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SARI 
 

Haryanto, Slamet. Dwi . 2013 Musik sebagai sarana berekspresi diri bagi siswa di 

TK Negeri Pembina Slawi. Skripsi. Jurusan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. Syahrul Syah Sinaga, 

M.Hum; II. Drs. Slamet Haryono, M.Sn. 

 

Musik sebagai sarana berekspresi diri merupakan langkah – langkah yang 

baik untuk membiasakan merasakan musik yang indah didengarkan sesuai 

perasaannya dan sekaligus upaya untuk pembinaan kesenian nasional Indonesia. 

Memperkenalkan musik sebagai sarana berekpresi diri bagi anak, akan memberi 

pengalaman langsung.  

Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah ekspresi musikal anak usia 

dini di TK Negeri Pembina Slawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan ekspresi musikal siswa di Taman kanak-kanak Negeri Pembina 

slawi. Manfaat penelitian ini sebagai media pengetahuan dan informasi tentang 

keunikan ekspresi musikal siswa di Taman kanak-kanak. 

Sasaran pokok yang ingin dicapai dari pendidikan seni musik adalah 

pemahaman musikalitas dan pembinaan perasaan estetis serta pemeliharaan 

kreativitas dan spontanitas anak didik (Rusly, 1973:2). Dengan demikian 

pendidikan seni music diarahkan untuk mendidik anak agar memiliki perasaan 

indah serta mengembangkan kreativitasnya. Karena itulah peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana sebenarnya musik sebagai sarana berekspresi diri bagi siswa 

di Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Slawi. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di TK Negeri Pembina Slawi Kabupaten Tegal yang 

berlokasi dikomplek sekolah lebih tepatnya didepan Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data antara lain : teknik 

observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data dalam 

penelitian ini diskriptif kualitatif, yaitu analisis yang tidak berdasarkan 

perhitungan angka melainkan dalam bentuk pernyataan yang diungkapkan secara 

diskriptif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perwujudan ekspresi musical Anak 

Usia Dini TK Pembina Negeri Slawi terdiri dari waktu kewaktu berekspresi, salah 

satu perwujudan keunikan sebenarnya ada dalam bentuk mengekspresikannya. 

Dengan mendengarkan music dan menyanyikan lagu. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan untuk 

meningkatkan mutu musikal adalah : (1). Perlu diperhatikan lagi secara matang 

mengenai musik atau lagu yang diperdengarkan. (2) Lebih dikembangkan kembali 

dalam menjaga dan menyepelekan hal – hal yang dapat mempengaruhi ekspresi 

musikal Anak Usia Dini. Sehingga terkesan lebih bervariasi pada setiap 

penuangan musik, agar penyampaian makna tema lagu dapat mengekspresikannya 

dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Seni merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kesenian adalah produk 

manusia yang merupakan cerminan estetis dari olah cipta, rasa dan karsa. Seni 

mempunyai logika tersendiri. Logika seni berdasarkan pada keindahan, sesuatu 

yang sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan meskipun tidak sulit untuk 

dinikmati. Hal itu dijelaskan oleh Bastomi (1992: 42), yang menyatakan seni 

adalah simbol pribadi atau simbol sesuatu antara lain alam, suasana kejadian, 

harapan, dan lainya sebagai yang berhubungan dengan kejiwaan yang dapat 

mempengaruhi jiwa seseorang. Kesenian juga sangat berperan  dalam memenuhi 

kebutuhan dasar pendidikan manusia (Basic Experience inEducation) seperti 

untuk memenuhi kebutuhan dasar estetika, pengembangan sikap dan kepribadian, 

dan determinan terhadap kecerdasan lainnya. 

Seni pertunjukan meliputi seni teater, seni tari, dan seni musik. Seni teater 

adalah ungkapan jiwa yang dipertunjukan secara langsung dengan materi manusia 

sebagai pelakunya. Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Tari-tarian 

Indonesia I (Tanpa tahun : 17) mengemukakan definisi tari merupakan ekspresi 

jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah. Gerak 

ritmis pada tari selalu didukung oleh irama musik, oleh karena itu seni tari dan 

seni musik tidak dapat terpisahkan. 
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Musik adalah bagian dari seni. Bandern ( 1992: 46 ) berpendapat bahwa pada 

dasarnya seni di golongkan menjadi beberapa cabang yaitu seni rupa, seni suara, 

seni gerak. Jika dilihat dari penggolongan seni tersebut, dapat menjadi dua bagian 

yaitu seni visual dan adiktif. Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam 

bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penciptannya melalui unsur–unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk 

atau struktur lagu dan ekpresi sebagai satu kesatuan lebih lanjut dijelaskan bahwa 

lagu atau komposisi dengan perasaan tanpa ruang. 

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 pribadinya 

sendiri, maka ia membutuhkan bantuan orang lain di sekitarnya dalam usaha 

menuju ke tingkat dewasa, sehingga anak sanggup berdiri seendiri serta tidak 

menggantungkan diri lagi terhadap orang lain dan dapat bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri baik secara individual, sosial, maupun secara susila 

(Simanjutak dan Pasaribu, 1980: 9 ). 

Dalam pertumbuhan anak–anak menuju dewasa, seluruh aspek berkembang. 

Beberapa aspek yang pokok adalah intelegensi, emosional, sosial dan moral. 

Dalam perkembangan aspek inilah diperlukan pendidikan yang sangat awal dan 

fondamental. Pendidikan ini bertujuan untuk membantu anak yang semula tidak 

berdaya untuk belajar sesuatu sehingga akan tercapai kematangannya. Maka dari 

itu diperlukan lembaga pendidikan yang khusus anak–anak, yaitu Taman Kanak-

kanak (TK) sebagai wadah pendidikannya. Adapun prinsip oleh Taman Kanak-
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kanak  (TK) adalah kegiatan belajar sambil bermain, hal tersebut sesuai dengan 

perkembangan fisik dan mental anak- anak. 

Adapun kurikulum TK tahun 1984 memuat tujuan pendidikan TK yaitu 

meletakkan dasar- dasar kepada anak ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, 

ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup di lingkungan 

masyarakat, untuk memasuki jenjang pendidikan dasar serta memberi bekal untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan asas 

seumur hidup. 

Kurikulum Taman Kanak–kanak ( TK ) juga memuat kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan segi kehidupan yang sangat bermanfaat serta di perlukan 

anak dalam rangka menjadi anggota masyarakat. 

Kegiatan- kegiatan tersebut antara lain : 

1. Memelihara kesehatan. 

2. Bekerja sama dengan kawan-kawan dalam kelompok. 

3. Membuat barang-barang kerajinan tangan. 

4. Berolah raga dan bermain di lapangan.  

5. Dasar-dasar berhitung. 

6. Menyanyi dan bermain alat musik yang sederhana. 

7. Mengunjungi tempat-tempat yang berkesan baik. 

8. Mempelajari cara-cara berkomunikasi yang baik, membantu teman, 

bersedia dibantu. 

9. Menjaga diri agar selalu bersih. 

10. Mematuhi waktu melalui bunyi bel / lonceng. 
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11. Mengembangkan potensi anak dan mengendalikan emosi. ( Kamars, 

1986: 17 – 18 ). 

Pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diberikan kepada anak harus 

disesuaikan dengan nilai-nilai budaya bangsa, dan salah satu unsur dari 

kebudayaan yaitu kesenian. Maka dari itu pendidikan kesenian dirasa penting 

diberikan kepada anak-anak, sebab menurut Ki Hajar Dewantara ( dalam Bustomi, 

1986: 19 ), pendidikan kesenian sangat bermanfaat dan berperan sebagai salah 

satu faktor penentu dalam pembentukan pribadi anak. Jika anak-anak  dari kecil 

dibiasakan merasakan sifat keindahan maka mereka semakin lama semakin 

tambah kecakapannya untuk merasa–rasakan segala sifat yang indah dan dapat 

membedakan sifat keindahan yang satu dengan yang lainnya. 

Kepekaan perasaan terhadap keindahan merupakan pengantar yang tepat 

dalam rangka pembinaan watak serta budi pekerti yang luhur, dan musik adalah 

salah satu sarana yang tepat bagi kesejahteraan lahir maupun batin yang 

sangatdiperlukan bagi setiap manusia. Sifat–sifat keindahan dapat diberikan 

kepada anak–anak melalui bunyi–bunyian, dan sebaiknya bunyi yang dapat 

dirasakan keenakannya, keindahan yang dimaksud disini yaitu keindahan murni 

yang dalam pelaksanaannya bertitik tolak pada kehalusan rasa tersebut. 

Salah satu unsur dari keindahan murni yang sangat baik diberikan kepada 

anak-anak yaitu dengan memperkenalkan musik yang hanya dapat dimainkan 

secara halus atau lembut didengarkan, misalnya dengan memperkenalkan musik 

sebagai sarana berkekpresi diri dan masih banyak musik yang lainnya. Dalam 

penulisan ini akan difokuskan pada bagaimana anak dapat menampilkan ekpresi 
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diri atau perasaannya terhadap musik. Fungsi musik di Taman Kanak – kanak 

sebaiknya digunakan sebagai sarana yang menyenangkan, dan membahagiakan 

mereka. 

Musik sebagai sarana berekspresi diri merupakan langkah–langkah yang 

baik untuk membiasakan merasa–rasakan musik yang indah didengarkan sesuai 

perasaannya dan sekaligus upaya untuk pembinaan kesenian nasional Indonesia. 

Memperkenalkan musik sebagai sarana berekpresi diri bagi anak, akan memberi 

pengalaman langsung. Pengalaman praktek mengekpresikan diri dengan musik 

memang diperlukan sehingga memperoleh pengalaman indah (estetis) dalam 

hidupnya. Anak–anak sukar sekali untuk menerima sesuatu yang bersifat abstrak, 

oleh sebab itu diperlukan pengalaman yang nyata sehingga tujuan pendidikan 

kesenian dapat terwujud. 

