turun. Frase 

terakhir, khususnya birama ke-6 dan ke-7 membentuk seperti 

lengkung bianglala. Hal inilah yang dapat memberikan 

pelajaran bahwa melodi itu ada yang rendah dan ada yang 

tinggi. 

Dengan cara demikian, anak – anak akan dapat 

membedakan mana nada yang lebih rendah dan mana nada 

yang lebih tinggi. Notasi lagu yang digunakanpun sangat 

bervariasi. Hal ini untuk menjadikan anak lebih bisa 

membandingkan nada rendah dan nada tinggi. 
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Kegiatan bermain musik angklung sampai tahun 

ajaran 2010/2011 memang belum pernah mengadakan 

pementasan – pementasan di luar lingkungan sekolah. 

Pementasan – pementasan yang diadakan hanya dilakukan 

pada saat ada acara penglepasan murid dan pergantian tahun 

ajaran baru. Selain itu juga diadakan pementasan pada 

peringatan hari – hari besar nasional. Walaupun demikian 

kegiatan musik angklung merupakan media yang tepat untuk 

membalajarkan seni khususnya seni musik yang 

berorientasikan pada unsur – unsur seni musik. Dalam hal ini   

itu diungkapkan oleh Fadlilah, seorang informan penelitian. 

 

 
 

Foto 4. Alat musik angklung yang ada di Taman Kanak – 
Kanak Hj. Isriati 

   ( Foto : Indra, 15 januari 2011 ) 
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Foto 5. Pembelajaran musik angklung di Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati 
   ( Foto : Indra, 15 januari 2011 ) 

c. Pembelajaran Ritme dengan menggunakan musik Drum 

Band 

Menurut Fadlilah, seorang informan penelitian, dalam 

konteks Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan, Drum Band dapat 

mengembangkan daya pikir dan keseimbangan otak, dan juga  

dapat melatih anak untuk dapat bekerja sama demi menjaga 

kekompakan kelompok. 

 Drum Band di Taman Kanak-kanak Hj. Isriati  sudah 

berlangsung semenjak puluhan tahun lalu, tetapi pada tahun 

2000, atas prakarsa Fatkhatul Barkah yang pada saat itu 

menjabat sebagai Kepala Sekolah. Pembentukan unit Drum 

Band Taman Kanak – Kanak  Hj. Isriati mendapat dukungan 
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besar dari kalangan masyarakat, para orang tua murid, dan 

para donatur. Sehingga di tahun ajaran ini Drum Band Taman 

Kanak-kanak Hj. Isriati sudah banyak mengalami peningkatan 

seperti alat-alat Drum Band, kostum, dan lain sebagainya. Alat 

– alat perlengkapan Drum Band terdiri dari : senar Drum, 

tenor Drum, Bass Drum, Cymball, Bellyra. 

 
Foto 6. Seperangkat alat Drum Band 

  ( Foto : Indra, 15 januari 2011 ) 

Pelaksanaan kegiatan musik bermain Drum Band di 

Taman Kanak – Kanak  Hj. Isriati, dilaksanakan setiap Rabu 

dan Jum’at dalam setiap minggunya. dengan alokasi waktu 

masing – masing 90 menit. Menurut Ida, seorang informan 

penelitian, dijelaskan bahwa teknik penyampaian pengenalan 

kegiatan pembelajaran musik bermain Drum Band 
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disampaikan melalui teknik – teknik yang mudah untuk 

dipahami oleh anak usia Taman Kanak – Kanak. Selanjutnya 

langkah – langkah penyampaian pengenalan bermain musik 

Drum Band di Taman Kanak – Kanak  Hj. Isriati terdiri dari 

dua bagian yaitu teknik pengenalan awal dan pelaksanaan 

bermain Drum Band. 

a. Teknik pengenalan awal 

Teknik pengenalan awal dilakukan melalui langkah – 

langkah sebagai berikut : 

1) Anak dilatih menggerakkan otot – otot pergelangan 

tangan 

2) Anak dilatih memegang stik 

3) Anak dilatih teknik memukul (tanpa alat) 

4) Anak dikenalkan nama – nama alat Drum Band dan 

teknik memukulnya 

5) Anak dibagi menjadi beberapa kelompok menurut jenis 

alat yang akan dikenalkannya 

6) Anak diberi kebebasan untuk memukul alatnya masing – 

masing dengan maksud agar anak dapat memahami 

bunyi yang dihasilkan 
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       Foto 7. Siswa siswi TK Hj. Isriati pada saat pembelajaran    

Drum Band 
    ( Foto : Indra, 15 januari 2011 ) 

b. Pelaksanaan Musik Drum Band 

Seperti telah diuraikan di atas, teknik penyampaian 

Musik Drum Band dilaksanakan melalui teknik – teknik yang 

mudah untuk dipahami oleh anak usia Taman Kanak – Kanak, 

teknik tersebut misalnya dengan menggunakan kode – kode, 

warna yang menarik, yang di dalamnya mengandung 

pengertian tertentu. Kode – kode yang dikenalkan kepada anak 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati yaitu : 

1.              = Pukul kanan 

 

2.              = Pukul kiri 

 

3.              = Kanan kiri pukul bersama (flam) 

 

4.              = Pukul kanan-kiri-kanan dalam satu ketukan (rom) 
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5.              = Dipukul dengan cepat (ropell) 

 

6.              = Bunyi stik di atas menyilang 

 

7.              = Tanda istirahat 

 

8.              = Tanda ulang 

Langkah selanjutnya anak dikenalkan teknik 

memukul alat dengan memperhatikan kode – kode atau warna 

yang digambar di papan tulis. Apabila teknik memukul sudah 

sesuai dan lancar anak dikenalkan contoh lagu sederhana 

yang sudah dipahami oleh anak, misalnya Mars. 

Contoh lagu yang dikenalkan pada anak untuk mengenal 

unsur ritmis pada musik adalah sebagai berikut : 

           “M A R S” 

Putri          Putra 
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Di samping lagu – lagu mars yang dikenalkan pada 

anak  juga dikenalkan lagu sederhana yang tidak asing lagi 

pada anak – anak, lagu – lagu tersebut misalnya : Potong 

Bebek Angsa, Seruan Pembela, Bangun Tidur, Mars 

Marsudirini, dan lain – lain. Mengingat kemampuan anak pada 

usia ini sangat terbatas untuk memainkan notasi lagu pada 

sebuah nyanyian, maka dalam mengenalkan sebuah nyanyian, 

notasi lagu dimainkan oleh guru - guru Taman Kanak – Kanak  

Hj. Isriati melalui alat musik Bellyra. Sedangkan anak – anak 

hanya memainkan jenis alat Drum Band lainnya. 

 

 
 
 

Foto 8. Salah satu kegiatan pentas Drum Band Taman Kanak – 
Kanak Hj. Isriati 

  ( Dok : TK Hj.Isriati, 15 januari 2011 ) 
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3. Penilaian Dalam Penggunaan Musik Sebagai Media 

Pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 1 

Baiturrahman 

Dalam menilai kemajuan anak pada setiap pengajaran 

musik, guru terlebih dahulu melihat tujuan yang hendak 

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Berdasarkan 

tujuan itulah guru mengumpulkan keterangan yang 

diperlukan untuk menentukan tingkat pemahaman dan 

ketrampilan anak di dalam bernyayi atau bermain alat musik, 

membandingkan hasil penilaian yang terdahulu dengan yang 

ada pada saat ini, kemudian membandingkan hasil penilaian 

saat ini dengan tujuan pengajaran musik yang dicapai oleh 

anak, mengamati secara konsisten kegiatan bernyanyi atau 

bermain musik tersebut sambil ikut serta di dalamnya. 