Sasaran pokok yang ingin dicapai dari pendidikan seni musik adalah 

pemahaman musikalitas dan pembinaan perasaan estetis serta pemeliharaan 

kreativitas dan spontanitas anak didik (Rusly, 1973: 2). Dengan demikian 

pendidikan seni musik diarahkan untuk mendidik anak agar memiliki perasaan 

indah, serta mengembangkan kreativitasnya. Karena itulah peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana sebenarnya musik sebagai sarana berekpresi diri bagi siswa di 

Taman Kanak–kanak Negeri Pembina Slawi. 

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang 

keunikan ekspresi musikal siswa di Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Slawi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanmasalah pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah 
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”Bagaimana ekspresi musikal siswa di TK Negeri Pembina Slawi”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas penelitian bertujuan untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan ekspresi musikal siswa di Taman Kanak–kanak Negeri 

Pembina Slawi. 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaaat teoritis 

1.4.1.1 Sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan tinggi 

Universitas Negeri Semarang khususnya mahasiswa jurusan musik 

untuk lebih mengenal tentang keunikan ekspresi musikal siswa 

sebagai sarana berekspresi diri. 

1.4.1.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian 

berikutnya. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1  Bagi masyarakat, terutama yang menaruh perhatian terhadap kesenian. 

Hasilpenelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk 

menambah wawasan tentang musik. 

1.4.2.2  Sebagai media pengetahuan dan informasi bagi mereka yang konsen 

terhadap keindahan dan keunikan ekspresi musikal siswa di Taman 

Kanak - kanak. 
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1.4.2.3 Sebagai informasi kepada lembaga pendidikan tinggi Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) semoga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan masukan perbaikan kualitas pada program studi 

Pendidikan Seni Musik. 

1.4.2.4 Sebagai bahan masukan berupa informasi kepada mahasiswa agar 

dapat menambah kekayaan khasanah perbendaharaan kepustakaan 

tentang ekspresi musikal sebuah musik bagi siswa di Taman Kanak-

kanak. 

1.5 Sistematika Skripsi 

 Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, penyusunan 

skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu: bagian awal berisi halaman judul, 

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, sari, kata pengantar, 

daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar notasi. Bagian isi terbagi atas lima 

bab dengan rincian sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang 

alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. Bab II   Landasan teori, dalam bab ini di uraikan tentang 

pengertian meliputi musik  sebagai cabang seni,ekspresi musikal,dan peranan 

musik sebagai sarana berekspresi diri. Bab III  Metode penelitian, yang berisi 

tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sasaran penelitian, teknik 

pengumpulan data (Teknik observasi,wawancara,Dokumentasi),Teknik Analisis 

data,Teknik keabsahan data. Bab IV Berisi tentang pembahasan hasil penelitian 

yang membahas tentang letak ekspresi musikal dan peranan musik sebagai sarana 

berekspresi diri bagi siswa di Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Slawi. Bab 
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V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang  

kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi yang terdiri daftar pustaka dan lampiran.
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Pengertian Musik 

Definisi musik sangat beragam. Menurut Kamtini dan Husni Wardi (2005 : 

9), Musik adalah bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia. Sejak 

anak dilahirkan, dia telah memiliki aspek tertentu dari musik yang menjadi bagian 

pengalaman alami dari kehidupannya. Musik adalah penghayatan isi hati manusia 

yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme 

serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah (Hadi, 1985: 5). Musik 

adalah gerakan bunyi, dan musik merupakan totalitas fenomena akustik yang 

apabila diuraikan terdiri dari tiga pokok yaitu: 1) Unsur yang bersifat material, 2) 

Unsur yang bersifat spiritual, 3) Unsur yang bersifat moral (Maryoto, 1989: 9).  

Musik bukanlah sekedar emosi atau rasa akan tetapi juga rasio atau akal 

budi. Menurut Gunawan (1987: 7), musik juga didefinisikan sebagai bentuk 

penyajian yang ada rangkaiannya dengan nada-nada atau suara yang dapat 

menimbulkan rasa puas bagi penyaji maupun penghayatnya.Menurut Banoe (2003 

: 28) musik adalah cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara 

kedalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami manusia. Musik diambil 

dari kata  muse yaitu nama dewa seni dan ilmu dalam mitologi yunani kuno. 

Musik yang baik adalah memiliki unsur-unsur melodi, ritme dan harmoni. 

Pengertian yang lain diungkapkan oleh Jamalus (1988: 1), bahwa musik 

adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi-komposisi 



10 
 

 

musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-

unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur dan ekspresi 

sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur musik itulah yang menjadikan sebuah ciri 

khas dalam sebuah musik. 

Musik adalah bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwamanusia. Sejak 

lahir anak telah memiliki beberapa unsur musik sepertisuara dan melodi. 

Beberapa unsur musik diantaranya:  

a. Suara 

Dalam musik gelombang suara biasanya dibahas tidak dalam panjang 

gelombangnya maupun periodenya, melainkan dalam frekuensinya. Aspek-aspek 

dasar suara dalam musik dijelaskan dalam tala (tinggi nada), durasi (beberapa 

lama suara ada), intensitas dan timbre (warna bunyi). 

b. Nada 

Suara dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang miliki tinggi nada tertentu 

menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap 

tinggi nada patokan. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda, 

tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada mayor, tangga nada minor dan 

tangga nada pentatonik. 

Menurut Jamalus (1988: 2), musik adalah suatu hasil karya seni bunyi 

dalam bentuk lagu atau kimposisi-komposisi musik yang mengungkapkan pikiran 

dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, 

harmoni, bentuk atau struktur lagu sebagai satu kesatuan. Unsur-unsur musik yang 

terdiri dari beberapa pokok adalah sebagai berikut: 
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1. Irama 

Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu.Birama merupakan pembagian 

kelompok ketukan dalam waktu.Tanda birama menunjukkan jumlah ketukan 

dalam birama dan not mana yang dihitung dan dianggap sebagai satu 

ketukan.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.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. 

2. Melodi 

Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat 

dibunyikan sendiri yaitu tanpa iringan atau dapat merupakan bagian dari 

rangkaian akord dalam waktu. Melodi adalah susunan rangkaian nada (bunyi 

dengan getaran tertentu) yang terdengar beraturan serta berirama dan 

mengungkapkan suatu gagasan (Jamalus, 1988: 15). Rangkaian atau perpaduan 

nada-nada tersebut memperindah suasana dan memberikan kepuasan bagi siapa 

saja yang menikmatinya. Misalnya nada naik, nada turun, dan juga nada datar. 



12 
 

 

Gerak melodi naik berarti langkah dari satu nada ke nada lain yang lebih tinggi. 

Gerak melodi turun adalah langkah dari satu nada ke nada lain yang lebih rendah. 

Gerak melodi datar adalah langkah dari satu nada ke nada lain pada tinggi nada 

yang tetap. 

3. Harmoni 

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.Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian duanada atau 

lebih dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan, walaupun harmoni juga dapat 

terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan. Harmoni yang terdiri dari 

tiga nada atau lebih  yang dibunyikan bersamaan biasanya disebut akord. 

2.2  Ekspresi  

Ekspresi dalam musik ialah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup 

semua nuansa dari tempo, dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik, 

dalam pengelompokan frase (phrasing) yang diwujudkan olehseniman musik atau 

penyanyi, disampaikan kepada pendengarnya (Jamalus, 1988: 38).Dengan begitu 

unsur ekspresi merupakan unsur perasaan yang terkandung di dalam kalimat 

bahasa maupun kalimat musik yang melalui kalimat musik inilah pencipta lagu 

atau penyanyi mengungkapkan rasa yang dikandung dalam suatu lagu.Ekspresi 

juga dapat diartikan sebagai penjiwaan, di mana melalui sikap seluruh pribadi, 

seorang seniman, penyanyi atau pemain musik membuat suatu lagu menjadi 
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“kelihatan”. Sikap badan, sikap tangan, serta ungkapan wajah seorang atau 

beberapa penampil dalam sebuah penyajian musik melengkapi secara visual apa 

yang mereka sampaikan dengan suara.  

Depdiknas, (2006: 611) mengemukakan tentang SK dan KD pendidikan 

seni, budaya, dan keterampilan menjelaskan bahwa pendidikan seni musik sifat 

multilingual, multidimensional, dan multikultural. Pada bahasan ini dikaitkan 

dengan Musik sebagai sarana ekspresi diri. Multilingual bermakna pengembangan 

kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media 

seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya.  

Multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi 

konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan  kreasi 

dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan 

etika. Sifat multikultural mengandung makna pendidikan seni 

menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam 

budaya Nusantara dan Mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan 

sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta 

toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk. 

Musik merupakan pendidikan yang memberikan kemampuan 

mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk pengembangan 

kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang, 

dan untuk membantu pengembangan individu siswa yang nantinya akan 

berdampak pada pertumbuhan akal, fikiran, sosialisasi, dan emosional. 
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Kusmayati (2000: 75) berpendapat bahwa seni pertunjukan adalah aspek-

aspek yang divisualisasikan dan diperdengarkan.Aspek-aspek tersebut menyatu 

menjadi satu keutuhan di dalam penyajiannya yang menunjukkan suatu intensitas 

atau kesungguhan ketika diketengahkan sebagai bagian dari penopang perwujudan 

keindahan, yang juga merupakan bagian dari ekspresi. Aspek-aspek seni 

pertunjukan terdiri dari: 1) Gerak, gerak adalah media ungkap seni pertunjukan 

yang merupakan salah satu pilar penyangga wujud seni pertunjukan yang dapat 

terlihat sedemikian kuat terangkat. Gerak berdampingan, suara atau bunyi-

bunyian merupakan cara-cara yang dipergunakan untuk mengutarakan berbagai 

perasaan dan pikiran yang kemudian ditransformasikan melalui abstraksi dan 

distorsi gerak (Kusmayati, 2000: 76). 2) Suara, suara juga merupakan unsur 

penting dalam sebuah pementasan, dimana seorang seniman, penyanyi atau 

pemain musik akan menyampaikan isi hatinya atau maksudnya melalui media 

audio yang kental. 3) Rupa, rupa pada sebuah peristiwa divisualisasikan melalui 

beberapa aspek yang menunjang perwujudannya. Warna turut mengambil bagian 

dalam sebuah pertunjukan serta dalam tata rias dan busana yang dikenakan 

(Kusmayati, 2000: 91-96). Fungsi tata rias adalah untuk mengubah karakter 

pribadi menjadi karakter tokoh yang diperankan, untuk memperkuat ekspresi dan 

menambah daya tarik pada penampilannya. 4) Pelaku, pelaku dalam sebuah 

pertunjukan seni merupakan aspek terpenting. Tanpa adanya pelaku sebuah 

tontonan seni tidak akan berjalan, karena yang dapat memvisualisasikan ekspresi 

yang ingin disampaikan seniman pencipta sebuah karya musik kepada audien 

adalah pelaku pertunjukan musik. 
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Menurut Sumardjono (2000: 73), ekspresi adalah “sesuatu yang 

dikeluarkan”. Seperti tindakan mengamuk yang dikeluarkan manusia saat ia 

ditekan perasaan marah, seperti derasnya arus perasaan cinta yang dikeluarkan 

orang saat ia memeluk dan membelai seseorang yang dicintainya. Apakah 

ekspresi seni juga semacam itu? 

Ekspresi dalam seni adalah mencurahkan perasaan tertentu dalam suasana 

perasaan gembira, perasaan marah atau sedih dalam ekspresi seni juga harus 

dilakukan pada waktu senimannya sedang “tidak marah atau sedih” (Sumardjono, 

2000: 74). Dengan demikian jelaslah bahwa kualitas perasaan yang diekspresikan 

dalam karya seni bukan lagi perasan individual, melainkan perasan yang 

universal.Perasaan yang dapat dihayati oleh orang lain, sekalipun jenis perasaan 

itu belum pernah dialami oleh orang lain tersebut. 

Adanya seleksi dan penajaman perasaan terhadap suatu stimulus akan 

melahirkan intensitas perasaan yang diekspresikan. Perasaan tertentu dalam seni 

dapat begitu tajam dan menggores karena senimannya berhasil mengekspresikan 

pengalaman perasaannya itu dengan pilihan yang tepat dan sasaran yang 

tegas.Perasaan humor pahit dalam karya seni dapat muncul begitu mengesankan 

karena seniman berupaya mewujudkan pengalaman perasaannya tadi secara 

efektif dan efisien. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan seni, kata ekspresi terwujud dalam 

bentuk kelas kata kerja berekspresi, seperti pada teori tentang kontribusi 

pendidikan seni budaya yang dipaparkan oleh Jazuli (2008 : 104) bahwa 
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pendidikan seni budaya dapat memberikan ruang berekspresi, artinya pendidikan 

seni budaya mampu memeberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukan 

identitas ataupun eksistensi diri.  

Kehadiran kata berekspresi yang terkait dengan seni juga ditemukan pada 

paparan Sumardjo, yang menyatakan bahwa seni merupakan salah satu media 

yang dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan. Kualitas perasaan yang 

diekspresikan dalam seni bukan merupakan perasaan individual, melainkan 

perasaan yang universal. Perasaaan yang dapat dihayati oleh orang lain sekalipun 

jenis perasaan tersebut belum pernah dialaminya (Sumardjo, 2000: 74).  

Berdasarkan dua kutipan mengenai seni dan berekspresi dapat diambil 

pengertian bahwa ekspresi adalah ungkapan dari perasaan (suasana hati), dan 

pikiran, dan maksud (keinginan) yang sengaja diwujudkan.  

2.2.1  Ekspresi Musikal 

Ekepresi dalam musik adalah suatu ungkapan pikiran dan perasaan yang 

mencakup tempo, dinamik dan warna nada dari unsur-unsur pokok musik yang 

diwujudkan oleh seniman, musik atau penyanyi yang disampaikan pada 

pendengarnya (jamalus, 1988: 38). Dengan begitu unsur ekspresi merupakan 

unsur perasaan yang terkandung di dalam kalimat  bahasa maupun kalimat musik 

yang melalui kalimat musik inilah pencipta lagu atau penyanyi mengungkapkan 

rasa yang dikandung dalam suatu lagu. Ekspresi juga dapat diartikan sebagai 

penjiwaan, di mana melalui sikap seluruh pribadi, seorang seniman, penyanyi atau 

pemain musik membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”. Sikap badan, sikap 
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tangan, serta ungkapan wajah seorang atau beberapa penampil dalam sebuah 

penyajian musik melengkapi secara visual apa yang mereka sampaikan dengan 

suara.  

Dalam pembelajaran musik, kegiatan berekspresi dapat dilakukan melalui 

beberapa cara (1) kegiatan merespon musik dengan gerak berirama, yakni 

kegiatan yang dilakukan dengan cara menggerakan bagian anggota tubuh ( 

tangan, kaki, badan, dan kepala) sesuai dengan irama musik yang ada ; (2) 

bernyanyi, yakni merupaka kegiatan olah vokal yang dilakukan denga 

memperhatikan beberapa aspek seperti, intonasi, artikulasi, pernafasan, 

phrasering, dan pembawaan ; (3) membaca notasi musik, yakni kegiatan 

membaca simbol-simbol musik atau notasi dari sebuah karya musik.  

Aktifitas ini bisa dilakukan melalui kegiatan bernyanyi atau bermain 

instrument musik. Bermain alat musik sebagai aktifitas musikal adalah kegiatan 

musik yang dilakukan dengan cara memainkan alat musik yang ada. Alat musik 

tersebut bisa berupa alat musik ritmis, melodi, maupun harmonis (Rudy, M. Y. 

2008 ; Banoe, 1984 ; dan Miller, 1990). Pernyataan tersebut sejalan dengan 

Jamalus (1988: 2) menerangkan bahwa pendidikan seni musik bertujuan agar 

peserta didik memiliki pengalaman musik yaitu penghayatan suatu lagu atau 

musik (dalam hal ini adalah ekspresi) melalui kegiatan yang berkaitan dengan 

musik. Kegiatan pengalaman musik terdiri atas (1) mendengarkan musik, (2) 

bernyanyi, (3) bermain musik, (4) bergerak mengikuti musik, (5) membaca musik. 
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Menurut Sumardjono (2000: 73), ekspresi adalah “sesuatu yang 

dikeluarkan”. Seperti tindakan mengamuk yang dikeluarkan manusia saat ia 

ditekan perasaan marah, seperti derasnya arus perasaan cinta yang dikeluarkan 

orang saat ia memeluk dan membelai seseorang yang dicintainya. Ekspresi dalam 

seni adalah mencurahkan perasaan tertentu dalam suasana perasaan gembira, 

perasaan marah atau sedih dalam ekspresi seni juga harus dilakukan pada waktu 

senimannya sedang “tidak marah atau sedih” (Sumardjono, 2000: 74). Dengan 

demikian jelaslah bahwa kualitas perasaan yang diekspresikan dalam karya seni 

bukan lagi perasan individual, melainkan perasan yang universal. Perasaan yang 

dapat dihayati oleh orang lain, sekalipun jenis perasaan itu belum pernah dialami 

oleh orang lain tersebut. 

Adanya seleksi dan penajaman perasaan terhadap suatu stimulus akan 

melahirkan intensitas perasaan yang diekspresikan. Perasaan tertentu dalam seni 

dapat begitu tajam dan menggores karena senimannya berhasil mengekspresikan 

pengalaman perasaannya itu dengan pilihan yang tepat dan sasaran yang 

tegas.Perasaan humor pahit dalam karya seni dapat muncul begitu mengesankan 

karena seniman berupaya mewujudkan pengalaman perasaannya tadi secara 

efektif dan efisien. 

Karl-Edmund (2000: 3) berpendapat bahwa, setiap gerakan badan dan sikap 

dari penyajian musik baik itu solo maupun grup, harus mengabdi kepada ekspresi 

musik. Agar musik dapat diekspresikan dalam tubuh, maka syaratnya adalah 

tubuh harus bersikap relaks dan tenang, agar penampilannya tidak kaku, sehingga 

penampilan dari penyaji pertunjukan musik akan nampak hidup dan tidak 
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membosankan serta dapat dinikmati dengan sempurna. Dalam mengekspresikan 

sebuah karya musik, kita harus dapat menjiwai dan meresapi isi dari karya musik 

tersebut. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 :766-767), musikal adalah 

segala sesuatu yang berkenaan dengan musik, mempunyai kesan musik atau 

mempunyai kepekaan terhadap rasa terhadap musik. Musikal juga dapat diartikan 

sebagai cerita untuk pentas yang sering kali jenaka dan sentimental, menggunakan 

nyanyian dengan iringan musik, tari dan dialog. Dapat dibedakan antara kata 

musikal, musikalitas dan musikalisasi. Kata musikalitas mengandung arti kualitas 

atau keadaan dari sesuatu yang bersifat musik, bakat seseorang tehadap musik 

atau kepekaaan pengetahuan seseorang tehadap musik. Sedangkan musikalisasi 

mengandung arti menjadikan sesuatu hal dalam bentuk musikatau usaha untuk 

membuat suatu hal menjadi lebih menarik, misalnya puisi yang diiringi dengan 

musik, hal ini diharapkan akan menarik perhatian publik.Cerita untuk pentas yang 

sering kali jenaka, sentimental, menggunakan, tari, dan dialog.  