Untuk memperoleh gambaran informasi mengenai 

perkembangan kemampuan anak dalam bernyanyi atau 

bermain alat musik dipergunakan secara langsung, yaitu 

melalui pengamatan kegiatan secara terus menerus. Penilaian 

anak dalam kegiatan bermain musik di Taman Kanak – Kanak 

Hj. Isriatilebih banyak ditekankan pada pengamatan terhadap 

kemajuan atau perkembangan anak sehari – hari. Penilaian 

langsung dalam kegiatan bermain musik dapat dicontohkan  
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berupa pujian atau sanjungan kepada anak seperti : bagus, 

pinter, baik, dan sebagainya. 

Dari seluruh uraian di atas dapat ditegaskan bahwa 

penggunaan musik sebagai media pembelajaran di Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati sudah direncanakkan dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat pada penyusunan program kegiatan 

belajar mengajar dengan musik sebagai medianya, satuan 

kegiatan mingguan dan satuan kegiatan harian yang sudah 

dibuat. Setiap program telah dijadwalkan dalam kegiatan 

mingguan maupun harian dengan memperhatikan 

kemampuan anak, sedangkan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dengan musik sebagai media pembelajaran  

khususnya seni musik, dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu 

kegiatan menyanyi dan kegiata bermain alat musik. 

Kegiatan menyanyi sudah merupakan kegiatan rutin 

bagi anak, karena dalam mengembangkan aspek 

pengembangan pada anak, guru selalu menyampaikan melalui 

media bernyanyi. Hal ini didasarkan pada ciri – ciri 

perkembangan anak usia pra sekolah yang selalu melakukan 

kegiatannya dengan bermain, sehingga untuk mengenalkan 

sesuatu hal, anak akan merasa gembira apabila dilakukannya 

dengan cara bermain. Sedangkan penilaian dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan musik sebagai media belajarnya , 
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dilakukan dengan cara yang berdasarkan acuan kriteria, anak 

tidak dibebankan harus trampil dengan baik memainkan alat 

musik.  

Kegiatan bermain alat – alat musik di Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati juga merupakan salah satu media untuk 

mengembangkan bakat serta minat di samping mempunyai 

peranan utama dalam segi pengembangan kepribadian anak. 

Kegiatan yang dilakukan dalam bermain alat – alat musik di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati adalah kegiatan bermain 

drum, bermain angklung, bermain musik vokal group, bermain 

musik ansambel. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian pada karya ilmiah ini dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan musik sebagai media 

pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati merupakan 

suatu program kurikulum agar dalam proses pembelajaran di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati lebih spesifik, karena dalam 

pembelajaran tersebut ada beberapa aspek yang 

dikembangkan sesuai kurikulum yaitu pengembangan 

pembentukan perilaku, dan pengembangan kemampuan dasar 

yang meliputi aspek daya cipta, kemampuan berbahasa, 

pengetahuan, jasmani dan rohani. Dari semua aspek tersebut, 

sangat dibutuhkan media untuk dapat mengajarkan aspek – 

aspek itu. Oleh karena itu, musik dianggap sebagai media yang 

tepat untuk mengajarkan beberapa aspek yang sudah menjadi 

bahan kurikulum.  

Selain pembelajaran yang meliputi aspek – aspek di 

atas, di TK Hj. Isriati juga membelajarkan musik. Dalam 

pembelajaran musik, bahan yang diajarkan memfokuskan 

pada unsur – unsur musik. Unsur – unsur musik yang 

dipelajari meliputi Irama, Melodi, dan Ritme. Untuk 
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mebelajarkan ke tiga unsur tersebut tentunya harus 

menggunakan media agar siswa atau peserta didik dapat 

memahami dan mengerti dengan jelas apa yang dimaksud 

unsur musik itu sendiri. Maka dari itu, musik juga dinilai 

paling tepat untuk digunakan sebagai media pembelajarannya. 

Karena dengan musik, siswa dapat langsung mempraktekkan 

ketiga unsur yang menjadi bahan ajar dari kurikulum. 

Kegiatan bermusik di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

meliputi bernyanyi, drum band, dan musik angklung. Dari 

ketiga kegiatan itu, dirasa sangat cukup untuk membelajarkan 

ketiga unsur musik yang menjadi bahan ajar dalam 

kurikulum. 