Jadi ekspresi musikal adalah ungkapan fikiran dan perasaan seseorang/grup 

melalui sikap seluruh pribadi seorang seniman, penyanyi atau pemain musik 

sehingga membuat suatu lagu menjadi “kelihatan”.Sikap badan, sikap tangan, 

serta ungkapan wajah seseorang atau beberapa penampil dalam sebuah penyajian 

musik akan melengkapi secara visual apa yang mereka sampaikan dalam formasi 

nada-nada  baik dari tempo, dinamik, dan warna nada dari unsur-unsur pokok 

musik. 
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2.3   Anak Usia Dini 

Masa kanak–kanak adalah masa yang pasti dilewati oleh semua manusia, 

masa kanak-kanak adalah masa dimana pada umumnya seseorang menghabiskan 

waktunya untuk bermain.Menurut Kusumatuti (2005 : 5), masa kanak-kanak 

mempunyai rentang waktu yang sangat panjang apabila dibandingkan dengan 

makhluk lain. Untuk menuju kedewasaan anak-anak melalui  masa-masa tertentu. 

Ada masanya anak mulai belajar bicara, masa anak suka bicara berbicara sendiri, 

dalam fantasinya ia sedang berbicara dengan teman sebayanya atau orang lain yg 

dikenal di lingkungannya. Ada masa kanak-kanak yang disebut masa egosentris, 

yaitu sifat yang tampak mementingkan diri sendiri, bertindak semaunnya. Ada 

pula masa kanak-kanak yang disebut destruktif, yaitu suatu masa ketika anak suka 

merusak barang-barang, terutama mainan, meskipun sesungguhnya anak tidak 

bermaksud merusak mainan yang dipegangnya, tetapi anak sedang belajar 

menggunakan mainan tersebut, dan karena tidak tahu metode 

memainkannya,maka mainan tersebut menjadi rusak. Dorongan rasa ingin tahu 

inilah yang menjadi salah satu kreatifitas alamiah pada anak. 

Yusus dalam kusumastuti (2005: 5) menyatakan bahwa, salah satu fase 

penting dalam perkembangan anak adalah tahap pra-sekolah yang berlangsung 

sekitar 2-7 tahun, ketika anak itu mulai memiliki kesadaran tentang dirinya 

sebagai pria atau wanita, dapat mengatur diri dalam buang air (toilet  training) dan 

mengenal beberapa hal yang dianggapnya berbahaya (mencelakakan dirinya). 

Dalam usia dini tersebut adalah masa yang tepat untuk meletakkan dasar pertama 
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dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahan, sosial, emosional, 

konsep diri, disiplin, kemandirian, seni dan nilai-nilai agama. 

Mengingat masa kanak–kanak merupakan masa peka manusia dalam 

menghadapi dan menerima rangsangan yang datang dari lingkungan sekitarnya 

atau dari luar dirinya seyogianya hanya diarahkan kepada upaya menumbuh 

kembangkan semua potensi atau kemampuan dasar yang dimilikinya. 

Menurut Kamtini (2005: 11) mendefinisikan kecerdasan kognitif dan 

emosional Anak TK menjadi beberapa tahap yaitu: 

a. Tahapan Kognitif 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak 

adalah kecerdasan kognitif, dimana pada tahap tertentu anak mengalami 

perkembangan daya tangkap terhadap materi yang dipelajarinya. Salah satu ahli 

yang meneliti tentang perkembangan kognitif adalah Piaget, diantara tahapan 

tersebut adalah Tahap Pra Operasional (2 – 6). 

Tahap ini ditandai dengan kemampuan anak dalam menggunakan bahasa. 

Selain itu anak mulai tertarik dan terlibat dalam berbagai permainan serta tingkah 

lagu simbolik. Hal ini disebabkan anak telah mampu melakukan imitasi 

(peniruan). Beberapa kelemahan dalam tahap ini antara lain: pemikiran anak 

masih bersifat egosentrik (berpusat pada dirinya), terpusat, anak belum mampu 

berfikir secara bolak balik, statis. 

Sternberg mendefinisikan beberapa karakter intelegensi sebagai berikut: 

1. Kemampuan untuk belajar dan mengambil manfaat dari pengalaman. 
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2. Kemampuan untuk berfikir atau nalar secara abstrak. 

3. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap hal–hal yang timbul dari perubahan 

dan ketidakpastian lingkungan. 

4. Kemampuan memotifasi diri guna menyelesaikan secara tepat tugas–tugas 

yang perlu diseleseikan.  

b.   Tahapan Emosional.  

 Menurut Daniel Goeleman ( emotional intellegensi ), yang menyatakan emosi 

adalah suatu perasaan dan khas, yang berkaitan dengan keadaan biologis, serta 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Khusus untuk anak prasekolah (4 – 6 

tahun ), ada beberapa karakter khas dalam penampilan emosi anak, antara lain: 

emosi yang kuat, emosi sering tampak, emosi bersifat sementara, reaksi 

mencerminkan individualitas, emosi berbuah kekuatannya, emosi dapat diketahui 

melalui gejala perilaku. Disamping beberapa ciri khas penampilan emosi pada 

anak tersebut, menurut Hurlock ( Psikologi perkembangan ) ada beberapa emosi 

yang umum pada awal masa kanak–kanak, antara lain :  

1) Kasih sayang, anak–anak belajar mencintai orang, binatang, atau benda yang 

menyenangkan. Ia mengungkapkannya dengan cara memeluk, menepuk, dan 

mencium obyek kasih sayangnya. Tapi setelah berkembang lebih besar, anak 

belajar berusaha mengungkapkanya secara lisan. 

2) Ingin Tahu, Rasa ingin tahu anak terhadap hal–hal baru termasuk mengenai 

tubuhnya sendiri biasanya sangat tinggi. Hal ini ditunjukan dengan berbagai 
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penjelajahan sensomotorik atau sebagai akibat tekanan sosisal atau hukuman, 

anak akan bertanya perihal yang diketahuinya. 

3) Gembira, Beberapa hal yang dapat membuat anak gembira antara lain karena 

sehat, situasi, bunyi yang tiba-tiba, atau berhasil melakukan sesuatu yang 

dianggap sulit. Ungkapan rasa gembira pada anak antara lain dengan 

tersenyum dan tertawa, bertepuk tangan, melompat–lompat, atau memeluk 

benda, atau orang yang membuatnya bahagia. 

4) Sedih, Rasa sedih pada anak muncul karena kehilangan sesuatu yang 

disenangi atau yang dianggap penting, baik itu orang, binatang ataupun benda 

mati seperti mainan. Dalam mengungkapkan rasa sedihnya, anak biasanya 

menangis dan kehilangan minat terhadap kegiatan normalnya seperti makan. 

5) Takut, Pembiasaan, peniruan dan ingatan akan pengalaman yang kurang 

menyenangkan adalah beberapa hal yang menimbulkan rasa takut pada anak, 

seperti cerita, gambar, atau acara radio dan televisi atau film yang unsur 

menakutkan. Sebagai reaksinya, anak biasanya panik atau lebih khusus lagi 

dengan lari, menghindar lalu bersembunyi, menangis dan menghindari situasi 

yang menakutkan. 

6) Cemburu, Umumnya anak merasa cemburu jika ia mengira minat dan 

perhatian orang tuanya berailh kepada orang lain dalam keluarga, seperti 

kehadiran adik baru. 

7) Iri Hati, Pada anak–anak sering muncul rasa iri hati terhadap kemampuan 

orang lain atau barang yang dimiliki orang lain. Hal ini diungkapkan dengan 
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mengeluh mengenai barang yang sudah dimilikinya, dengan menyatakan 

keinginan barang yang diinginkannya. 

8) Amarah, Pada anak–anak penyebab amarah yang paling umum adalah 

pertengkaran mengenai permainan, tidak tercapainya keinginan dan serangan 

hebat dari anak lain. Pengungkapan rasa marah pada anak antara lain adalah 

menangis, berteriak, menggertak melompat–lompat atau memukul.  

 

Menurut kesimpulan yang dapat diambil pada uraian diatas, bahwa usia dini 

adalah tahap penting dalam perkembangan. Oleh karena itu pada usia dini harus 

benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pendidikan 

formal maupun non formal yang nantinya dapat menunjang kemampuan anak. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian 

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif,yaitu suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, 

suatu set kondisi, atau system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.  

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000:3) mendeskripsikan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka-angka (Moleong, 2000:6). 

Metode penelitian adalah cara-cara kerja untuk dapat memahami objek 

penelitian dan merupakan bagian yang penting untuk diketahui oleh seorang 

peneliti. Metode penelitian juga memberikan ketentuan-ketentuan dasar untuk 

mendekati suatu masalah dengan tujuan menemukan dan memperoleh hasil yang 

akurat dan benar. 

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 
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mementingkan proses daripada hasil, 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).  

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dalam hal ini obyek 

penelitiannya adalah siswa Taman Kanak–kanak Negeri Pembina slawi. Dengan 

demikian sifat kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengetahui 

Ekspresi musikal siswa di Taman Kanak–kanak Negeri Pembina Slawi berikut 

dengan Fungsinya. 

3.2   Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di TK Negeri Pembina Slawi 

KabupatenTegal yang berlokasi dikomplek sekolah lebih tepatnya didepan Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tegal, Sebelah Utara : Koramil Slawi, 

Sebelah Selatan : SMK Walisongo, Sebelah Barat : Puskesmas Kec.Slawi. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

          Sasaran penelitian ini sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah 

diungkapkan, yaitu Ekspresi musikal siswa di Taman Kanak–kanak Negeri 

Pembina Slawi. 

3.2.3  Sumber Data 

 Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan maka ditentukan 
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sumber data atau informasi yang terdiri dari nara sumber yang dipandang 

memiliki pengetahuan atau wawasan yang memadahi tentang informasi yang 

diperlukan. Narasumber yang dimaksud adalah salah satu pendidik atau Kepala 

Taman Kanak–kanak Negeri Pembina Slawi. 

3.3 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: 

3.3.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah kegiatan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu objek yang menggunakan seluruh alat indera yang 

dapat dilakukan melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap (Arikunto, 1998: 146). Menurut Bogdan dan taylor 1975 (dalam 

Sumaryanto, 2007: 101), Pengamatan / observasi dapat diklarifikasikan atas 

pengamatan melalui cara berperan serta (participant observation) dan tidak 

berperan serta. Pada pengamatan penelitian ini, pengamat menggunakan 

pengamatan melalui cara berperan serta (participant observation) yaitu: pengamat 
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berperan serta melakukan dua peranan sekaligus menjadi siswa. Observasi 

dilakukan langsung dan sekaligus berperan serta mengamati mengenai keunikan 

mereka, dalam membawakan ekspresi musikal. 

Observasi secara langsung ini dilakukan untuk mendapatkan secara 

langsung data-data yang dibutuhkan selama berlangsungnya kegiatan yang 

diamati tersebut. Selain mengamati kegiatan dari obervasi langsung ini penulis 

dapat langung menentukan orang-orang yang dianggap mampu menjadi 

narasumber dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan penulis. Pengamatan 

atau obervasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk 

menyebutkan jenis observasi, yaitu:  

3.3.1.1 Observasi non-sistematis  

Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan 

instrument pengamatan. 

3.3.1.2 Observasi sistematis  

Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman 

instrument pengamatan. 

Dengan metode pengamatan setidaknya ada 3 (tiga) macam metode, yaitu: 

3.3.1.3 Metode pengamatan bebas  

Metode ini menggunakan teknik pengamatan yang mengharuskan peneliti 

tidak boleh telibat dalam hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi 

sasaran penelitiannya. Penelitian dalam hal ini tidak ada hubungan apapun 

dengan para pelaku yang diamatinya. 

3.3.1.4 Metode pengamatan terkendali 
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Teknik pengamatan dalam metode ini penelitian juga tidak telibat 

hubungan emosi dan perasaan dengan yang ditelitinya, seperti halnya 

dengan pengamatan biasa. Yang membedakannya adalah  pada 

pengamatan terkendali para perilaku yang akan diamati diseleksi dan 

kondisi-kondisi yang ada dalam ruang atau tempat kegiatan perilaku itu 

diamati dan dikendalikan oleh peneliti. 

3.3.1.5 Metode pengamatan terlibat 

Melalui metode pengamatan  terlibat peneliti mempunyai hubungan 

dengan para pelaku yang diamatinya dalam melakukan pengumpulan 

bahan–bahan yang diperlukan. Sasaran dalam  metode  pengamatan 

terlibat adalah oarang  atau  pelaku. Macam–macam  keterlibatan  yang  

ada dalam pengamatan terlibat adalah sebagai berikut: 

3.3.1.5.1 Keterlibatan  yang  pasif  yaitu  peneliti tidak melakukan  suatu 

interaksi sosial dengan para pelaku yang diamatinya.  

3.3.1.5.2 Keterlibatan setengah–setengah yaitu peneliti selain menjadi wadah 

bagi  kegiatan yang diamatinya, peneliti juga menjadi struktur dimana 

ia sebagian dari pendukungnya.  

3.1.1.5.3 Keterlibatan aktif yaitu si peneliti ikut mengerjakan apa yang dikerjakan 

oleh para perilaku dalam kehidupan sehari–harinya.  

3.1.1.5.4 Keterlibatan penuh atau lengkap yaitu si peneliti kehadirannya dianggap 

biasa pada kegiatan yang dilakukan.  

 Metode pengamatan yang peneliti gunakan adalah metode pengamatan 
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bebas dimana peneliti tidak memilik hubungan apapun dengan sasaran peneliti. 

Peneliti hanya menemui sasaran penelitian dimana mereka berada dan kemudian 

mengobservasi secara sistematis kegiatan mereka. 

3.3.2  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. 

Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah seperti yang 

dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1985: 138-140) mengatakan bahwa 

wawancara dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

3.3.2.1 Wawancara berfokus, yaitu pertanyaan tidak mempunyai struktur tertentu 

dan selalu berpusat kepada satu pokok permasalahan. 

3.3.2.2 Wawancara bebas, yaitu pertanyaan yang diajukan tidak hanya berpusat 

pada pokok permasalahan tetapi beraneka ragam selama masih berkaitan 

dengan objek penelitian. 

3.3.2.3 Wawancara sambil lalu, yaitu pertanyaan dalam hal ini diajukan kepada 

narasumber dalam situasi yang tidak terkonsep ataupun tanpa persiapan. 

Dengan kata lain informan dijumpai secara kebetulan. 
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Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

(interview) bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang 

merupakan garis besar tentang hal yang akan diteliti. Teknik pengumpulan 

datanya dengan cara mewawancarai pendidik atau kepala TK Negeri Pembina 

Slawi.  

Pertanyaan ini secara khusus ditujukan kepada informan peneliti, yakni 

Endang Sri Tateki, SP.d.Aud dan ES. Fretyningrum. Metode pencatatan dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa media yaitu, media pencatat berupa buku 

tulis, perekam suara dan kamera digital. Dengan menggunakan media tersebut 

diharapkan dapat menghadirkan data yang jelas dan valid serta sebagai bukti dari 

pelaksanaan penelitian terhadap Ekspresi Musikal siswa di TK Negeri Pembina 

Slawi.Peneliti mengakui bahwa tidak semua aktivitas pengambilan data dapat 

direkam semuanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan pula rekaman 

dalam bentuk MWV yang dapat dilihat dalam media audio visual. 

Informasi lain adalah Wali Kelas, Guru yang berada di sekitar lokasi 

penelitian ,orang-orang  yang  dianggap pakar  atau  orang  yang  mengerti tentang 

sejarah terbentuknya TK Negeri Pembina Slawi. 

Dengan tujuan untuk melengkapi hal yang kurang jelas meliputi:  

3.3.2.4   Ekspresi musikal Siswa,  

3.3.2.5  Peranan Musik sebagai sarana Berekpresi diri bagi siswa di TK Negeri 

Pembina Slawi 
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3.3.3  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 data  riwayat sejarah, dan foto-foto profil dan 

Bentuk ekspresi musikal siswa di Taman Kanak–kanak Pembina slawi.  

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. 

Dengan teknik tersebut peneliti dapat mempelajari dokumen yang 

berhubungan dengan materi bentuk ekspresi musikal siswa. Macam-macam 

dokumen adalah buku-buku, foto-foto, arsip-arsip, autobiografi, surat-surat. 

Berkenaan dengan  penelitian ini, dokumen tersebut diharapkan dapat 

memberikan uraian dan wujud tentang Musik sebagai sarana berekspresi bagi 

anak usia dini. Dokumen-dokumen yang akan disertakan dalam penelitian ini 

antara lain foto, data   dan  pedoman  wawancara yang terdapat pada lembar 

lampiran. 

3.4 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 data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 
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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: 

3.4.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan 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 
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data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

3.4.2  Penyajian Data 

Penyajiandata 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. 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan atau 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 

merupakan satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada keterkaitan alur, sebab 

akibat serta preposisi. 

Di bawah ini merupakan skema analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman dalam Sumaryanto (2001: 23). 
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Gambar1. Skema Analisis Data Kualitatif 

Reduksi data merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau 

pengumpulan dokumen yang masih berupa uraian panjang dan perlu direduksi. 

Menurut Rohidi (1993: 16), mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul 

daricatatan-catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai 

dengan permasalahan yang dimunculkan kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta 

disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disederhanakan dalam 

pengertian bahwa sejumlah data yang terkumpul melalui teknik wawancara, 

teknik observasi, dan dokumentasi digabung menjadi satu kemudian dicoba untuk 

dibakukan dan diolah serta dipilah-pilah menurut jenis-jenis atau golongan pokok 

bahasannya. 
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3.5 Teknik Analisis Keabsahan Data  

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperlauan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut (moleong, 1996: 178). 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, pencatatan dan 

wawancara dengan informan, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid 

dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan tri anggulasi sumber data 

melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Moleong (2000: 173) merumuskan untuk menetapkan keabsahan 

(truthworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan yaitu: 

3.5.1 Derajat kepercayaan (scredibility) 

Tahapan ini menyangkut tingkat kepercayaan yang bisa dicapai dan juga 

menyangkut pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

3.5.2 Keteralihan (transferability) 

Keteralihan berhubungan dengan kesamaan antara pengirim dan 

penerima.Untuk melakukan pengalihan seorang peneliti hendaknya mencari dan 

mengumpulkan kejadian tentang kesamaan konteks melalui beberapa data 

deskriptif. 

3.5.3 Ketergantungan (dependability) 
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Membahas tentang kecocokan antara beberapa studi yang sama dan 

menghasilkan hasil yang sama pula. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi 

kesalahan. Hal ini disebabkan oleh peninjauannya, yang konsepnya 

memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri 

ditambah faktor-faktor yang bersangkutan. 

3.5.4 Kepastian (confirmability) 

Tahapan ini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak tergantung 

pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan 

seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif 

sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang barulah dapat 

dikatakan objektif. Jadi, dalam hal ini objektifitas-subjektivitasnya suatu hal itu 

bergantung pada orang seorang. Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara 

observasi, pencatatan dan wawancara dengan informan, oleh karena itu untuk 

mendapatkan data yang valid dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti 

mengadakan trianggulasi sumber data melalui pemeriksaan terhadap sumber 

lainnya yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu: 

3.5.4.1 Peneliti membandingkan data hasil pengamatan observasi di lapangan 

dengan wawancara. Pengamatan terhadap ekspresi musikal siswa 

terhadap musik dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
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ekspresi musikal siswa pada lagu, gerak dan tari yang terdapat 

didalamnya. 

3.5.4.2 Peneliti membandingkan data yang didapat dari informan utama peneliti 

dengan data dari informan lainnya. Dalam penelitian ini terdapat 

informan utama yaitu Kepala Sekolah dan Guru Kelompok di TK 

Pembina Slawi. 

3.5.4.3  Membandingkan apa yang disampaikan oleh informan peneliti tentang 

situasi peneliti dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan 

dengan cara melihat secara langsung bentuk ekspresi musikal siswa. 