Selain itu, dengan kegiatan musik yang ada di Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati, para siswa bukan cuma mengerti 

dan memahami apa yang menjadi dasar pembelajaran musik 

yang ada di dalamnya, tetapi para siswa juga dapat 

berkreatifitas sesuai dengan kemampuannya masing – masing. 

 

B. Saran  

Saran yang dapat penulis ungkapkan adalah agar 

guru Taman Kanak-Kanak lebih berinovasi dalam menambah 

materi ajar khususnya materi untuk bernyanyi anak, misalnya  

dengan lagu ciptaan sendiri yang syairnya lebih menarik, agar 
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dalam pembelajaran di TK Hj. Isriati baik itu umum maupun 

pembelajaran musik, siswa lebih tertarik dan antusias untuk 

belajar.  

Bagi tenaga pendidik  khususnya guru Taman Kanak – 

Kanak agar selalu berinovasi dan kreatif dalam menyusun 

program pengajaran, supaya Kegiatan Belajar Mengajar lebih 

bermutu dan juga prestasi sekolah semakin meningkat dan 

membanggakan. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

1. Pedoman Observasi 

a. Tujuan  

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan musik sebagai 

pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati khususnya 

dibidang seni musik.   

 

b. Hal – hal yang diobservasi 

1. Bagaimana penggunaan musik sebagai pembelajaran di 

Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati khususnya dibidang 

seni musik. 

2. Bagaimana proses pembelajaran musik  yang 

dilaksanakan di  Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati. 

3. Apa saja kegiatan musik yang ada di  Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati untuk membelajarkan seni khususnya 

seni musik. 

 

c. Pelaksanaan Observasi 

Sebagai sarana dalam melaksanakan observasi, 

maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, 

yaitu :  
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1. Mengamati kegiatan apa saja yang ada di Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati. 

2. Mengamati dan menggali kegiatan bermain musik apa 

saja yang dijadikan media untuk pembelajaran seni 

khususnya seni musik. 

3. Menarik kesimpulan. 

 

2. Pedoman Wawancara 

a. Tujuan  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan 

mengungkap penggunaan musik sebagai media 

pembelajaran di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati. 

 

b. Pembatasan  

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti 

membatasi materi pada :  

1. Sejarah dan latar belakang Taman Kanak – Kanak Hj. 

Isriati. 

2. Lagu apa saja yang digunakan dalam mengembangkan 

aspek – aspek pembiasaan yang ada di Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati 
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3. Kegiatan bermusik yang digunakan untuk media 

pembelajaran musik di Taman Kanak – Kanak Hj. Isriati 

meliputi : 

- Drum Band 

- Bernyanyi 

- Angklung  

4. Proses pembelajaran seni khususnya seni musik yang 

berorientasi pada pembelajaran unsur – unsur seni 

musik meliputi : 

- Irama  

- Melodi 

- Ritme  

 

c. Informan  

Dalam penelitian ini, informan wawancara adalah 

anak Ibu Fadlilah selaku Kepala Sekolah Taman Kanak – 

Kanak Hj. Isriati, Ibu Taufiq Nur Hidayati selaku guru kelas 

dan guru bidang studi tari, Bapak Heri Madu Satmoko 

selaku guru bidang studi musik, drum band, dan vokal. 
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3. Pedoman Dokumentasi 

a. Tujuan  

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah 

kelengkapan data yang berkaitan dengan pembelajaran 

khususnya seni musik yang ada di Taman Kanak – Kanak 

Hj. Isriati.  

 

b. Pembatasan  

Dokumentasi bersumber pada data penelitian yang 

mencakup berbagai kegiatan bermain musik di Taman 

Kanak – Kanak Hj. Isriati. Dalam penelitian ini dokumen 

yang dipergunakan dibatasi pada : 

3. Part lagu MARS drum band. 

4. Notasi lagu – lagu yang diajarkan 

5. Foto kegiatan musik (Drum Band, Bernyanyi, angklung).  

6. Dokumentasi piala.  
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