3.5.4.4 Membandingkan keadaan dan perspektif dari informan dengan keadaan-

keadaan pada masyarakat secara umum. Peneliti berusaha menggali 

informasi lain dari sumber-sumber di luar sekolah TK Negeri Pembina 

Slawi. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dilaporkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

ekspresi musikal siswa di TK Negeri Pembina Slawi Kabupaten Tegal, yang 

terdiri atas : (1) Gambaran umum ; (2) Ekspresi musikal siswa di TK Negeri 

Pembina Slawi Kabupaten Tegal. 

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

4.1.1 Lokasi dan bentuk bangunan TK Pembina  

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Slawi Kabupaten Tegal terletak di 

wilayah jalur Tegal-Purwokerto tepatnya Jalan Ahmad Yani No. 52 Procot, Slawi 

Kabupaten Tegal dengan lokasi di kompleks Sekolah, tepatnya di depan Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, sebelah Utara Koramil 

Slawi, sebelah Selatan SMK Walisongo dan sebelah Barat PUSKESMAS 

Kecamatan Slawi.Sekalipun diapit beberapa kantor/lembaga pendidikan dan jalan 

raya namun keberadaan TK Negeri Pembina terhitung strategis. 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian di TK Negeri Pembina Slawi Jl. Ahmad Yani No. 52 

Procot, Slawi Kabupaten Tegal.( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 
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 Gambar 2.Gerbang Pintu Masuk di TK Pembina Slawi, Kabupaten Tegal 

( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tembok Pagar TK Negeri Pembina Slawi, Kabupaten Tegal 

4.1.2 Sarana dan prasarana  

TK Negeri Pembina Slawi memiliki 6 ruang kelas kelompok untuk 

menunjang kegiatan belajar. Di setiap kelas kelompok dalam kondisi yang baik 

yaitu bangunan dan berlantai keramik. Selain itu TK Negeri Pembina Slawi juga 
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memiliki ruang kantor kepala sekolah dan ruang tamu, kantor tata usaha, ruang 

kantor guru kelompok A + B, perpustakaan, ruang tunggu, ruang UKS, MCK 

Guru, MCK Anak, Mushola, dapur, gudang, tempat parkir dan alat – alat bermain. 

Sejak ditetapkannya TK Negeri Pembina Slawi Kabupaten Tegal, adalah awal 

tantangan bagi siapapun pengelolanya. Namun TK yang menjadi patokan ideal 

dan dapat dijadikan acuan untuk TK di wilayah Kabupaten Tegal baik kualitas 

maupun kelengkapan sarana dan prasarana saat ini terdata sebagai berikut: 

1. Data Bangunan Fisik: 

NO Bangunan Fisik Jumlah Luas 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

Tanah Bangunan 

Ruang Kelas Kelompok A 

Ruang Kelas Kelompok B 

Kantor Tata Usaha  

Perpustakaan 

Kantor Guru Kelompok A + B 

Kantor Kepala Sekolah dan Ruang Tamu 

Ruang Tunggu 

Aula/Spilood 

R. Usaha Kesehatan Sekolah 

Rumah Dinas 

MCK Guru 

MCK Anak 

MCK Anak  

Musholla 

Dapur 

Gudang 

 

I unit 

3 ruang 

3 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

2 ruang 

4 ruang 

3 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

1 ruang 

 

2000 m2 

@ 50 m2 

@ 64 m2 

12 m2 

12 m2 

16 m2 

13 m2 

12 m2 

36 m2 

9 m2 

48 m2 

6 m2 

@ 4 m2 

@ 2 m2 

9  m2 

9 m2 

9 m2 
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2. Data Fisik Lain 

 

3. Alat-alat Bermain di Luar 

No Jenis Alat Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Ayunan 

Papan Peluncur  Variasi 

Jungkitan 

Jungkitan Berayun 

Tangga Majemuk Persegi 

Papan Titian  

Jembatan Gantung 

Komedi Putar Payung 

Komedi Putar Biasa 

Panjat Tambang 

Ayunan Bulat Berhadapan 

Jungkitan Kapal-kapalan 

Papan Peluncur Biasa 

11 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

 1 unit 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

NO Bangunan Fisik Jumlah Luas 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pagar Keliling 

Taman TK 

Kebun Gizi 

Kebun Toga/Apotek Hidup 

Kolam ikan 

Papan Nama 

Tower Air 

Tempat Parkir 

 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

I unit 

 

165 m2 

108 m2 

6 m2 

8 m2 

6 m2 

4 m2 

1,5 m2 

10 2 
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Gambar 4. Ruang Kelas Bermain TK pembina Slawi 

 ( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Ruang Kelas A TK Pembina Slawi 

    

 

 

 

 

Gambar 6. Ruang Kelas B TK Pembina Slawi 

        ( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 
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Gambar 7. Kantor Kepala TK Pembina Slawi 

     ( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ruang Tata Usaha TK Pembina Slawi 

 ( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Alat Bermain Ayunan TK Pembina Slawi 

( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 
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                           Gambar 10. Papan Peluncur TK Pembina Slawi 

    ( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tangga Majemuk TK Pembina Slawi 

( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 
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4.2 Visi dan Misi TK Negeri Pembina Slawi Kabupaten Tegal 

Visi  : “ Membentuk Anak Cerdas Terampil Kreatif Mandiri dan Berkepribadian  

Luhur, dan Bangga menjadi Anak Indonesia ”. 

Misi : 

1. Menanamkan sedini mungkin ketakwaan terhadap Tuhan YME 

2. Membiasakan anak berperilaku hidup sehat, disiplin, dan mandiri sesuai 

norma-norma agama 

3. Menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan atraktif sesuai tingkat 

perkembangan AUD 

4. Menanamkan sedini mungkin kecintaan dan bangga sebagai anak Indonesia. 

4.3  Sejarah Berdirinya TK Negeri Pembina Slawi  

Berdasar penuturan Endang Sri Tateki, SP.d.Aud (57), yang menjabat 

Kepala TK Negeri Pembina Slawi dalam wawancara langsung tanggal 5 Maret 

2013, TK Negeri Pembina adalah lembaga pendidikan pra sekolah dibawah 

naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Status negeri dengan NSS 

001032810017 selesai dibangun pada 23 Oktober tahun 2002.Dioperasikan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Februari 2004. 

1.   Nama Sekolah : TK NEGERI PEMBINA 

2.   Alamat : Jl Ahmad Yani No. 52  

3.   Kelurahan : Procot 

4.   Kecamatan : Slawi 

5.   Kabupaten : Tegal 

6.   Provinsi : Jawa Tengah 
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7.   Kode Pos : 52412 

8.   Telepon : (0283) 491954 – HP. 085869242317 

9.   Tahun Pendirian : 2002 

10. Tahun Beroperasi : 2004 

11. Status Tanah : Pemda 

      a.   Surat Tanah : Ada Sertifikat Terlampir 

b.   Luas Tanah : 2000 m2 

4.4 Struktur Organisasi dan kepengurusan TK Negeri Pembina Slawi  
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4.4.1 Data Ketenagaan 

Saat ini tenaga pendidik di TK Negeri Pembina slawi berjumlah 20 orang 

yang meliputi 1 Kepala TK, 15 orang guru, 2orang Tata Usaha, 1 penjaga, dan 1 

pembantu. Berikut data ketenagaan TK Negeri Pembina Slawi :  



49 
 

 

 

 



50 
 

 

4.5  Pembagian Kelas  

 TK Negeri Pembina Slawi memiliki 3 kelompok belajar yaitu, 

Kelompok/Kelas A (KB) terdiri dari 20 anak, Kelompok/Kelas A1 22 anak, 

Kelompok/Kelas A2 23 anak, Kelompok/Kelas B1 19 anak, Kelompok/Kelas B2 

17 anak, dan Kelompok/Kelas B3 17 anak. Menurut Endang Sri Tateki SP.d, 

AUD kelas yang banyak memiliki prestasiterdapat pada kelas B1, sehingga 

peneliti melakukan penelitian tentang ekspresi musikal pada siswa kelas B1 di TK 

Negeri Pembina Slawi. 

4.6 Ekspresi Musikal Anak Usia Dini TK Negeri Pembina 

 Siswa di TK Negeri Pembina Slawi, khususnya di Kelompok/Kelas B1 

terlihat siswa antusias terhadap kegiatan ekspresi dan menyukai yang 

berhubungan dengan musik, seperti mendengarkan musik, bernyanyi dan bermain 

alat musik. Disamping itu kegiatan ekspresi menyenangkan dan menghibur. Lagu 

yang digunakan adalah lagu anak- anak (kupu – kupu yang lucu, balonku, ibu kita 

kartini) berdasarkan wawancara dengan guru kelompok kelas, lagu tersebut 

merupakan lagu nasional, dan apa yang dilihat baik di TV atau yang bertemakan 

tentang panca indera, binatang dan bermain. Sehingga siswa mudah menghafal 

dan pada umumnya siswa menyenangi apa yang pernah dilihatnya, dan tidak 

disadari dengan spontan menirukan gerak sesuai apa yang dilihat dan 

didengarkan. 

 Berdasarkan pengamatan, pada awalnya guru memberikan contoh lagu, 

kemudian guru membimbing siswa untuk menirukan. Siswa bersama – sama 
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menirukan, mendengarkan dan bernyanyi, guru membimbing siswa dengan 

mendengarkan lagu dengan menggunakan CD ( Compact Disc ), siswa ikut 

menyanyi, mengikuti lagu dan berekspresi sesuai apa yang diperdengarkan. 

 Gambar 12 merupakan Ekspresi Nadia Ayu lestari mendengarkan lagu 

kupu-kupu, menunjukan rasa gembira dengan tersenyum manis, dan mengayun 

ayunkan kedua tangannya, dan seolah – olah merasakan menjadi kupu- kupu yang 

sedang terbang. Tujuannya adalah pesan yang disampaikan lagu tersebut dapat 

diterima dan dapat menjiwai apa yang didengarkan.  

 

 

Gambar 12. Ekspresi Nadia Ayu Lestari saat mendengarkan musik 

 atau lagu di ruang kelas 

    ( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 
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Partitur Lagu Kupu – kupu 

    ( Sumber : Slamet Dwi Haryanto ) 

 

Berikut ini adalah syair lagu Kupu – kupu yang sesuai dengan fraseringnya. 

Syair Lagu Kupu – kupu : 

Kupu  kupu yang lucu, kemana engkau terbang 

Hilir mudik mencari, bunga bunga yang kembang 

Ber ayun ayun, pada tangkai yang lemah 

Tidakkah sayapmu, merasa lelah 
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Gambar 13. Ekspresi Revaliana Lestari saat mendengarkan musik 

 atau lagu di ruang kelas 

 

    ( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 

 Gambar 13 merupakan Ekspresi Revalina Lestari mendengarkan lagu kupu-

kupu, wajah ayu, lucu menunjukan riang, emosional dan melenggak lenggokan 

badannya, serta ikut menyanyi menirukan lagu yang didengarkannya, pada saat 

pengamatan terlihat siswa dapat mengikuti irama lagu dan menghayati syair lagu. 

Ini adalah wujud ekspresi, dan wujud ekspresi juga tampak pada siswa yang 

sedang menunggu giliran untuk menyajikan dan siswa yang telah menyajikan, 

karena guru menunjuk siswa tersebut secara acak. Terlihat siswa yang terlihat 

malu–malu, guyon, bermain dengan teman sebelahnya dan ada juga yang 

memperhatikan temannya yang sedang menyajikan. Kegiatan ini dilakukan secara 

berulang–ulang , sehingga dapat menumbuhkembangkan kecerdasan anak dan 

memiliki rasa percaya diri, mendidik mental, mendapatkan ketrampilan dan 

membangun jati diri. 



54 
 

 

 Kegiatan selanjutnya ialah bernyanyi dan mengekspresikan lagu yang 

dinyanyikan oleh siswa. Dari beberapa lagu yang diperdengarkan melalui CD 

(Compact Disc ) lagu tersebut sudah sering mereka dengar sehingga mudah untuk 

merasakan irama lagu dan menirukan ekspresi siswa yang telah ditunjuk oleh guru 

untuk menyajikan. Kemudian guru memberikan contoh, dan mengajak siswa 

untuk bernyanyi sesuai lagu yang siswa suka, sehingga siswa dapat 

mengekspresikan lagu yang mereka suka. Pada saat guru menjelaskan sebagian 

siswa sudah memperhatikan guru, akan tetapi juga terdapat siswa yang berbicara 

sendiri, bersenda gurau dengan temannya, tetapi itu hanya sebagian kecil saja. 

Gambar 14 merupakan Ekspresi Shaula Nautika Erdi Puteri menyanyikan 

lagu balonku ( terdapat pada lampiran ), terlihat malu, takut, tanpa ekspresi dan 

hanya menarik dan memegang rok seragam yang dipakai. Ini adalah wujud 

ekspresi siswa yang tampak ketika bernyanyi dan berekspresi, ekspresi ini 

mencerminkan sifat pemalu ketika bernyanyi dan dilihat oleh teman – teman atau 

orang yang baru dilihatnya ( peneliti ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Ekspresi Shaula Nautika Erdi Puteri saat bernyanyi di ruang kelas 

( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 
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  Gambar 15 Ekspresi Pranata Dias Pinandita menyanyikan Aku seorang 

Kapiten ( terdapat pada lampiran ), menunjukan jiwa patriotisme, gagah berani, 

penuh semangat, dan emosional dalam bernyanyi, menjiwai lagu yang 

dinyanyikan dengan menaik turunkan kakinya maju ke depan mundur seperti 

sedang jalan ditempat. Bernyanyi merupakan sarana pengungkapan pikiran dan 

perasaan sebab kegiatan bernyanyi penting bagi pendidikan anak–anak bernyanyi 

adalah kegiatan yang menyenangkan, yang memberi kepuasan pada anak–anak. 

 

 

Gambar 15. Ekspresi Pranata Dias Pinandita saat bernyanyi di ruang kelas 

 

( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 
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Gambar 16. Salah satu bentuk ekspresi musikal Anak Usia Dini 

di TK Pembina Slawi   Kabupaten Tegal 

( Foto : Slamet Dwi Haryanto, Maret 2013 ) 

Kegiatan di TK  Negeri Pembina Slawi dengan menggunakan media dan 

alat bantu atau bermain musik ternyata membawa dampak yang cukup baik 

kepada sekolah, terbukti hampir setiap perpisahan akhir tahun, para siswa selalu 

menampilkan pertunjukan musik. Penuturan ES. Fretyningrum, penampilan musik 

yang dilakukan siswa pada setiap perpisahan kelas telah banyak ditampilkan sejak 

adanya media atau peraga yang digunakan guru dalam pembelajaran musik 

(Wawancara, Februari 2013) itu menandakan bahwa penggunaan media dan alat 

bantu dalam kegiatan berekspresi seni musik telah memacu para siswa untuk 

belajar dan menampilkan apa yang selama ini telah mereka pelajari. Sedangkan 

menurut ibu Endang  menuturkan dengan bangga, kalau siswa asuhannya dapat 

tampil dalam acara-acara kegiatan sekolah, karena menurutnya hal ini merupakan 

keberhasilannya dalam membelajarkan seni musik kepada siswa. Selain 

berpengaruh pada kegiatan di sekolah, pembelajaran seni musik dengan 
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menggunakan media dan alat bantu membawa pengaruh cukup besar terhadap 

pengembangan minat dan bakat siswa dalam bermain musik, sehingga siswa 

menyenangi pelajaran seni musik khususnya menyanyi dan bermain instrumen 

musik. 

Berikut ini adalah prestasi siswa di TK Negeri Pembina Slawi sebagai 

berikut: (1) Shinta, juara 1 Menyanyi Jawa (Geguritan) tingkat Kecamatan Slawi, 

Kabupaten Tegal dan tingkat Provinsi Jawa Tengah, (2) Alisa, Wanda, Nasiwa, 

Viona juara 1 Gerak dan Lagu tingkat Kecamatan Slawi dan tingkat Kabupaten 

Tegal, (3) Mohamad Rifda, juara 1 Menyanyi Jawa tingkat Kecamatan Slawi, (4) 

Nabil Ubadati, juara 1 Menyanyi tingkat kabupaten Tegal, (5) Prasista Puspita, 

juara 3 Gerak dan Lagu tingkat Kecamatan Slawi. 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 17. Prestasi siswa di TK Negeri Pembina Slawi, Kabupaten Tegal 
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Gambar 18. Prestasi siswa di TK Negeri Pembina Slawi, Kabupaten Tegal 

Kegiatan berekspresi diri yang dilaksanakan di TK Negeri Pembina Slawi 

telah dilakukan secara terpadu dan mencerminkan musik sebagai sarana 

berekspresi diri bagi siswa anak usia dini. Kegiatan ekspresi dilakukan siswa 

belajar melalui pengalaman musik, pengalaman musik yang didapatkan melalui 

aktivitas musik, aktivitas ini bisa dilakukan melalui kegiatan mendengarkan lagu 

dan bernyanyi. Konsep ekspresi yang dituangkan melalui aktivitas musikal dalam 

musik adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencakup nuansa dari tempo, 

dinamik, dan warna nada, dari unsur –unsur pokok musik, dalam frase yang 

diwujudkan oleh penyanyi dan pemain musik yang disampaikan kepada 

pendengar. Unsur Ekspresi terdiri atas : tempo, dinamik, warna nada, dan cara 

memproduksi nada. Cara memproduksi nada ini dengan cara bernyanyi dan 

mendengarkan musik/lagu dalam berekspresi.  
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Menurut peneliti, dari semua ekspresi musikal yang dilakukan oleh Anak 

Usia Dini di TK Pembina Slawi, ekspresi musikal dilakukan dengan baik, karena 

dalam pementasannya berusaha memperhatikan tempo, mengekspresikan 

dinamika, dan  menjiwai dengan penuh perasaan, serta meluapkan ekspresi apa 

yang dirasakan.  

4.6.1 Unsur-Unsur Lain 

Sepertidikemukakan oleh Kusmayati (2000: 75) bahwa dalam dunia 

pertunjukan, dalam hal ini pementasan musik, terdapat aspek-aspek yang 

divisualisasikan dan diperdengarkan, yaitu aspek gerak, aspek suara, aspek rupa, 

dan aspek pelaku.  Aspek-aspek tersebut menyatu menjadi satu keutuhan di dalam 

penyajiannya yang menunjukan suatu intensitas atau kesungguhan ketika 

diketengahkan sebagai bagian dari penopang perwujudan keindahan, yang juga 

merupakan bagian dari ekspresi. 

a. Aspek Suara 

Aspek suara yang akan dibahas di sini meliputi dinamika dan tempo. Dalam 

penampilannya Anak Usia Dini terkadang tidak terlalu memperhatikan dinamika 

musik. Mereka (Anak Usia Dini) masih memikirkan ego mereka sendiri. Seperti 

yang dituturkan ES. Fretyningrum(34 Tahun), salah satu Guru Kelas Kelompok 

B1, yang menjadi guru kelas anak usia dini di TK Pembina Slawi, Salah satu 

siawa kadang membuat suara yang dimainkan individu tersebut terdengar sendiri 

tanpa menghiraukan suara musik yang merupakan bagian penjiwaan di samping 

terhadap tempo dan gaya lagu. Karena tidak mengontrol emosi tersebut, maka 
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suara musik dan suara siswa jadi terdengar tidak seimbang.Permasalahanakan 

peneliti bahas dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi musikal anak usia 

dini. 

Selain dinamika, tempo juga sangat berpengaruh terhadap ekspresi jiwa 

dalam bermusik. Karena memilih tempo yang tepat termasuk dalam penjiwaan. 

Seperti halnya pencipta musik, penyaji musik juga perlu memperhatikan tempo 

musik yang ada dalam karya musik tersebut, dengan memperhatikan emosi musik 

dan cepat lambat lagu. Dalam hal ini, menurut peneliti, Anak Usia Dini sudah 

cukup baik dalam membawakan tempo sebuah lagu, meskipun adakalanya 

temponya jadi sedikit naik turun atau ada perubahan, tetapi naik turunnya tempo 

tersebut kadang tidak terlihat oleh audien, khususnya yang awam terhadap 

pengetahuan tentang musik. 

b.   Aspek Gerak 

Dalam pementasan musik, gerak penyaji musik merupakan media ungkap 

seni yang dapat terlihat sedemikian kuat ditangkap oleh audien, dan merupakan 

cara yang digunakan untuk mengutarakan berbagai perasaan dan pikiran yang 

kemudian ditransformasikan melalui abstarksi dan distorsi gerak. Sedangkan 

aspek gerak Anak Usia Dini TK Pembina dalam setiap mengekspresikan diri, 

karena di dalamnya tidak ditunjang dengan penjiwaan materi lagu.  

Hal-hal seperti ini kadang - kadang terlihat dalam mengekspresikan diri. 

Dalam setiap mendengarkan musik dan menyanyikan lagu hanya satu atau dua 

anak yang berusaha untuk menghayati warna lagu dalam ekspresi gerak. Menurut 
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Satriani G, salah satu guru kelas sekaligus sebagai pengamat anak usia dini, ada 

juga yang kadang tidak memperhatikan materi lagu yang disajikannya sehingga 

terkesan ‘guyonan’ dan hanya main-main, sehingga gurumenganggap itu tidak 

menghayati dan menjiwai musik atau lagu yang diperdengarkan. Bahkan ada yang 

sambil berkomunikasi atau ngobrol sesama teman sekelasnya tanpa menghiraukan 

guru. 

c. Aspek pelaku 

 Pelaku dalam sebuah pertunjukan atau pementasan seni, khususnya musik, 

merupakan aspek terpenting,karena yang dapat memvisualisasikan ekspresi yang 

ingin disampaikan pencipta sebuah karya seni khususnya musik kepada audien 

adalah pelaku atau penyaji pementasan musik tersebut. Tanpa adanya pelaku 

mustahil sebuah pertunjukan dapat berlangsung menarik. Pelaku disinilah yang 

menjadi bagian terpenting dalam sebuah pementasan seni, khususnya musik. 

pelakulah yang lalu menyajikan aspek-aspek di atas yang merupakan aspek 

penunjang ekspresi seni. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

 Menurut pengamatan, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadikan 

beberapa kesimpulan. Selain itu juga saran-saran penting yang akan bermanfaat 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Diantaranya sebagai berikut:  

Hasil penelitian menunjukan bahwa perwujudan ekspresi musikal Anak Usia 

Dini TK Pembina Negeri Slawi terdiri dari waktu ke waktu berekspresi, salah satu 

perwujudan keunikan sebenarnya ada dalam bentuk mengekspresikannya. Dengan 

mendengarkan musik, bernyanyi dan gerak tari. 

5.2   Saran 

Berdasarkan  kesimpulan tersebut, saran  yang  diberikan untuk  

meningkatkan mutu musikal dalam ekspresi musikal Anak Usia Dini, yaitu: 

5.2.1 Perlu diperhatikan lagi secara matang mengenai pendidikan dari segi mental 

dan kualitas berekspresi, untuk itu guru atau orang tua agar dapat 

mendorongnya dan membimbingnya agar anak meresponnya dengan 

gerakan  musikal ( yang sesuai dengan irama ) dengan berbagai cara. Karena 

sangat berpengaruh pada sikap, mental dan fisik anak, untuk 

meningkatkankemantapan dalam mengekspresikan musiknya. 
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5.2.2 Lebih dikembangkan kembali dalam menjaga dan menyepelekan hal – hal 

yangdapat mempengaruhi ekspresi musikal Anak Usia Dini.Misalnya : 

Memilih musik atau lagu yang dipilih oleh anak – anak, dapat mendorong 

anak untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan guru, 

berhubungan dengan minat anak, berhubungan dengan dunia anak–anak, 

memiliki melodi yang berisi frasa–frasa yang diulang–ulang sehingga 

mudah dipelajari dan diingat oleh anak. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

MUSIK SEBAGAI SARANA BEREKPRESI DIRI BAGI SISWA DI TK 

NEGERI PEMBINA SLAWI KAB.TEGAL  

PEDOMAN OBSERVASI  

1. Tujuan Observasi 

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan musik sebagai sarana berekspresi bagi siswa di TK Negeri Pembina 

Slawi. 

Hal-hal yang diobservasi 

(1) Letak geografis, letak TK Negeri Pembina Slawi 

(2) Sejarah berdiri, meliputi cerita perkembangan berdirinya TK Negeri Pembina 

Slawi 

(3) Ekspresi musikal siswa di TK Negeri Pembina Slawi 

5.  Metode Observasi 

Peneliti menggunakan metode observasi sebagai alat bantu berupa buku dan 

alat bantu berupa kamera digital. Melalui observasi dilakukan usaha-usaha untuk 

memperoleh gambaran konkret tentang keunikan siswa dalam berekpresi lewat 

musik atau lagu. Data yang dicari berupa data riwayat sejarah, dan foto-foto profil 

dan ekspresi musikal siswa di TK Negeri Pembina Slawi.  

5.1 Pokok-pokok Observasi 

5.1.2 Seting :  

JL. Ahmad Yani No. 52 Procot slawi, Kab.Tegal 
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5.2 Pelaku : 

Nara sumber yang dipandang memiliki pengetahuan dan wawasan yang 

memadahi tentang informasi yang diperlukan. Nara sumber yang dimaksud 

adalah salah satu / pendiri / pendidik disekolah TK Negeri Pembina slawi.  

5.3 Bentuk penyajian : 

5.3.1 Bentuk ekspresi 

5.3.2 Bentuk ekspresi musikal   

5.4 Daftar nara sumber 

Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan wawancara pada beberapa 

nara sumber yaitu kepada Kepala TK,guru dan siswa TK Pembina.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Tujuan Wawancara 

  Wawancara dilakukan untik mengetahui MUSIK SEBAGAI SARANA 

BEREKSPRESI DIRI BAGI SISWA DI TK NEGERI PEMBINA SLAWI 

KABUPATEN TEGAL. 

2. Pembatasan  

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti membatasi materi pada :  

2.1    Letak geografis, meliputi letak letak sekolah TK Negeri Pembina slawi 

2.2   Sejarah berdiri, meliputi cerita perkembangan berdirinya sekolah di TK  

Negeri Pembina Slawi  

2.3   Ekspresi musikal siswa. 

2.4   Bentuk penyajian : 

2.4.1 Bentuk ekspresi ( ekspresi diri ) 

2.4.2 Bentuk ekspresi musikal ( merespon musik dan gerak berirama, bernyanyi ) 

3. Informan 

3.1 Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pembatasan 

pedoman wawancara, antara lain : 

1). Pendiri sekolah TK Negeri Pembina slawi :  

a.  Siapa perintis dan pendiri sekolah TK Negeri Pembina?  

b.  Bagaimana sejarah awal berdiri TK Negeri Pembina? 

c.  Mengapa diberi nama ” TK Pembina”?   

d.  Bagaimana bisa dikatakan sebagai sekolah negeri ?  

e.  Ada berapakah tenaga pengajar di TK Pembina?  
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f.  Bagaimanakah pembagian kelas bagi siswa disekolah TK Pembina?  

g.  Ada berapakah jumlah kelas dan siswa di sekolah TK Pembina? 

h.  Apa peranan musik bagi siswa di TK Pembina? 

i.  Apakah musik termasuk mata pelajaran di sekolah TK Pembina? 

k.   Apa tujuan atau misi mempelajari musik melalui gerak dan lagu dalam 

berekpresi bagi siswa? 

l.    Prestasi apa saja yang sudah di perolah dalam bidang kesenian? 

m. Bagaimana guru memberikan pengetahuan tentang musik kepada 

siswa? 

n.  Bagaimana perasaan siswa ketika diberi pengetahuan tentang musik 

terutama dalam mengekpresikan sebuah lagu? 

o.   Apakah semua siswa mempunyai tingkah laku dan ekpresi yang sama? 

p. Bagaimanakah tingkah laku siswa setelah diberikan pengetahuan 

tentang musik? 

q.  Apakah peranan musik membantu dan menunjang pendidikan bagi 

siswa?  
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Tujuan Dokumentasi 

Dengan dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

bentuk ekspresi musikal siswa di TK Negeri Pembina Slawi. Alat yang 

diperlukan adalah rekaman video dan gambar foto yang diperlukan. 

Foto 1   Lokasi penelitian di TK Negeri Pembina Slawi .................................... 38 

Foto 2   Gerbang Pintu Masuk TK Pembina Slawi ............................................. 39 

Foto 3   Tembok Pagar TK Pembina Slawi......................................................... 39 

Foto 4   Ruang Kelas Bermain TK Negeri Pembina Slawi ................................. 42 

Foto 5   Ruang Kelas A TK Negeri Pembina Slawi ............................................ 42 

Foto 6   Ruang Kelas B TK Negeri Pembina Slawi ............................................ 43 

Foto 7   Kantor Kepala TK Negeri Pembina Slawi ............................................. 43 

Foto 8   Ruang TU TK Negeri Pembina Slawi ................................................... 44 

Foto 9   Alat Bermain Ayunan di TK Negeri Pembina Slawi ............................. 44 

Foto 10  Papan Peluncur di TK Negeri Pembina Slawi ...................................... 45 

Foto 11 Tangga Majemuk di TK Negeri Pembina Slawi .................................... 45 

Foto 12 Ekspresi Musikal Nadia Ayu Lestari ..................................................... 50 

Foto 13 Ekspresi Musikal Revaliana Lestari ...................................................... 52 

Foto 14 Ekspresi Musikal Shaula Nautika Erdi Puteri........................................ 53 
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Foto 16 Bentuk Ekspresi Musikal siswa di TK Negeri Pembina ........................ 55 

 


